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ALAN

Gıda Teknolojisi

DAL/MESLEK

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Personel Hijyeni

MODÜLÜN TANIMI

Personel hijyeni; periyodik sağlık kontrolleri, işletmeye
uygun kıyafet, kişisel temizlik, işletme giriş ve çıkışlarında
el yıkama alanları ve tuvalet giriş-çıkışlarında sanitasyon
kurallarının uygulanması için gerekli bilgilerin yer aldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖN KOŞUL

Ön koşulu yoktur

YETERLİK

Kişisel hijyeni sağlamak
Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında mevzuatlara uygun
olarak personel hijyen kurallarını uygulayabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1.

İşletme standartlarına uygun olarak iş
kıyafetini giyebileceksiniz.

2.

Kişisel temizlik kurallarını uygulayabileceksiniz.

3.

Tuvalet giriş ve çıkışlarında ve el yıkama
alanlarında sanitasyon kurallarını
uygulayabileceksiniz.

4.

İşletme giriş ve çıkışlarında sanitasyon
kurallarını uygulayabileceksiniz.

5.

EĞİTİM
ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Mevzuatlara uygun olarak periyodik
sağlık kontrollerini yaptırabileceksiniz.
Donanım: Şampuan, sabun, lif, havlular, tırnak makası,
tırnak fırçaları, törpü, ponza taşı, ayak kremi, ayak pudrası,
ayak spreyi, diş fırçası, dil raspası (dil kazıyıcısı) veya dil
fırçası, diş macunu, ağız gargarası, diş ipi, tarak, muhtelif
tokalar, tıraş takımı, tıraş köpüğü, krem, deterjanlar,
çamaşır makinesi, ütü, ayakkabı spreyi, ayakkabı boyası,
plastik yara bandı, personel dolapları, iş kıyafetleri, çizme
veya özel ayakkabı, bone/başlık, ağız ve bıyık maskesi,
steril eldiven, galoş, dezenfektanlı paspas ve küvetler

Ortam: Banyo, soyunma odaları, sağlık kuruluşları, revir,
işletme giriş ve çıkış kapıları

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİR
ME

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test,
çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirecektir.

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Birey ve toplum olarak insan sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yüksek seviyede
uzun süre devam etmesi hijyen şartlarının sağlanmasıyla mümkün olabilir
Yaşama, büyüme ve gelişme faaliyetlerimizi yerine getirebilmemiz için sağlıklı
gıdalara ihtiyacımız vardır. Sağlıklı gıda ise basit bir anlatım ile hijyenik şartlarda üretilmiş
ve tüketime sunulmuş gıda maddesidir.
Sağlıklı gıda üretiminde, personel hijyeni eğitimi ve uygulaması oldukça önemlidir.
Gıda sektöründe çalışan personel, insan sağlığı yönünden ağır sorumluluklar taşımaktadır.
Birçok besin zehirlenmesinin ana nedeni, personelin dikkatsizliği ve bu konudaki bilgi
yetersizliğidir. Besin kaynaklı salgınların yaklaşık % 20’si besinlerle teması olan enfekte
bireylerin neden olduğu yetersiz personel hijyeninden kaynaklanmaktadır.
Dolayısıyla personel hijyeni, sağlıklı gıda elde etmenin en önemli belki de en zayıf
halkasıdır. Gözardı edilen en küçük bir ayrıntı bile tüketicinin sağlığını uzun veya kısa
vadede olumsuz yönde etkiler.
Gelişmekte olan ülkemizde en değerli varlık olan insanımız kaliteli yaşamayı hak
etmektedir. Bizler gıda işletmelerinde çalışacak bireyler olarak insanımıza hak ettiği
değerleri sağlamakla yükümlüyüz. Bu amacımızı gerçekleştirirken doğru yolları seçmek ve
insana hizmeti en uygun şekilde sunmak öncelikli vazifemiz olmalıdır.
Amacımız kişisel temizlikle ile ilgili kurallar hakkında bilgi sahibi olmanızı
sağlayarak sağlıklı bir yaşam biçimi oluşturmak, iş yerinde uyulması gereken hijyen
kurallarını öğrenerek mikroorganizmalardan arınmış bir üretim ortamı oluşturmak ve olası
hataları engellemenize katkıda bulunmaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonunda gıda işletmelerinde, işletme standartlarına uygun olarak
iş kıyafetlerini giyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çevrenizdeki gıda işletmelerinde uygulanan personel hijyeni kurallarını
araştırınız.
Gıda işletmelerinde kullanılan iş kıyafetlerini ve özelliklerini araştırınız.
Araştırma bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. PERSONEL HİJYENİNE GİRİŞ
1.1. Hijyen ve Sanitasyonla İlgili Tanımlar
1.1.1. Hijyen
Yunanca sağlık anlamındaki “hygies” kelimesinden türemiştir. Ferdin veya toplumun
sağlığının korunması ve geliştirilmesi için çalışan beslenme, sağlık ve çevre konularındaki
bilgileri bir sentez hâlinde uygulayan bilim dalıdır. Kendi içinde “gıda hijyeni”, “personel
hijyeni”, “hastane hijyeni” vb. dallara ayrılır.

1.1.2. Sanitasyon
Sanitasyon, sağlıklı temizlik, hijyenik koşulların oluşturulması ve bunların
sürekliliğinin sağlanmasıdır.
Genellikle hijyen ve sanitasyon kavramları karıştırılmaktadır. Hijyen sağlık
kurallarını, sanitasyon ise hijyen ve sağlık koşullarının oluşturulması ve devam ettirilmesi
için alınan önlemleri ifade eder.
Sanitasyon temizlikten daha geniş kapsamlıdır. Ev ve fabrika görünümünün
iyileştirilmesini, geliştirilmiş atık uzaklaştırma yöntemleriyle çevrenin korunmasını da
kapsamaktadır.

1.1.3. Personel Hijyeni
Çalışanların, insan sağlığı yönünden sorumluluklarının farkına vararak üretimin tüm
aşamalarında kişisel sağlık ve temizlik kurallarını uygulamasıdır.

1.1.4. Gıda İşletmelerinde Sanitasyon
Gıda üretiminde hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve korunması demektir.
Bunun anlamı da “gıda ham maddesinin taşınması, ürün hâline dönüştürülmesi,
ambalajlanması, depolanması ve satışı sırasında çeşitli kaynaklardan oluşabilecek
bulaşmaların (kontaminasyonların) engellenmesidir”.
Böylece gıda zehirlenmelerine neden olan mikroorganizmalarla kontaminasyonu
önlemek ve gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların çoğalmasını en aza
indirmek mümkün olacaktır. Etkin sanitasyon bu amaçları yerine getirmeye yardımcı olan
mekanizmadır.
Günümüzde “gıda güvenliği” üzerinde en çok konuşulan konulardan biridir. Gıda
güvenliği, “tüketilen gıdanın sağlığa zarar vermemesi” demektir. Gıda kaynaklı hastalıklar
dünyada giderek çok ciddi boyutlara varmaktadır.

Resim 1.1: Hazır döner imalatı yapan bir gıda fabrikası ve hijyenik ortamları

1.2. Soyunma Odaları ve Özellikleri



Gıda üretimi yapılan işletmelerde personelin işe başlarken ve iş sonrasında
hazırlıklarını yaptığı bölümdür. Bu bölümün özellikleri şöyledir:
Soyunma giyinme odaları işletmelerde üretim alanlarından ayrı bir yerde
planlanmalıdır.
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Soyunma odaları geniş ve ferah olmalıdır. Bu odaların kolay temizlenebilen
hijyenik döşemelerle kaplanması, iyi havalandırma, aydınlatma ve ısıtmanın
yapılması önemlidir.
Soyunma-giyinme odalarında yeterli sayıda duş bulunmalı, duş kabinleri geniş
ve ferah olmalıdır.
Personelin kıyafet ve kişisel eşyalarını koyabileceği yeterli büyüklükteki
dolapların bulundurulması gerekmektedir.
Günlük kişisel kıyafetler (sokakta giyilenler), çantalar ve ayakkabılar soyunma
odalarında bırakılmalıdır.
Bu alanlarda sigara, çay, kahve vb. içilmemeli, yemek yenmemelidir.
Soyunma odalarına hijyen kurallarını hatırlatan levhalar asılabilir.
Soyunma odalarının daima temiz ve düzenli bırakılmasına önem verilmelidir.

Resim 1.2: Soyunma odası ve personel dolapları

1.3. Personel Dolaplarının Özellikleri ve Personel Dolaplarında
Bulunması Gereken Araç Gereçler






İşletmelerde her personel için bir dolap bulunmalıdır.
Personel dolaplarında iş ve sokak kıyafetlerinin ayrı ayrı saklanabileceği yerler
olmalıdır.
Personel dolaplarının yeterli büyüklükte, kolay temizlenebilir, nemden
etkilenmeyen, kir tutmayan, paslanmaz çelikten olmasına dikkat edilmelidir.
Soyunma
odalarındaki
personel
dolaplarında
gıda
maddesi
bulundurulmamalıdır.
Personel dolaplarında iki takım iş kıyafeti, yedek iç çamaşırı, ayakkabı ve
çorap, havlu, kişisel temizlik eşyaları ve bakım malzemeleri (diş fırçası, lif,

tarak, tırnak makası, şampuan, krem, erkekler için traş makinesi ve köpüğü,
vb.), dikiş seti, elbise askısı, terlik, ayakkabı boyası bulunmalıdır.

1.4. İş Kıyafetleri ve Koruyucu Malzemeler
Çalışanların iş başında; temiz iş kıyafeti ile birlikte işletme şartlarına uygun ayakkabı
giymesi, bone, maske, eldiven, kolluk, galoş gibi koruyucu malzemeleri kullanması hijyen
kuralları açısından zorunludur.
Çünkü genel anlamda insan mikroorganizma taşıyıcısıdır. Bu nedenle;




Malzemelerin tek kullanımlık (disposable) olanları daha çok tercih edilmelidir.
İş kıyafetleri ve koruyucu malzemeler kesinlikle steril olarak üretilmiş ve steril
şartlarda taşınmış olmalıdır.
Terletmeyen, alerji yapmayan (antiallerjik) ve kolay kullanımlı olmalıdır.

Gıda sektöründe iş kıyafetleri ve koruyucu malzeme kullanım amaçları vardır. Bunlar;




İş ortamında hijyen ve sanitasyon şartlarını oluşturmak,
Vücudun iş şartlarından etkilenmesini engellemek,
İşletmelerin gıda ve personel güvenliği şartlarını oluşturmaktır.

İş kıyafetleri, ayakkabı/çizme ve koruyucu malzemeler iş yeri tarafından
sağlanmalıdır.

1.4.1. İş Kıyafetleri
İşletme ortamı temizlik ve hijyeninin sağlanmasında işin özelliğine, işletme seçimine
uygun olarak personelin giydiği kıyafetlere iş kıyafetleri denir. Bunlar; koruyucu önlük, iş
pantolonu vb. gibi kıyafetlerdir.
Kıyafetlerin; işin özelliğine uygun renkte, rahat, sade, kullanışlı, temiz, düzgün
görünüşlü olması önemlidir.
Türk Gıda Kodeksine göre;



Kirli alanda koyu,
Temiz alanda açık renkli giysiler giyilmelidir.

Resim 1.3: Farklı üretim yapan gıda işletmeleri için iş kıyafetleri
Resim 1.4: Tulum şeklinde tek kullanımlık iş
önlüğü

Resim 1.5:Tek kullanımlık iş önlüğü

İş kıyafetleri şu özellikleri taşımalıdır:











Kumaşları kolay temizlenebilmelidir.
Terletmemelidir.
Dayanıklı ve koruyucu özellikte seçilmelidir.
Sık yıkamaya elverişli olmalıdır.
Tek kullanımlık (disposable) önlük, pantolon vb. ise tela kumaştan yapılmakta
ve kullanım sonrasında atılmaktadır.
İş kıyafetlerinde üst kısımda cep bulunması sakıncalıdır. Cepte bulunan
malzemelerin üretim alanında ürün içine düşerek risk oluşturma özelliği vardır.
Bu nedenle cep iş kıyafetlerinde genellikle alt kısımlara ya da iç kısımlara
kapaklı olarak yapılmalı, iş önlüklerinde düğme yerine cırtlı bantlar
kullanılmalıdır.
İş kıyafetlerinin vücut yapısına uygun ve rahat olması sağlanmalıdır.
Temiz iş kıyafeti ile üretim alanı dışına çıkılmamalıdır.
Personel dolaplarında olası durumlar için daima yedeğinin bulundurulması
sağlanmalıdır.

Resim 1.6:Tek kullanımlık(Disposable) iş
pantolonu

Resim 1.7: Kumaş iş pantolonu

1.4.2. İş Çizmeleri ve Ayakkabıları
Gıda işletmelerinde çizme veya özel ayakkabıların kullanılış amaçları şunlardır:



Dışarıdan içeriye mikroorganizma taşınmasını engellemek
Temiz ve hijyenik bir ortam oluşturmak

Gıda işletmelerinde kullanılan ayakkabı ve çizmeler; işin özelliğine uygun, kaymayan,
su geçirmeyen, ortopedik, terletmeyen özellikte olmalıdır.

Resim 1.8: Gıda sektöründe kullanılan ayakkabı ve çizme örnekleri

1.4.3. Bone/Başlık
Gıda işletmelerinde saçların kontrolünün sağlanması, üretim alanı hijyeninin
korunması için çok önemlidir.

Bu amaçla piyasada gıda sektörü için hazırlanmış; tek kullanımlık, genellikle beyaz,
mavi ve yeşil renkte, ince dokunuşlu, saçı tamamen kavrayan, kenarları lastikli boneler
kullanılmaktadır.
Bonelerin; rahat kullanımlı olması, terletmemesi, saçı tamamen kavraması, yapımında
daha çok tela kumaşlar (spunbond) kullanılması önemlidir.

Resim 1.9: Farklı modellerde boneler

1.4.4. Ağız ve Bıyık Maskesi
Gıda sektöründe ağız kaynaklı mikroorganizma bulaşmalarını önlemek için ağız
maskeleri kulanımı zorunludur.
Gıda sektöründe sakallı ve bıyıklı personel çalıştırılması uygun görülmemektedir.
Buna rağmen sakallı ve bıyıklı pers onel varsa üretim alanlarında sakal- bıyık maskesi
kullanımı zorunludur.
İşletmelerde ağız, bıyık ve sakal yolu ile oluşan bulaşmaların önlenmesinde kullanılan
bu maskeler;







Rahat Kullanımlı,
İlgili Yüzeyleri Tamamen Kavrayan,
Açık Renkte,
İnce Dokunuşlu,
Terletmeyen Özellikte,
Tek Kullanımlık Olmalıdır.

Genellikle tek katlı olarak kâğıttan veya çift katlı olarak tela kumaştan yapılmaktadır.

Resim 1.10: Sakal-bıyık
maskesi

Resim 1.11: Sakal maskesi

Resim 1.12: Ağız maskesi

1.4.5. Steril Eldiven

Resim 1.13: İş eldiveni

Resim 1.14: İş eldiveni

Üretim alanlarında ellerden kaynaklanan bulaşmaların engellenmesi için steril eldiven
kullanılması hijyen kuralları açısından zorunludur. Eldiven kullanımında şunlara dikkat
edilmelidir:





Eldivenler tek kullanımlıktır ve her kullanımdan sonra atılmalıdır.
Eller, eldiven takılmadan önce ve çıkarıldıktan sonra çok iyi yıkanmalıdır.
Eldivenlerin esnek, sağlam ve rahat olması, el ebatlarına uygun olması ve su
geçirmemesi önemlidir.
Gün içerisinde kirlenen eldivenler ile bir işten farklı bir işe geçerken kullanılan
eldivenlerin belirli aralıklarla değiştirilmesi ve yenisinin kullanılması önemlidir.

1.4.6. Kolluk
İşletmenin özelliğine göre hijyen sağlamak amacıyla kolluk kullanılabilir. Kolluklar
kumaş veya tek kullanımlık olabilir.

Resim 1.15: Kolluk ve kullanımı

1.4.7. Galoş
Gıda sektöründe galoş kullanımı son derece önemlidir. Çünkü bütün mikropların bir
yerden bir yere taşınabildiği en kolay ulaşım aracı ayakkabılardır.
Hijyenin en üst düzeyde olması gereken üretim ortamlarında ayakkabıyla gelecek kiri
önlemek için galoş uygulaması yapılmaktadır.
Günümüzde galoş giydirme makineleri galoş giyme işini en rahat seviyeye indirmiştir.
Galoş giyme makinesine ayaklar uzatıldığında, galoş otomatik olarak ayaklara
giydirilmektedir.
Şu anda piyasada, çalışma biçimi farklı üç çeşit galoş giydirme makinesi
kullanılmaktadır. Bunların resimleri aşağıda verilmiştir.

Resim 1.16: Galoş giydirme makinesi ve(dispenseri) kullanımı

Resim 1.17: Ayakları strech filmle kaplayan
galoş makinesi

Resim 1.18: Elektronik galoş makinesi ve
kullanımı

Resim 1.19: Galoş

Resim 1.20: Bot tipi galoş

Gıda işletmelerinde;




Personelin ve ziyaretçilerin çıkarken kirli galoşları koyacağı hijyenik bir alan
oluşturulmalıdır.
Bir kere kullanılan galoşlar kesinlikle ikinci kez kullanılmamalıdır.
Bunun dışında işletmeye satın alınan galoşların steril olmasına dikkat edilmeli
ve steril özelliği makineye dolumda da korunmalıdır.

1.5. İş Kıyafetleri Giymede Dikkat Edilecek Hususlar
Personelin iş kıyafetlerini giyerken aşağıdaki noktalara dikkat etmesi önemlidir:


Vücut temizliği yapıldıktan ve saçlar taranıp toplandıktan sonra iş kıyafeti
giyilmelidir. Aksi durumda iş kıyafetinin üzerinde kalan saçlar üretimi yapılan
gıdalaların içine düşebilir.













İş kıyafetlerinin üst kısmında cep olmamalıdır. Cep olması durumunda buraya
hiçbir şey konmamalıdır.
Yünlü kazaklar gıda üretim, depolama, paketleme alanlarında giyilmemelidir.
İş kıyafetleri daima temiz ve düzgün görünüşlü olmalıdır.
Olası bir kirlenmeye karşı yedek iş kıyafeti hazır bulunmalıdır.
İş kıyafeti ve koruyucu malzemelerle üretim alanı dışına çıkılmamalıdır.
İş giysileri ile herhangi bir yere dayanılmamalı ve oturulmamalıdır.
Çalışma esnasında eller iş kıyafetine silinmemelidir.
İş kıyafetleri hareketi kısıtlayıcı ve dar olmamalıdır.
Kullanılan bone veya başlık saçı tam örtmelidir.
Deforme olmuş iş kıyafetleri kullanılmamalıdır.
Her kullanımdan sonra iş kıyafetlerinin temizlik ve bakımı sağlanmalıdır.

1.6. İş Kıyafetlerinin Temizlik ve Bakımı
İş kıyafetlerinin temizlik ve bakımı özellikle hijyen açısından çok önemlidir.




Personel iş kıyafetinin temizlik ve bakımından sorumludur.
İşletmede temizlik ve bakımın yapıldığı çamaşırhane mevcut ise temizlik ve
bakım burada sağlanmalıdır.
İş kıyafetleri sık aralıklarla temizlenmeli ve ütülenmelidir.

UYGULAMA FAALİYETİ

İş kıyafeti giyinme kurallarını uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneril
er
 İş kıyafetinizin temiz, çalıştığınız alana
ve bedeninize uygun olmasına dikkat
ediniz.
 Koruyucu malzeme ve günlük yedek iş
kıyafeti bulundurmaya özen gösteriniz.

 Personel dolaplarınızda işinize uygun
kıyafet bulundurunuz.

 Dolabınızda
banyo
bulundurunuz.

malzemelerini

 Yerleştirme işinin temiz ve düzenli
olmasına özen gösteriniz.
 Kirli ve temiz eşyaları yan yana
koymayınız.
 Temiz iş kıyafeti giyiniz ve takılarınızı
çıkartınız.

 Giydikten sonra
ilikleyiniz.

düğmeleri

varsa

 Yalnızca size ait olan giysileri giyiniz.
 Takılarınızı
yerleştiriniz.

çıkartıp

dolabınıza

 İş ayakkabınızı giyiniz.
 Çıkarttığınız kıyafetleri düzgün bir
şekilde dolabınıza yerleştirmeye özen
gösteriniz.
 Ellerinizi uygun malzemeyle yıkayıp
dezenfekte ediniz.

 İşinize uygun koruyucu
malzemeleri bulundurunuz ve

 Maske, bone, eldiven vb. takınız ve kirli
alanlarla temastan kaçınınız.
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kullanınız.
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 Koruyucu malzemelerinizi talimatlara
uygun olarak kullanmaya özen
gösteriniz.
 Gerekiyorsa bıyık maskesi takınız.
 Koruyucu malzemeler giyildikten
hemen sonra üretim alanına girildiğini
ve zorunlu olmadıkça bu alandan geri
çıkış
yapılmaması
gerektiğini
unutmayınız.
 İşletme talimatlarını uygulamaya dikkat
ediniz.
 Gün içinde kirlenen iş kıyafeti ve
koruyucu
malzemeleri
mutlaka
değiştirmeye özen gösteriniz.
 İş
kıyafetlerinizin bakımını
kontrolünü yapmayı unutmayınız.
 Değiştirdiğiniz
temizlenmesini
ediniz.

ve

iş
kıyafetlerinizin
sağlamaya dikkat

 İş kıyafetlerinizi ütülü giymeye özen
gösteriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Personel dolaplarınızda işinize uygun kıyafet
bulundurdunuz
mu?
2. İşe uygun kıyafetlerinizi giydiniz mi?
3.

Varsa takılarınızı çıkarttınız mı?

4.

İş özelliğine uygun çizme veya özel ayakkabı giydiniz mi?

5.

Uygun özellikte bone taktınız mı?

6.

Ağız maskesi taktınız mı?

7.

Gerekiyorsa sakal-bıyık maskesi taktınız mı?

Evet

Hayır

8. Ellerinizi temizleyip uygun malzemeyle dezenfekte ettiniz
mi?
9. Steril eldiven giydiniz mi?
10. Üretim alanına girerken galoş giydiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi personelin taşıması gereken sorumluluklardan değildir?
A)
İş kıyafetinin temizliğine ve bakımına önem göstermek
B)
Üretim alanlarında sigara içmemek
C)
Vücut temizliğine ve bakımına özen göstermek
D) Çalışanların sağlık muayenelerini takip ve kontrol etmek

2.

İş kıyafetlerinin üst kısmında cep bulunması neden sakıncalıdır?
A)
İş kıyafetinin estetiğini bozduğu için
B)
Cepte olan malzemelerin üretim için risk oluşturması nedeniyle
C)
Maliyeti artırdığı için
D)
Gereksiz görüldüğü için

3.

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
A)
Ellerden
kaynaklanan
bulaşmanın
önlenmesinde
steril
kullanılmalıdır.
B)
Eldivenler rahat ve su geçirmeyen özellikte olmalıdır.
C)
Steril eldivenler her kullanım sonrasında temizlenip cepte hazır
bulundurulmalıdır.
D)
Eller, steril eldiven kullanımından önce ve sonra iyice yıkanmalıdır.

eldivenler

4.

İnsan sağlığını korumak, geliştirmek, devamlılığını sağlamak için gerekli önlemler
ve sağlık konularını kapsayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sanitasyon
B)
Dezenfeksiyon
C)
Hijyen
D)
Temizlik

5.

Aşağıdakilerden hangisi iş kıyafetlerinin özelliklerinden değildir?
A)
Kolay temizlenmeli, terletmemelidir.
B)
Düğmeli olmalıdır.
C)
Dayanıklı bir kumaştan yapılmalıdır.
D)
Vücut yapısına uygun olmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonunda kişisel temizlik kurallarını uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Günlük kişisel temizliğin ne olduğunu düşününüz ve yazınız.
Haftalık kişisel temizliğin ne olduğunu düşününüz ve yazınız.
Diş fırçalamak için günde ne kadar zamana ihtiyacımız olduğunu öğreniniz.
İş yerinde çalışan personelin kişisel temizliğinin üretim kalitesini nasıl
etkileyebileceğini araştırınız.
Bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KİŞİSEL TEMİZLİK KURALLARI
2.1. Vücut (Beden) Temizliği
Kişisel temizlik kuralları; sağlıklı bir yaşam arzulayan tüm bireylerin, vücut temizlik
ve bakımını hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapmasını ifade eder.
Normalde insan vücudunun özellikle deri kısımlarında milyonlarca mikroorganizma
yaşar. Bu mikroorganizmalar temizliğe dikkat edilmediği zaman hastalık yapıcı olur. İnsan
vücudunun her bölgesindeki mikroorganizma sayısı farklıdır. Kişisel temizlik kuralları
vücudun mikroorganizmalardan arınması için gerekli işlemler bütünüdür.

2.1.1. Banyo Yapmak ve Önemi
Kişisel temizliğin en önemli parçalarından biri de banyo yapmaktır. Banyo, derimizin
sağlığı dolayısı ile bizim sağlığımız için çok önemlidir. Çünkü tozlar, kirler, deri
döküntüleri, ter ve yağlar derimizin gözeneklerini kapatarak kir denilen tabakayı meydana
getirir. Bu tabaka derimizin görevini yapmasına engel olur. Banyo yapma eylemi bunları
tersine çevirir. Yani derimizin görevini yapmasına olanak sağlar.
Yıkanma diğer bir ifadeyle; su ve sabun kullanarak derinin ovulması ve kirin
akıtılmasıdır. Banyo yapmak;



Deriyi Temizler.
Artıkların Atılmasına Yardımcı Olur.
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Dolaşımı Uyarır.
Kişiyi Rahatlatır.
Mümkün olduğunca sık yıkanmak gerekir.
Su ısısı 37 – 38 derece olmalıdır. Bu ısı derecesi kir ve
salgıların
temizlenmesini sağlar.
Bol su ve sabunla yıkanmalı, koltuk altı tüyleri ve genital bölge tüyleri düzenli
olarak kesilmelidir (kirlenince mikroorganizma üremesine ve pis kokuya neden
olacağı için).
Diz, dirsek ve topuklarda kalınlaşan ve pütürlü görünüme sahip olan kısımlar
ponza taşıyla ovulmalıdır.
Günlük temizlik sırasında herkes kendi banyo eşyalarını kullanmalıdır. Bu
eşyaların herkes tarafından kullanılması hâlinde bazı cilt hastalıkları kolayca
bulaşır. Bu nedenle genel duş, banyo, gibi yerlerde dahi herkes kendi eşyasını
kullanmaya özen göstermelidir.

2.1.1.1. Banyoda Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri
Genellikle banyo için kullanılan malzemeler ve özellikleri şunlardır:










Saç temizliği için şampuan: Saçı kolay temizleyen, besleyip bakımını
yapabilen ve her saç tipine uygun özellikte olmalıdır.
Vücut temizliği için sabun: Genellikle katı, sıvı sabunlar ile duş jelleri
kullanılabilmektedir. Katı sabunlar kullanıldığında dış yüzeyinde biriken
mikroorganizmalar, bir sonraki duşta kullananlara bulaşacağından sağlıklı
olmayacaktır. Bu nedenle dezenfektanlı sıvı sabunların tercih edilmesi daha
uygundur. İşletmelerde duş alanlarında dezenfektanlı sıvı sabunların konulduğu
akıtma mekanizmalarının duvara monte edilmesi kullanım kolaylığı yanında
kişiden kişiye mikroorganizma geçişini de azaltacaktır.
Kirleri uzaklaştırmak için lif: Banyo esnasında kullanılan lif vücudu tahriş
etmeyen, kir tutmayan, çabuk kuruyan, dayanıklı özelliklerde ve kişiye özel
olmalıdır.
Kurulanmak için havlu: Islaklığı rahat emen (pamuklu), yumuşak özellikte,
açık renk havlular seçilmelidir. Sık yıkamaya elverişli, hijyenik ve kişiye özel
olması da önemlidir.
Terlik: Banyo esnasında altı kaymayan, rahat ve suya dayanıklı bir terlik
kullanılmalıdır. Kişiye özel olması ayak sağlığı açısından önemlidir.
Ponza taşı: Topuk taşı olarak da bilinen ponza; ayak, dirsek, diz, el ve vücudun
diğer bölgelerinde oluşan nasır ve benzeri ölü deri hücrelerinin temizlenmesinde
kullanılır. Volkanik kökenli ve oldukça hafif olan doğal ponza taşı insan
sağlığını tehdit edecek hiçbir unsur içermez. Ölü hücrelerin temizlenmesi
sırasında ponza taşı kullanılarak yapılan bastırmadan ovma hareketi nedeniyle
kan dolaşımı arttığından masaj etkisi sağlanmış olur. Kullanım kolaylığı
açısından tahta-plastik saplı vb. şeklinde olanları da tercih edilebilir.
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Resim 2.1: Ponza taşı

2.1.1.2. Banyo Sonrası Yapılacak İşlemler




Vücudun havlu ile kurulanması: Banyo sonrasında vücudun havlu ile
kurulanması önemli bir husustur. Çünkü cildin nemli kalması
mikroorganizmaların sevdiği ortamı hazırlar. Özellikle ayakların ve parmak
aralarının yeterince kurulanmaması ayakların kokmasına ve mantar oluşumuna
ortam hazırlar.
Kulak temizliği: Banyo sırasında kulağa su kaçmasını önlemek için vazelinli
pamuk (pamuk ve vazelin karıştırılarak oluşturulur.) tıkaç olarak kullanılabilir.
Banyodan sonra dış kulak yolunu yüzeysel olarak pamukla, havlu veya mendille
kurulayarak temizlemeniz yeterli olacaktır.

Resim 2.2: Kulak temizliğinde kulak çubuğu kullanılmamalı

Normalde kulak kiri, dış kulak yoluyla kıllar tarafından taşınarak vücut dışına atılır.
Kulak temizleme çubukları ve benzeri cisimlerle kulak temizleme alışkanlığı olan kişilerde
ise bu mekanizma bozulur. Pamuklu kulak temizleme çubukları kulak kanalındaki salgıları
zara doğru ittiği gibi aynı zamanda zarı zedeleyerek işitme kaybına kadar tehlikeli sonuçlara
yol açabilir.

Kulakları temizlemek amacıyla asla kulak çubuğu kullanılmamalıdır.









Ayrıca aşağıdaki maddelere de dikkat edilmelidir.
Burun kılları kesinlikle çekilerek koparılmamalıdır. Bu kılların sağlık açısından
önemli görevleri vardır. Rahatsız edecek şekilde kılların dışarıya uzamış
kısımları ince uçlu bir makasla kesilebilir.
Tüm bu işlemlerden sonra temiz ve ütülü iç çamaşırlar ve iş giysileri giyilebilir.
Gıda işletmesinde çalışan personel parfüm ve deodorant kullanmamalıdır.
Banyo sonrasında duş kabininin temiz ve düzenli bırakılması esastır.
Kullanılan malzemeler yerine kaldırılmalı, havlu ve liflerin
kuruması
sağlanacak şekilde bırakılmalıdır.
Banyo yapılmış olsa dahi üretim alanına girerken el temizliği ve dezenfeksiyonu
yapılmalıdır.

2.1.1.3. Duş Alanları ve Taşıması Gereken Özellikler
İşletmelerde çalışan personel için;








Yeterli sayı (ortalama her on kişiye bir duş bulunmalıdır) ve nitelikte, personeli
özendirici soyunma ve dinlenme odaları ve duş sahası oluşturulmalıdır.
Duş kabinlerinde banyo için kullanılacak malzeme ve donanım yeterince
bulunmalı, sağlıklı koşullar sağlanmalıdır.
Duş kabinleri geniş ve ferah olmalı, açık renkte, rahat temizlenip yıkanabilen
fayans veya seramik gibi malzemelerden döşenmelidir.
Havalandırması rahat yapılabilmeli, aydınlatma ve ısıtma problemi
yaşanmamalıdır.
Duş sahasının işletmeden uzak olması, giriş kısmında personelin
hazırlanabileceği soyunma odaları ve personel dolaplarının bulunması
önemlidir.
Personel dolapları kişisel eşyaların ve kıyafetlerin konulabileceği uygun
büyüklükte olmalıdır. Bu alanlarda hijyen kurallarını hatırlatan uyarı levhâları
asılı olmalıdır.

Resim 2.3: Çeşitli duş alanları

2.1.2. Ayak Bakımı
Çok detaylı ve karmaşık yapısıyla ayaklar vücudumuzun en önemli uzuvlarındandır.
Günde 5000 adım, bir ömür boyu 100000 km yürüyen ayaklarımızın sağlığı tıp
uzmanlarının da önemle belirttiği gibi vücudumuzun diğer kısımlarının (diz, kalça, bel, sırt,
boyun gibi) iyi ve sağlıklı bir şekilde işlem görmesinde önemlidir.
İki bacaktan gelen vücut ağırlığı, ayaklar aracılığı ile yere intikal eder.

Şekil 2.1: Ayak bölümlerinin vücut ağırlğını taşıma oranı

Ayaklarından rahatsızlığı olan birinin hem işinde hem de günlük yaşamında verimli
olması düşünülemez.
Ayakta oluşan küçücük bir nasır, parmak arasında oluşmuş mantar veya basit tırnak
batması, sağlıklı olmanın önemini anlamak için yeterlidir.
Oysaki ayak sağlığı ve ayak bakımı genellikle küçük ve basit önlemlerle devam
ettirilebilir.
2.1.2.1. Ayak Bakımınında Temel Kurallar








Ayak ağrılarının ihmal edilmemesi gerekir. Genel inanışın aksine, ayak ağrısı
normal bir şey değildir. Ağrıların sürmesi durumunda bir doktora görünmelidir.
Ayaklar düzenli olarak incelenmeli, renk ve ısısındaki değişikliklere dikkat
edilmelidir.
Ayak veya tırnaklarda değişim gözlemlendiğinde mutlaka bir doktora
gidilmelidir.
Ayakta oluşan hastalıkların tedavisi ve bakımı sağlanmalıdır.
Ayaklar hergün mutlaka yıkanmalıdır.
Çok terleyen ayaklar sabunlu havluyla günde bir iki kez temizlenmelidir.
Kurularken parmak araları özellikle unutulmamalıdır.











Ayaklara banyodan sonra yumuşatıcı bir krem sürmek sert tabakaları yumuşatır.
Topuk çatlağı nasırı olan kişilerin her akşam yatmadan önce ayaklarını yıkayıp
kurulayıp kremlemesi ayaklardaki problemin hafiflemesine yardımcı olur.
Ayak havluları ellerin kurulanmasında kullanılmaz.
Ayak sağlığı ve temizliği için kullanılan çorap da önemlidir. Özellikle
çorapların pamuklu olması ayak sağlığı için tercih nedenidir. Çorapların temiz
olması ve günlük olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
Ayak tırnakları kanatmadan düz kesilmeli ve çok kısaltılmamalıdır. Tırnakların
kenarı kesilmemelidir. Çünkü batık tırnaklara neden olabilir.
Şeker hastaları, kan dolaşımı problemi olanlar ve kalp hastalarının tırnaklarının
başkaları tarafından kesilmesi daha doğrudur. Çünkü bu grup enfeksiyona
eğilimlidir.
Şeker hastasıysanız yılda bir ayak uzmanına görünmelisiniz.

2.1.2.2. Günlük Yaşamımızda Karşılaştığımız Ayak Sorunları
Ayak sorunları bizlerin iş verimini etkilerken diğer taraftan günümüzün mutsuz ve
ızdıraplı geçmesine sebep olur. Bunlar;



Ayağın ortopedik yapısından
Yanlış ayakkabı seçiminden vb. kaynaklanabilir.

Günlük yaşantımızda en çok karşılaştığımız ayak sorunları;






Ayak parmaklarında bükülme (çekiç parmak),
Başparmaktaki kemik çıkıntısı,
Ayak mantarı,
Tırnak mantarı,
Topuk dikeni ve nasırdır.

Bu konuda önemli olan, sorunların sebebini bulup ortadan kaldırıcı önlemler almaktır.
Ayakla ilgili sorunları çözümlemek için bir ortopedi doktoruna veya pediatriste (ayak sağlığı
uzmanı-Türkiye’de yeni gelişmekte olan bir meslek) gitmek gerekir.

Şekil 2.2: Çekiç parmak

Resim 2.4: Başparmaktaki kemik çıkıntısı

Resim 2.5: Ayak tabanında ve ayak parmakları arasında oluşmuş mantar

Resim 2.6: Ayak tırnağında mantar

Resim 2.7: Ayak tabanında nasır

Resim 2.8: Ayak parmaklarında oluşmuş nasırlar

2.1.3. El Temizliği ve Bakımı













Ellerimiz günlük yaşantımızda en sık kullandığımız organlarımızdandır.
Dolayısıyla onların bakımını yapmak ve temizliğine dikkat etmek gerekir. El
temizlik ve bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
El bakımına dikkat edilmeli, çatlak, yara, hastalık vb. durumlarda tedavisi
sağlanmalıdır.
Ellerdeki, özellikle parmaklardaki şekil değişiklikleri vb. bazı hastalıkların
habercisi olabilir. Böyle bir durumda doktora başvurulmalıdır.
Elleri yıkama, soğuk, sıcak gibi sebeplerden sürekli nem kaybeder. Bu sebepten
el derisinde kuruma olabilir. Bunu önlemek için iş bitiminde ve yatarken ellere
nemlendirici bir krem veya losyon kullanılmalıdır.
Eller herhangi bir yaralanma durumunda su geçirmeyecek şekilde flasterlenmeli
ve gıda ile temas olabilecek durumlarda eldiven takılmalıdır.
Haftada bir kez el tırnakları kısa ve yuvarlak şekilde kesilmelidir.
Tırnak kesim ve bakımında kullanılan aletlerin kişiye özel olması bazı bulaşıcı
hastalıkların (Örneğin AIDS) önlenmesinde önemli rol oynar.
Tırnak cilaları, ojeler ve oje çıkarıcılar mümkün olduğunca kullanılmamalıdır.
Çünkü bu maddeler tırnaklarda kuruluğa ve tırnağın kat kat ayrılmasına,
kırılmasına neden olur.
Tırnak uçlarının altında birçok mikrop kolayca yerleşip üreyebilir. Bu nedenle,
tırnak diplerinin temizliği çok önemlidir. İş başlangıcında eller yıkanırken önce
tırnak fırçasıyla tırnaklar fırçalanarak diplerindeki kirlerden arındırılmalıdır.

Resim 2.9: Tırnak fırçaları

Yiyecek hizmet alanlarında ve gıda maddeleri üretim alanlarında kullanılan takıların
altında mikroorganizmalar kalabilir ve gıdalara bulaşabilir. Takı altları ve takıların yapısı
mikroorganizma barındırmaya uygun alanlardır. Bu nedenle hem gıda maddelerine
mikroorganizma bulaşmasını engellemek için hem de yiyeceklerin içine düşme olasılığını
göz önüne alarak çalışma alanında takı takılmamalıdır.
2.1.3.1. El Yıkama













Eller besinlere dokunduğu gibi; saç, ağız, burun, kapının tokmağı ve para gibi
yerlere de dokunur. Dolayısıyla kirlenmenin en yaygın kaynağı ellerdir. İşte bu
nedenle besin hazırlama işinde ellerin sık sık yıkanması çok önemlidir.
Eller sıcak su ve dezenfektanlı sıvı sabun kullanılarak avuç içi parmak araları ve
bileklere kadar ovuşturularak en az 20 saniye yıkanmalı, (bu süre, saatin tik
taklarına uyarak en az 10’a kadar sayarak belirlenir) durulanmalı ve kâğıt havlu
ile kurulanmalıdır.
El yıkama alanlarındaki musluklar ve çöp kovası el değmeden açılıp
kapanabilmelidir. Böyle olması hem hijyen bakımından hem de suyu ekonomik
kullanma bakımından önemlidir.
Temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin yeterli tesir sürelerinde
uygulanmalarına ve ellerin sıcak su ile iyice durulanmasına ve hijyen şartlarına
uygun olarak kurulanmasına özellikle dikkat edilmelidir.
Tek kullanımlık kâğıt el havlusu kullanılmalıdır.
El yıkama ve dezenfeksiyon prosedürü lavaboların üzerinde asılı olmalıdır.
Gıda işleme amaçlı evyelerde asla el yıkanmamalıdır.
El yıkama evyeleri temiz, sağlam ve çalışır durumda olmalıdır.

Piyasada satılan ıslak mendiller vb. hiçbir zaman el yıkamanın alternatifi olamaz.
Aynı şekilde eldiven kullanmak da el sabunlama zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Eller akan ılık su ile bileklere kadar ıslatılır.

Islatılan eller sabunlanarak iyice köpürtülür.

Avuç içi, parmak uçları, parmak araları, el üstleri iyice ovalanır (en az 20 saniye)

Eller parmak uçlarından başlayıp bileklere kadar iyice durulanır.

Temizlenen eller tek kullanımlık kâğıt havlu ile kurulanır.

Kurulama ile mikroorganizmalar önemli oranda azaltılmış olmaktadır.
Resim 2.10:Tekniğine uygun el yıkama

2.1.3.2. Ellerin Dezenfeksiyonu
Ellerin dezenfeksiyonu için antiseptik maddeler kullanılır (derinin dezenfeksiyonu
amacıyla kullanılan maddelere antiseptik maddeler denir). El dezenfeksiyonunun amacı;
ellerdeki yerleşik bakterilerin en etkili ve hızlı bir şekilde yok edilmesidir.
Önce;







Ellerdeki görünür kirler su ve sabunla yapılan yıkama işlemi ile
uzaklaştırılmalıdır.
Daha sonra uygun antiseptikler ellere uygulanmalıdır. Ellere önerilen miktarda
(3-5 ml ) el antiseptiği her iki ele alınır ve kuruyana kadar ovulur. Bu işlem
yaklaşık 30 saniye sürmelidir.
El antiseptiği uygulamadan önce ellerin kesinlikle yıkanmış, kurutulmuş olması
gerekir.
Eldiven giyilmeden önce eller kuru olmalıdır.
El dezenfeksiyonu, su ve sabunla yapılan yıkamalarda olduğu gibi sadece
mekanik bir etki ile kir ve bakterileri azaltmayı amaçlamaz. Bu maddeler
kimyasal etki ile bakterileri öldürür veya üremelerini durdurur. Bir başka ifade
ile bakterisidal ve bakteriyostatik etkinliğe sahiptir. Bunun için piyasada elle
çalışan, dirsekle çalışan veya fotoselli dezenfektan dispensırları bulunmaktadır.

Şekil 2.3:Yıkanmamış el

Şekil 2.4: Sabunla yıkanmış el

Şekil 2.5: Sabun ve
dezenfektan ile temizlenmiş
el

El temizliğinin mutlaka yapılması gereken durumlar şunlardır:


















İşe başlamadan önce,
Tuvaletten çıkınca,
Öksürüp hapşırdıktan sonra,
Saç, kulak, burun temasından sonra,
Çiğ gıdalarla temas edildiğinde,
Yemeklerden önce ve sonra,
Pis ve pis olması muhtemel eşyaya dokunduktan sonra,
Uykudan önce ve kalktıktan sonra,
Kirli araç gereçlerle temas sonrasında,
Sigara içildiğinde,
Para ile uğraşıldığında,
Mendil kullandıktan sonra,
Kirlendiğini hissettiğimiz her durumda,
Temizlik sonrasında,
Her dinlenme ve aradan sonra,
Üretim alanına her girişte mutlaka eller tekniğine uygun bir şekilde
temizlenmelidir.
Yıkama ve durulama sonrasında nemli kalmaması için temiz bir havlu ile
kurulanmalıdır.

2.2. Ağız ve Diş Bakımı
Dişlerimiz ömrümüz boyunca yediğimiz tonlarca besini parçalayan ve sindirime
hazırlayan organlarımızdır. Ağız içindeki her türlü sorun tüm vücudu etkiler. Diş etinde

oluşan herhangi bir iltihap kan dolaşımıyla kalbi, böbrekleri, mideyi, eklemleri ve beyini
etkileyebilir.
Ülkemizde diş sağlığının ihmal edilmesi sonucu çevremizde takma dişli insan sayısı
azımsanmayacak kadar çoktur. Üstelik hepsi de takma dişleri için ufak bir servet
ödemişlerdir.
Sağlıklı ve güzel görünen dişlere sahip olmak için onlara her gün 10- 15 dakikamızı
ayırmak yeterli olacaktır. Bunun karşılığında dişleriniz bir ömür boyu sizlere hizmet
edecektir.

2.2.1. Ağız ve Diş Sağlığının İhmal Edilmesiyle Oluşan Sorunlar


Diş eti iltihapları: Ağız iyi temizlenmediği zaman, dişler üzerlerinde ve
aralarında biriken yiyecek artıkları bakteri üretir. Bazen çok belirgin, bazen de
hafif belli olan bu birikintilere “bakteri plağı” denir. Bu plak diş çürüklerinin ve
diş eti iltihaplarının ana nedenidir. Diş eti iltihabının neden olduğu diş kayıpları,
çürüklerin neden olduğu diş kayıplarından çok daha fazladır.

Resim 2.11: Diş taşlarının sebep olduğu diş eti iltihapları ve diş taşları



Diş taşı: Temizlenmeyen bakteri plağı zamanla tükürüğün çökelmesi sonucu diş
taşını oluşturur. Bakteri plağı ve diş taşı birbirlerini oluşturan bir kısır
döngüdür.
Bakteri plağının içinde üreyen mikroorganizmalar, karbonhidratları (şekerli
gıdaları) parçalayarak asit üretir. Bu asit, dişi küçük bir noktadan başlayarak
giderek büyüyen bir şekilde çürütür. Daha ileri safhalarda iltihaplanma ve
çekim kaçınılmaz olur. Diş kök uçlarındaki iltihaplanmalar, vücudun diğer
organlarında da iltihap ve hastalıklara yol açar.

Şekil 2.6: Diş kök uçlarındaki iltihaplanmaların vücudun diğer organlarına da yerleşmesi

2.2.2. Ağız ve Diş Temizliğinde Kullanılan Araçlar ve Gereçler


Diş fırçası: Diş fırçası kısa başlı, düz, orta sertlikte, kıl uçları yuvarlatılmış ve
TSE logolu olmalıdır.
Yumuşak kıllı fırçalar besin artıklarını yeteri kadar uzaklaştıramaz, sert kıllara
sahip diş fırçaları ise dişlerin mine kısmında aşınmalara ve diş etlerinin tahriş
olmasına sebep olur. Orta sertlikte diş fırçaları tercih edilmelidir.
Diş fırçası en fazla 6 ay kullanımdan sonra yenilenmelidir, yıpranmış kılları
açılmış bir fırça diş etlerine zarar verir.
Diş fırçası kişiye özel üründür ve hiçbir şekilde birden fazla kişi tarafından
kullanılmamalıdır.
Fırça her kullanımdan sonra, su ile kıl diplerinde macun kalmayacak şekilde
iyice çalkalanmalı ve tozlanmayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Diş fırça
kafa koruma kutuları bu amaç için verilmektedir.



Arayüz fırçaları: Periodontal hastalık sonucu dişlerinin arası açılmış, kuron
köprü protezi kullanan ve ortodontik tedavi gören kişilerin kullanabilmesi için
geliştirilmiş küçük çaplı fırçalardır.
Bunun yanında diş aralarını temizlemek için de kullanılır. Yapılması gereken
tek şey fırçayı içeri ve dışarı hareket ettirmektir.

Resim 2.12: Arayüz fırçası ve kullanımı





Diş macunu: Diş fırçalamadaki amaç; mekanik olarak besin artıklarını ağız
ortamından uzaklaştırmaktır. Macun olmadığı durumlarda sadece su ile dişlerin
fırçalanması yeterli olabilir. Diş macunu fırçanın üzerine nohut büyüklüğünde
konmalıdır. Fazla macun kullanmak dişlere ekstradan bir fayda sağlamadığı gibi
ağızdan temizlenmesi de güçleşir.
Dil fırçaları ve dil raspaları (kazıyıcıları): Dil çok girintili ve pütürlü yapısı
sebebiyle bakterilerin rahatça yerleşip zor temizlenebileceği bir dokudur.
Dilin düzenli olarak temizlenmesi, tükürükte tabaka oluşturucu bakterilerin
sayısını da ciddi miktarda düşürür.
Dilin temizlenmesi hem diş sağlığı açısından hem de ağız kokusunu önlemede
oldukça önemlidir.
Dilimizi, diş fırçasıyla (dişlerimizi fırçaladıktan sonra) fırçalayabiliriz. Ya da
fırçanın diğer yüzüyle dilimizin üzerini hafif kazıma şeklinde temizleyebiliriz.

Dil dışarı çıkartılıp, fırça hafif temas ettirilerek yalnız arkadan öne doğru dil
sırtı temizlenmelidir.
Dil temizlemek amacıyla özel olarak üretilmiş fırça ve dil raspaları da piyasada
mevcuttur. Bu amaçla temiz bir plastik kaşık da (dili kökünden ucuna kadar
sıyırarak) kullanabilirsiniz. Özellikle ağız kokusunun giderilmesinde dil
fırçalama çok önemlidir.

Resim 2.13: Plastik dil raspası (dil kazıyıcı)ve dil fırçası

2.2.3. Tekniğine Uygun Dişlerin Temizlenmesi
Tekniğine uygun diş temizliği aşağıda anlatılmıştır.
2.2.3.1. Diş Fırçalama










Diş fırçası ıslatılmamalıdır. Fırça ıslatılarak yapılan işlemde fırça kılları
yumuşadığı için temizlik tam olmamaktadır.
Kuru diş fırçası üzerine nohut büyüklüğünde diş macunu koyulmalıdır.
Dişlerimizin iç ve dış yüzeylerini üst çenede yukarıdan aşağı, alt çenede de
aşağıdan yukarıya doğru her diş üzerinde en az 2 -3 defa süpürme hareketi
şeklinde yapılması gerekmektedir.
Fırçalama yaparken; dış yüzeylerin fırçalanması sırasında diş fırçası, kılların
yarısı dişin yüzeyinde diğer yarısı da diş etinde olacak şekilde 45 derece eğimli
tutarak fırçalama yapılmalıdır.
Çiğneme yüzeyleri; fırça başı dişlerin dış yüzeylerine paralel tutularak ileri geri hareketlerle fırçalanmalıdır.
Bu işlemler tamamlandığında, ağız içi bol suyla çalkalanmalıdır.
Fırçalama sırasında gereğinden fazla kuvvet uygulayarak fırçanın diş etine zarar
vermesine neden olunmamalıdır. Diş fırçalarken fazla kuvvet uygulamak
dişlerin iyi temizleneceği anlamına gelmez aksine dişlerde geri dönüşü olmayan
madde kayıplarına ve diş eti çekilmelerine neden olur.



Dişler günde en az 2 defa (ideal olan her yemekten sonra ilk yirmi dakika
içinde) olmak üzere 2- 3 dakika süreyle fırçalanmalıdır.

Resim 2.14: Diş fırçalama tekniği

Sağlıklı bir ağız, sağlıklı diş etlerine sahip olmakla elde edilir. Fırçalama sırasında
kanayan diş etleri bir diş eti hastalığının habercisi olabileceği gibi yanlış seçilmiş diş
fırçasının da etkisi olabilir.
2.2.3.2. Diş İpi Kullanma
Ağız ve diş sağlığını korumak için yapılması gereken son aşama ise diş ipi
kullanımıdır. Fırçalamadan sonra dişlerin arasında kalan artıkları ve plakları temizlemek için
diş ipi kullanılmalıdır. Diş ipi kullanımı ara yüzeylerde oluşabilecek çürükleri önlemek için
yapılması gereken önemli bir uygulamadır.
Diş fırçalama ile dişlerin arasındaki besin artıkları tam olarak uzaklaştırılamaz. Her
gece diş fırçalama sonrası diş ipi kullanımı arayüz çürüklerinden korunmak için uygulanan
en etkin yoldur. Çoğu kez, arayüz fırçaları, daha etkili bir temizlik sağladıkları için, diş ipine
tercih edilmektedir. Ancak, bazı arayüz alanlarına (diş arası bölgeleri) yalnızca diş ipi
kullanılarak ulaşılabilir. Bu durumlarda, eksiksiz bir diş bakımı için diş ipinden yararlanmak
uygun olacaktır. Günde bir kez(akşam yatmadan önce) diş ipi kullanımı yeterli olabilir.

Diş ipini her zaman olabildiğince kısa tutun ve dişinizde çatlaklar oluşturmaması veya
yaralanmanıza neden olmaması için yumuşak ve özenli hareketlerle ileri geri hareket
ettiriniz.

Mumlu diş ipi, özellikle, mumsuz diş ipinden daha kolay tutularak kullanılabildiği için
tercih edilmektedir. İpi, işaret parmağınızla başparmağınız arasına geriniz.
Sonra iki dişinizin arasına sokarak, nazikçe ileri geri hareket ettirirken dişin yan
yüzeyleri boyunca yukarıya doğru çekiniz.

Resim 2.15: Diş ipi kullanım

Diş ipi kullanırken ortaya çıkan büyük kanama dişlerde veya diş etinde bir problem
olduğunu gösterir.

Resim 2.16: Akşam dişleri fırçaladıktan sonra diş ipi kullanımı

2.2.4. Ağız ve Diş Kontrolleri
Düzenli olarak dişlerini fırçalayan, diş ipi kullanan bireyler sağlıklı ağız ve diş
yapısına sahip olurlar. Ancak gerekli özen gösterildiği hâlde, birtakım ağız ve diş sağlığı
problemleriyle karşılaşılması olasıdır. 6 ayda bir rutin diş hekimi muayenesi olunarak oluşan
problemin erken teşhis ve tedavisi ile sağlıklı dişlere, güzel gülüşlere sahip olunabileceği
asla unutulmamalıdır.

2.2.5. Ağız Kokusu (Hâlitosis)
Ağız kokusu hastadan çok çevresini rahatsız ettiğinden kişinin sosyal ilişkilerini, iş ve
aile yaşamını olumsuz etkiler. Her 4 kişiden biri ağız kokusu problemi yaşamaktadır.

Resim 2.17: Kötü ağız kokusunun kişinin sosyal yaşamına olumsuz etkileri

2.2.5.1. Ağız Kokusunun Sebepleri
Ağız kokusunun çeşitli nedenleri vardır. Hâlitosis yani ağız kokusu, ağız içi ve ağız
dışı kaynaklı olmak üzere iki sebepten kaynaklanır.




Çoğunlukla kötü ağız kokusunun sebebi (% 90 oranda) ağız içi kaynaklıdır.
Çürük dişler, dişlerin ve dilin fırçalanmaması, diş eti iltihapları vb.).
Kokuyu gidermek için ilk önce sorunun nedeni bulunmalıdır. Ağız içi kaynaklı
ise ağız hijyeninin üst seviyeye çıkarılması gerekir.
Ağız dışı kaynaklı sebepler herhangi bir hastalığın sonucu olabilir. Ağız
kokusunun öncelikle sebebi teşhis edilmeli ve buna göre tedavisi yapılmalıdır.
Günümüzde ağız kokusunun hangi hastalıktan kaynaklandığını saptayan tıbbi
cihazlar mevcuttur.

2.3. Saç ve Cilt Bakımı
Kişilerin saç ve cilt bakımlarına önem göstermeleri kişisel temizliğin sağlanmasında
önemli bir basamaktır.
Saçlı deri anatomik yapı olarak normal deriye göre daha az gözenekli ve daha çok yağ
bezlerine sahiptir. Her saç dibinde bir de yağ bezi kanalı vardır. Bu nedenle saçlı deri çok
çabuk yağlanır ve kirlenir.
Saçlı deri, aynı zamanda dışarı ile direkt temasta olduğundan toz ve partiküllerle
kolayca kirlenir. Güneşte daha çok terler.
Saçlı deride epidermisin değişimi daha hızlıdır. Vücut parazitlerinden baş bitinin
yerleşme ve çoğalmasına ayrıca diğer deri enfeksiyonları ve mantar hastalıklarının oluşması
için uygun bir ortamdır.

2.3.1. Saç Bakımı ve İşe Uygun Şekil Verilmesi





Saçlar tarandıktan sonra kurutulmalıdır.
Uzun saçlar bir toka yardımıyla ensede toplandığında rahat çalışma imkânı
sağladığı gibi bone giymeyi de kolaylaştırır.
Saçlarda kepeklenme, dökülme vb. problemler yaşanıyorsa gerekli önlemler
alınmalı, tedavisi sağlanmalıdır.
Gıdalarla ilgili alanlarda saça dokunulmamalı, dokunulduğunda ise eller tekrar
yıkanmalıdır. Çünkü saçlarımız mikroorganizmaların ( özellikle staphylococcus
aureus ) sevdiği ortamlardır.

2.3.2. Erkeklerin Günlük Sakal Tıraşı
Sakal traşı olmak ölü deri tabakasını temizleyip cildin temizlenmesinde önemli rol
oynar. Kıl kökleri arasında terleme ve sivilce olabilir. Bakteri barınabileceğinden düzenli
tıraş olunması önemlidir.
Tıraş konusunda aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:












Tıraş öncesi cilt sıcak suyla yıkanmalıdır. Sıcak su sakalların yumuşamasına,
cildin gözeneklerinin açılmasına sebep olur. Hatta mümkünse duştan sonra tıraş
olunmalıdır.
Sakal tıraşı olurken tıraş kremi köpüğü veya jeli kullanılmalıdır. Tıraş kremi,
tıraş köpüğü ya da tıraş jeli cildin tipine göre belirlenmeli, her erkeğin farklı bir
cilt yapısı olduğu unutulmamalıdır. Cilt tipine uygun tıraş köpüğü ya da jeli ılık
suyla köpürterek ve masaj yaparak cilde sürülmelidir. Böylece hem cilt tıraşa
hazır olacak hem de sakallar yumuşayacaktır. Tıraş köpüğünün yüzde bir süre
bekletilmesi tavsiye edilebilir. Böylece su ve köpük cilde nüfuz etmiş olacaktır
İyi tıraş için 2 ya da 3 bıçaklı tıraş makinesi kullanılmalıdır. Tıraş bıçağına çok
fazla baskı yapılmamalıdır, yoksa ciltte tahriş olma ve çizikler oluşabilir. Her
zaman bıçak yüzde yavaşça gezdirilmelidir. Tıraş olurken cildin daha az tahriş
olması için sakalların çıkış yönüne çok dikkat edilmelidir. Çene ve boyun
bölgesi en son tıraş edilmelidir. Çünkü su ve köpük sakalların en sert olduğu bu
bölgeleri daha çok yumuşatacaktır.
Tıraş sırasında da, sonrasında da tıraş makinesi sık sık temizlenmelidir. Tıraş
makinesinin bıçaklarının sık sık yenilenmesi hem rahat bir tıraş için hem de
cildin sağlığı için çok önemlidir.
Tıraş bittikten sonra cilt bolca soğuk su ile durulanmalı, yumuşak ve temiz bir
havlu ile kurulanmalıdır. Böylece ciltte açılan gözenekler kapanacak ve cilt
doğal dengesine kavuşacaktır.
Tıraştan sonra cilde uygun bir ürün ile bakım uygulanmalıdır. Tıraş öncesi
bakım gibi tıraş sonrası bakım da önem taşır. Özellikle ülkemizde tıraş sonrası
kolonya çok kullanılır. Fakat alkol cilde faydadan çok zarar verir. Cildi tahriş
ettiği için yaraların iyileşmesini geciktirir. Bu yüzden alkol içermeyen ürünler






tercih edilmelidir. Bu amaçla cilt tipine uygun, içinde alkol olmayan veya alkol
oranı düşük olan bir after shave (tıraş kolonyası) kullanılabilir.
En son nemlendirici bir krem ile yüze masaj yapılarak cilt rahatlatılmalıdır.
Çünkü her gün yapılan tıraş sonrasında cilt hassaslaşmaktadır.
Tıraş amacıyla kullanılan ürünler ya tek kullanımlık olmalı ya da kişinin
kendisine özel olmalı, kesinlikle ortak kullanılmamalıdır. Çok ciddi
hastalıkların geçiş yollarından birinin de kan yoluyla bulaşma olduğu
unutulmamalıdır. Özellikle berberlerin kullandığı kan taşı vb. hastalıkların
bulaşma aracıdır. Bunların kullanılmaması veya bir kullanımlık olması
gerekmektedir.
Yüzde çok fazla sivilce varsa elektrikli tıraş makinesiyle tıraş olmak daha
sağlıklıdır. Diğer türlü sivilcelerin kesilip sağlıklı bölgelere bulaşma riski
vardır.

2.4. Cilt Bakımı ve Sağlığı
Günlük yaşantımızı sürdürürken ilk etkiye uğrayan cildimiz olur.
Stres, uykusuzluk, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, hava kirliliği gibi unsurlar
cildimizin daha mat görünmesine, kurumasına, nem dengesinin bozulmasına ve erken
zamanda kırışmasına neden olur. Cilt bakımını yaparken cilt özelliğini tanımak gerekir. Cilt
tipleri ve özellikleri şunlardır:






Kuru ciltler: Çok ince bir yapısı vardır, gözenekleri kapalıdır. Görünümü
mattır. Özellikle göz ve ağız çevresinde pul pul dökülmeler olur.
Normal ciltler: Görünümü şeffaf ve gözenekleri kapalıdır. Pembemsi ve
lekesiz bir cilt tipidir.
Yağlı ciltler: Parlayan ve gözeneklerin açık olduğu cilt tipidir. Siyah noktalar
ve aşırı yağ üretimi olur.
Karma ciltler: En sık rastlanan cilt tipidir. T bölgesi yani alın, burun ve çene
yağlıdır. Yağlı olan bölgelerde gözenekler açık ve siyah noktalar vardır.
Hassas ciltler: Bütün cilt tiplerinde hassasiyet olabilir. Hassas ciltler de
kızarıklık ve pullanmalar belirgin şekilde görülür. Kaşıntı ve yanma hissi olur.

2.5. Vücuttaki Yaralar ve Bakımı
Vücutta oluşan yaralar bakterilerin üremesi ve çoğalması için uygun ortamlardır.
Kol ya da ellerde kesik ve/veya yaralar varsa bunlar dezenfekte edilip su geçirmeyen
renkli bandajlarla kapatılmalıdır. Gıdanın içine düştüğünde kolayca fark edilip bulunabilmesi
için parlak renkli bandajlar kullanılmalıdır (Ayrıca yara bandının gıdanın içine düşmesi
durumunda metal dedektörlerin algıladığı çeşitleri de mevcuttur.).
Daha sonra bandajın üzerine su geçirmez eldiven giyilmelidir.

Resim 2.18: Gıdanın içine düşmesi durumunda metal dedektörlerin algılayabildiği yara bandı

Vücuttaki yaraların tedavisi için varsa iş yeri doktoruna yoksa en yakın sağlık
kuruluşuna gidilmelidir. Tedavi edilmeyen yara, yanık, çıban vb. durumlar hem kendimiz
için hem de iş yeri hijyeni açısından risk oluşturur.
El ve kol dışında açıkta olan ve bulaşmaya neden olabilecek kesik, yanık, çıban, deri
kızarıklıkları vb. durumlarda üretim alanına girilmeden yöneticiye haber verilmelidir.

2.6. Kıyafet Bakımı
Sosyal yaşantımızda kıyafetlerimizin temizlik ve bakımı çok önemli bir yer tutar. Bu
amaçla; kıyafetlerimizin temizliği çamaşır makinelerinde yıkanarak ya da kuru temizleme
yöntemleri ile sağlanabilir.
Temizlik kıyafetlerin kirlerden arındırılması için gerekli bir uygulamadır. Temizlik
sonrasında kıyafetlerimizin hijyenini sağlamak, düzgün ve net bir görüntü oluşturmak için
mutlaka ütülenmesini sağlamalıyız.
Kıyafetlerimizin temizlik ve bakımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:








Yıkama yöntemleri kıyafetlerin kumaş özelliğine uygun olmalıdır.
Çamaşır makinelerinde kumaş ve renk özelliğine uygun programlar
seçilmelidir.
Kıyafetlerin kumaş özelliğine uygun ütüleme yapılmalıdır.
Kıyafetlerimiz her kullanım sonrasında havalandırılmalıdır.
Kirli kıyafetler kullanılmamalı, temizliği sağlanmalıdır.
Kıyafetler askıya asılarak muhafaza edilmelidir.
Günlük yaşantımızda kıyafetlerimizde oluşan çay vb. lekeler anında sabun veya
deterjan kullanılmadan suya tutulmalıdır. Leke iyice temizlendikten sonra sabun
veya deterjan kullanılmalıdır. İlk etapta, sabun ve deterjan kullanmak lekeyi
sabitleştirir.

Temiz ve düzgün kıyafet kullanımının bize sağlayacağı faydalar şunlardır:





Toplumda saygı görmemizi sağlar.
Psikolojik açıdan kendimizi iyi hissetmemize yardımcı olur.
Sağlıklı bir yaşam için önemlidir.
Kıyafetlerimizin uzun süre yeni ve temiz kalmasını sağlar.

UYGULAMA FAALİYETİ

Tekniğine uygun kişisel temizlik yapınız.
İşlem Basamakları

Öneril
er
 Saç ve cilt tipinize uygun ürünler
seçiniz.

 Terliğinizin kaymayan cinsten
olmasına dikkat ediniz.
 Banyo malzemelerinizi alınız.

 Su ısısının 37 – 38 o C (ılık)
olmasına özen gösteriniz.
 Dirsekleri dizleri ve nasırları
ponza taşıyla ovmayı ihmal
etmeyiniz.
 Vücudunuzda koku ve bakteri
oluşumuna sebep olan koltuk altı ve
genital bölge tüylerini kesiniz.

 Önerileri dikkate alarak yıkanınız.

 Ayaklarınızı araları da dâhil
iyice kurulamayı unutmayınız.
 Kulaklarınızı temizlemek için asla
kulak çubuğu kullanmayınız.
 Burun ve kulak kıllarını asla
çekerek koparmayınız.
Gerekiyorsa makasla kısaltınız.

 Banyo sonrası işlemleri yapınız.

 Ayak tırnaklarınızı düz kesiniz.
Bu şekilde tırnak batmalarını
önleyebilirsiniz.
 Banyo sonrası el ve
ayaklarınızı kremlemeye özen
gösteriniz.

 El ve ayak bakımını yapınız
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 Gün içinde gerektikçe el temizliği
işlemini tekrarlamaya özen
gösteriniz.
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 Yaralarınızı dışardan mikrop
almayacak ve dışarıya mikrop
bulaştırmayacak şekilde kontrol
altına almaya dikkat ediniz.
 Varsa yara bakımını yapınız.

 Ağız ve diş bakımını yapınız.
 Diş bakımını yaşamınızın bir
parçası hâline getirmeye özen
gösteriniz.
Böylece sağlığınızı korurken takma
dişlere de servet ödememiş
olursunuz.
 Saç ve cilt bakımınızı yapınız.

 Saçınızın ve cildinizin özelliğine
göre hareket etmeye özen
gösteriniz.
 Saç ve cilt sorunlarınız varsa
dermatoloğa görünmeyi ihmal
etmeyiniz.
 Kıyafetlerinizin uygun
yöntemlerle temizlenmesine
dikkat ediniz.
 Temizlik sonrasında
kıyafetlerinizin hijyenini
sağlamak, düzgün ve net bir
görüntü oluşturmak için mutlaka
ütülenmesini sağlayınız.

 Temiz kıyafet giyiniz.

 Kıyafetlerin bakımını yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme
Ölçütleri
1.

Banyoda kullanacağınız malzemeleri hazırladınız mı?

2.

El ve ayak tırnaklarınızı kestiniz mi?

3.

El ve ayaklarınızı bol su ve sabun ile yıkadınız mı?

4.

El ve ayak bakımınızı yaptınız mı?

5.

El ve ayak sağlığınızı korumaya özen gösterdiniz mi?

6.

Usulüne uygun olarak yıkandınız mı?

7.

Banyo yaptığınız yeri temiz ve düzenli bıraktınız mı?

8.

Uygun diş fırçası ve macununu seçtiniz mi?

9.

Tekniğine uygun olarak dişlerinizi fırçaladınız mı?

10
.

Ağız kokularına karşı önlem aldınız mı?

11
.

Ağız ve diş sağlığı kontrollerinizi yaptırdınız mı?

12
.

Saç bakımınızı yapıp işe uygun şekil verdiniz mi?

13
.

Günlük sakal tıraşınızı oldunuz mu?

14
.

Cilt bakımınızı yaptınız mı?

15
.

Varsa yaralarınızın tedavisini ve bakımını yaptınız mı?

16
.

Su geçirmeyen bant ve sargılarla kapattınız mı?

DEĞERLENDİRME

Evet

Hayı
r

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi banyo yapmanın nedenlerinden değildir?
A)
Vücuttaki ter, kir ve mikropları uzaklaştırmak
B)
Cildin hava almasını sağlamak
C)
Rahatlamak
D)
El dezenfeksiyonunu sağlamak

2.

İşletmelerde personelin vücut temizliği için belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Vücut temizliğinde kullanılacak malzemeler yeterince bulunmalıdır.
B)
Vücut temizliğinde kullanılacak lif kişiye özel olmalıdır.
C)
Vücut temizliği ve duş haftada bir yapılmalıdır.
D)
Personelin altı kaymayan terlik giymesi sağlanmalıdır.

3.

İşletmelerde personelin tırnaklarının kısa kesilmesinin en önemli nedeni hangisidir?
A)
Tırnak aralarında biriken kirlerin yiyeceklere bulaşması
B)
Uzun tırnakların rahat çalışmayı engellemesi
C)
Çalışma esnasında kırılıp, kişisel görünümü bozması
D)
Personelin işe konsantrasyonunu etkilemesi

4.

Erkek personelin sakal tıraşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Çene ve boyun bölgesi en son tıraş edilmelidir.
B)
Traştan sonra bol limon kolonyası kullanılmalıdır.
C)
Tıraştan sonra cilt bolca soğuk su ile durulanmalıdır.
D)
En son nemlendirici bir krem sürülmelidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi vücutta oluşan yaralar ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A)
Vücuttaki yaralar bulaşmaya neden olmaz.
B)
Vücutta oluşan yaralar için önlemler alınmalıdır.
C)
Vücutta oluşan yaralarda yöneticiye haber verilmelidir.
D)
Vücutta oluşan yaraların bakım ve tedavisi sağlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ
Türk Gıda Kodeksine ve sanitasyon kurallarına uygun olarak tuvalet giriş çıkışlarında
ve el yıkama alanlarında sanitasyon kurallarını uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Gıda işletmelerinde tuvaletlerin yeri ve özelliklerini araştırınız.
İşletmelerde el yıkama alanları ve taşıması gereken özellikleri araştırınız.
Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. İŞLETMELERDE TUVALETLER VE EL
YIKAMA ALANLARI
3.1. Tuvaletlerin Yeri ve Taşıması Gereken Özellikler
Tuvaletlerin gıda üretim alanlarından ayrı bir yerde planlanması ve üretim alanlarıyla
direkt bağlantısının olmaması yer seçiminde önemlidir.

Resim 3.1: Tuvaletler ve el yıkama alanları

İşletmelerde tuvaletlerin taşıması gereken özellikler şunlardır:



Bayan ve erkek personel için ayrı tuvaletler yapılmalıdır.
Her 10–12 kişiye bir tuvalet düşecek şekilde yeterli tuvalet bulunmalıdır.
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Atık maddelerin hijyen kurallarına uygun uzaklaştırılması sağlanmalıdır.
Tuvalet kapıları kendiliğinden kapanabilen özellikte olmalıdır.
Yeterli aydınlatma ve havalandırma sağlanmalıdır.
Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilen, yıkanıp dezenfekte edilen, pürüzsüz
açık renkli malzemelerde döşenmelidir.
Tuvalet alanlarında yeterli sayıda lavabo bulunmalıdır.
Sıcak – soğuk su tesisatı bulunmalı, su problemi yaşanmamalıdır.
Musluk başlarında dezenfektanlı sıvı sabun mekanizmaları bulunmalı, her
zaman dolu olması sağlanmalıdır.
Elleri kurulamak için kâğıt havlu düzenekleri yerleştirilmelidir.
Tuvalet giriş ve çıkışlarına dezenfektanlı paspas, havuz vb. konmalıdır.
Uygun yerlere hijyen kurallarını hatırlatıcı levhâlar asılmalıdır.
Tuvaletler, hiçbir şekilde doğrudan gıda maddelerinin bulunduğu mekânlara
açılmamalıdır.
Hijyen açısından ev dışındaki alanlarda alaturka tuvaletler daha çok tercih
edilebilir. Fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte tuvaletler, özellikle alafranga
tuvaletler hijyen anlamında gelişme kaydetmiştir. Günümüzde kapağı
kendiliğinden açılıp-kapanan, fotoselli(el değmeden açılan-kapanan) taharet
muslukları olan, oturma kısmını strech filmle kaplayan (dokunmatik veya elle
çalışan ve eski kullanılmış filmi imha ederek kapalı bir bölüme gönderip, yeterli
miktarda kullanılmamış yeni film seren) alafranga tuvalet aparatları mevcuttur.

Resim 3.2: Klozetlere temiz strech kaplayan aparat (elle çalışan)
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3.1.1. Tuvaletlerde Bulunması Gereken Malzemeler ve Özellikleri

Resim 3.3: Tuvaletler









Tuvaletlerde uygun temizlik ve dezenfeksiyonun sağlanması için gereken
malzemelerin yeterince bulunması sağlanmalıdır.
Tuvalette lavabo ve musluk sayısı yeterli olmalı, tuvaletlerin rezervuar/sifon
bağlantısı olmalı ve bunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.
Sıvı sabunluk, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu/kurutma cihazı, dezenfektan ve
dispenseri, tuvalet fırçası, çöp kovası, dezenfektanlı paspas, havuz veya küvet
bulunmalıdır.
Bu alanda sürekli ve kaliteli su sağlanması için gereken önlemler alınmalıdır.
Sabunluk, dezenfektan dispenseri, kâğıt havlu dispenseri, çöp kovası mümkünse
fotoselli olmalıdır.
El kurutma cihazı mikroorganizma gelişimini desteklemesi ve zaman kaybı
oluşturması gibi sakıncalarından dolayı çok tercih edilmemelidir.

Resim 3.4: Fotoselli sıvı sabunluk ve dirsek ile çalışan sıvı sabunluk

Resim 3.5: Dezenfektanlı paspas

3.1.2. Tuvalet Kaynaklı Bulaşmalar
Günlük yaşantımızda en fazla kirlenen organlarımız ellerimizdir. Mikroorganizmalar
(bakteri, virüs, parazitler vb.) havada, suda, toprakta yaşabildikleri için ellerimizi
dokunduğumuz her şeyden çok kolay kirlenmektedir. Böylelikle bizi yaşama tutunduran
ellerimiz aynı zamanda hem hafif hastalıkları hem de öldürücü pek çok hastalığı beraberinde
her yere taşıyabilir.
Özellikle dışkıda çok çeşitli ve çok sayıda mikroorganizma olması tuvalet sonrası el
temizliğini daha da önemli kılmaktadır. Tuvaletten çıktıktan sonra ayakkabıların
dezenfektanlı paspaslara silinmemesi veye dezenfektanlı havuzlardan geçilmemesi de
tuvaletlerden mikroorganizma taşınmasına sebep olur.
Tuvalet sonrası ellerde en çok bulunan mikroorganizmalar ve mikroskobik görüntüleri
aşağıda verilmiştir.

Resim 3.6: E. Colli

Resim 3.7: Salmonella

Resim 3.8: Shigella (dizanteri)

Resim 3.9: Hepatit A virüsü (bulaşıcı sarılık)

Resim 3.10: Vibrio cholera (kolera)

Resim 3.11: Staph. aeureus (gıda
zehirlenmesi)

Resim 3.12: Clostridium (gıda zehirlenmesi)

3.1.3. Tuvalete Giriş ve Çıkışta Yapılacak İşlemler
Eller tuvalete girmeden önce yıkanmalıdır.
Tuvalet sonrasında genital bölge temizliği mutlaka yapılmalı. Bu temizlikte şu
aşamalar kişisel hijyen açısından önemlidir.




Tuvalet kâğıdıyla temizlik
Yıkama
Tuvalet kâğıdıyla kurulama

Temizlik işlemi her zaman önden arkaya doğru yapılmalıdır. Aksi hâlde idrar yolu
enfeksiyonu vb. rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Özellikle kadınlarda idrar yolunun kısa olması
bu riski artırır.
Daha sonra sifon çekilmelidir. Sifon fotoselli ise çekmeye gerek yoktur.
Alaturka tuvaletlerde bazen sifon yeterli olmayabilir. Bu durumda musluğu bir süre
açık bırakmak ve tuvalet fırçası kullanmak gerekebilir.
Bayan personel özel günlerinde kullandığı pedleri sık sık temiziyle değiştirmeli;
kirlileri ise koyu renkli bir poşet içinde veya kâğıda sarılarak tuvaletin içinde bulunan çöp
kovasına atmalıdır.
Tuvalet çıkışında eller sıvı sabun ile tekniğine uygun yıkanmalı, gerekiyorsa el fırçası
kullanılmalı ve eller dezenfekte edilmelidir.
Çöpler el değmeden açılabilen (fotoselli) çöp kovasına atılmalıdır.
Tuvalet çıkışında iş kıyafeti giyilmeli, ayaklar dezenfektanlı paspasa basılarak
çıkılmalıdır. Dezenfektanlı paspasa ayakların basılması, ayakkabıların dezenfekte edilmesi
ve üretim alanına bakteri taşınmaması için çok önemlidir.

Resim 3.13: Tuvalet sonrası yıkanmamış ellerde çok çeşitli mikroorganizmalar

3.2. İşletmelerde El Yıkama Alanları ve Taşıması Gereken Özellikler
Ellerin yıkanma şekli kadar nerede yıkandığı da önemlidir. Tuvaletlerde bulunan el
yıkama yerlerinin dışında bir de gıda işletmelerinin içinde el yıkama işlemi için “el yıkama
istasyonu” bulunmaktadır. El yıkama istasyonları üretim sırasında el temizliği için kullanılır.
Bu el yıkama lavabolarının temiz ve düzenli çalışır durumda tutulmasına dikkat
edilmelidir. Başka kontaminasyonlara neden olabileceği için kirli bir lavaboda el yıkamak
etkinliği olmayan bir işlemdir.

Gıda işletmelerine ait el yıkama istasyonlarında el sabununun yanı sıra onaylı el
antiseptikleri bulunmalıdır. Alkol bazlı bu solüsyonlar sadece el yıkama işleminin yapıldığı
yerlerde bulunmalıdır. Suyun ısısı 38 oC olmalıdır.
El yıkama istasyonlarında kurulama amacıyla bol miktarda kâğıt havlu
bulundurulmalıdır.
Doğrudan gıda ile temas etmeyen kişilere kıyasla gıda işleyicilerinden el yıkama
konusunda çok daha hassas davranmaları beklenmektedir. İşleri gıda ile doğrudan temas
gerektiren kişiler çalışmaya başlamadan önce ellerini yıkamalıdır.
Genel kural; gıda ile çalışma sırasında ellerin saat başı yıkanmasıdır. Son zamanlarda
bazı şirketler çalışanlarının ellerini saat başı yıkadıklarını doğrulamak için kayıt tutmaya
başlamışlardır. Burada temel nokta bir gıdanın servis edildiği ya da işlendiği yerlerde
çalışanların ellerini önceden belirlenmiş sıklıkta yıkamalarıdır. Her zaman olduğu gibi çiğ
etlerin, özellikle kanatlı etinin hazırlanmasından önce ve sonra ellerin yıkanması zorunludur.

Resim 3.14: El yıkama alanları

Gıda işletmelerinin girişinde de hijyen turnikeleri bulunmalıdır. Bu turnikelerin
başında;

Çizme yıkama sistemi,

El yıkama ve dezenfekte edilmesi için lavabo,

El yıkama – dezenfekte etme kısmı,

Dezenfektanlı paspas kısmı bulunmalıdır.
Bu işlemlerden sonra personel, turnikeden geçerek işletme alanına girmelidir.
El yıkama alanlarının taşıması gereken özellikler şunlardır:






Kolay ulaşılabilmeli, rahat kullanılmalıdır.
Temizliği kolay yapılan, dezenfekte edilebilen yüzey malzemeleriyle
döşenmelidir.
Daima temiz ve düzenli olmalıdır.
Aydınlatma ve havalandırma yeterli olmalıdır.
Dezenfektanlı sıvı sabun, kâğıt havlu ve el dezenfektanı düzenekleri her zaman
yeterince dolu olmalıdır.





Musluklar el değmeden açılabilen özelliklerde olmalıdır.
Kapaklı, el değmeden açılabilen çöp kovaları bulunmalıdır.
Eğitici ve uyarıcı levhalar asılmalıdır.

3.3. Tuvalet ve El Yıkama Alanlarının Temizliği
İşletmelerde tuvalet ve el yıkama alanları gün boyu kullanım sonucunda
kirleneceğinden, o gün içinde periyodik zaman aralıklarında temizlik görevlileri tarafından
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Temizlik; gözle görülen kaba kirlerin su, deterjan, temizlik bezleri ve fırçaları
kullanılarak ortadan kaldırılmasıdır.
Dezenfeksiyon ise gözle görülmeyen, hastalıklara neden olan mikroorganizmaların
yok edilmesi ya da azaltılması için yapılan uygulamalardır. Temizlik ve dezenfeksiyon
birbirini tamamlayan işlemlerdir. Dezenfeksiyon mutlaka temizlik sonrasında yapılmalıdır.
Tuvalet ve el yıkama alanlarının temizliğinde aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:












Sık aralıklarla temizlik ve düzeni sağlanmalıdır.
Tuvalet ve el yıkama alanlarının temizliğinde yüzeye zarar vermeyen ürünlerin,
sıcak su ve temizlik fırçalarının kullanılması yapılan işi kolaylaştıracaktır.
Tüm yüzeyler temizlendikten sonra uygun dezenfektanlar kullanılarak hijyen
sağlanmalıdır.
Temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar çevreye zarar vermeyen, pratik
kullanımlı, ekonomik ve etkili ürünler olmalıdır.
Temizlik malzemelerinin birbiriyle karıştırılarak kullanılması tehlikelidir.
Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar tavsiye edilen oranlarda kullanılmalıdır.
Temizlik malzemesi ve su problemi yaşanmamalıdır.
Temizlik personeli koruyucu kıyafetler giymelidir (önlük, temizlik eldiveni,
maske, çizme ).
Buralar ıslak alanlar olduğu için sık sık havalandırılmalıdır.
Bakanlıkça kullanımı onaylanmış temizlik ürünleri kullanılmalıdır.
Tuvalet ve el yıkama alanlarını temizlerken tuz ruhu gibi aşındırıcı maddeler
kullanılmamalıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ

Gıda işletmesinde tuvalete girişte ve tuvalet sonrasında temizlik kurallarını
uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneril
er

 Tuvalete girmeden önce iş kıyafetinizi
çıkarıp asınız.

 Temiz,

 Koruyucu malzemeleri çıkarıp atınız.

 Sorumluluk sahibi olunuz.

 Tuvalete

düzenli ve titiz
olmanız gerektiğini
hatırlayınız.

girmeden önce
ellerinizi yıkayınız.

 Kişisel hijyen kurallarını hatırlayınız.

 Tuvalet sonrası genital bölge temizliğini
yapınız.
 Tuvalet sonrası silme ve
yıkama
işleminin idrar yolu enfeksiyonlarının
önlenmesi için önden arkaya doğru
olması gerektiğini unutmayınız.

 Sifonu çekerek tuvaletten çıkınız.
 Tuvaleti nasıl bırakırsanız o
şekilde bulacağınızı unutmayınız.
 Titiz, düzenli ve temiz olmaya özen
gösteriniz.
 Tuvalet sonrası ellerinize birçok zararlı
mikroorganizma bulaştığını
hatırlayınız.

 Ellerinizi dezenfektanlı sıvı sabun ile
yıkayınız, kurulayınız ve dezenfektanla
dezenfekte ediniz.

 El yıkama ve dezenfekte etme tekniğini
tam olarak uygulamaya dikkat ediniz.
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 Çöpü

el değmeden açılabilen
çöp kovasına atınız.

 Dikkatli ve titiz olunuz.

 İş kıyafetlerinizi giyiniz.

 Temiz, düzenli ve titiz olunuz.

 Tuvalet çıkışındaki dezenfektanlı havuz
veya paspası kullanınız.

 Dezenfektanlı havuz
kullanmadığınızda
tuvaletlerden
mikroorganizmaların
unutmayınız.

veya

paspası

işletmeye
bulaşacağını

 Çevre sağlığına önem veriniz.
 Kullandığınız alanları temiz bırakınız.
 Bu alanları nasıl bırakırsanız o şekilde
bulacağınızı unutmayınız.
 Temiz, düzenli ve titiz olunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme
Ölçütleri
1
.

Tuvalete girmeden önce iş kıyafetinizi çıkarıp astınız mı?

2
.

Koruyucu malzemeleri çıkarıp astınız mı?

3
.

Tuvalete girmeden önce ellerinizi yıkadınız mı?

4
.

Çöpü el değmeden açılabilen çöp kovasına attınız mı?

6
.

İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?

8
.

Hayı
r

Tuvaletten çıktıktan sonra ellerinizi sıvı sabun ile temizleyip
kurulayıp dezenfektanla dezenfekte ettiniz mi?

5
.

7
.

Evet

Tuvalet çıkışındaki dezenfektanlı havuz veya
paspası
kullandınız mı?
Kullandığınız alanları temiz bıraktınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıda işletmelerde tuvaletler ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
A)
Tuvaletler işletme alanlarından uzakta olmalıdır.
B)
Eller tuvalete girmeden önce yıkanmalıdır.
C)
Bayan ve erkek personel için ayrı tuvaletler yapılmalıdır.
D)
Tuvaletler 20 kişiye bir tuvalet düşecek şekilde planlanmalıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi tuvaletle ilgili bulaşıları
uygulamalardan değildir?
A)
El temizliğine önem verilmesi
B)
Uyarıcı levhaların asılması
C)
Hijyen eğitimleri vermek
D)
İş bitene kadar tuvalet yasağının konması

3.

Lavabo ve muslukların fotoselli olmasının en önemli nedeni hangisidir?
A)
Modern görüntü oluşturmak
B)
Ellerle olabilecek bulaşmayı önlenmek
C)
Estetik olmak
D)
Gelişen çağa uymak

4.

İşletmelerde aşağıdakilerden hangisi elleri kurulamada tercih edilmelidir?
A)
Kumaş havlu
B)
İş kıyafeti
C)
Kâğıt havlu
D)
Kurutma cihazı

5.

Tuvalet ve el yıkama alanlarının temizliğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış bir
uygulamadır?
A)
Temizlik malzemeleri birbiriyle karıştırılarak kullanılmalıdır.
B)
Temizlik personeli koruyucu kıyafetler giymelidir.
C)
Bakanlıkça kullanımı onaylanmış temizlik ürünleri kullanılmalıdır.
D)
Sık aralıklarla temizlik ve düzeni sağlanmalıdır.

önlemek

için

yapılan

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ
Türk Gıda Kodeksi ve sanitasyon kurallarına uygun işletmeye giriş ve çıkışlarını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizdeki gıda işletmelerini gezerek uygulanan giriş ve çıkış işlemlerini
öğreniniz.
Gıda işletmelerinde üretim alanının giriş ve çıkış özelliklerini araştırıp
edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında öğretmeniniz ve arkadaşlarınız ile
paylaşınız.

4. İŞLETME GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI
İşletme güvenliği için gıda işletmelerinde fabrika giriş ve çıkışlarında şunlara dikkat
edilmelidir:




Fabrika giriş ve çıkışları kontrol altına alınmalı ve ziyaretçilerin işletmeye
kontrolsüz girişi önlenmelidir.
Üretim alanlarında ürün hijyeninin korunması ve gıda maddelerine bulaşmanın
önlenmesi için giriş ve çıkışların kontrolü de sağlanmalıdır.
Üretim alanında, ziyaretçilerin gıdaları kontamine etmesini önleyici tedbirlerin
alınması gerekir. Bu amaçla ziyaretçilere verilmek üzere koruyucu giysiler
bulundurulmalıdır.

4.1. Giriş ve Çıkışların Taşıması Gereken Özellikler
İşletmelerde giriş ve çıkışları “işletme alanları” ve “üretim alanları” açısından iki
başlık altında inceleyebiliriz.
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Resim 4.1: Danışma ofisi

İşletme giriş ve çıkışlarının taşıması gereken özellikler şunlardır:










İşletme giriş kapısında danışma ofisi bulunmalıdır.
Çevresi daima temiz ve düzenli olmalıdır.
Araç, personel ve ziyaretçi girişini takip eden, güvenliği sağlayan görevliler
olmalıdır.
Gece bekçisi olmalıdır.
Danışma ofisinde iletişim için santral kurulmalı, iç hatlarla bağlantı
sağlanabilmelidir.
Gerekli birimler için yedek anahtarların konduğu emniyetli bir dolap
bulunmalıdır.
Ziyaretçi kimliğinin alınıp işletme ziyaretçi kartının verildiği akışı sağlayan
kimlik bankosu bulunmalı, bankoda ziyaretçi kartları hazır bulunmalıdır.
Üretim alanlarına girecek ziyaretçiler için koruyucu iş kıyafetleri bulunmalı, bu
kıyafetler tek kullanımlık olmalıdır.
Gelen ziyaretçiler yazılı veya sözlü açıklamalarla dikkat edecekleri noktalar
hakkında bilgilendirilmelidir.
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Resim 4.2:Tek kullanımlık ziyaretçi önlükleri

Üretim alanları giriş ve çıkışlarının taşıması gereken özellikler şunlardır:







Daima temiz ve düzenli olmalıdır.
İş kıyafetlerinin giyilebileceği bir alan bulunmalıdır.
Temiz galoşların alınıp, kirli galoşların atıldığı ayrı yerler oluşturulmalıdır.
Dezenfektanlı paspas, havuz vb. bulunmalıdır.
El temizliği için donanımlı yıkama alanı olmalıdır (dezenfektanlı sıvı sabun, su,
kâğıt havlu, el değmeden açılan çöp kovası).
El değmeden açılan kapı veya turnikeler bulunmalıdır.

4.2. Giriş Çıkış İşlemleri
Giriş ve çıkış işlemleri işletme girişi ve üretim alanı girişinde farklılıklar
göstermektedir. İşletme giriş ve çıkışında genellikle güvenlik ile ilgili önlemler alınmaktadır.
Üretim alanı giriş ve çıkışında ise hijyen ve sanitasyon kuralları uygulamaları büyük önem
taşımaktadır.
İşletme giriş ve çıkışında yapılması gereken işlemler şunlardır:



Personel danışmada bulunan görevlilere işletme giriş kartını göstererek
girmelidir.
Ziyaretçiler kendilerine sorulan sorulara cevap vererek, ziyaretçi defterinin
doldurulmasına yardımcı olmalıdır. Ziyaretçilerin ziyaret tarihi, saati ve ziyaret
nedeni kayda alınmalıdır.








Ziyaretçiler kimlik bırakarak ziyaretçi kartı almalı, ziyaret bitiminde gerekli kart
değişimini yaparak işletmeden ayrılmalıdır (Ziyaretçi kartları işletme içinde
iken mutlaka takılı olmalıdır.).
Üretim alanına gidecek ziyaretçiler için gerekli izin yönetimden alınmalıdır.
Üretim alanlarına gidecek ziyaretçilere iş kıyafetleri ile koruyucu malzemeler
verilmelidir.
Ziyaretçiler işletme içine yalnız gönderilmemeli, onlara bir görevlinin refakat
etmesi sağlanmalıdır.
Refakat eden görevlinin de hijyen ve sanitasyon bilgisinin olması gerekir. Aksi
durumda ziyaretçileri doğru yönlendiremeyebilir.

Üretim alanlarına giriş ve çıkışlarda yapılması gereken işlemler:




Personel gerekli kişisel temizlik ve hijyenini sağlamalı, iş kıyafetleri ve
koruyucu malzemelerini giymelidir.
Ziyaretçiler, kendilerine verilen iş kıyafetlerini ve koruyucu malzemeleri
giymeli, ellerini yıkayıp dezenfekte etmelidir.
Üretim alanına girecek herkes, ayak hijyenini sağlamak için konulan
dezenfektanlı paspas veya havuzları kullanmalıdır. Bu amaçla gıda
işletmelerinin birçoğunda hijyen turnikeleri kullanılmaktadır. Bu turnikeler kısa
bir koridor şeklindedir. Baş kısmında çizmelerin altı otomatik bir sistemle
yıkanır. Daha sonra el yıkama, kurulama ve dezenfekte etme kısımları bulunur.
Son kısımda aynı zamanda dezenfektanlı paspas bulunur. Bu işlemleri yapan
personel otomatik olarak açılan turnikeden geçerek üretim alanına girer.
Günümüzde gıda işletmelerinin tercih ettiği yöntem budur.

Resim 4.3: Hijyen turnikesi ve şeması

Resim 4.4: İşletme alanına giriş turnikeleri






Üretim alanına girecek olan kişiler hijyenini sağlayıp kıyafetlerini tam giydikten
sonra el değmeden açılan kapı ya da turnikelerden içeri girmelidir.
Kullanılan galoşlar el değmeden açılan galoş çöp kovasına atılmalıdır.
Üretim alanı çıkışlarında iş kıyafetleri çıkarılarak asılmalıdır.
Üretim alanına her giriş ve çıkışta ellerin temizlik ve dezenfeksiyonu
sağlanmalıdır, dikkatli ve titiz olunmalıdır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşletme giriş ve çıkışlarında hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneril
er

Personel için;
 İşe geç kalmamaya özen gösteriniz.

 Personel kimliğinizi göstererek
işletmeye giriniz, giriş kartınızı
basınız.

 Zamanı iyi kullanınız.

 Soyunma odasına gidip kişisel
temizliğinizi yapınız.

 Kişisel hijyen kurallarına
uymaya dikkat ediniz.

 İş kıyafetleri ile koruyucu
kıyafetlerinizi giyiniz.

 Sorumluluk sahibi olunuz.

 İşleme alanı girişinde ellerinizi
yıkayıp dezenfekte ediniz.
 El temizliği ve
dezenfeksiyonu konularını
hatırlayınız.
 Dikkatli ve titiz olunuz.

 İşleme alanına girerken
dezenfektanlı paspas veya küveti
kullanınız.
 İşletme kurallarına uyunuz.

.
 Hijyen turnikesi varsa çizme yıkama, el
yıkama ,kurulama, dezenfekte etme ve
dezenfektanlı
paspastan
geçme
işlemlerini burada yapıp turnikeden
üretim alanına giriniz.
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 Özenli olunuz.
 Zamanı verimli kullanınız.

 Ellerinizi hijyen kurallarına
uyarak yıkamaya özen
gösteriniz.

 İşleme alanından çıkarken
ellerinizi yıkayınız.

 İş disiplinine sahip olunuz.
 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.

 Düzenli ve titiz olunuz.
 İşletme kurallarına uymaya
dikkat ediniz.

 Çıkış işlerini yaparak /çıkış
kartınızı basınız.

 İnsan ilişkilerine önem veriniz.
Ziyaretçiler için;
 Danışma ile görüşünüz. Ziyaret
edeceğiniz kişi veya alanı belirtiniz.

 Mümkünse önceden randevu alınız.

 İşleme alanına gitmek için
yetkililerden izin isteyiniz.

 İzinsiz ve yazılı uyarıları dikkate
almadan herhangi bir yere
girmeyiniz.

 Kimliğinizi bırakıp ziyaretçi giriş
kartınızı alınız.

 İşletme kurallarına uyunuz.
 Görevlinin talimatlarına uyunuz.

 İşleme (üretim) alanına gidecekseniz iş
kıyafeti ve koruyucu kıyafetlerinizi
alınız.

 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.

 Görevli nezaretinde işleme alanına
gidiniz.

 Kendi başınıza hareket etmeyiniz.

 İş kıyafetleri ile koruyucu
kıyafetlerinizi giyiniz.

 Sorumluluk sahibi olunuz.

 İşleme alanı girişinde ellerinizi
yıkayıp dezenfekte ediniz.
 Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.
 Temiz ve titiz olunuz.
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 İşleme alanına girerken
dezenfektanlı paspas veya küveti
kullanınız.
 Yazılı ve sözlü talimatlara uyunuz.
 İş güvenliğine dikkat ediniz.

 Hijyen turnikesi varsa çizme yıkama, el
yıkama, kurulama, dezenfekte etme ve
dezenfektanlı paspastan geçme
işlemlerini burada yapıp turnikeden
üretim alanına giriniz.
 İşleme alanından çıkarken
ellerinizi yıkayınız, iş kıyafetini
çıkarıp asınız.

 Hijyen turnikesinden
geçerken kurallara uymaya
dikkat ediniz.

 Ellerinizi yıkamadığınızda her türlü
mikroorganizmayı
bulaştırabileceğinizi unutmayınız.
 Temiz ve titiz olunuz.

 Çıkarken danışmaya uğrayıp ziyaretçi
kartınızı bırakınız, kimlik kartınızı
alınız.

 Personel için konulan tüm kurallar
ziyaretçiler için de geçerli
olduğundan kurallara uyunuz.
 İnsan ilişkilerine önem veriniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1
.

Personel kimliğinizi göstererek işletmeye girdiniz mi?

2
.

Giriş kartınızı bastınız mı?

3
.

Soyunma odasına gidip kişisel temizliğinizi yaptınız mı?

4
.

İş kıyafetleri ile koruyucu kıyafetlerinizi giydiniz mi?

5
.

İşleme alanı girişinde ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz
mi?
İşleme alanına girerken dezenfektanlı paspas veya küveti
kullandınız mı?

6
.
7
.

Evet

Hayı
r

Hijyen turnikesi varsa çizme yıkama, el yıkama, kurulama,
dezenfekte etme ve dezenfektanlı paspastan geçme
işlemlerini burada yapıp turnikeden üretim alanına girdiniz
mi?

8
.

İşleme alanından çıkarken ellerinizi yıkadınız mı?

9
.

İş kıyafetinizi çıkarıp astınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

İşletme giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması neden önemlidir?
A)
Güvenlik açısından
B)
Ziyaretçilerin kontrolsüz girmemeleri açısından
C)
İşletme düzeninin bozulmaması için
D)
Hepsi

2.

Aşağıdakilerden hangisi işletme girişinde bulunmaz?
A)
Danışma görevlisi
B)
Santral
C)
Koruyucu iş kıyafetleri
D)
Dezenfektanlı havuz

3.

Aşağıdakilerden hangisi üretim alanı girişinde bulunmaz?
A)
Dezenfektanlı havuz
B)
El yıkama lavabosu
C)
Kimlik bankosu
D)
Galoş kutuları

4.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Ziyaretçiler izin almadan üretim alanlarına giremezler.
B)
Ziyaretçiler izin aldıktan sonra üretim alanlarında istedikleri gibi dolaşabilirler.
C)
Ziyaretçiler üretim alanlarına gerekli hijyen kurallarını uyguladıktan sonra
girebilirler.
D)
İşletme içinde ziyaretçilere refakat eden bir görevli olmalıdır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi personelin üretim alanına girerken yaptığı işlemlerden
değildir?
A)
Personel kimliğini göstererek girmesi
B)
İşleme alanı girişinde ellerini yıkayıp dezenfekte etmesi
C)
İşleme alanına girerken dezenfektanlı paspası kullanması
D)
İş kıyafetleri ile koruyucu kıyafetlerini giymesi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ
Türk Gıda Mevzuatı’na uygun periyodik sağlık kontrollerini yaptırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Gıda işletmeleri ile görüşüp bulaşma kaynakları hakkında bilgi edininiz.
Gıda işletmelerinde işe alımlarda istenen sağlık kontrollerini araştırıp sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİ
5.1. Mikroorganizma-İnsan İlişkisi
Mikroorganizmalar gözle görülmeyecek kadar küçük ve tek hücreli canlılardır. Canlı
kalabilmek ve üremek için hava, su, besin, pH ve uygun sıcaklık derecesine ihtiyaç duyar.
Mikroorganizmalar her yerdedir. Onları göremezsiniz, tadamazsınız veya
koklayamazsınız, fakat onlar vücudumuzda, havada, mutfak tezgâhlarımızda, mutfak
donanımlarımızda, toprakta, gıdalarda kısacası yaşama şartları uygun olan hemen her yerde
bulunur.
Mikroorganizmalar insan vücuduna; şu yollarla girer:





Böcek sokması ve hayvan ısırığıyla,
Topraktaki mikroorganizmaların deri çatlaklarından girmesiyle,
Diğer hasta kişilerden solunum yolu veya cinsel ilişki yoluyla,
Gıdalarla ve su ile

Tabiatta normal olarak tüm canlılarla mikroorganizmalar bir arada yaşamak
durumundadır. Bu da mikroorganizmanın tüm canlıların üzerinde veya içinde yaşaması
şeklinde olur. Bu ortak yaşama sırasında iki canlının birbirine karşı farklı davranışları ortaya
çıkar.
Bazı mikroorganizmalar üzerinde yaşadığı canlıya zarar vermez. Bunlar saprofit
bakterilerdir.
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Bazı mikroorganizmalar da üzerinde barındığı canlıya zarar vererek yaşar. Bu
mikroorganizmalara patojen mikroorganizmalar denir. Tüm hastalık yapıcı
mikroorganizmaların yaşaması böyledir. Asalak mikroorganizmaların hastalık yapma
durumlarına patojenlik denir.
Patojen mikroorganizmalar üzerinde yaşadığı canlının vücut direncinin zayıf olması
hâlinde zamanla o canlının hastalanmasına yol açar. Bir mikroorganizmanın bir canlı
vücuduna girerek hastalık yapmasına ise enfeksiyon adı verilir. Enfeksiyonun olması için
mikroorganizmanın vücuda gireceği bir giriş kapısının olması gerekmektedir. Bu kapılar
çoğu kez;





Dış solunum yolları,
Sindirim yolu,
Üreme organları,
Göz, kulak, deri ve mukozadır.

Gıdalar sadece hastalık yapıcı mikroorganizmanın vücuda girmesinden sorumludur.
Gıdayla vücuda giren mikroorganizma çoğalması için uygun ortam bulursa çoğalır veya
gelişerek hastalığın ortaya çıkmasına neden olur.

5.2. Hastalıklı İnsan ile Gıda ve Tüketicisi Döngüsü
(Kontaminasyon Döngüsü)
Hasta insan, hastalığının özelliğine bağlı olarak direkt veya eller vasıtasıyla gıdalara
mikroorganizma bulaştırabilir. Burun, boğaz ve ağızdaki mikroorganizmalar direkt nefes
yolu ile gıdalara bulaşabilir.
Hasta kişinin ağız, burun ve gözlerle temasından sonra ellerindeki mikroorganizmaları
gıdalara bulaştırmasıyla gıdalar kirlenebilir.



Özellikle yara, çıban ve sivilcelerle temastan sonra ellerin yıkanmaması ya da
bunların direkt gıdalara mikroorganizma bulaştırması gıdaları kirletebilir.
Sindirim sistemine yerleşmiş mikroorganizmalar ise hasta kişilerin tuvalet
sonrası ellerini yıkamamaları veya yetersiz yıkamaları sonucu ellerindeki
mikroorganizmaları gıdalara bulaştırır. Daha sonra bu gıdaları tüketen sağlıklı
kişilerin hastalanması yoluyla bu mikroorganizmalar yayılır.

Şekil 5.1’deki her iki şekilde oluşan kontaminasyon döngüsü şema olarak verilmiştir.
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Şekil 5.1: Hasta insanın tuvalet sonrası temizlenmemiş ellerle mikroorganizma bulaştırma
döngüsü

5.3. Periyodik Sağlık Kontrolleri
Gıda üretiminde çalışacak olan personelin sağlık raporları tam olmadan iş başı
yaptırılmamalıdır. Yasal mevzuatlar da bu raporların alınmasını zorunlu kılmaktadır.

5.3.1. Portör
Patojen mikroorganizmalara konaklık eden ve bunu başkalarına aktaran, fakat
kendisinde hiçbir belirti görülmeyen taşıyıcı kimselere verilen isimdir.

5.3.2. Türk Gıda Mevzuatı’na Göre İstenen Sağlık Kontrolleri ve Süreleri
Resmî Gazete’de 27.08.2004 tarihinde yayımlanan 5179 numaralı Gıda ve Gıda ile
Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve
Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik’in 19.
maddesinde “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretiminde çalışacak
personel sağlık raporu almadan çalıştırılamaz. Çalışanların periyodik sağlık kontrolleri, ilgili
mevzuatına göre yapılarak sağlık karnelerine işlenmelidir. Bu uygulamalardan gıda
işletmecisi/sorumlu yöneticisi sorumludur.” açıklaması yapılmıştır.

Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, iş yeri hekimi
olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi iş yeri hekimi tarafından, iş yeri hekimi
olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi belediye tabiplerince veya hükümet
tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip, gerek gördüğü takdirde
portör muayenesine esas laboratuvar tetkiklerini daha sık talep edebilir.

5.3.3. Hasta Bildirimi ve Alınacak Önlemler
Toplum sağlığının korunması, güvenilir üretim için işletmelerde çalışan personelin
sağlığı çok önemlidir. Personel sağlığı yakından takip edilmeli, hasta personel için gerekli
önlemler alınmalıdır.










Yapılan sağlık kontrolünde portör olduğu tespit edilenler derhâl tedaviye alınır.
Tedavisi tamamlanıp sağlam raporu almayanlar kesinlikle çalıştırılamaz.
Çalışabilir durumda olup da vücudunda açık yara vb. olan personel gıda
maddelerine doğrudan veya dolaylı patojenik ( hastalık yapıcı )
mikroorganizmalar bulaştırabileceği için gıdaya, gıdayla temas eden yüzeylere,
gıda ambalaj malzemesine bulaşmaya neden olabileceği her türlü işte, söz
konusu durum geçinceye kadar çalıştırılmamalıdır. Çalışanlara, bu tip
hastalıkları, yönetime bildirmeleri gerektiği söylenmelidir.
İshal ve kusması olan hastaların en az 48 saat süre işe dönmemeleri ve tedavi
olmaları sağlanmalıdır.
Çalışanda gıdalarla yayılabilen hastalıklar belirlendiğinde çalışanın gıdayla
teması mutlaka kesilmelidir. Bu hastalıklar arasında mide/bağırsak hastalıkları
ile sarılık (A ve E tipi) sayılabilir. Kişisel hijyenin sağlanması, gıda kaynaklı
hastalıkların önlenmesi ve dolayısıyla toplumsal sorumluluk anlayışı açısından
önemlidir.
İşletme şartları uygunsa işletme içinde her gün çalışma saatlerinde bir sağlık
görevlisi çalışmalıdır.
İşletme imkânları uygunsa personele “koruyucu aşılar” yaptırabilir.
Çalışanlara konu ile ilgili eğitim verilmeli, bilinçli, sorumluluk sahibi kişiler
olmaları desteklenmelidir.

Resim 5.1: Bir gıda işletmesinin eğitim
faaliyeti

Şekil 5.2: Sağlıklı gıda, zincirleme bir işlem

UYGULAMA FAALİYETİ
Periyodik sağlık kontrollerinizi yaptırınız.
İşlem Basamakları

Öneril
er

 Periyodik sağlık kontrolü
için randevu alınız.

 Gideceğiniz sağlık kuruluşundan
randevu almayı unutmayınız.
 3 ayda bir kontrol yapılması
gerektiğini hatırlayınız.

 İstenen tahliller için örnek veriniz.

 Hem kendi sağlığınız hem de hâlk
sağlığı açısından bu yaptırdığınız
tahlillerin önemli olduğunu unutmayınız.
 Numune verme sırasında görevli
personele zorluk çıkarmayınız.

 Akciğer filmi çektiriniz.

 Sağlık kontrolü raporlarınızı
alıp işletme yetkilisine
veriniz,

 Tespit edilmiş bir hastalığınız varsa
tedavinizi yaptırınız.

 Hem kendi sağlığınız hem de halk
sağlığının korunması açısından solunumla
bulaşma riskini ortadan kaldırmak için
yaptıracağınız tahlilin önemini
unutmayınız.
 Film çekilmesi sırasında görevli
personelin direktiflerine uymaya dikkat
ediniz.
 Bu muayenelerin hem kendi sağlığınızı
hem de çevrenin sağlığını korumak için
önemli olduğunu unutmayınız.
 Henüz öğrenci olduğunuz için sonuçları
öğretmeninizle birlikte
değerlendirebilirsiniz.
 Gıda iş yerinde çalışan personelin
sağlığının tüketici açısından önemini
hatırlayınız.
 Portör olup-olmadığınızı portör
muayenesi yaptırmadan bilemezsiniz.

 Hasta iseniz ilaçlarınızı zamanında ve
düzenli olarak kullanmaya özen gösteriniz.
 Doktorun talimatlarına uymaya dikkat
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Mikroorganizmalar insan vücuduna hangi yollarla bulaşır?
A)
Böcek sokması ve hayvan ısırığıyla
B)
Diğer hasta kişilerden solunum yolu veya cinsel ilişki yoluyla
C)
Gıdalarla ve su ile
D)
Hepsi

2.

Bir mikroorganizmanın bir canlı vücuduna girerek hastalık yapmasına ne denir?
A)
Portör
B)
Enfeksiyon
C)
Bulaşı
D)
Kontaminasyon

3.

Mikroorganizmanın vücuda gireceği giriş kapıları aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Dış solunum yolları
B)
Üreme organları
C)
Göz, kulak, deri ve mukoza
D)
Hepsi

4.

Patojen mikroorganizmalara konaklık eden ve bunu başkalarına aktaran, fakat
kendisinde hiçbir belirti görülmeyen taşıyıcı kimselere ne adı verilir?
A)
Portör
B)
Patojen
C)
Asalak
D)
Hasta

5.

Portör muayenesi kaç ayda bir yapılmalıdır?
A)
Her ay yapılmalıdır
B)
Ayda iki defa
C)
Ayda üç defa
D)
Hiçbiri

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme
Ölçütleri

Evet

A
.

Kişisel hijyende

1.

Vücut temizliği ile ilgili konulara yer verdiniz mi?

2.

El ve ayak sağlığı ile ilgili konulara yer verdiniz mi?

3.

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili konulara yer verdiniz mi?

4.

Saç ve cilt bakımı ile ilgili konulara yer verdiniz mi?

5.

Vücuttaki yaralar ve bakımı ile ilgili konulara yer verdiniz
mi?

6.

Kıyafet temizlik ve bakımı ile ilgili konulara yer verdiniz
mi?

B
.

İş kıyafetinde

2.

İşletme standardına uygun iş kıyafeti konusuna yer verdiniz
mi?
İş kıyafetlerinin bakımı ve kontrolü ile ilgili konulara yer
verdiniz mi?

3.

Koruyucu malzemelerle ilgili konulara yer verdiniz mi?

C
.

Periyodik sağlık kontrollerinde

1.

1.

Periyodik dönemlerde sağlık kontrolü için randevu almaya
yer verdiniz mi?

2.

İstenen tahliller için örnek vermeye yer verdiniz mi?

3.

Akciğer filmi çektirmeye yer verdiniz mi?

4.
5.
6.
7.

Sağlık kontrolü raporlarınızı alıp işletme yetkilisine vermeye
yer verdiniz mi?
Portör durumu varsa tedavi yaptırmak konusuna yer verdiniz
mi?
Periyodik sağlık kontrolleri ile ilgili konulara yer verdiniz
mi?
Hastalık durumlarında alınması gereken önlemlerle ilgili
konulara yer verdiniz mi?
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Hayı
r

D
.

İşletme giriş ve çıkışlarında
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1.

Ziyaretçi giriş ve çıkışları ile ilgili konulara yer verdiniz mi?

2.

Personel giriş ve çıkışları ile ilgili konulara yer verdiniz mi?

E
.

Tuvaletler ve el yıkama alanlarında

1.
2.

Tuvaletlerin yeri ve taşıması gereken özellikler ile ilgili
konulara yer verdiniz mi?
Tuvaletlerde bulunması gereken malzemeler ve özellikleri
ile
ilgili konulara yer verdiniz mi?

3.

Tuvalet kaynaklı bulaşılar ile ilgili konulara yer verdiniz mi?

4.

Tuvalete giriş ve çıkışta yapılacak işlemler ile ilgili konulara
yer verdiniz mi?

5.

El yıkama alanları ile ilgili konulara yer verdiniz mi?

6.

Tuvalet ve el yıkama alanlarının temizliği ile ilgili konulara
yer verdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise diğer
modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
C
C
C

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

D
C
A
B
A

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

D
D
B
C
A

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

D
D
C
B
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
D
A
C
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Bu modül, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri
Tebliği’ne uygun olarak ekmek hamurunu hazırlamak
için gerekli temel ve yardımcı bileşenleri hazırlama,
ekmek hamurunu yoğurma ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32+(40/32)Uygulama tekrarı süresi

ÖN KOŞUL

Ön koşulu yoktur.

YETERLİK

Ekmek hamurunu yoğurmak

MODÜL
ÜN
AMACI

EĞİTİM
ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli bilgileri alıp uygun ortam
sağlandığında Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek
Çeşitleri Tebliği’ne uygun olarak, formülasyonu verilen
her türlü ekmek hamurunu hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Formülasyonu verilen ekmek hamurları için temel
bileşenleri hazırlayabileceksiniz.
2. Formülasyonu verilen ekmek hamurları için yardımcı
bileşenleri hazırlayabileceksiniz.
3. Seçilen metoda uygun olarak ekmek
hamurunu
hazırlayabileceksiniz.
Ortam: Fırın teknoloji sınıfı, atölye
Donanım: Kantar (otomatik kantar), dijital terazi,
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cihazı, taşıma kapları
(kova vb.).
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ekmek, gıda endüstrisinin vazgeçilmez ürünlerinden biridir. Her ülkenin, her yörenin
farklı ekmek alışkanlıkları vardır. Ancak globalleşme her şeyde olduğu gibi ekmekte de
sınırları kaldırmıştır. Gelişen teknolojinin de katkılarıyla herkes, her çeşit ekmeği sofrasında
görmek istemektedir. Çeşit, dayanıklılık ve güvenirlik açısından tüketicinin istekleri sürekli
artmaktadır. Değişen ve gelişen damak tatları, yaşam standardında yükselme, sosyal yaşamın
getirdiği zorunluluklar ekmek üretiminde de farklı bir anlayış gelişmesine neden olmuştur.
Müşteri kitlesini yakalayıp, elde tutmak ve arttırmak için ürünün en istenir olanını
yapmak, rekabette geri kalmamak gerekir. Bu rekabet de ancak sürekli gelişme ve nitelikli
elemanlarla sağlanır. Ekmek üretimi genelde aynı özelliklere sahip görülse de bölgesel
farklılıklar gösteren bir sektördür. Ancak hamur hazırlamada kullanılan metotlar ve yasal
hükümler her ekmek üreticisi için değişmeyen temel kavramlardır.
Bu modül sonunda ekmek ile ilgili yasaları, ekmeği oluşturan temel ve yardımcı
bileşenleri ve ekmek hamuru yapım tekniklerini öğrenip hamur yoğurma becerisine sahip
olabileceksiniz.
Bölümünüzü nasıl seçmiş olursanız olun severek ve özenle yapılan işin başarısı büyük
olur. Ülkemizin, hiçbir değeri kaybetmek gibi bir lüksü yoktur. Enerjinizi ve emeğinizi kaliteli
ürünler ortaya koymada kullanacağınıza güveniyoruz.
Başarılı olmak önce kendiniz sonra toplum için gereklidir. Çalışarak başarıyı, başarıyla
mutluluğu sağlarsınız. Modülde size gerekli bilgi ve beceriyi, içinizde heyecanı ve çalışma
azmini bulmanızı ve başarmanızı diliyoruz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ


Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve
Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne uygun olarak formülasyonu verilen ekmek hamurları
için temel bileşenleri hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki ekmek üretim işletmelerine giderek;

Hazırlanan ekmek hamurları için kullanılan temel bileşenleri listeleyiniz.

Hazırlanan ekmek hamurları için kullanılan temel bileşenlerinin özelliklerini
araştırınız.

Araştırma sonuçlarından bir sunu hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL
BİLEŞENLER
1.1. Ekmek ve Ekmeğin Tarihçesi
Ekmek; un, su, tuz ve mayanın belli ölçülerde karıştırılarak yoğrulmasıyla oluşan
hamurun, mayalanma süresinin ardından pişirilmesi ile ortaya çıkan üründür.
Ekmeğin ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli rivayetler vardır. Her ne kadar bu günkü şekliyle
olmasa da insanların hububatı fark edip yemeye çalıştıkları zamandan bu yana ekmeği görmek
mümkündür.
Genel inanışa göre, ilk insanlar sert hububat tohumlarını yiyebilmek için taşlarla
ezmişler ve biraz yumuşatma amacı ile su ile ıslatmışlar. Daha sonra doyurucu ve çok
olmasını sağlamak amacıyla içindeki katı maddelerini arttırmışlar ve ortaya çıkan hamuru
öylece tüketmişlerdir. Yaptıkları karışımın, sıcak taşlar üzerinde kaldığında daha lezzetli
olduğunu fark ettiklerinde ise pişirmeye başlamışlardır. Böylece dünyanın ve Anadolu’nun
pek çok yerinde yapılan mayasız, yassı, yufka benzeri hamur ürünleri ortaya çıkmıştır.
Ekmekte mayanın kullanılması da bir tesadüf sonucu olmuştur.
Bir rivayete göre hamurunu yapıp kızgın kayalar üzerinde pişiren kadın, bir miktar
hamur parçasını kayanın kenarına düşürür. Ertesi gün önceden kalan hamurunu görüp yeni
mayanın içine katar. Bu defa yaptığı ürün hem daha lezzetli hem kabarıktır. Buna kayanın
kenarında bulunan tuz zerrecikleri ve beklemede oluşan zamanın neden olduğunu düşünür.
Böylece yeni bir hamur yaparken içine kaya tuzundan bir parça koyarak yoğurur ve bir
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miktarını sonraki hamur için saklar. Başka bir rivayet ise eski bir Mısırlı fırıncının pişirmeyi
unuttuğu hamur parçasını, ertesi günkü ekmeğe katmasıyla kullanımın başladığını söyler.

Resim 1.1: Hamur yapımı

Tarih boyunca ekmek de her şey de olduğu gibi değişime uğramış ve çeşitli şekillerde
karşımıza çıkmıştır. Doğal etkiler, siyasi etkiler ve teknolojinin katkılarıyla sürekli değişen
ekmek, ana yapım malzemesinde de değişiklikler göstermektedir.
Cilalı Taş Devrinde (Neolitik Çağ), kestane, meşe palamudu gibi bazı bitkisel ürünleri
ezip suyla karıştırarak elde edilen hamurun kızgın taşlar üzerinde ya da kül içerisinde
pişirilerek yendiği bilinmektedir. M.Ö. 3000–2700 yılları arasında da Mısırlıların ekmekçilik
alanında büyük gelişme gösterdiği, M.Ö. 2000’li yıllarda 16 farklı türde ekmek yaptıkları
arkeolojik araştırmalarla tespit edilmiştir. Bazı kaynaklara göre ekmeği Yunanlıların bulduğu
söylense de Mısırlıların ürettikleri hububat fazlasını Yunanlılara sattıkları ve ekmek yapımını
öğrettikleri pek çok kaynakta yer almaktadır.
Eski Mısır’da piramitlerin inşasında çalışan işçilere emekleri karşılığında ekmek
verildiği, kişilerin zenginliğinin sahip oldukları somun sayısına göre belirlendiği ve ölülerinin
mezarlarına ekmek parçacıkları bıraktıkları, tanrılarına hayvan kurban edemeyecek kadar
fakir Yunanlıların Afrodit için meme şeklinde, Artemis için hilal şeklinde ekmekler yapıp
sunak olarak tanrılara adadığı söylenmektedir.
Ekmek; emeğin simgesi, Allah’ın bir nimeti olarak bütün dinlerce kutsal sayılır. İslam
kültüründe olduğu gibi Hıristiyanlık ve Musevilikte de ekmeğin özel bir yeri vardır. Ekmek
bereket simgesidir. Hatta günümüzde gelinle damadın başına atılan konfetilerin ortaya çıkışı
da ekmek kaynaklıdır.
Ekmek, şekli ve yapım tekniği ne olursa olsun tarihin her döneminde ve her dinde hep
önemli bir değerdir.
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Resim 1.2: Tandırda ekmek

Resim 1.3: Ekmek

Ekmek insanların yaşantısında o kadar yer etmiştir ki deyişlerimize, atasözlerimize
yansımıştır. Kimi zaman bir ‘lokma’ sözüyle anılan ekmek, pek çok yörede ‘yemek’
anlamında kullanılmış ve yemek yeme işlemi ‘ekmek yemek’ şeklinde söylenmiştir.
Yörelere göre değişen yapım teknikleri gibi söyleyişleri değişik ama anlamları aynı
atasözlerimiz vardır:
Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin ola.
El adama akıl verirde ekmek vermez.
Tandır sıcakken ekmek tutmaz.
Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez.
Elden ekmek yiyen yolda acıkır.
Aça kuru ekmek bal helvası gibi gelir.
Adam olmana bir fırın ekmek ister.
Açın gözü ekmek teknesinde olur.
Ekmek elden su gölden…
Büyük ekmek, büyük bezeden olur.
Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.
İnanma dayına ekmek al yanına.

1.2. Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan TÜRK GIDA KODEKSİ;
16 Kasım 1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 560 sayılı KHK
kapsamında düzenlenen Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin amacı; üretici ve tüketici
menfaatleri ile halk sağlığını korumak, gıda maddelerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde
üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere
gıda maddelerinin özelliklerini belirlemektir. Yönetmelik gıdaların kalite ve hijyenle ilgili
özelliklerini, katkı maddelerini, aroma maddelerini, pestisit ve veteriner ilaç kalıntılarını, gıda
bulaşanlarını, ambalaj ve işaretleme, depolama ve taşıma kurallarını, numune alma ve analiz
metotlarını kapsar.

Ekmekle ilgili olarak ‘Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’
15.02.2002 tarihinde 2002/13 Tebliğ No ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Tebliğin amacı Madde 1’de şu şekilde ifade edilmiştir: ‘Bu Tebliğin amacı, insan
tüketimine sunulan ekmek ve ekmek çeşitlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim,
taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.
15 Ekim 2003 tarihinde ‘Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde değişiklik yapılmış,
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Aşağıda Tebliğ maddeleri verilmiştir :
Amaç
Madde 1- Bu Tebliğin amacı, insan tüketimine sunulan ekmek ve ekmek çeşitlerinin
tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu
ürünlerin özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Tebliğ buğday unu, çavdar unu ve bunlara diğer tahıl unları karıştırılarak
yapılmış ekmekleri kapsar. Yufka, bazlama, pide, simit ve benzerlerini kapsamaz.
Tanımlar
Madde 4- Bu Tebliğde geçen;
a) Ekmek: Ekmeklik buğday ununa içilebilir nitelikte su, tuz, maya (Saccharomyces
cerevisiae), gerektiğinde "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nde izin verilen katkı maddeleri
ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan üretim izni almış şeker, enzim ve benzeri maddeleri
içeren ekmek katkı karışımları katılarak hazırlanan hamurun tekniğine uygun bir şekilde
yoğrulup, çeşitli şekillerde hazırlanıp fermantasyona bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan
üründür.
b) Ekmek çeşitleri: a bendinde tanımlanan karışıma, çavdar ununa diğer tahıl unları,
soya unu, patates unu, süt tozu, peynir altı suyu, bitkisel yağ, buğday kepeği, susam, tahin,
ceviz, zeytin ve benzeri maddeler katılarak tekniğine uygun ve çeşitli şekillerde yapılan
ürünlerdir.
c) Yabancı madde: Ekmek yapımı sırasında kullanılmasına izin verilen maddeler
dışında ekmekte bulunabilecek gözle görülebilen her türlü maddedir.
Ürün Özellikleri
Madde 5- Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

1. Duyusal Özellikler:
a) Ekmek ve ekmek çeşitlerinin dış özellikleri:
Dışından bakıldığında iyi pişmiş ve kabarmış, kendine has görünüşte, kokuda ve kabuk
renk dağılımı olabildiğince homojen olmalı, basık ve yanık olmamalıdır.
b) Ekmek ve ekmek çeşitlerinin iç özellikleri:
Kesildiği zaman iç kısmı süngerimsi yapıda, gözenekler mümkün olduğunca homojen
olmalı, büyük hava boşlukları bulunmamalı, hamur ve yapışkan olmamalı, karışmamış halde
un, tuz katkı maddeleri, bunların topakları ve yabancı madde bulunmamalı, rengi beyaz krem
ve homojen olmalı, kendine has tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku hissedilmemelidir.
Ekmek çeşitlerinin iç özellikleri ise, hamur ve yapışkan olmamalı, karışmamış halde un,
tuz, katkı maddeleri, bunların topakları ve yabancı madde bulunmamalı, kendine has tat ve
kokuda olmalı, yabancı tat ve koku hissedilmemelidir.
2. Kimyasal Özellikler:
Ekmek ve ekmek çeşitlerinin kimyasal özellikleri EK 1’ deki tabloya uygun olmalıdır.
3. Diğer Özellikler:
a) Ekmek tanımına giren ürün, değişik şekil verilerek üretilmesi durumunda ekmek
çeşidi olarak değerlendirilmez.
b) Ekmek, 200 g ağırlıktan başlayarak 50’ şer g artırılmak suretiyle üretilerek piyasaya
sunulur.
c) Ekmek çeşitleri muhtelif ağırlıklarda üretilerek piyasaya sunulur.
Ekmek ve
Ekmek Çeşitleri
Özellikleri
Ekmek

Rutubet
% (m/m)
en çok
38

Kepekli Ekmek

42

Tam Tane Ekmeği

42

Çavdar-Buğday
Ekmeği
Diğer Ekmek
Çeşitleri

42
42

Kül (tuz hariç) %(m/
m) en çok kuru
maddede
0.
85
2.
5
2.
3
1.
2
2.
0

Tuz % (m/m) en
çok kuru
maddede
1.
75
1.
75
1.
75
1.
75
1.
75

Tablo 1.1: Tebliğe göre ekmek ve ekmek çeşitlerinin kimyasal özellikleri

1.3. İnsan Beslenmesi Açısından Ekmek
Türkiye, yılda kişi başına 200 kilo ekmek tüketimiyle, Guinness Rekorlar Kitabının
2007 yılı basımında “en çok ekmek tüketen ülke” olarak yer almıştır. Günlük ekmek tüketimi

bireylerin özelliklerine, alışkanlıklarına yaşam-çalışma şekillerine ve diyetlerinin bileşimine
göre değişse de, ekmek temel besin gibi görünür.

Resim 1.4: Çocuk ve ekmek

Geçmişten günümüze ekmek- peynir- çay üçlemesiyle öğün geçiştirme çok görülür.
Bazen ekmeğin yanına katık ettiğimiz helva, yumurta, peynir, zeytinle bazen de domates,
biber gibi sebzelerle yemeksiz öğünler oluştururuz. Günümüzde ise zamansızlıktan
kaynaklanan nedenlerle çalışan insanların fast food denilen ayaküstü atıştırma şekline
geçmesiyle ekmek yapısını çeşitlendirme zorunluluğu doğmuştur.

Resim 1.5: Ekmek zeytin

Ham maddesi genelde buğday unudur. Bu nedenle buğdayda bulunan bütün besin
unsurları ekmekte de vardır. Ayrıca, ekmek oluşumunda kullanılan katkı maddeleri ve
mayalanma işlemi ile bazı vitaminlerde artış olmakta ve minerallerin vücuda yararlılıkları
artmaktadır. Buğdaydaki vitamin ve mineraller daha çok buğdayın özünde (embriyosunda) ve
dış kabuğunda (kepeğinde) bulunduğundan, öğütürken saflaştırma durumuna göre undaki
miktarları azalır.
Kepeğin bazı sakıncalı yönleri de vardır. Kepek vücut için gerekli çinko, demir ve
kalsiyum gibi mineralleri bağlayarak biyoyararlıklarını (vücutta kullanımlarını) azaltır.
Ancak, mayalanma ile kepeğin içindeki fitat bileşiği parçalandığından mineralleri bağlayıcı
etki azalır. Böylece mayalı kepekli ekmek yiyenlerde vücudun minerallerden daha fazla
yararlandığı görülmüştür.

Mayalanmanın ekmekteki vitamin değerini yükselttiği, sindirimi kolaylaştırdığı da
düşünülürse ekmeğin ve diğer fırın ürünlerinin mayalandırarak yapılması konusuna önem
vermek gerekir. Mayalandırılmamış hamurdan yapılan ve ekmek olarak tüketilen kalın
yufkadaki minerallerin yararlılığı ise az bulunmuştur.
Kepekli ekmekte posa dediğimiz, bitkilerin destek dokusunu oluşturan kısım vardır.
Posa sindirim aygıtında enzimler tarafından sindirilemez. Bağırsaklarda belirli bir hacim
oluşturarak hareketi sağlarlar. Böylece besinlerden ve vücudun kendi salgılarından oluşan
atık maddeler zararlı maddelere dönüşemeden vücuttan atılır. Nitekim posası yüksek
diyetlerle beslenen topluluklarda kalın barsak hastalıkları ender görülürken, posası düşük
besinlerle beslenen batı toplumlarında önemli sağlık sorunları görülmektedir.
Kepekli ekmeğin enerji değeri düşüktür ve insana doygunluk verir. Bu nedenle kilo
almak istemeyenlerle zayıflamak isteyenlerin beyaz ekmek yerine kepekli ekmek veya tam
buğday unundan yapılan ekmeği yemesi tavsiye edilebilir. Aynı zamanda kepekli ekmek
konstipasyon ( peklik, kabızlık) çekenler içinde uygundur.
Ekmekte A ve C vitaminleri dışındaki vitaminler ile mineraller ekmeğin bileşimine
göre değişik oranlarda bulunur. Tam buğday unundan yapılan ekmeğin vitamin ve mineral
içeriği beyaz un ekmeğinden çok daha yüksektir. Bunun yanında kepekli ve çavdar ekmeğinin
enerji değerleri beyaz ekmekten daha düşüktür.
İnsan tek başına ekmek yiyerek beslenme gereksinmesini pratik olarak karşılayamaz.
Ancak, halk deyimiyle “katık”la yeterince yükseltebilir. 100 g ekmeğin yanına 1 adet
yumurta ve biraz sebze eklendiğinde protein değeri yükselir, ekmekte eksik olan A ve C
vitaminleri tamamlanabilir.
Yetişkin kadın ve erkeğin günlük gereksinmeleri düşünüldüğünde; 300 g ekmek,
enerjinin %30-36’sını, proteinin %39-42’sini, kalsiyumun %9-57’sini, E vitamininin %5075’ini, B1 vitamininin %27-63’ünü, B2 nin %12-30’unu, niasinin %15-27’sini karşılamaktadır.
Protein gereksiniminde enerjinin proteinden gelen oranı ile besinin protein kalitesi de
önemlidir. Ekmeğin proteinden gelen enerji oranı % 13 ile 15 arasında değişir.
Görüldüğü gibi ekmek, şeker ve şekerli besinler gibi boş bir kalori kaynağı değildir.
100 g’.lık ekmek 243–276 kalorilik enerji verirken; un, yağ, şeker karışımı tatlıların aynı
miktarı 400–600 kalori civarında enerji verirler.
Şişmanlık daha çok, fazla hareket etmeyip, şekerli besinleri, un-yağ-şeker karışımı
tatlıları, hamur işlerini, kızartmaları ve yağlı etler ile alkolü çok tüketenlerde görülür. Bu
nedenle zayıflama diyetlerinde ekmeği, özellikle kepekli ekmeği kaldırmak gerekmez.

1.4. Ekmek Üretiminde Temel Bileşenler
Ekmek hamuru hazırlarken yapının temelini oluşturan maddeler un, su, maya ve tuzdur.
Çeşit ekmek yapımında kullanılan ayçiçeği, keten tohumu, haşhaş vb. maddelerde çeşit ekmek
için temel bileşen olarak kullanılmaktadır.

1.4.1. Un
Buğday, arpa, yulaf vb. hububatın çeşitli yöntemlerle öğütülmesi sonucu elde edilmiş
tozlarına un denir. Yarı işlenmiş bir gıdadır. Undaki ana bileşenler; glüten, nişasta, selülozik
içerik, şeker (karbonhidrat), yağ ve sudur. Ekmekçilikte kullanılan hububat çeşitli olmasına
karşılık aksi belirtilmedikçe un diye bahsedilen buğday unudur.
İnsanların çavdar, arpa, yulaf, fasulye, mısır gibi taneli tohumlardan elde ettikleri
unların yanı sıra kestane, meşe palamudu ve çevrelerinde bulunan her tür yiyecek maddesini
ekmek yapımında kullandığı görülmüştür. Örneğin Amerika kıtasında bizim süs bitkisi olarak
bildiğimiz yucca ağacının kurutulmuş yumrularının öğütülmesiyle elde edilen un, ekmek
yapımında kullanılmaktadır.
Buğday unu ilk bakışta beyaz ve homojen gibi görünse de yapı olarak elde edildiği
buğdayın özelliğine bağlı olarak farklılıklar gösterir. Farklı buğdaylardan elde edilen unlardan
yapılan ekmeklerde farklı sonuçlar verir. Bu nedenle modern un fabrikaları standart un elde
edebilmek için, sürekli laboratuvar araştırmaları yapmakta ve istenilen özelliğe uygun unları
hazırlamaktadır. Ekmeklik unda bulunması gereken özellikler Tablo 1.1’de belirtilmiştir.

Resim 1.6: Un ve ekmek

Resim 1.7: Un depolama

Genellikle elde edilmek istenilen unun kullanım amacına göre farklı nitelikteki
buğdaylar belirli oranlarda karıştırılarak buğday paçalı elde edilir. Katkı maddeli ekmeklik
unlar, katkı maddelerinin standart unlara katılmasıyla elde edilir.
Ekmeklik unlar öğütüldükten sonra hemen kullanılmazlar. Yaz aylarında en az iki
hafta, kış aylarında ise üç hafta kadar depolayarak dinlendirilmeleri gerekir. Bu dinlenme

sırasında un havanın oksijeni ile temas ederek oksidasyona uğrar. Kuvvetlenir, rengi ağarır.
Bu sürece olgunlaşmada denir. Unun olgunlaşması sonucu hamurun işlemesi kolaylaşır.

Unu depolarken dikkat edilmesi gereken kurallar:

Sıcaklık, nem ve ışık en çok dikkat edilmesi gereken konulardır. Bu
nedenle nem ölçer ve sıcaklık ölçer ile periyodik kontroller yapılmalıdır.

Çuvallar düzgün bir şekilde ızgaralar üzerine istiflenmeli, tahta veya
plastik ızgaralar kullanılmalı ve yerden 10 -15 cm. yükseklikte olmalıdır.

Sekiz çuvaldan fazla üst üste konulmamalı, ve 10–15 gün depoda
dinlendirilmiş unlar elenerek kullanılmalıdır.

Genel depo şartları un depoları için de geçerlidir. (Gıda Hijyeni
Modülü’nü gözden geçiriniz.)

İlk giren ilk çıkar kurallarına uyarak varsa ilgili evraklar kullanılmalıdır.


Rutubetli unun özellikleri:

Kendine has bir kokusu vardır.

Görünüşü pütürlü gibidir.

Ele alınıp avuç içinde sıkıldığında şekil alır ve aldığı şekilde bozulmadan
kalır.
Tat koku
Renk, görünüş
Rutubet miktarı
Ambar zararlısı,
parça ve kalıntısı
Ağartma işlemi

Kendine özgü tat ve kokuda olmalı. Acıma, ekşime,küflenme,
kokuşma ve koku olmamalıdır.
Kendine özgü renk ve görünüşte olmalı, gözle görünen
yabancı
madde olmamalıdır.
En çok %14 olmalıdır.
6 cm çapındaki bir kağıt üzerinde en fazla 70 siyah nokta
bulunmalı ve böcek kökenli her nokta 30 (mikron) dan
küçük olmalıdır.
Uygulanmamış olmalıdır.
Tablo 1.2: Ekmeklik unun özellikleri



Genel olarak unun özellikleri




Unun inceliği: Un zerrelerinin iriliği ekmek kalitesi açısından büyük
önem taşır. İyi bir unda 105–150 mikron arasındaki parçacıklar oranı en az
% 50 olmalıdır. Böyle unlarda parmaklar arasında tanecikler hissedilir.
Unun kalitesi fiziksel-kimyasal ve teknolojik özellikleri ile ölçülür.
Kaliteli un ile kuvvetli un sözcüklerinin farklı kavramlar olduğu bilinmeli
ve birbiriyle karıştırılmamalıdır
Su kaldırma özelliği: Belirli yapıda hamur elde etmek için una ilave
edilmesi gereken su miktarına unun su kaldırma kapasitesi denir. Tüm
çeşitler için önemli bir faktördür. Ekonomik açıdan da unun fazla su
tutması istenir. Bir unun su kaldırma kapasitesine protein miktarı etki eder.
Glüten kısmı sabit su kaldırma yeteneğine sahiptir. Ayrıca unun su



kaldırma özelliği undaki zedelenmemiş nişasta miktarı ve un zerrelerinin
büyüklüğüne de bağlıdır.
Protein miktarı ve kalitesi: Unlarda bulunan azotlu maddeler bileşim
yapı ve niteliklerine göre dörde ayrılırlar: albumin, globulin, gliadin ve
glütenin. Bu proteinler öz oluşturan ve öz oluşturmayan proteinler olarak
da bilinir. Albumin ve globulin miktar ve nitelik bakımından ekmek
kalitesine önemli bir etkide bulunmazlar. Gliadin ve glütenin su ile
karıştığında glüten adı verilen bir madde oluşturur. Buna hamur özü –öz
denir.

Glüten maddesi hamurun iskeletidir. Fermantasyon sonucunda karbonhidratlardan
karbondioksit ve su oluşur. Glüten nişasta hücreleri ile oluşturduğu ağ gibi yapının içinde
karbondioksit gazını tutarak hamurun kabarmasını sağlar. Karbondioksitin tutulabilme oranı
protein kalitesine bağlıdır.
Unun içindeki glüten basit bir yöntemle görülebilir glüten (öz ) yıkama; 10 g un ve 5
mL su ile sert bir hamur hazırlanır. Elde edilen hamur, çok az akan musluk suyunun yavaşça
yıkanır. Yıkama işlemine, hamurdan akan su tamamen nişastasız (berrak) hale gelinceye kadar
devam edilir. Yıkama işleminden sonra geriye kalan lastiksi özelliğe sahip, yeşil-kahverengi
madde glütendir. Bu miktara bakarak unun içindeki glüten oranı bulunur.
Kuvvetli unlardan elde edilen glütenler (öz), uzatılmak istendiğinde direnç gösterirler
ve bırakıldıkları zaman tekrar eski durumlarına dönerler. Zayıf unların glütenleri (öz) ise,
uzama işlemine direnç göstermeyen ve kolayca uzayabilen karakterdedir.

Resim 1.8: Glüten nitelikleri farklı unlardan yapılan ekmekler

Resim 1.8’de gösterilen Şekil 1’deki ekmek, oluşan gazı tutamayacak kadar zayıf
nitelikli undan yapılmıştır. Şekil 2’de gösterilen de gazın kabarmasını engelleyecek kadar
kuvvetli glütene sahip undan yapılan ekmektir. Şekillerden de anlaşılacağı gibi zayıf unun
ekmeği daha yayvan ve basık, kuvvetli unun ekmeği ise tam tersi toplu ve silindirik bir
yapıdadır. Arzu edilen ekmek tipi ise Şekil 3 te görülen orta kuvvetteki undan yapılmış, daha
iyi bıçak açmış ve daha büyük hacimli yapıya sahip ekmek tipidir.

Glüten miktarına göre istenilen ekmeklik un için gerekli görülürse paçal yapılarak
hamur hazırlanır. Paçal; farklı özelliklere sahip unların belirli oranlarda karıştırılması
işlemidir.
Diastatik aktivite: Un elde ederken zedelenmiş nişastalar olur. Maya hücreleri
enzimlerin etkisi ile basit nişastaları kullanırken karbondioksit gazı çıkar. Bu gaz maya ile
kabartılmış ekmeklerde fermantasyonda ve pişirme sırasında etki gösterir.
Undaki proteinlerin nitelik ve nicelikleri yanı sıra hamur fermantasyonu için gerekli
şekeri oluşturan amilazların aktivitesi ekmek kalitesine önemli ölçüde etki yapar. Özellikle öz
(glüten) kalitesi orta veya yüksek unlarla yapılan ekmeklerde, enzim yetersizliğinin etkisi
daha belirgindir. Ekmek yapımında amilazların etkisi yoğurma fermantasyon ve pişirme
sırasında önemli olarak devam eder.
Enzim miktarı yeterli olduğunda,

Karbondioksit gazı oluşumu artar.

Kabuk rengi istenilen düzeyde olur.

Ekmek içi gözenekli yapısı iyi olur.

Hamurun gaz tutma kapasitesi ve ekmek hacmi artar.
Fazla enzim aktivitesi ekmek içinin yapışkan gözeneklerinin çok küçük ekmek
hacminin düşük olmasına neden olur.







Un randımanı: 1kg buğdaydan elde edilen un miktarına un randımanı
denir. Kepek tabakasının ayrılmışlığını gösterir. Kepek tabakası çok
ayrıldığı için % 60 -70 randımanlı unlarda vitamin, mineral ve protein
miktarları düşüktür.
% 60-70
randımanlı un ekstra - ekstra undur.
% 70-80
ekstra undur.
% 80-90
1. kalite undur.
% 90’dan fazla 2. kalite undur.

Türkiye’de unlar kül miktarlarına (kuru madde miktarı) göre sınıflandırılırlar. Buna
göre Ekmeklik buğday unları Tip 550, Tip 650, Tip 850 olarak adlandırılırlar. Türk Gıda
Kodeksi-Buğday Unu Tebliği’ne göre Tip 550, Tip 650, Tip 850’ de bulunması gereken % kül
miktarları aşağıda verilmiştir (Tebliğ No: 99/01).
Ekmeklik buğday unları:
% Kül
Tip 550
0.55 (kuru maddede en çok)
Tip 650
0.65 (kuru maddede en çok)
Tip 850
0.85 (kuru maddede en çok)
Özel amaçlı
Kuru maddede 0.85’den yüksek

Eski yönetmeliklerde Tip 1, Tip 2 buğday unu için randıman olarak adlandırılan
değerlendirme aşağıdaki gibidir;
Tip 1 % 0.50 kül (65’e kadar randımanlı)
Tip 2 % 0.60 kül (66-72 arası randımanlı)
Tip 3 % 0.65 kül (72-76 arası randımanlı)
Tip 4 % 0.88 kül (77-81 arası randımanlı)
Tip 5 % 1.25 kül (82-90 arası randımanlı)
Tip 6 % 2.00 kül (91 ve üzeri randımanlı)


Unun üretime hazırlanması




Üretim miktarına göre depodan un çıkışı yapılır.
Eleme yapılarak yoğurma kazanına alınır.
Ürün özelliğine göre katkı maddeleri katılır.

1.4.2. Su
Ekmek yapımında su, toplam hamur kitlesinin hemen hemen % 40’ını oluştur. Ekmek
yapımındaki en önemli bileşiklerdendir. Kullanılan suyun miktar ve bileşimi hamurun
kalitesine doğrudan etki eder.


Ekmek hamurundaki suyun sağladığı etkiler:

Unun nişasta tanecikleri şişer.

Buğday proteinleri suyu emerek elastik bir yapı kazanır.

Alkol fermantasyonunun başlaması ve yayılması için gerekli yaş ortamı su
sağlar.

Enzim ve mayalar da gerekli biyolojik değişimlerini undan suya geçen ve
suyun yapısında bulunan maddelerle yaparlar.



Ekmek hamurunda kullanılacak suyun nitelikleri:

İçilebilir nitelikte olmalıdır.

Temiz olmalıdır.

Mikropsuz olmalıdır.

Orta sertlikte (50–100 ppm) olmalıdır.

Suyun sertliği denildiğinde kastedilen, su içindeki minerallerin miktarıdır. İyi bir ekmek
üretimi için normal sertlik derecesi olarak kabul edilen 50- 100 ppm sertlik derecesinde su
kullanılmalıdır. Suyun sertlik derecesi, sertliği meydana getiren çözünmüş minerallerin
milyonda bir kısmı (ppm) olarak gösterilir. Suyun sertliği kalsiyum ve magnezyum
iyonlarının varlığıyla ilgilidir.
Suda bulunan mineral maddeler hem glüteni kuvvetlendirici etki yapar, hem de maya
için besin kaynağıdırlar. Ancak mineral maddelerin aşırı miktarda bulunması da istenmeyen
bir durumdur.



Sert suların ekmek üretimindeki etkileri:

Fazla miktardaki mineraller un glütenini (özü) sertleştirerek hamurun
işlenebilirliğini azaltır.

Sert sularla yapılan hamurun asitliği düşük olduğundan mayanın normal
çalışmasını sürdürebilmesi için gereken ortam sağlanamaz, maya aktivitesi
düşer ve fermantasyon (mayalanma) yavaşlar,

Sertleşen hamurda maya için gerekli besin akışı azaldığından mayanın
hamur içindeki çalışması kısıtlanır,

Hamur içinde bulunan enzimler de asidik ortamlarda (pH= 4-5) optimum
aktivite gösterirler. Sert sular asitliği düşürdüğünden
enzimlerin
faaliyetleri kısıtlanır. Bu da hamurun olgunlaşması ve fermantasyonunu
olumsuz etkiler.



Yumuşak suların ekmek üretimindeki etkileri:

Yumuşak sularda, un glütenini (özü) güçlendiren minerallerin olmaması
veya az olması nedeniyle hamurda yumuşak, yapışkan ve çalışılması zor
bir yapı oluşur.

Hamur yumuşak ve yapışkan olduğu için unun su kaldırma oranı düşer ve
yaklaşık %2 oranında azalır. Böylece üretilen ekmek miktarında azalma
olur.

Hamur zayıftır, gaz tutma kapasitesi düşük olduğundan ekmekler hacimsiz
olur.

Ekmek kabuk rengi soluk kalır.

1.4.3. Tuz
Pratikte tuz katılmış hamurların kolay işlendiği bilinmektedir. Tuzun hamur içinde
çeşitli fonksiyonları olmakla birlikte en önemli etkisi lezzete yönelik olur. Genel tüketici
yapısı tuzsuz ekmeği tercih etmez.


Tuzun hamurun fiziksel özellikleri üzerindeki etkileri:

Glüteni güçlendirerek yumuşamayı önler, mayanın çalışması üzerinde
etkilidir.

Farklı mikroorganizmaların fermantasyonunu da kontrol ettiğinden
istenmeyen asitlik ve tadın oluşmasını engeller.

Tuzsuz ekmeklerin küflenme süreleri daha kısa olur. Tuz katılmadan
yapılan ekmekler 4. gün; tuzlu ekmekler 7. günde küflenmektedir.

Ekmeklerde yasal olarak bulunması gereken tuz miktarı, kuru ekmek maddesinin %
1.75’idir. Bu nedenle 100 kg. un için 1.5 kg. tuz kullanılmalıdır.


Ekmek yapımında kullanılan tuzun özellikleri şu şekilde olmalıdır:

Topaklaşmayı önleyecek ve çözünürlüğü kolaylaştıracak boyutta olmalı,

Fizik olarak temiz, parlak ve beyaz renkli,

Nem çekici maddelerden arınmış olmalıdır.





Tuzun hamur üzerindeki etkileri şunlardır:

Glütenin direnç ve elastikiyetini arttırır.

Hamur stabilitesini arttırır.

Hamuru kolay işlenir hale getirir.

Daha büyük ekmek hacmi verir.

Düzgün ve ince gözenekli içyapı sağlar.

Güzel renk verir.

Raf ömrünü uzatır.

Tuzun üretime hazırlanmasında şunlara dikkat edilir:

Formülasyona göre üretimde kullanılacak un miktarına göre tuz miktarı
hesaplanır.

Hamur yoğurma metoduna göre tuz doğrudan veya çözeltisi hazırlanarak
kullanılır. Çözelti hazırlanırken kullanılan su miktarı, hamurun toplam su
miktarından düşülür.


1.4.4. Maya
Fırıncılık ürünlerinde kabarıklık önemlidir. Kabaran ürünler büyük hacimli, yapısal
olarak elastik bir içyapıya sahip, kesilirken kolay ayrılma ve görünüşe göre hafif olma
özelliğine sahiptir.
Canlı bir organizma olan maya, fermantasyonu sağlayan esas unsurdur. Fermantasyon
sırasında meydana gelen karbondioksit, hamur içerisinde birikerek unun kabarmasını
meydana gelen alkoller, aldehitler, ketonlar ve organik asitlerde ekmeğin iştah açıcı
karakteristik tat ve aromayı kazanmasını sağlar. Ayrıca, mayanın diğer bir rolü de hamurun
fiziksel özelliklerini değiştirmesidir. Böylece glütenin elastikiyeti artmakta ve hamur kütlesi
içinde biriken karbondioksit gazı basıncına daha iyi dayanan ve onu tutan bir yapı
kazanmaktadır.

Resim 1.9: Maya hücreleri

Hiçbir işlem yapılmadan kendi haline bırakılmış bir hamur parçası bir süre sonra
değişikliğe uğrar. Yumuşar, her yanından kabarcıklaşmalar başlar ve delikler oluşur. Belirgin
bir koku salar, tadında da ekşimsi bir lezzet hissedilir.

Hamurda görülen bu değişimlerin nedeni un, su ve havadan geçen
mikroorganizmalardır. Genellikle bakteri türündeki mikroorganizmaların ortaya çıkardığı bu
durum doğal mayalanmadır. Tadından dolayı elde edilen bu ürüne ekşi maya da denir.
Ülkemizde mayanın fabrika ortamında üretimini yapan çeşitli markalar vardır. Maya
fabrikalarında modern teknolojiler kullanılarak yaş maya, kuru maya, instant maya
üretilmektedir.


Pres maya (yaş maya): Fermantasyon sonucu üretilir. Ev ve endüstriyel
kullanımlar için farklı gramajlarda paketlenir. % 70 su içeriği bulunan bu ürünler
yaş maya olarak adlandırılırlar. Maya kullanılıncaya kadar 4C de saklanır.
Uygun koşullarda dayanma süresi 3-4 haftadır.
Pres mayanın (yaş maya) üretime şu şekilde hazırlanmaktadır:
Mayanın kullanım durumunu saptamak için aşağıda verilen tablodaki
gözlemler yapılmalıdır.



YAPILACA
K
GÖZLEML
ER

İSTENİLEN
MAYA
ÖZELLİKLER
İ

İSTENMEYEN
MAYA
ÖZELLİKLERİ

Paketin açılması
sırasındaki görünüm

Kolay açılır paket

Kağıda yapışan
parçalar
gözlenir
Keskin koku, kahverengi
benekler
Kahverengi benekler.
Griye doğru
Yüzeydeki küçük parçalar
dağılır
Küçük parçalar
şeklinde
dökülür
Zor veya dağılmayan
parçalar
Kırılgan kuru yüzey

Koku

Kendine has taze koku

Yüzey rengi

Krem-gri

Parmak ile yüzeyi
çizmek
Kırma
Suda çözme
(kıvamlı)
Yüzey durumu

Düzgün dalgalı çizgi
Düzgün olmayan
dalgalı
kırılma
Kendiliğinden kolay
dağılır
Düzgün mat

Tablo 1.3: Yaş mayada kullanırken dikkat edilecek özellikler



Yukarıdaki gözlemler yapıldıktan sonra formülasyondan gerekli maya
miktarı hesaplanır.

Resim 1.10: Açım sırasında
yüzey görünümü





Resim 1.11: Maya yüzeyini
çizmek

Resim 1.12: Kırma sırası

Kullanılacak metoda uygun olarak maya doğrudan veya çözelti halinde
kullanılır.

Aktif kuru maya: Yaş mayanın dayanma süresini arttırmak amacıyla elde
edilmiştir. Su yüzdesi % 7.5-8.3 düzeyine indirilmiştir. Aktif kuru mayanın sıcak
su içerisinde ıslatılıp su alması sağlandığında (rehidrate olması) ekmekçilik
açısından iyi özellik gösterir.

Resim 1.13: Paketli ve açık instant maya



İnstant maya: Hemen çözünen maya tipidir. Kurutma teknolojisi ile su içeriği %
5’e düşürülmüştür. Küçük granül yapıya sahiptir. Islatmaya gerek olmadan
doğrudan una katılarak kullanılabilir.



Şekerli instant maya: Bu maya tipi fizyolojisi gereği yüksek şekerli ortamlarda
daha iyi fermantasyon yapar. Örneğin % 25 şeker içeriği olan hamurda
fermantasyon yapabilir. Böylece yüksek şekerli ürünlerde de kabartma işlemi
biyolojik olarak gerçekleşebilir.



Sıvı maya: Sıvı maya ile ekmek üretimi için özel tanklar kullanıldığından
maliyeti yüksektir. Çok kullanımda olan bir maya değildir. Geleneksel olarak
ekşi hamur ile yapılan ekmek üretiminde, uzun süreli fermantasyonun getirdiği
hoş bir aroma ve elastik içyapı gibi özellikler vardır. Endüstriyel olarak buna

benzer özellikte ekmek üretimi istendiğinde, sıvı ferment hazırlanarak üretim
yapılır.
Kullanılan maya miktarı seçilen yöntem ve çalışma süresine göre belirlenir. Kısa sürede
ve yüksek sıcaklıkta çalışılacaksa maya miktarı yüksek tutulabilir.

1.5. Formülasyona ve Üretim Miktarına Göre Temel Bileşenleri
Hazırlama
Ekmek üretiminde formülasyonlar, kullanılan temel hammaddelerden birisi esas
alınarak hazırlanır. Pek çok ülkede ve ülkemizde formülasyon bileşenleri un miktarı üzerinden
hesaplanarak % olarak ifade edilir.
Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ nde belirtilen % oranlarına göre
su, tuz, ekmek katkı maddesi, şeker (çay şekeri/sakkaroz) ve yağ gibi maddelerin miktarı
işlenecek una göre hesaplanarak eklenir.
Klasik ekmek, şeker ve yağ içermeyen oldukça sade bir formülasyona sahiptir. Un, su,
tuz, ekmek katkı maddesi ve maya içerir. Klasik ekmek formülasyonu, un üzerinden % olarak
şu şekilde ifade edilir:





% 55-60 su (unun su kaldırma kapasitesine bağlı olarak değişir.)
% 3-4 yaşmaya (mevsim ve ortam ısısına göre değişir.)
% 0.5-1 ekmek katkı maddesi (kullanım oranına göre değişir.)
% 1.5 - 1.75 tuz (Kuru madde miktarı ve yaş hamura göre değişir.)

Resim 1.14: Klasik ekmek

Resim 1.15: Tost ekmeği

Tost ekmeği, Türk ekmeğine ek olarak şeker ve yağ içerir. Tost ekmeği formülasyonu,
un üzerinden % olarak şu şekilde ifade edilir:







% 55-60 su (Unun su kaldırma kapasitesine göre değişir.)
% 3-4 yaş maya (Mevsim ve ortam ısısına göre değişir.)
% 0,5-1 ekmek katkı maddesi (Kullanım oranına göre değişir.)
% 1.5 tuz
% 2-3 şeker
% 2-3 yağ

Örnek 1: 100 kg un için klasik ekmek bileşen miktarlarını hesaplanması aşağıda
verilmiştir.

Klasik ekmek formülasyonuna göre 100 kg un için;





55- 60 l su
3-4 kg yaşmaya
0,5-1 kg ekmek katkı maddesi
1,5 – 1,75 kg tuz kullanılması gerekmektedir.

Örnek 2: 50 kg un kullanılarak yapılacak tost ekmeği için temel ve yardımcı
bileşenlerin hesaplanması aşağıda verilmiştir.
50 kg un ile tost ekmeği hamuru hazırlanması için formülasyondaki değerlere göre
gerekli hesaplamalar yapılırsa;

27.5-30 litre su

1,5-2 kg yaşmaya

0,25-0,5 kg ekmek katkı maddesi

0,75 kg tuz

1-1,5 kg şeker

1-1,5 kg yağ gerekli olduğu hesaplanır.
Türkiye Fırıncılar Federasyonunun 05.01.1998 tarih/ 1998/003 sayılı bildirisine göre bu
hesaplamalar kuru madde üzerinden yapılmaktadır.
Un: Un % 14.5 su içerdiğinden; 100 kg un 100 – 14.5 = 85,5 kg. kuru madde
içermektedir.
Yaş maya: Ekmek üretiminde ortalama % 5 oranında yaş maya kullanılmaktadır. Yaş
maya % 60-75 arasında su içermektedir. Buna göre 100 kg ekmek için 5 kg yaş maya
kullanılır. 5 kg maya; (5x75)/100 = 3,75 kg su, dolayısıyla da 5-3,75 = 1,25 kg. kuru madde
içerir.
Tuz: Tuzda izin verilen su miktarı % 2 dir. 20.08.1997 tarihli resmi gazetede
yayınlanan Gıda Kodeksi’ne göre ekmekte kuru madde miktarına göre % 1,75 tuz bulunabilir.
Buna göre; 100 kg ekmek için 2 kg tuz kullanılacağı düşünülürse, 2 kg tuz; (2 x 1,75)/100 =
0,04 kg su, 1,75-0.04 = 1,71 kg kuru madde içermektedir.
Katkı maddesi: Ekmek üretiminde ortalama olarak % 1 oranında katkı kullanılır. Un
kalitesine ve ekmek çeşidine göre %1’ lik oran % 1,5’e kadar artabilir. Buna göre; 1 - % 14,5
su miktarı= 0,85 kg (kuru madde)
Bir çuval undan elde edilecek ekmek miktarı (kuru madde miktarına göre):


TİP 1 UN
Tip 1 Undan İmal Edilecek Ekmekte % 35 Su
85.50 kg un
1.25 kg maya
1.71 kg tuz
0.85 kg katki
89.31 kg toplam kuru madde ekmek elde edilir
65 kg kuru madde için

35 kg su ilave edilirse

89.31 kg kuru madde için
x kg su ilave edilir
89,31 × 35
x
 48 kg su
65
48 kg su  89.31 kuru madde 137.31 kg ekmek

1.

Değirmenden imalata kadar % 3 fire, 2. İmalattan pazarlamaya kadar % 7
fire. (makinelerde, tezgahlarda kullanılan un, yanık, ıskarta ve bayat ekmek) düşülür.
137.31 - % 3 fire  133.19 kg
133.19 - % 7 fire  123.87 kg ekmek
123.87 kg ekmek
kg

 61.94

2 çuval

1 çuval 50 kg’lık Tip–1 Undan 62 kg. ekmek elde edilir.

TİP –2 UN
Tip- 2 Undan İmal Edilecek Ekmekte % 36 Su
64 kg kuru madde için

36 kg su ilave edilirse

89.31 kg kuru madde için
x kg su ilave edilir
89,31 × 36
x
 50.23 kg su
64
50.23 kg su  89.31 kuru madde 139.54 kg ekmek
139.54 - % 3 fire  135.35 kg
135.35 - % 7 fire  125.88 kg ekmek

125.88 kg ekmek

 62.94

2 çuval
kg
1 çuval 50 kg.lık Tip –2 undan 63 kg. ekmek elde edilir.


TİP –3 UN
Tip- 3 Undan İmal Edilecek Ekmekte % 37 Su
63 kg kuru madde için
37 kg su ilave edilirse
89.31 kg kuru madde için
x kg su ilave edilir
89,31 × 37
x
 52.45 kg su
63
52.45 kg su  89.31 kuru madde 141.76 kg ekmek
141.76 - % 3 fire  137.50 kg
137.50 - % 7 fire  127.87 kg ekmek
127.87 kg ekmek
 63.94
2 çuval
kg
1 çuval 50 kg.lık Tip –3 undan 64 kg. ekmek elde edilir.


TİP –4 un içinde % 38 kg su üzerinden hesaplanır.

Resim 1.16: Maya kullanımı

Bir çuval undan çıkan ekmek sayısı, ekmek gramajına göre değişir. Satışı yapılacak
ekmek kaç gramdan kesilecekse toplam ekmek kg miktarına bölünerek kaç adet ekmek elde
edileceği belirlenir. Ekmeklerin hamur kesim gramajı, satışa sunulması düşünülen gr
miktarına pişme kaybı eklenerek kesilir. Buna göre elde edilen hamurdan kaç ekmek çıkacağı
hamur kesim gramına bağlı olarak değişir.
Ekmeklerin kaç g olacağına bölgesel talebe göre karar verilir. Ancak bunda da gıda
kodeksinde belirlenen alt sınırlar ve kaçar g olarak arttırılacağı dikkate alınır. Ekmek hamur

miktarı düştükçe pişme kaybı artar ve hacimde küçülmeler olur. Bu nedenle genelde ekmekler
200 g dan başlayan miktarlarda hazırlanarak ellişer g’ lık artışlarla piyasaya sunulur.
Yukarıda verilen hesaplamalar Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılmıştır. Ancak
maliyeti etkileyen kayıp oranları bulunmaktadır. Bunlar Yakıt (50 kg’ lık 1 çuval unda 7 litre
mazot veya fuel-oil kullanılır. Fırınların kapasiteleri düştükçe bu oran artar, kapasite
yükseldikçe düşer), Maya (Fırın ısısının muhafaza edilmemesi veya kalorifersiz fırınlarda
ortalama % 5lik oran % 7 ye kadar artar.), Katkı kullanımıdır. Maliyet hesaplanmasında bir
çuval undan ne kadar ekmek çıkacağına bakılır. Ancak, ekmek konusunda ülke çapında genel
olarak uygulanan bir politika yoktur.
Halen 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu gereğince her ilin Fırıncılar Odası
tarafından o kentin şartlarına göre gramaj ve fiyat belirlenmekte ve Esnaf Sanatkarlar Odaları
birliğindeki bir komisyon tarafından onaylanarak uygulanmaktadır.

1.6. Kullanılan Ekipmanlar ve Temizliği
Kullanılan ölçü aletleri (kantar, dijital terazi vb. );

Kalibre edilmiş olmalı

Her işlemden sonra temizliği yapılmalı

Tartım kaplarının temiz ve hijyenik olması sağlanmalı
Ayrıca kullanılan küçük kürek, kaşık, vb. ile katkı maddelerinin saklandığı kutuların
temizlikleri yapılıp ağızları kapalı olarak kaldırılmalı, tezgâh üzeri temiz bırakılmalıdır.
Unlar depolama sırasında sıkışır ve hafif de olsa nemlenebilir. Eleklerde hem unun
içinde bulunan yabancı maddeleri ayrılır hem de nemi gider. Ayrıca eleme sırasında unun
havalanması da sağlanmış olur.
Piyasada her tür işletmenin gereksinimlerine uygun elek modelleri üretilmektedir.
Büyük işletmelerde sabit ve tamamen otomatik sistemle çuvaldan yoğurucuya el değmeden
geçilen eleme sistemleri olduğu gibi, tekerlekli ve küçük boy elekler de kullanılmaktadır. Bu
eleklerin ayarları kullanım talimatlarına uygun yapılır.

Resim 1.17: Sabit un eleği

Resim 1.18: Seyyar un eleği

Kullanılan elekler her vardiyada tarafından temizliği kontrol edilerek alınır. Eleklerin
dokuma kısımları incelenir, yenilenmesi gerekiyorsa değiştirilir. Vardiya bitiminde günlük
temizlik yapılarak temiz ekipman ve düzenli bir çalışma alanı bırakılır.

UYGULAMA FAALİYETİ-1

Üretim tarihleri aynı olan iki maya paketinin özelliklerini karşılaştırmalı olarak işlem
basamaklarını takip ederek aşağıdaki tabloda yer alan özellikleri dikkate alarak karşılaştırınız .
Kullanılan araç gereçler:
Aynı özelliklere sahip iki paket yaş maya
Mayayı su ile karıştırabilecek bir kap
Not defteri
Kalem
Soğuk depo ortamı- soğutucu







YAPILACA
K
GÖZLEML
ER
Paketin açılması
sırasındaki görünüm
Koku

İSTENİLEN
MAYA
ÖZELLİKLERİ
Kolay açılır paket
Kendine has taze koku

Yüzey rengi
Parmak ile yüzeyi
çizmek
Kırma
Suda çözme (kıvam)
Yüzey durumu

Krem-gri
Düzgün dalgalı çizgi
Düzgün olmayan dalgalı
kırılma
Kendiliğinden kolay
dağılır
Düzgün mat

İşlem Basamakları

İSTENMEYEN
MAYA
ÖZELLİKLERİ
Kağıda yapışan parçalar
gözlenir
Keskin koku,
kahverengi benekler
Kahverengi benekler.
Griye doğru
Yüzeydeki küçük parçalar
dağılır
Küçük parçalar şeklinde
dökülür
Zor veya dağılmayan parçalar
Kırılgan kuru yüzey

Öneril
er
 Çalışacağınız ortamın
temizliğinden emin olunuz.
 İş kıyafetinizi giyiniz.
 Bonenizi takınız.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Kullanacağınız araç ve
gereçleri temizleyiniz.
 İki mayanın tarihlerinin aynı
olduğundan
emin olunuz.
 İstenmeyen
maya
özelliklerini
gözlemlemek için bekleme süresini 48 hafta arasında almalısınız.

 Kişisel hazırlıklarınızı
yapınız
 Üretim tarihleri aynı olan iki maya
alınız.

25

 Mayalardan birisini karar verilen
sürede bekletiniz.

 Bekletme ortamına öğretmenizle
birlikte karar veriniz.
 Bekletme
süresini
belirlediğiniz
şekilde, tam uygulayınız.
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Diğer mayada tabloya uygun olarak aşağıdaki gözlemleri yapınız.
 Saptamalarınızı
not
almayı
Paketin açılması sırasındaki görünüm
unutmayınız.
gözlemlerinizi
yaparak
istenilen
 İstenilen ve istenmeyen özellikleri
özelliklere sahip olup olmadığını
listeleyerek gözlemlerinizi bu listeye
saptayınız.
işaretlemek size karar vermekte
kolaylık
sağlayacaktır,
dilerseniz
bunu
kullanınız.
Koku gözlemlerinizi yaparak istenilen
özelliklere sahip olup
olmadığını saptayınız.
Yüzey rengi gözlemlerinizi yaparak
istenilen özelliklere sahip olup
olmadığını saptayınız.
Parmak ile yüzey çizip gözlemlerinizi
yaparak istenilen özelliklere sahip
olup
 Gözlem
sonuçlarınızı
olmadığını saptayınız.
kaydetmeyi unutmayınız.
Mayayı parmaklarınız arasında kırıp
kırma sırasındaki gözlemi yaparak
istenilen özelliklere sahip olup
olmadığını saptayınız.
Suda çözme (kıvam)
gözlemlerinizi yaparak
istenilen özelliklere sahip olup
olmadığını saptayınız.
Yüzey durumu gözlemlerinizi yaparak
istenilen
özelliklere
sahip
olup olmadığını
saptayınız.
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 4-8 hafta bekletilmiş mayada aşağıdaki gözlemleri tabloya göre yapınız.
 Beklettiğiniz maya paketinin açılması
sırasındaki görünüm gözlemlerinizi
yaparak istenilen özelliklere sahip
olup
olmadığını saptayınız.
 Paketlerin açılmasında duyduğunuz
kokuda
gözlemlerinizi
yaparak
istenilen özelliklere sahip olup
olmadığını
saptayınız.
 Yüzey rengi gözlemlerinizi
yaparak
 Gözlem
sonuçlarınızı
istenilen
özelliklere
sahip
kaydetmeyi unutmayınız.
olup olmadığını
saptayınız.
 Parmak ile yüzeyi çizme
gözlemlerinizi yaparak istenilen
özelliklere sahip olup
olmadığını saptayınız.
 Mayayı parmaklarınız arasında kırıp
kırma sırasındaki
gözlemlerinizi
yaparak istenilen özelliklere sahip
olup
olmadığını saptayınız.
 Suda çözme (kıvam)
gözlemlerinizi yaparak
istenilen özelliklere sahip olup
olmadığını saptayınız.
 Mayayı
suda
çözerek
istenilen
özelliklere sahip olup
olmadığını saptayınız.
 İki mayada yapmış olduğunuz gözlem
 Gözlem sonuçlarınızı kaydetmeyi
sonuçlarınızı
unutmayınız.
 İki maya özelliklerini karşılaştırıp
bekletilmeyen
mayanın
olumlu
karşılaştırarak değerlendiriniz.
özelliklerini hissediniz
 Eğer mayanız tablodaki istenilen
 İstenilmeyen özellikte mayaların
özellikleri taşımıyorsa bu mayaları
ekmek yapımında kullanımı ekmek
ayrı kapta toplayınız.
kalitesini olumsuz etkileyeceğini
unutmayınız..
 İstenilmeyen özellikteki mayalar
toplanıp depolaya imha edilmek üzere
iade edilmelidir, unutmayınız.
 Çalışma sonrası işlemleri yapınız.
 Kullandığınız
araç
ve

gereçleri temizleyiniz
 Çalışma ortamınızı temizleyiniz.
 Laboratuvar önlüğünüzü çıkartınız.
 Son kontrollerinizi yaparak, çalışma
raporunuzu hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ-2
Bir çuval (50 kg) undan hazırlanacak klasik ekmek için temel bileşenleri hesaplayınız.

100 kg un için klasik ekmek formülasyonu

% 55-60 su

% 3-4 maya

% 1.5 tuz
İşlem Basamakları
 Kişisel hazırlıklarınızı
yapınız.
 Üretim miktarına (50 kg)
göre
depodan un çıkışı yapınız.
 Eleme

yoğur
ma

yaparak kazanına
unu alınız.

Öneril
er
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Kullanacağınız araç ve gereçleri temizleyiniz
Unu hazırlamak için;
 Varsa gerekli formları kullanınız.
 Taşıma sistemlerini kullanabilirsiniz..
 Sabit veya hareketli eleklerden birini bu iş için
kullanabilirsiniz.
 Elek kontrollerinizi yapmayı unutmayınız.
 Yoğurma kazanınızın temizliğini kontrol
etmeyi unutmayınız.
Suyu hazırlamak için:
 Hesaplamanızı
yaparken aşağıdaki
orantı yöntemini kullanabilirsiniz.

 Kullanacağınız su miktarını
klasik
ekmek
formulasyonundan
bulup üretim miktarını
hesaplayınız
miktar
 Hesapladığınız
ını
su ölçerek
hazırlayınız.

100 kg un için 55-60 L .su gerekli
ise 50 kg un için x L su
x  ........lt su gerekli


 Kaliteli bir hamur için bulduğunuz değerler
arasında su alabilirsiniz, unutmayınız.
 İşleminizin doğru olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Bulduğunuz su miktarını almak için otomatik
su cihazını veya uygun ölçü kabını
kullanabilirsiniz
 Suyunuzun ekmek üretiminde kullanılan su
özelliklerinde olmasına dikkat ediniz.
 Hesapladığınız miktar ölçüsünde su almaya
dikkat ediniz.

 Mayayı hazırlamak için
 Hesaplamanızı yaparken aşağıdaki orantı
yöntemini kullanabilirsiniz.
 Kullanacağınız
miktarını
klasik
formulasyonundan

maya
ekmek
bulup

100 kg un için 3-4 kg maya gerekli
ise 50 kg un için x kg maya gerekir
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üretim miktarını hesaplayınız.

x kg maya gerekli

 Kaliteli bir hamur için bulduğunuz değerler
arasında
maya alabilirsiniz, unutmayınız.
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 Hesapladığınız
miktarda mayayı tartarak
hazırlayınız.

 İşleminizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
 Tartmak yerine 250 g’lık maya paketlerinden
istenilen miktarı ayarlayabilirsiniz.
 Paketi açarak taze mayada istenilen özelliklerde
olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayınız.
 İstenmeyen özellikte olan mayaları
kullanmayınız ve ayırmayı unutmayınız.
 Mayayı çözelti halinde kullanacaksanız üretim
için hazırlanan sudan bir miktar alarak çözünüz.
 Dikkatli çalışınız.

 Tuzu hazırlamak için
 Hesaplamanızı yaparken aşağıdaki
yöntemini kullanabilirsiniz.
 Kullanacağınız tuz miktarını
klasik
ekmek
formulasyonundan
bulup üretim miktarını
hesaplayınız.
 Hesapladığınız miktarda
tuzu tartarak hazırlayınız.

 Çalışma

sonrası
işlemleri yapınız.

orantı

100 kg un için 1.5 kg tuz gerekli
ise 50 kg un için
X kg tuz
gerekir x  kg tuz gerekli


 Kaliteli bir hamur için bulduğunuz değerler
arasında tuz alabilirsiniz, unutmayınız.
 İşleminizin doğru olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Tartım alacağınız terazinin kalibre
edilmiş olduğunu kontrol ediniz.
 Kullanılacağınız tuz özelliklerini kontrol ediniz.
 Tuzu çözelti halinde kullanacaksanız üretim
için hazırlanan sudan bir miktar alarak çözünüz.
 Dikkatli çalışınız.
 Kullanmadığınız malzemeleri yerlerine
kaldırınız veya depoya teslim ediniz.
 Kullandığınız araç-gereçleri temizleyiniz.
 Çalışma ortamını temizleyiniz.
 İş kıyafetinizi çıkarınız, son
kontrollerinizi yapınız.
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Aynı özelliklere sahip iki mayanın beklemedeki değişimlerini görmek için size verilen
sürelerdeki değişim gözlemlerini yapınız.
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
Üretim tarihleri aynı olan iki maya aldınız mı?
2.
Mayalardan birisini karar verilen sürede beklettiniz mi?
3.
Diğer mayada tabloya uygun olarak aşağıdaki
gözlemleri
yaptınız mı?
4.
Paketin açılması sırasındaki görünüm
gözlemlerinizi
yaparak istenilen özelliklere sahip olup olmadığını
saptadınız mı?
5.
Koku gözlemlerinizi yaparak istenilen özelliklere sahip
olup olmadığını saptadınız mı?
6.
Yüzey rengi gözlemlerinizi yaparak istenilen özelliklere
sahip olup olmadığını saptadınız mı?
7.
Parmak ile yüzey çizip gözlemlerinizi yaparak istenilen
özelliklere sahip olup olmadığını saptadınız mı?
8.
Mayayı parmaklarınız arasında kırıp kırma sırasındaki
gözlemi yaparak istenilen özelliklere sahip
olup olmadığını saptadınız mı?
9.
Suda çözme (kıvam) gözlemlerinizi yaparak istenilen
özelliklere sahip olup olmadığını saptadınız mı?
10.
Yüzey durumu gözlemlerinizi yaparak istenilen
özelliklere
sahip olup olmadığını saptadınız mı?
11.
4-8 hafta bekletilmiş mayada aşağıdaki gözlemleri
tabloya
göre yaptınız mı?
12.
Beklettiğiniz maya paketinin açılması
sırasındaki
görünüm
gözlemlerinizi yaparak istenilen özelliklere
sahip olup olmadığını saptadınız mı?
13.
Paketlerin
açılmasında
duyduğunuz
kokuda gözlemlerinizi yaparak istenilen
özelliklere sahip olup
olmadığını saptadınız mı?
14.
Yüzey rengi gözlemlerinizi yaparak istenilen özelliklere
sahip olup olmadığını saptadınız mı?

Evet

Hayır

15.
Parmak ile yüzeyi çizme gözlemlerinizi yaparak
istenilen
özelliklere sahip olup olmadığını saptadınız mı?
16.
Mayayı parmaklarınız arasında kırıp kırma sırasındaki
gözlemlerinizi yaparak istenilen özelliklere sahip olup
olmadığını saptadınız mı?

17.Suda

çözme (kıvam) gözlemlerinizi yaparak
istenilen
özelliklere sahip olup olmadığını saptadınız mı?
18.Mayayı suda çözerek istenilen özelliklere sahip
olup
olmadığını saptadınız mı?
19.İki mayada yapmış olduğunuz gözlem
sonuçlarınızı
karşılaştırarak değerlendirdiniz mi?
20.Eğer mayanız tablodaki istenilen özellikleri taşımıyorsa bu
mayaları ayrı kapta topladınız mı?
21.Çalışma sonrası işlemleri yaptınız mı?
Üç çuval (150 kg) undan hazırlanacak klasik ekmek için temel bileşenleri
hesaplayınız.
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Kişisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?
Unu hazırlamak için;
2. Üretim miktarına (150 kg) göre depodan un çıkışı yaptınız
mı?
3. Eleme yaparak yoğurma kazanına unu aldınız mı?
Suyu hazırlamak için:
4. Kullanacağınız su miktarını klasik ekmek
formülasyonundan bulup üretim miktarını hesapladınız mı?
5. Hesapladığınız su miktarını ölçerek hazırladınız mı?
Mayayı hazırlamak için
6. Kullanacağınız maya miktarını klasik ekmek
formülasyonundan bulup üretim miktarını hesapladınız mı?
7. Hesapladığınız miktarda mayayı tartarak hazırladınız mı?
Tuzu hazırlamak için
8. Kullanacağınız tuz miktarını klasik ekmek
formülasyonundan bulup üretim miktarını hesapladınız mı?
9. Hesapladığınız miktarda tuzu tartarak hazırladınız mı?
10. Çalışma sonrası işlemleri yaptınız mı?
DEĞERLENDİRME

Evet

Hayır

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1

Ekmeğin besin değeri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ekmek tam bir besin kaynağıdır.
B) Ekmekte sadece E vitamini ve mineral maddeler bulunur.
C) Ekmekte A ve C vitaminleri dışındaki vitaminler değişik oranda bulunur.
D) Ekmek aynı gramaja sahip un, yağ karışımı tatlılardan daha çok kalori verir.

2

100 kg buğdaydan 60-70 kg un elde edilmişse bu un aşağıdaki un çeşitlerinden
hangisidir?
A) % 60-70 randımanlı ekstra un
B) % 60-70 randımanlı ekstra- ekstra un
C) % 60-70 randımanlı 1. kalite un
D) % 60-70 randımanlı 2. kalite un

3

Aşağıdakilerden hangisi rutubetli un özelliğidir?
A) Parlak ve pürüzsüzdür.
B) Avuç içinde sıkıldığında dağılır.
C) Avuç içinde sıkıldığında şekil alır, dağılmaz.
D) Anlaşılması mümkün değildir.

4

Aşağıdakilerden hangisi klasik ekmek için temel bileşenlerden biri değildir?
A) Yağ
B) Su
C) Tuz
D) Maya

5

Aşağıdakilerden hangisi, klasik ekmek formülasyonunu un miktarı üzerinden doğru
ifade eder?
A) % 55-60 su, % 10-15 yaş maya, % 0,5-1 ekmek katkı maddesi, % 1,5-1,75 tuz
B) % 55-60 su, % 3-4 yaş maya, % 0,5-1 ekmek katkı maddesi, % 1,5-1,75 tuz
C) % 25-30 su, % 10-15 yaş maya, % 0,5-1 ekmek katkı maddesi, % 1,5-1,75 tuz
D) % 50-60 su, % 5-10 yaş maya, % 1-1,5 ekmek katkı maddesi, % 1,5-1,75 tuz
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ


Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve
Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne uygun olarak, formülasyonu verilen ekmek hamurları
için yardımcı bileşenleri hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki ekmek üretim işletmelerine giderek;

Hazırlanan ekmek hamurları için kullanılan yardımcı bileşenleri listeleyiniz

Hazırlanan ekmek hamurları için kullanılan yardımcı bileşenlerinin özelliklerini
araştırınız.

Araştırma sonuçlarından bir sunu hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI
BİLEŞENLER
Hamurlarda kullanılan gıda katkı maddeleri çok çeşitlidir. Yardımcı bileşenler de
dediğimiz bu maddeleri işlevlerine göre: koruyucular, tatlandırıcılar, antioksidanlar,
renklendiriciler, tatlandırıcılar, kekleşmeyi önleyiciler, stabilizerler, emülgatörler, taşıyıcılar,
taşıyıcı solventler, asitler, asitliği düzenleyiciler, aroma arttırıcılar, emülsifiye edici tuzlar,
hacim arttırıcılar, itici gazlar, jelleştiriciler, kabartıcılar, kıvam arttırıcılar, köpük
oluşturucular, köpüklenmeyi önleyiciler, metal bağlayıcılar, modifiye nişastalar, nem
tutucular, paketleme gazları, parlatıcılar, sertleştiriciler, stabilizörler, taşıyıcılar, topaklanmayı
önleyiciler, un işlem maddeleri şeklinde sınıflandırmak mümkündür.
Bu yardımcı maddeler un fabrikalarında unların içine katılarak hazır halde ekmek
üreticilerine ulaştığı gibi, üretim yerlerinde de hamura eklemek şekliyle kullanılabilir. Ekmek
hamuru hazırlarken kullandığımız yardımcı bileşenler genelde; antimikrobiyal maddeler,
emülgatörler, tatlandırıcılar, stabilizörler vb. dir. Bu maddeler genellikle çeşitli markalar
tarafından hazırlanmış preparatlar (miks) halinde satışa sunulur. Bunlar üretim izni alınarak
belli işletmelerin laboratuvarlarında da üretilmektedir.

2.1. Yardımcı Bileşenlerin Özellikleri
Ekmek yapımında, unun bileşimi ve özelliklerinden kaynaklanan bazı kusurlar ve
eksikliklerin giderilerek kalitenin iyileştirilmesi, zaman ve işgücü tasarrufu sağlanarak
işletmelerin rantabilitelerinin arttırılması amaçlarıyla çeşitli katkı maddeleri günümüzde
yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
Bu katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde
belirtilmiştir.
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Katkı maddelerinin kullanım nedenlerini genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:







Besin değerini artırmak,
Raf ömrünü uzatmak,
Dokusal değişikleri sağlamak (gözenek yapısı gibi)
İstenir tat değişikliği sağlamak,
Hastalık yapıcı mikroorganizmaların gelişmesini engellemek,
Görünümü güzelleştirmektir.

Yardımcı maddelerin ülkemizde kullanımı Avrupa Birliği Standart’ları esas alınarak
Mevzuatımıza uyarlanmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde toksitolojik çalışmalar
yapılmamakta, kullanım miktarları ve ürün tanımları için uluslararası standartlar
uygulanmaktadır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na ait Katkı ve Kontaminant
Labratuvarlarında çeşitli sıklıklarda ürünlerin katkı maddeleri içerikleri incelenmektedir.

2.1.1. Antimikrobiyal Maddeler
Küf gelişimini geciktirerek ekmeğin küflenmeden daha uzun süre muhafaza edilmesini
sağlarlar. İyi bir antimikrobiyal maddenin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:





Ekmek ve hamur özelliklerine olumsuz etkisi olmamalı,
Üretim aşamalarını etkilememeli,
Düşük miktarlarda kullanıldığında bile küf gelişimini azaltmalı,
Fiyatı uygun olmalıdır.

Günümüzde ekmekçilikte kullanımı en yaygın antimikrobiyal madde, kalsiyum
propiyonattır. Kullanım dozu 100-400 g/100 kg un olarak tavsiye edilmektedir. Bunun
yanında sodyum diasetat, sodyum propiyonat, sorbik asit de benzer amaçla kullanılabilir.

2.1.2. Emülgatörler
Yağ bazlı maddelerdir. Genellikle bitkisel esaslı yağlardan elde edilir. Emülgatörler
ekmek yapımında hamurun özelliklerini düzeltici maddeler olarak kullanılır. Emülgatör içeren
hamurların yoğurma ve fermantasyon toleransları fazla, gaz tutma kabiliyetleri yüksektir.
Emülgatörlerin etkileri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:





Üretimdeki değişikliklere karşı hamurun dayanıklılığını arttırır.
Hamura ilave edilen su miktarını arttırarak ekmeğin ve kalitesinin artmasına
yardımcı olur.
Ekmeğin hacmi kabuğun gevrekliği, ekmek içi gözenek yapısı gibi kalite
özelliklerini geliştirir.
Bayatlamayı geciktirerek daha uzun süre taze kalmasını sağlar.
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2.1.3. Tatlandırıcılar


Şekerler (sakkaroz, maltoz, fruktoz,glukoz): Ekmek yapısında fermantasyon
hızını, gaz oluşumunu ve hamurun yapısını etkilerler. Hamurun fırında pişmesine
hacim, şekil ve yumuşaklık bakımından da etkisi vardır. Kabuk rengi ve pişirme
sırasında aroma maddeleri ile aroma oluşumunu sağlanır, mayanın CO 2 ve alkol
oluşmasında kaynak görevi yapar. Ülkemizde ekmek yapımında fermantasyon
amacıyla tavsiye edilen miktar % 0.5-1 arasındaysa da, aşağıdaki özelliklerin
eldesi için tavsiye edilen kullanım dozu % 2-5 arasındadır Genel olarak:







Fermentasyon için mayaya besi kaynağı oluşturur.
Ekmeğin kabuk rengine ve lezzetine katkıda bulunur.
Ekmeğe yumuşaklık vererek saklama kalitesini geliştirir.
Yüksek miktarda kullanıldığında ekmeğin çabuk renk almasını sağlayarak,
içinin pişmesini engeller. Ayrıca % 10 üzerinde kullanıldığında, mayanın
aktivitesini düşürür.

Malt unu: Malt unu ekmek üretiminde kullanılan en eski katkı maddelerinden
biridir. İçinde bulunan malt şekeri ve enzimler mayanın çalışmasını kolaylaştırır,
ekmek kabuğunun güzel renkli olmasını sağlar. Malt unu hamurda zayıflık
yaratan bazı enzimleri içerdiği için dikkatli kullanılmalıdır.

Resim 2.1: Kahverengi malt unu

2.1.4. Oksidantlar
Oksidantlar unların teknolojik özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılırlar. İki
çeşit etki gösterirler:

Unu olgunlaştırarak özelliklerini iyileştirme

Unun rengini beyazlatma
Taze unlarla yapılan ekmeklerde problemler çıkar. İstenilen kalitede ekmek yapımı için
unların bekletilerek oksijenle temas ederek kuvvetlenmesi istenir. Zaman içinde atmosferik
oksijen ile kuvvetlenme yavaş bir şekilde olur. Bu nedenle dışarıdan oksidan katkısı
yapılmaktadır. Unun olgunlaştırılması için kullanılan oksidanlar yasalarla sınırlanmış olup un
sanayinde en çok askorbik asit kullanılmaktadır. Potasyum bromat, kalsiyum bromat,

potasyum iyodat, kalsiyum iyodat ve kalsiyum peroksit bilinen diğer oksidantlardır, ancak
kansorejen etki yarattıkları endişesi ile kullanımı yasaklanmıştır.
Askorbik asit, antioksidant olarak bilinmesine rağmen hamurda oksidan olarak çalışır.
Askorbik asit unların bekletilmesi sırasında meydana gelen kuvvetlenmeye benzer bir şekilde
etki ederek hamurun daha elastiki olmasını sağlar. Böylece gaz tutma kapasitesi yüksek,
elastik ve kolay işlenebilir bir hamur elde edilir.
Askorbik asidin (C vitamini) un, hamur ve ekmekte başlıca beş etkisi
görülmektedir:

Unun olgunlaşma süresini kısaltır.

Un içindeki protein yapısını güçlendirir.

Hamurun işleme özelliğini geliştirir.

Ürün hacmini arttırır.

Ürünün gözenek ve iç yapısını düzenler.
Un rengini beyazlatmak amacıyla kullanılan maddelerin yasal sınırlama içermesi,
sağlığa verdiği zararlar ve ekmekte etki göstermemesi nedeniyle un sanayinde
kullanılmamaktadır. Ekmek üretiminde askorbik asit kullanımı 30 g/100 kg oranına kadar
çıkabilmektedir. Bu oran unun ihtiyacı, ilave edilen diğer enzimlerin miktarı ve üretilecek
ürün cinsine göre uzmanlar tarafından belirlenir. Zayıf unların askorbik asit ihtiyacı kuvvetli
unlara oranla daha fazladır.

2.1.5. Enzimler
Un, alfa ve beta amilaz, proteaz ve lipaz gibi enzimleri içerir. Un sanayiinde kullanılan
bu enzim preparatlarının temel olanları; alfa amilazlar, hemiselülazlar, proteazlar, glukoz
oksidazlar ve lipazlardır.


Alfa amilazlar, tahıl veya mikroorganizmaların kültürlerinden elde edilir ve
nişastanın şekerlere parçalanması amacı ile kullanılır.

Mayanın daha iyi çalışmasını sağlar,

Ekmek hacmini arttırır,

Ekmek kabuğunun iyi renk almasını sağlar,

Bayatlamayı geciktirir.



Hemiselülazlar, unda bulunan ve suda çözünmeyen hemiselülozu suda
çözünebilir hâle getirir, böylece ortamdaki suyu tutarak ekmek hacmini olumsuz
etkileyen çözünmeyen kısımdan faydalanılmış olur. Hemiselülazlar;

Hamurun kolay işlenmesini,

Glütenin elastikiyetinin artmasını,

Gaz tutma kapasitesinin artmasını,

Ekmek hacminin artmasını,

Ekmek içinin daha güzel olmasını, sağlamaktadır.



Glukoz oksidaz enzimi, glukozu parçalayarak hamur yapma aşamasında ortama
hidrojen peroksit açığa çıkmasına yardımcı olur. Bu sayede askorbik aside benze
bir oksidasyon sağlar. Kısaca glukoz oksidazlar;

Hamur kuruluğu,

Elle veya makineyle işleme kolaylığı,

Ekmek şekil ve yüzeyinin düzgünlüğü,

Ekmek hacminde artış, sağlar.



Lipaz enzimi ise unda bulunun lipid (yağ) içeriğine etki eder. Bu enzimin
kullanılmasında kullanım miktarı kadar uygun cinsin seçilmesi de önemlidir.
Türk ekmek üretim biçimine uygun olmayan lipaz tipinin ekmek özelliklerine
olumlu bir katkısı bulunmamaktadır. Unlara uygun lipaz tipinin ilavesi;

Hamurun işlenebilirliğinde kolaylık,

Hamur stabilitesinde artış,

Ekmek içi yumuşaklık,

Ekmek hacminde artış, sağlar.



Proteaz enzimi undaki proteinlere etki eder. Kuvvetli unların yoğurma ve işleme
zorluğunu ortadan kaldırmak için kullanılır.



Selülaz enzimi unun kepek kısmında bulunan selülozları parçalar. Selülaz enzimi
ile yapılan karşılaştırmalı ekmeklerde selülaz enziminin ekmek hacmine olumlu
etkisi görülmüştür.



Amiloglukozidazlar ise, dekstrinleri glukoza dönüştürür. Mayanın öncelikli
tercihi glukozu ürettiği için gaz üretimini teşvik eder ve buna bağlı olarak
ekmeğin iyi hacim almasını sağlar.

2.1.6. Yağlar
Çeşitli araştırmacıların yaptığı çalışmalara göre % 1 katı yağ kullanıldığında ekmek
hacminde ve yapısında büyük bir gelişme saptanmıştır. %3 likit yağ ve hidrojenize yağ ilave
edildiğinde olumsuz sonuçlar alınmıştır. Katı yağların likit yağlardan biraz daha iyi olduğu
belirtilmiştir.
Ekmek hamurunda yağın fonksiyonel özellikleri şöyle belirtilmektedir:

Yoğurucularda işleme özelliği artar, yapışma azalır ve elastikiyet gelişir,

Glütenin özelliği bozulmaz,

Hamurun hacmini arttırır,

Yumuşak ve küçük gözenekli ekmek içi sağlar,

Ekmek kabuğunu inceltir, gevrekleştirir,

Kabuk rengi daha parlak, cilalı güzel görünüşlü olur,

Besin değeri artar, kalori değerini yükseltir (% 1 yağda % 2.5-3 kalorilik enerji
artış olur),

Bayatlamayı geciktirir.

2.1.7. Süt ve Süt Ürünleri
Süt, süt tozu, peyniraltı suyu tozu gibi süt ürünleri, besleyici özelliklere sahip
olduklarından, ekmek hamuruna eklendiğinde, ekmeğin besleyici değerini de artırmaktadır.
Süt ve süt ürünlerinin ekmek üzerine etkisi aşağıdaki gibidir:

Ekmeğin besin değerini yükseltir,

Kabuk rengini geliştirir,

Su kaldırmasını artırır,

Fermantasyon süresini kısaltır.

2.1.8. Soya Unu
Soya unu, içerdiği yüksek protein ve yağ sayesinde beslenme açısından önemli bir katkı
maddesidir. Ekmek üretimindeki önemi ise içerdiği lipoksijenaz enziminden
kaynaklanmaktadır. Lipoksijenaz, una sarı rengi veren maddelerin (karotenoid) hamur yapma
aşamasında, beyazlamalarını sağlar. Yağlı soya unu kullanımı 100-500 g/100 kg un olarak
tavsiye edilebilir. Yağı alındığında ise soya unu, beyazlatma etkisi göstermez.
Yağlı soya ununun ekmek üzerindeki etkileri aşağıdaki gibidir:

Hamurun ve ekmek içinin beyazlamasını sağlar.

Hamurun direncini artırır.

Su tutma kapasitesini artırır.

Hacimli ekmek verir.

Ekmeğin besin değerini artırır.

2.1.9. Stabilizörler
Gıdaların fiziko-kimyasal durumlarını korumalarını, iki veya daha fazla karıştırılamaz
fazın homojen dağılımını sağlayan ve gıdaların var olan renklerini koruyan veya
kuvvetlendiren maddelerdir. En çok kullanılanı peynir suyu tozudur.

2.1.10. Jelleştiriciler ve Kıvam Artırıcılar
Jelleştiriciler ve kıvam artırıcılar, jel oluşturarak hamurun kıvamını artırır, işleme
kolaylığı sağlarlar. Guar gum, keçi boynuzu tozu gibi gumlar bu amaçla kullanılabilir.

2.2. Formülasyona Göre Bileşenleri Hesaplama ve Hazırlama
Yardımcı bileşenler genelde un fabrikalarında katkılı unların yapısına eklenir. Ancak
çeşit ekmek yapımında ve bazı alışkanlıklardan dolayı fırınlarda da katkı maddeleri
kullanılmaktadır.

Ekmek üreticilerinin kullandığı katkı maddeleri genel olarak yardımcı bileşenler
kısmında açıklanan katkılardan hazırlanan preparatlardır. Bu preparatlar çeşitli firmalar
tarafından hazırlanarak pazarlanır.

Resim 2.2: Üretim hesaplamaları

20 kg’lık ambalajlarda % 0,5 – 1’ lik kullanımlar olduğu gibi, 100 g’lık ambalajlarda
100 kg. una doğrudan ilave edilerek kullanıma hazır olanlar vardır.
Piyasada kullanılan ekmek katkı maddeleri hakkında farklı oranda veya farklı
özelliklerde kullanılacaklar olduğunda, katkı maddelerini üreten ve pazarlayan firmalar bu
bilgiyi kullanıcıya sunmaktadır.
Önemli olan ekmek üreticisinin hangi katkı maddelerinin ne işe yaradığını bilmesi ve
tüketici sağlığını korumaya yönelik katkıları seçerek yasal sınırlar içinde kullanmasıdır. Bu
nedenle ekmek üreticilerin, sadece un ambalajında yazılmış olan katkıların ne işe yaradığını
bilmeleri ve satın almada ürün özelliğine uygun un seçimine dikkat etmesi yeterlidir.
Çeşitli nedenlerle fırınlarda yardımcı katkı kullanıldığında dikkatli bir şekilde tartarak
kullanmak gerekir. Yardımcı bileşenleri hazırlama işleminde de, temel bileşenleri
hesaplamada olduğu gibi orantı kurularak miktar bulunur ve bulunan miktar tartılarak
kullanılır.

UYGULAMA FAALİYETİ

Bir çuval (50 kg) undan hazırlanacak klasik ekmek için yardımcı bileşenleri
hesaplayınız.
100 kg un için klasik ekmek formülasyonu :

% 55-60 su

% 3-4 maya

% 1,5 tuz

% 0.5 -1 yardımcı bileşen (miks /hazır preparat)

İşlem Basamakları
 Kişis
el
yapınız.

hazırlıklarınızı

Öneril
er
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Kullanacağınız araç ve gereçleri temizleyiniz.
 Hesaplamanızı yaparken aşağıdaki orantı
yöntemini kullanabilirsiniz.

 Kullanacağınız
hazır
yardımcı
bileşenlerin (preparat-miks)
miktarını klasik
ekmek
formülasyonundan bulup
üretim
miktarını
hesaplayınız.
 Hesapladığınız
miktarda
hazır
preparatı-miksi
tartarak hazırlayınız.

 Hesapladığınız
miktarda
hazır
preparatı-miksi
elenmiş
un
bulunan
yoğurma kazanına
alınız.

100 kg un için 0,5-1 kg misk gerekli
ise 50 kg un için X kg miks gerekir
x kg miks gerekli

 Kaliteli bir hamur için bulduğunuz
değerler
arasında preparat-miks kullanabilirsiniz.
 İşleminizin doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
 Tartım alacağınız terazinin kalibre edilmiş
olduğunu kontrol ediniz.
 Yasal sınırları geçmeyiniz, fazlasının insan
sağlığını olumsuz etkilediğini unutmayınız.
 Ekmek hamuru hazırlarken temel bileşenlerin
yanı sıra katkı maddeleri dediğimiz yardımcı
bileşenleri de kullandığımızı unutmayınız.
 Dikkatli çalışınız.
temizliği kontr etme
 Yoğurma
ni
ol
yi
kazanınızın
unutmayınız.

40

 Çalış
ma
yapın
ız.

sonrası
işlemleri

 Kullanmadığınız malzemeleri yerlerine kaldırınız
veya depoya teslim ediniz.
 Kullandığınız araç-gereçleri temizleyiniz.
 Çalışma ortamını temizleyiniz.
 İş kıyafetinizi çıkarınız ve son kontrollerinizi
yapınız.
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Üç çuval (150 kg) undan hazırlanacak klasik ekmek için yardımcı bileşenleri
hesaplayınız.
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kişisel hazırlıklarınızı yapınız.
2. Kullanacağınız hazır yardımcı bileşenlerin miktarını klasik
ekmek formülasyonundan
bulup
üretim
miktarını
hesapladınız mı?
3. Hesapladığınız
miktar
haz
preparatıtartar
hazırladınız
da
ır
miksi
ak
mı?
4. Hesapladığınız miktarda hazır preparatı-miksi elenmiş un
bulunan yoğurma kazanına aldınız mı?
5. Çalışma sonrası işlemleri yaptınız mı?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1

Aşağıdakilerden hangisi ekmek hamuru hazırlanırken genelde kullanılan yardımcı
bileşenlerden değildir?
A) Emilgatör
B) Stabilizör
C) Antimikrobiyal maddeler.
D) Gıda boyaları

2

Aşağıdakilerden hangisi katkı maddelerinin kullanım amaçlarındandır?
A) Ucuz olmaları
B) Undan kaynaklanabilecek kusurları kapatması
C) Ambalajlarının güzel olması
D) Belediyelerin isteği

3

Aşağıdakilerden hangisi emülgatörlerin özelliklerindendir?
A) Fermantasyon için mayaya besi kaynağı oluşturmak
B) Ekmeğin hacmi kabuğun gevrekliği, ekmek içi gözenek yapısı gibi kalite
özelliklerini geliştirmek
C) Düşük miktarlarda kullanıldığında bile küf gelişimini azaltmak
D) Unun rengini beyazlatmak

4

Antioksidan olarak bilinmesine karşın hamurda oksidant olan madde aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Potasyum bromat
B) Askorbik asit
C) Potasyum iyodat
D) Kalsiyum iyodat

5

Aşağıdakilerden hangisi tatlandırıcıların özelliklerinden değildir?
A) Fermantasyon için mayaya besi kaynağı oluşturur.
B) Ekmeğin kabuk rengine ve lezzetine katkıda bulunur.
C) Ekmeğe yumuşaklık vererek saklama kalitesini geliştirir.
D) Protein yapısını güçlendirmek
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ


Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında seçilen metoda uygun olarak
ekmek hamuru hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İşletmelerde kullanılan hamur yoğurma metotlarını araştırarak bir sunum
hazırlayınız ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. EKMEK HAMURU
3.1. Tanımı ve Çeşitleri
Ekmek hamuru en basit tanımla; un, su, maya ve tuzun homojen bir karışım meydana
getirmesiyle elde edilir. Tüm ürünlerde işe basit hamurla başlanır. Sert ve Yumuşak olmak
üzere iki tip hamur vardır.
Sert hamur: Suyu az olan daha kuru ve katı /kıvamlı hamurlardır. Bunlara arkalı
hamur da denir.
Yumuşak hamur: Suyu bol olan daha yapışkan ve daha cıvık hamurlara verilen
isimdir.

Resim 3.1: Yumuşak hamur

Resim 3.2: Sert hamur
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3.2. Ekmek Üretim Akım Şeması
Ekmeğin yapımı iki temel teknikle olur. Birincisi klasik üretimdir. Diğeri de pek yaygın
olmamakla birlikte Vakum soğutmalı (The Milton Keynes Process) ekmek üretimidir.
Klasik yöntemde iki tür uygulama görülmektedir. Bu uygulamalar yoğurucu özelliğine göre
seçilir.
Hamur hazırlama metodları değişse de klasik yöntemde işlemler aynıdır. Malzemelerin
karıştırılarak yoğrulması, fermantasyon, kesme, tartma, şekil verme, pişirme gibi işlemlerden
geçtikten sonra soğutularak ambalajlanan ekmekler satışa sunulur ve tüketimi günlük yapılır.
Klasik üretime örnek olarak iki hamur yoğurma metodunun akım şeması gösterilmiştir.

3.2.1. Doğrudan (Direkt) Yoğurmayla Klasik Üretim
Spiral kollu yoğurucular kullanılır. Bu yöntemde tüm bileşenler karıştırılır, 15 dakika
yoğrulur, kazanda veya dinlendirme odalarında 20 dakika dinlendirilir (ıslanka / kitle
fermantasyonu). Kesme, tartma ve şekil verme işlemleri yapıldıktan sonra pasaya (parça)
alınır. Pişirilir, tavlanır ve ambalajlanır. Tavlama: Fırından çıkan ekmeklerin kabukları
üzerine su sürülmesi / serpilmesidir.

Hamur Bileşenlerinin Karıştırılması



Yoğurma (15 dakika)

ISLANKA
/ kitle fermentasyonu – dinlendirme (20 dakika)



Kesme, tartma, şekil verme (10 dakika)



PASA (parça) fermantasyonu (75 dakika)



Pişirme


Soğutma (veya tavlama)
Ambalajlama
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3.2.2. İndirekt Yoğurmayla Klasik Üretim
Çatal kollu yoğurucular kullanılır. Bu metodun birinciden tek farkı temel bileşenlerin
aynı anda değil sıra ile eklenmesidir.
Çatal yoğurucularda tuzun baştan ilave edilmesi halinde hamuru istenilen şekilde
yoğurmak mümkün değildir. Çünkü tuz yoğurma sırasında unu kuvvetlendirerek yoğurma
ihtiyacını arttırır, yoğurucularda çok zayıf unlar dışındaki unlarda yeterli olamaz. Yoğrulması
eksik hamurlarda da problemler görünür. Un, su ve ekmek katkı maddeleri (yardımcı
bileşenler) katılır, yoğrulur, tuz eklenir, yoğrulur, maya eklenir, yoğrulur ve ıslankaya alınır.
Diğer işlemler birinci yöntemdeki ile aynıdır.

Un, su ve ekmek katkı maddesinin karıştırılması



Yoğurma (30-35 dakika çatal mikserle)



Tuzun eklenmesi (5 dakika yoğurma



Mayanın eklenmesi (5 dakika yoğurma)


ISLANKA
(kitle fermantasyonu) – dinlendirme (20 dakika)



Kesme, tartma, şekil verme (10 dakika)
Parça (pasa) fermantasyonu (75 dakika)




Pişirme
Soğutma
Ambalajlama

3.2.3. Vakum Soğutmalı (The Milton Keynes Process) Ekmek Üretimi
Bu yöntem ile hazırlanan ekmekler satış noktalarına ulaştıktan sonra oda sıcaklığında
bayatlamadan 6 gün bekleyebilmektedirler. Bekleme süresince soğuk ortam gerektirmemesi
yöntemin en büyük avantajı gibi görülmektedir. Ekmek satın alan tüketici tarafından sofraya
konmadan önce 8 – 10 dk. kadar ikinci kez pişirilir.
Bu üretimde son fermantasyon ve pişirme kısmında özel dizayn edilmiş makineler
kullanılmaktadır. Bu yöntemde pişirmeyi takiben ekmekler vakum altında soğutulmakta ve bu
sayede ekmeğin çökmesi engellenmektedir.
Ancak bu yöntemde uygulanan vakum nedeniyle aroma kaybı oluşmaktadır. Bu
aromanın tekrar kazanılması için aroma arttırıcı özel enzimlerin kullanılması gerekmektedir.
Yapım Aşamaları:
Malzemeler


yoğurma



kesme


pişirme




yuvarlama


ara
dinlendirme


vakumlu
soğutma





şekil verme

son
fermantasyon


ambalajlama


taşıma


satış noktasında
depolama



Tüketimde
10 dk. ikinci pişirme

3.3. Hamur Yapma Metotları
Her ülkenin kendine has tip ve bileşimde ekmekleri vardır. Bu ekmeklerin yapımında
da farklı yöntemler kullanılır. Ekmek yapımında kullanılan teknoloji sürekli gelişerek ekmek
üretimi bir sanayi dalına gelmiştir.
Ekmek hamurları, ürün özelliğine göre değişik malzeme içerse de hamur yapma
metodlarını belli özelliklerde gruplamak mümkündür.

3.3.1. Doğrudan Hamur Yapma Metodu
Tüm malzemenin başlangıçta eklenerek yoğurmaya alınmasıdır. Bu metot ‘Direkt
Yoğurma’ olarak da adlandırılır. Bu metod aşağıda verilen aşamaları içerir:




Hamur bileşenleri eklenir, 15 dakika yoğrulur.
20 dakika dinlendirilir.
Kesme, tartma ve diğer işlemlere geçilir.

3.3.2. İndirekt Hamur Yapma Metodu
Türkiye’de ekmek üretimi yapılan işletmelerde genellikle, tuz ve maya hamur
olgunlaştıktan sonra, eklenmektedir. Bu metoda ‘Geciktirilmiş Tuz Metodu’ ya da ‘İspir
Metodu’ denmektedir. Çatal mikser kullanılan işletmelerde yoğurma metodudur.
Bu metod aşağıda verilen aşamaları içerir:

Un, su ve ekmek katkı maddeleri eklenir, 30–35 dakika çatal mikserle yoğrulur.

Tuz eklenir, 5 dakika yoğrulur.

Maya eklenir, 5 dakika yoğrulur, 15-20 dakika dinlendirme (ıslanka / kitle
fermantasyonu) yapılır.

Kesme, tartma ve diğer işlemlere geçilir (ekmek üretim akım şemasında
görülecek).

3.3.3. Sürekli Karıştırma Metodu
Yukarda bahsedilen geleneksel ekmek üretim metoduna alternatif olarak geliştirilmiştir.
Genellikle sıvı maya kullanımı görülür.
Bu tip üretimin tercih edildiği işletmeler yüksek kapasiteli fabrikalardır. Sıvı mayanın
hazırlandığı tanklar, sürekli karıştırma ünitesi, fermantasyon odası, tartma, çevirme, şekil
verme ünitesi, yürüyen bantlardan oluşan kompleks bir sistemdir.
Bu metot aşağıda verilen aşamaları içerir:

Sıvı mayanın hazırlanması

Un, ekmek katkı maddesi ve su gibi diğer bileşenler karıştırılarak hamur eldesi

Etkin bir yoğurucu tarafından karıştırılan hamurun, kontrollü oranda ve basınç
altında bir sonraki aşamaya gönderilmesi

Hazır hale gelen hamurun özel bir ünite ile kalıplara alınması
Bu ekmek üretim metodunun geleneksel yönteme göre bazı avantajlara sahip olduğu
söylenebilir. Kullanılan alet ve ekipman sayısı daha azdır. İşgücü kullanımı daha azdır.
Kullanılan hammadde verimliliği artar.

3.3.4. Kısa Süreli Hamur Yapma Metodu
Hamurun mekanik olarak geliştirildiği sistemlerdir. Geleneksel metot ile ekmek üretimi
yapıldığında, hazırlanan hamur, fermantasyona bırakılır. İşlenmeden önce, hamurun
olgunlaşması beklenir. Kısa süreli hamur yapma metodunda ise, etkin karıştırma ile bu süreye
gerek kalmaz. Karışma sonunda hamur hemen işlenir.
Bu metodun getirdiği avantajlar şu şekilde özetlenebilir:





Hamur daha fazla su alır. Geleneksel üretim şekillerinde fermantasyon sırasında
enzimlerin nişasta ve glüten üzerinde çalışması ile hamur yumuşayacağı için
daha az su verilir. Bu metot kullanıldığında ise fermantasyon süresi
olmadığından, başlangıçta hamura daha fazla su verilir.
Fermantasyon süresi son aşamada ve üretim aşamalarında daha kısa olduğu için
karbondioksit kaybı daha azdır.
Fermantasyon süresinin sebep olduğu tartım hataları azalır. Hacimsel tartımlarda,
hamurun her tarafının eşit şekilde kabarmadığı düşünülürse, kesilen hamur
parçaları arasında gramaj farkları oluşabilir.

Avantajlarının yanında bazı dezavantajlara da sahiptir:





Yüksek maya kullanımı gerekmektedir.
Çok etkin yoğurucu kullanıldığı için hamur sıcaklığı yüksek çıkabilir.
Engellemek için buz kullanılmalıdır.
Oksidasyonun eksik kalmaması için daha fazla oksidan madde kullanımı
gerekmektedir.
Yatırım maliyeti yüksektir.

3.4. Yoğurmanın Amacı ve Aşamaları
Yoğurma ekmek üretimindeki en önemli işlemlerdendir. Yoğurma işlemi sadece ham
maddelerin karıştırılması olayı değildir.


Yoğurmanın amaçları:

Hamur hazırlandığında oluşan glüten, yoğurma işlemi sırasında kendine
özgü niteliklerini geliştirir.

Hamur hazırlarken, kullanılan ham maddeler ve un tanecikleri arasında
kalan hava hamurda dağılır. Yoğurma sırasında da yoğurucu hareketleri ile
yeni hava kabarcıkları hamurun içine girmeye devam eder. Bu olay
kullanılan yoğurucu tipine, yoğurma hızına ve yoğurma süresine göre
değişim gösterir.

Hamur hazırlama aşamasından önce unun elenmiş / karıştırılmış olması da
içerdiği hava kabarcıklarını arttıracağından, hamur içi yumuşaklığını
olumlu etkiler.





Hamurda bulunan gaz hücreleri, yoğurma ve şekil verme işleminde,
sürtünme ve basınçla küçük parçalara ayrılarak hamur kabarmasında
etkili olur.

Yoğurma aşamaları şu şekilde sıralanabilir (Uygulanan metot özelliğine göre
değişiklik göstermekle beraber genelde aynı evrelerden geçer.):

Elenmiş unlar yoğurma kabına alınır.

Ürün özelliğine göre hamuru oluşturan çeşitli maddeler eklenir, karışması
sağlanır, eterli oranda maya ve tuz atılır.

Una kaldırabileceği oranda su verilerek belli bir süre yoğrulur.

Hamurun her tarafı aynı elastikiyet ve yoğunluğu kazanana kadar işlem
sürer.

Ekmek üretiminde yoğurma aşamasına çok özen gösterilmelidir.
Yoğurmada ortaya çıkan hataları daha sonraki aşamalarda düzeltmek
mümkün olmayabilir.

Resim 3.3: Yoğurma

3.5. Yoğurmada Dikkat Edilecek Hususlar
Yoğurma kazanına önce un, su ve katkı maddesini koyup düzgün beyaz bir hamur elde
edilir. Bir miktar hamur parçası iki el ile yırtmadan incecik açmaya çalışılır. Açılabiliyorsa
istenilen yoğurma sağlanmış demektir.

Resim 3.4: Elle hamur kontrolü



Hamurda su kaldırma: Buğday unu ile yapılan hamurlarda, unun su kaldırma
kapasitesine bağlı olarak hamura verilen suyun yaklaşık % 80’i yoğurma
işleminin sonunda emilir. Kalan % 20 su serbest durumdadır. Serbest haldeki su
glüten ağı içinde gaz kabarcıklarının dış cidarında bulunur. Yoğurmanın hemen
sonrasında bu su filmleri;

Hamurun yapışkanlığına,

Uzayabilir bir yapı oluşturmaya,

Hamurun kendini salmasına neden olur.

Sonraki bekleme evresinde gaz oluşumu sonucu hamur yapışkanlığını kaybeder ve daha
sıkı bir hâl alır. Hamurdaki su miktarı ayrıca;

Hamurun işlenebilirliğini,

Hamurun içindeki gözenek yapısını,

Hamurun olgunlaşmasını sağlar.


Yoğurma süresi: Yoğurma süresi de dikkatle ayarlanması gereken bir konudur.
Kıvamında yoğrulmuş bir hamurun yüzeyi düzgündür ve ele yapışmaz. Yoğurma
süresi;

Unun zayıf veya kuvvetli oluşuna,

Un randımanına,

Hamurun sıkılığına,

Yoğurucunun devir sayısına,

Yoğurma makinesinin tipine,

Hamur miktarına,

Katkı maddelerine, göre değişir.

Fazla yoğrulmuş hamurdan yapılan ekmeklerin hacmi küçük, ekmek içi sıkı, rengi açık
ve gözenekler incedir. Az yoğrulmuş hamurdan yapılan ekmeklerin hacimleri küçük
gözenekleri kalın, ekmek içi rengi koyu ve kenarlarında oyuk meydana gelir.

Resim 3.5: İyi yoğrulmuş hamur

Yoğurma işlemi optimum yapılan hamurların işlenmesi kolay, gaz tutma yeteneği fazla,
elde edilen ekmek hacmi büyük ekmek içi nitelikleri iyi olur. Yoğurma süresi 20–25 dakika
arasında değişir.


Tuzun ilavesi: Yoğurma işleminde çeşitli karıştırıcılar kullanılmaktadır. Sıklıkla
kullanılan çatal yoğurucu denilen düşük devirli yoğuruculardır. Bu tip
yoğurucularda tuz baştan ilave edilirse hamur yoğurmak zorlaşır. Çünkü tuz
yoğurma esnasında unu kuvvetlendirerek yoğurma ihtiyacını arttırır. Bu tür
yoğurucular zayıf unlar dışında bu ihtiyaca cevap veremez.

Elde kontrolde hamur yırtılmadan açılmışsa bu noktada tuzun verilmesi gerekir.
Özellikle zayıf unlarda tuzun ilavesi geciktirilmemelidir. Aksi halde hamurda aşırı bir çürüme
olabilir.
Tuz, farklı tip mikroorganizmaların fermantasyonunu da kontrol ederek istenmeyen
asitlik ve tadın oluşmasını engeller. Tuz katılmadan yapılan ekmekler 4. gün küflenmekte %
1.3 tuz içeren ekmekler ise 7. gün küflenmektedirler. Ekmeklerde yasal olarak kullanılmasına
izin verilen en yüksek tuz miktarı ekmeğin kuru maddesinin % 1.75 dir. Bu nedenle 100 kg
un için 1.5 kg tuz kullanılması gerekmektedir. Tuz % 1.5-2’lik çözelti hazırlanmış şerbet
halde verilmelidir. Fazla kullanıldığında fermantasyonu % 30 düşürür.

Resim 3.6: Doğrudan yoğurmada tuz ilavesi



Maya ilavesi: Mayalanma hamurla mayanın karışmasından hemen sonra başlar.
Maya hücresi ortama kısa sürede uyarak çalışmaya başlar. Ortamda çözünmüş
olan oksijen kimyasal ve mikrobiyolojik olarak tüketildiğinden oksijensiz
ortamda, şekeri kullanarak karbondioksit üretir. Hamurun hazırlanması ve
pişirilmesi arasında geçen süre mayanın çoğalabilmesi için çok kısadır.

Maya da çözelti (şerbet) halinde ve tuz hamura iyice karıştığında verilir. Veya tünel
tiplerinde olduğu gibi sıvı ferment hazırlanarak kullanılır. Hamura iyice karıştırılarak
yoğurma işlemi bitirilir.


Hamur ısısı: Hamur yoğurma işlemi sırasında hamur ısısında bir artış görülür.
Kullanılan yoğurucu tipi ve diğer etkenler dikkate alınarak istenilen sıcaklıkta
hamur ısısı elde edebilmek için un ve su sıcaklıklarını da iyi hesaplamak gerekir.
Yoğrulan hamurun sıcaklığı 22-23C arasında olmalıdır.



Yoğurucu tipleri: Ülkemizde pek çok ekmek üretim işletmesinde çatal yoğurucu
denilen oldukça düşük devirli yoğurucular kullanılmaktadır. Spiral yoğurucular
yüksek devirli yoğuruculardır. Çatal yoğurucularda yoğurma süresi 30-40 dakika
kadarsa spiralde bu süre 15- 20 dakikaya düşer.

3.6. Hamurda Yapılan Kontroller
İstenilen kalitede ekmek elde etmenin en önemli aşaması hamur yapımıdır. Eğer hamur
yapım aşamasında sıklıkla hamurun kontrolü yapılırsa hataya neden olunmaz. Ortaya çıkan
istenmeyen durumlarda kontrol altına alınabilir. Hamurda yapılabilecek kontroller, hamur
olgunluğu, hamur sıcaklığı, hamur kıvamı ve hamur direncidir.


Hamur olgunluğu: Hamurların şekil verilme aşamalarından önce mutlaka
dinlendirilerek olgunlaştırılmaları gerekir. Ancak seri üretimin yapıldığı ve
hamurların yeterince dinlendirilemediği durumlarda hamurun olgunlaştırılması
sağlanamamaktadır. Henüz olgunlaşmamış hamurlara “taze hamur” denir.

Bazen de çok miktarlarda hazırlanan hamurların zamanında fırınlanmaması nedeniyle
fermantasyonda fazla kalması sonucu geçme/ kartlaşma denilen durum ortaya çıkar. Mevsim
ve hava durumuna göre 10-20 dakika ıslanka (ilk fermantasyon/ kitle fermantasyonu)
verilerek imalata devam edilir.


Hamur sıcaklığı: Ekmek üretimi için istenilen hamur sıcaklığı 22-24°C
civarındadır. Özellikle sıcak iklimde veya yaz aylarında önlem alınmadığı
zamanlarda hamur sıcaklığı yükselmekte ve hamurlarda problemler
yaratmaktadır. Hamur sıcaklığının artması ekmeklerde şekil ve yapı bozukluğuna
neden olur.

Ayrıca fırıncıların korkulu rüyası olan Rope (Rop) hastalığı da hamur sıcaklığına bağlı
gelişebilen bir hastalıktır (ekmek hastalıkları bölümünde anlatılacak).



Hamur kıvamı: Hamurun içerdiği su miktarı ile orantılıdır. Sert veya yumuşak
hamurlar olarak gruplandırılırlar. Tablo 3.1’de hamur kıvamlarına bağlı
problemler verilmiştir.



Hamur direnci: Buğday unundaki glüten miktarına bağlı olan bir durumdur.
Hamurun uzayabilme özelliğidir. Farinograf adı verilen yoğurucularda tuz ve su
ilavesiyle hazırlanan hamurlar belli sürelerin sonunda Extensograf cihazında test
edilirler. Uzama miktarları ve uzamaya karşı gösterdikleri direnç grafik üzerinde
belirlenir. Elde edilen sonuçlara göre ekmek yapımında kullanılan una uygun
katkı maddelerinin seçimi yapılır.

3.7. Hamur Hataları ve Nedenleri
Tazelik, ekmek üreticilerinden sık duyulan bir sözcük ‘tazeye düşme’ dir. Tazelik
hamurkârların kullandığı bir terimdir. Hamurda görülen zayıflık ve cansızlığı ifade eder.
Buhar odasında tava üzerinde yayılan ya da küçük olan hamur için tazelik teşhisi konur.
Tazelik nedenleri:

Yetersiz maya miktarı,

Yetersiz ıslanka (ilk fermantasyon/ kitle fermantasyonu) süresi,

Yetersiz pasa (buhar odası) bekleme süresi,

Çok gevşek (yumuşak) hamur hazırlama ,

Uzun yoğurma süresi ile özün parçalanması,

Çok soğuk hamur sıcaklığı (sıcaklık 22-24C olmalı),

Zayıf unların kullanımı
Ekmekte gördüğümüz hataların çoğu hamur hatasıdır. Çeşitli faktörler nedeniyle
istenmeyen özelliklere sahip hamurlarımız olabilir. Hamur aşamasında göz ardı ettiğimiz
ayrıntılar son üründe düzeltilemez biçimde karşımıza çıkar. Bu nedenle hamur özelliklerini ve
sonuca etkisini bilmek önemlidir.

Çok sıkı (sert) hamur,

Çok yumuşak hamur,

Aşırı kuvvetli hamur,

Zayıf kuvvette hamur,

Salmış hamur,

Yapışkan hamur,

Kabuklu hamur
olarak gruplandırılan bu özelliklerle ilgili bilgi Tablo 3.1’de verilmiştir.

Resim 3.7: Tazeye düşmüş hamur ile normal hamur

Resim 3.8: Tazeye düşmüş hamur ve normal hamurdan yapılmış ekmek
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Tablo 3.1: Ekmek imalatındaki hata çeşitleri ve nedenleri
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3.8. Yoğurma Makineleri
3.8.1. Yoğurucular
Fırınlarda kullanılan yoğurma makinesi tipleri genelde kol şekillerine göre sınıflanır.
Çarpıcı kollarının şekline göre yoğurma makineleri şu şekilde sınıflandırılır:

Çarpan kollu

Döner kollu

Çift kollu

Spiral

Helezonlu

Mikser tipi.
Ancak teknolojinin gelişmesiyle, kullanım kolaylığı sağlayamaya yönelik hazırlanmış
çeşitli yoğurma makinelerini görmek mümkündür. Ayrıca kazan özelliklerine göre de sabit
kazanlı, hareketli kazanlı ve kaldırma devirmeli şeklinde çeşitlenebilir. Çatal kollu
yoğurucuların çok kullanıldığı bilinmekle beraber spiral kollar yoğurma zamanını kısalttığı
için tercih nedeni olmaya başlamıştır.
Yoğurucu tipi ne olursa olsun kazanlar, kol ve kesme bıçakları paslanmaz çelikten
yapılmalıdır. Emniyet kapakları gıda tüzüğüne uygun özel bir plastikten imal edilmiş olabilir.
Yoğurucuların elle (manuel) veya otomatik olarak çalışan şekilleri veya ikisi bir arada imal
edilenleri bulunmaktadır.

Resim 3.9: Çatal kollu

Resim 3.10: Hareketli kazanlı
otomatik yoğurucu

Resim 3.11: Sabit kazanlı
otomatik yoğurucu

Resim 3.13: Kaldırma devirmeli yoğurucu
Resim 3.14: Sabit kazanlı
Resim 3.12: Spiral kollu yoğurucu
spiral kollu yoğurucu

3.8.2. Ayarları ve Kontrolleri
Makineler iş yerinin kapasitesine, ürün cinsine göre gereksinimi karşılayacak şekilde
seçilir. Aynı işi gören ancak kullanım farklılıkları gösteren makineler üreten çeşitli markalar
bulunmaktadır. İş yerleri tercih ettikleri firmaların makinelerini aldığında makineyle birlikte
kullanım bilgilerine de ulaşırlar.
Makine kullanımında en önemli şey makinenin ayarları ve bakımıdır. Makinenin
alındığı firma yetkilileri, makine özellikleri ve bakımı konusunda fırıncıları bilgilendirerek
gereken teknik servis hizmetlerini verirler. İlk montajında teknisyenler tarafından ayarı
yapılan makineler her kullanım öncesi kontrol edilmeli ve gerekiyorsa devir ayarları, yağ
kontrolleri veya makine özelliğine göre günlük ayarlamaları kontrol edilmelidir.
Fırıncı ustaları sadece günlük işlemler sırasında devir hızlarını kontrol ederek istedikleri
hızda çalıştırmak için, makine özelliğine göre elle veya dijital ekran üzerinde gerekli ayarları
yaparlar.

3.8.3. Temizlik ve Bakımı
Kullanılan yoğurma makineleri her vardiya tarafından temizliği kontrol edilerek alınır.
Vardiya bitiminde ve çalışma sırasında arada kirlenen yoğurma kazanları sadece su
kullanılarak yıkanır. Etrafta biriken un ve benzeri tozlar hafif nemli, temiz bir bezle silinerek
temizlenir.
Makinelerin yağı azalmışsa talimatlar doğrultusunda gıdaya uyumlu yağlar kullanılarak
yağlanması yapılır.
Bir sonraki vardiyaya temiz ekipman ve düzenli bir çalışma alanı bırakılır.

UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama 1 ve 2’deki yaptığınız hazırlıklar doğrultusunda doğrudan hamur yapma
metoduna uygun olarak klasik ekmek hamuru hazırlayınız.
100 kg un için klasik ekmek formülasyonu

% 55-60 su

% 3-4 maya

% 1.5 tuz
Kullanılacak araç gereçler:
Kantar, dijital terazi, hareketli elek (veya elekli yoğurma kazanı), yoğurma kazanı,
tezgâh, ölçü kapları, küçük metal kürekler, taşıma kapları (kova vb.).
İşlem Basamakları

Öneril
er

 Tüm malzemeleri tartarak hazırlayınız.
 Formülasyona göre
kullanacağınız
malzemeleri belirleyerek
tartınız.
 Malzemelerinizi dikkatli
tartınız!
 Üretim talimatlarına
uygun çalışınız!
 Elenmiş unu yoğurma kazanına alınız.

 Üretim talimatlarına
uygun çalışınız!

 Hesaplanan miktarda tuz ve maya ekleyiniz.
 Tuz ve mayayı
elinizde ufalayarak
ilave ediniz!
 Üretim talimatlarına
uygun çalışınız!
 Un miktarına göre
hesapladığınız suyu ölçerek

 Hesaplanan miktarda su vererek
yoğurmayı başlatınız.
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ekleyiniz!
 Üretim talimatlarına uygun
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çalışınız!

 Hamurun her yanı aynı elastikiyeti ve
yoğunluğu kazanana kadar yoğurmaya
devam ediniz.
 Yoğurmaya başlamadan
önce güvenlik kontrolü
yaparak makineyi
çalıştırınız.
 Kapaklıysa kapağı
kapatınız! Üretim
talimatlarına uygun
çalışınız!

 Yoğurma kıvamını tespit
etmek için elinizle hamuru
açarak kontrol ediniz!
 Hamur
elle
açıldığında
düzgün, ipeksi görünüş
yoğurmanın tam olduğunu
gösterir unutmayınız.
 Hamur elle açıldığında
pütürlü, beyaz görünümde
olmaması yoğurmanın
yetersiz olduğunu gösterir,
unutmayınız. görünüş
yoğurmanın tam olduğunu
gösterir unutmayınız
 Üretim talimatlarına
uygun çalışınız!
 Kullanmadığınız malzemeleri
yerlerine kaldırınız veya
depoya teslim ediniz.
 Kullandığınız araçgereçleri temizleyiniz.
 Çalışma ortamını temizleyiniz.
 İş kıyafetinizi çıkarınız,

 Elinizle hamurun olgunluk
kontrolünü yapınız.

 Çalışma sonrası işlemleri yapınız.
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son kontrollerinizi
yapınız.
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25 kg undan hazırlanacak klasik ekmek için doğrudan hamur yapma metoduna
uygun olarak klasik ekmek hamuru hazırlayınız.
100 kg un için klasik ekmek formülasyonu

% 55-60 su

% 3-4 maya

% 1.5 tuz

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Evet

Hayır

İş kıyafetinizi giydiniz mi?
Çalışma alanınızı yapacağınız işe uygun
olarak
hazırladınız mı?
Kullanacağınız
malzemeleri
formülasyondaki
miktarlara göre belirlediniz mi?
Tüm malzemeleri tartarak hazırladınız mı?
Elenmiş unu yoğurma kazanına aldınız mı?
Hesaplanan miktarda tuz ve maya eklediniz mi?
Hesaplanan miktarda su vererek yoğurmayı başlattınız
mı?
Hamurun her yanı aynı elastikiyeti ve yoğunluğu
kazanana kadar yoğurmaya devam ediniz?
Elinizle hamurun olgunluk kontrolünü yaptınız mı?
Çalışma alanınızı temizlediniz mi?
Çalışma raporu hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet”
ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Spiral kollu yoğurucularda tüm bileşenler karıştırılarak 15 dakika yoğurmak
yeterlidir.
B) Çatal kollu yoğurucularda tüm bileşenler karıştırılarak 15 dakika yoğurmak
yeterlidir.
C) Çatal yoğurucularda tuzun baştan ilave edilmesi yoğurmayı güçleştirir.
D) İndirekt hamur yapma metodunun diğer adı ispir metodudur.

2

Yoğurmanın istenilen kıvamda olup olmadığını anlamak için aşağıdaki işlemlerden
hangisi yapılır?
A)
B)
C)
D)

3

100 kg undan ekmeklik hamur yapmak için ne kadar tuz kullanılır?
A)
B)
C)
D)

4

850 g
1.750 g
1.300 g
1.500 g

Aşağıdakilerden hangisi hamurda yapılabilecek kontrollerden değildir?
A)
B)
C)
D)

5

Hamurdaki su miktarı kontrol edilir.
Yoğurma süresi kontrol edilir.
Bir parça hamur ele alınarak açılıp açılmadığı kontrol edilir.
Hamurdaki gaz çıkışları kontrol edilir.

Hamur olgunluğu
Hamur parlaklığı
Hamur kıvamı
Hamur direnci

Hangi anlatım doğrudan hamur yapma metodunun tanımıdır?
A) Tuz ve maya hamur olgunlaştıktan sonra eklenir, 15 dk. yoğrulur.
B) Tuz eklenir, 15 dk. yoğrulur, maya eklenir, yoğrulur, 20 dk. dinlendirilir.
C) Hamur bileşenleri eklenir, 15 dk. yoğrulur, 20 dk. dinlendirilir. Diğer işlemlere
geçilir.
D) Maya eklenir, yoğrulur, tuz eklenir, 20 dk. dinlendirilir. Diğer işlemlere geçilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
61

MODÜL DEĞERLENDİRME

25 kg undan hazırlanacak tost ekmeği için ekmek hamuru hazırlamak için;




Satın aldığınız yaş mayanın kalitesini gözlemleyerek seçiniz.
Size verilecek un miktarına göre malzeme miktarı hesaplayarak, doğrudan
yoğurma metoduyla tost ekmek hamuru hazırlayınız.
Yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.

Tost ekmeği formülasyonu;

% 55-60 su (unun su kaldırma kapasitesine göre değişir)

% 3-4 yaş maya

% 0.5- 1 ekmek katkı maddesi

% 1.5 tuz

% 2-3 şeker

% 2-3 yağ

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme
Ölçeği
Faaliyet ön hazırlığı
1. Çalışma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?
2. Kullanılacak araç-gereci uygun olarak seçtiniz mi?
3. Kullanacak malzemelerin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
İş güvenliği
4. İş önlüğü giydiniz mi?
5. İş yeri güvenliğine dikkat ettiniz mi?
6. Kullanılan araç- gereçleri işlem sonunda kaldırdınız mı?
Yaş maya gözleme
7. Mayanızın yüzey kontrolünü yaptınız mı?
8. Mayanızın kokusunu duyumsayarak kontrol ettiniz mi?
9. Parçaladığınız zaman kırılganlığını kontrol ettiniz mi?
Temel ve yardımcı bileşenleri hazırlama
10. Kullanacağınız maya miktarını tost ekmeği formülasyonundan
bulup hesapladınız mı?
11. Hesapladığınız miktarda mayayı tartarak hazırladınız mı?
12. Kullanacağınız su miktarını tost ekmeği formülasyonundan
bulup hesapladınız mı?
13. Hesapladığınız miktarda suyu ölçerek hazırladınız mı?
14. Kullanacağınız tuz miktarını tost ekmeği formülasyonundan
bulup hesaplayınız.
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Evet

Hayır

15. Hesapladığınız miktarda tuzu tartarak hazırladınız mı?
16. Kullanacağınız katkı maddesi miktarını tost
ekmeği
formulasyonundan bulup hesapladınız mı?
17. Hesapladığınız miktarda katkı maddesini tartarak hazırladınız
mı?
18. Kullanacağınız şeker miktarını tost ekmeği formülasyonundan
bulup hesapladınız mı?
19. Hesapladığınız miktarda şekeri tartarak hazırladınız mı?
20. Kullanacağınız yağ miktarını tost ekmeği formülasyonundan
bulup hesapladınız mı?
21. Hesapladığınız miktarda yağı tartarak hazırladınız mı?
Hamur yoğurma
22. Elenmiş unu yoğurma kazanına aldınız mı?
23. Hesaplanan miktarda tuz ve maya eklediniz mi?
24. Hesaplanan miktarda su vererek yoğurmayı başlattınız mı?
25. Hesaplanan miktarda katkı maddesi, şeker ve yağı eklediniz
mi?
26. Hamurun her yanı aynı elastikiyeti ve yoğunluğu kazanana
kadar yoğurmaya devam ediniz?
27. Elinizle hamurun olgunluk kontrolünü yaptınız mı?
28. Yoğurma aşamalarına özen göstererek yeterli sürede yoğurma
işlemi yaptınız mı?
29. Çalışma alanınızı temizlediniz mi?
30. Çalışma raporu hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız, ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Bütün
cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tablodan yararlanarak doğru
sözcükleri yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ekmek üretiminde formülasyon bileşenleri.................................üzerinden hesaplanır.
Klasik ekmek,….....................içermeyen oldukça sade bir formülasyona sahiptir. Tost
ekmeği ise klasikten farklı olarak.............................içerir.
Katkı maddelerine yönelik ülkemizde..........................çalışmalar yapılmamaktadır.
Farklı özellikler sahip unların belli oranlarda karıştırılmasına….....................denir.
Kıvamında yoğrulmuş bir hamur yüzeyi ……….………..ve............................yapışmaz.
Yapışkandır,
kenara
un miktarı
düzgündür, ele
toksikolojik
şeker ve yağ
paçal
maya miktarı
harman
serolojik

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1
2
3
4
5

( )Türk Gıda Kodeksi’ne göre ekmek tanımına giren ürün, değişik şekil
verilerek,üretilmesi durumunda ekmek çeşidi olarak değerlendirilmez.
( )Una ilave edilmesi gereken su miktarına unun su kaldırma kapasitesi denir.
( )İnstant maya geç çözünen maya tipidir. Kuru bir yapıya sahip olduğundan suda
çözdürerek kullanılır.
( )Un sanayinde unun rengini beyazlatmak amacıyla katkı maddeleri kullanılır.
( )Sert sulardaki mineral maddeler un glütenini sertleştirerek hamurun işlenebilirliğini
azaltır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
Sorul
ar
1
2
3
4
5

Cevapl
ar
C
B
C
A
B

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
Sorul
ar
1
2
3
4
5

Cevapl
ar
D
B
B
B
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorul
ar
1
2
3
4
5

Cevapl
ar
B
C
D
B
C

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
Boşluk doldurma
Sorul
Cevaplar
ar
1
un miktarı
2
şeker ve yağ
3
toksikolojik
4
paçal
5
düzgündür, ele
Doğru Yanlış
SORUL
AR
1.
2.
3.

CEVAPL
AR
D
D
Y
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4.
5.

Y
D
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Bu modül ekmek üretim metotlarına ve ürün özelliğine
uygun olarak fermantasyon aşamaları ile ekmeğe şekil
verme bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.
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Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında ekmek üretim
metoduna ve ürün özelliğine uygun olarak hamura şekil
vererek fermantasyonu gerçekleştirebilecektir.
Amaçlar
1. Ürün özelliğine uygun olarak hamura şekil vererek ilk
fermantasyonu yapabilecektir,
2. Ekmek üretim metoduna uygun olarak son
fermantasyonu
gerçekleştirebilecektir.
Ortam: Ekmek üretim alanı, teknolojik sınıf,
Donanım: kesici( spatül veya kes-tart), terazi, şekil vericiler
(konik ve silindirik) taşıma ve iletim sistemleri.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak
modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Gıda endüstrisinin vazgeçilmez ürünlerinden biri de ekmektir. Her ülkenin, her
yörenin farklı ekmek alışkanlıkları vardır. Ancak globalleşme her alanda olduğu gibi gıda
alanında da sınırları kaldırmıştır. Gelişen teknolojinin de katkılarıyla herkes, her çeşit
ekmeği sofrasında görmek istemektedir.
Çeşit, dayanıklılık ve güvenirlik açısından tüketicinin istekleri sürekli artmaktadır.
Değişen ve gelişen damak tatları, yaşam standardında yükselmeye, sosyal yaşamın getirdiği
zorunluluklar ekmek üretiminde de farklı bir anlayışın gelişmesine neden olmuştur.
Müşteri kitlesini yakalayıp, elde tutmak ve arttırmak için ürünün en istenir olanını
yapmak, rekabette geri kalmamak gerekir. Bu rekabet de ancak sürekli gelişme ve nitelikli
elemanlarla sağlanır.
Ekmek çeşitleri ve hamur hazırlamada kullanılan teknikler ne olursa olsun ortak
özellik fermantasyondur.
Fermantasyon ekmek niteliğini belirleyen en önemli faktörlerden birisidir. Tekniğine
uygun yapılmış bir fermentasyon işlemiyle albenisi yüksek ekmek görüntüsüne sahip
olabilirsiniz.
Bu modül sonunda ekmek hamuruna verdiğiniz emeğin şekillenip, kabardığını
görebileceksiniz.
Verilen bilgileri özümsediğinizde elinizdeki hamura istediğiniz şekli verebilecek,
fermantasyon aşamalarını gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olacaksınız.
Severek, isteyerek ve özenle yapılan işin başarısı büyük olur. Ülkemizin hiçbir değeri
kaybetmek gibi bir lüksü yoktur. Enerjinizi ve emeğinizi kaliteli ürünler ortaya koymada
kullanacağınıza güveniyoruz.
Başarılı olmak önce kendiniz sonra toplum için gereklidir. Çalışarak başarıyı,
başarıyla mutluluğu sağlarsınız.
Modülde size gerekli bilgi ve beceriyi, içinizde heyecanı ve çalışma azmini bulmanızı
ve başarmanızı diliyoruz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında ürün özelliğine uygun olarak hamura
şekil verip, ilk fermantasyonu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki ekmek üretim işletmelerine giderek;


Farklı görünüşteki ekmeklerin şekil verme aşamalarını gözlemleyiniz,



Bu işletmelerde uygulanan fermantasyon sürecini gözlemleyiniz,



Edindiğiniz bilgilerden bir sunum hazırlayarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. HAMURU İŞLEME
1.1. Islanka (İlk Fermantasyon/ Kitle Fermantasyonu):
Fermantasyon genel anlamda ifade edildiğinde maya hücrelerinin çoğalarak hamurun
kabarmasını sağlamasıdır. Ekmek hamuru oluşturmada fermantasyon çeşitli aşamalarda
farklı amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilir.
Fermantasyonda maya hücreleri önce hamurda bulunan ve oranları %1 kadar olan
basit şekerleri fermente eder. Fermantasyonda etil alkol, karbondioksit ve enerji açığa çıkar.
Oluşan enerji, mayaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için kullanılır. Karbondioksit de
hamurun kabarmasını sağlar ve gelişen gluten tarafından hamurda tutulur. Ayrıca
fermantasyonda laktik asit ve asetik asit bakterileri de glikozu laktik aside dönüştürür.
Oluşan asit hamurun pH sını etkileyerek, pH ın düşmesine neden olur.
Başlangıçta hamurun pH= 5.8–6.0 iken bu değerin bazen 3’e kadar düştüğü
görülmektedir. Normal pH= 3.5–3.8 arasındadır. Asetik asit bakterileri ise oluşturdukları
asetik asit ile pH üzerine laktik asit kadar etkili olamamaktadırlar.
Fermantasyonda oluşan karbondioksitin tümü hamurda gaz halinde bulunmaz. Bir
kısmı su ile birleşerek karbonik asit halinde bulunur. Bu asitte zayıf asit olduğu için pH
üzerine etkili olamamaktır.
Fermantasyon, mayalamada oluşan karbondioksit gazı miktarı eşit olacak şekilde
ayarlanmalıdır. Bunun içinde fermantasyon süresinin çok iyi ayarlanması gerekir.
3

Fermantasyonun ikinci aşamasında, amilaz enzimleri zedelenmiş nişastayı maltoza
kadar parçalayarak mayaları kullanıma hazır hale getirir.
İkinci fermantasyonda amilaz enzimlerinin etkisi büyüktür. Katkı maddesi olarak
kullanılacak şekerler (miktarı ne olursa olsun) fermantasyonun ilk aşamasında mayalar
tarafından kullanılacağı için son fermantasyonda mayanın kullanacağı şeker kalmaz.
Yani hamura tek başına şeker ilave etmek hamurun kabarmasını sağlamaz. Çünkü
önemli olan ikinci fermantasyonda oluşan karbondioksittir. O halde fermantasyonda
hamurun kabarmasına amilaz, zedelenmiş nişastayı maltoza kadar parçalamak suretiyle
etkide bulunmaktadır.
Fermantasyonda, hamurda gözle görülen değişiklik hacmin artmasıdır. Fermantasyon
ilerledikçe hamur süngerimsi yapı alır. Unda ve mayada bulunan proteolitik enzimlerin
etkisi ile, fermantasyonda oluşan asitlerin etkisi glütenin gelişmesi sonucu hamurun
elastikiyeti, uzama kabiliyeti artar. Glüten gazları maksimum tutabilecek hale gelir.
Fermantasyon sırasında meydana gelen karbondioksit (CO 2), hamur içerisinde
birikmek suretiyle onun kabarmasını, meydana gelen alkoller, aldehitler, ketonlar ve organik
asitlerde ekmeğin iştah açıcı karakteristik tat ve aromayı kazanmasını sağlar. Ayrıca
fermantasyonda maya hamurun fiziksel özelliklerini değiştirmektedir. Böylece glütenin
elastikiyeti artmakta ve hamur kütlesi içerinde biriken karbondioksit gazı basıncına daha iyi
dayanan ve onu tutan bir yapı kazanmaktadır. Buna hamurun olgunlaşması denir. Hamurun
olgunlaşması da ekmek yapımında kademeli fermantasyonla sağlanır. Bunlar ıslanka, pasa,
son fermantasyondur.
Fermantasyonun ilk aşamasına, hamurun yoğurma bitiminden kesme ve şekillendirme
işlemine kadar dinlendirilmesine ıslanka veya ilk fermantasyon adı verilir. Yaygın
kullanılmasa da kitle fermantasyonu da denir.
Yoğurma işlemi bittikten sonra hamur, kazanlarda veya teknelerde bir süre bekletilir.
İlk dinlendirmedir. Hamur, üretim ortamında (genellikle yoğurma kazanlarında) veya tezgâh
üzerinde dinlendirilir.

1.1.1. Amacı ve İşlevi
Dinlendirme süresince, mikserde uyguladığımız fiziksel kuvvet sonrasında hamur içi
dengeler yeniden oluşur. Yaklaşık 15–20 dakika süren bu aşamada hamurun suyu tamamen
emmesi sağlanır.
Hamurun
yeterince
dinlendirilemediği
durumlarda
olgunlaşma
tam
sağlanamamaktadır. Islanka hamurun olgunlaşmasını da sağlar. Dinlenmiş hamurlarda
düzgün yapı, rahat şekil alabilen hamurlar oluşur. Ekmekler daha hacimli ve uzun raf
ömrüne sahip olur.
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1.1.2. Koşulları
İlk fermantasyon için özel bir yere gerek duyulmaz. Üretim alanını içinde herhangi bir
yer olabileceği gibi hamur yoğurma kazanının içi de olabilir
Genellikle hamur makineden alındıktan sonra 10 -15 dakika ıslanka verilmesi
yeterli olmaktadır. Bu süreyi hamurun iç sıcaklığı ve ortam ısısı belirler.

1.1.2.1. Isının Ayarlanması

Resim 2.1: Islankada hamur

Yoğurma işleminden çıkan hamur içi sıcaklığının en ideali yazın 21-22C, kışın ise
23-24C dir. Fermantasyon süresince de hamur içi sıcaklığı yükselir.
Hamur sıcaklığının düşük tutulması, hamurlardaki fermantasyon stabilitesini arttırarak
aynı hamurdan pişen ekmekler arasındaki farklılığı azaltacaktır.
Hamur sıcaklığını yoğurma aşamasında kullandığımız su ısısı ile oynayarak kontrol
etmek mümkündür. Artık birçok fırın soğuk su sistemleri kullanarak bu sorunu çözmektedir.
Aşağıda belirtilen pratik uygulama ile hamur hazırlık aşamasından itibaren kontrol altında
tutulur.
Yaz aylarında: un sıcaklığı+ortam sıcaklığı+su sıcaklığı = 60 C olmalıdır.
Kış aylarında: un sıcaklığı+ortam sıcaklığı+su sıcaklığı = 64 C olmalıdır.
Örnek: Yaz ayları için;
Un sıcaklığı 15 ˚C , ortam sıcaklığı 30 ˚C olduğunda kullanılacak suyun sıcaklığı
15+30= 45 ˚C olur. Yaz ayları için toplam derece 60˚C olduğuna göre su sıcaklığı 60-45=15
˚C olarak bulunur.
Bu hesaplamalar ilk aşamada hamur hazırlığında da kullanılabilir. Yoğrulmuş
hamurun fermantasyon sırasında hamur içi sıcaklığı artar. Hamur derecesi ile sıcaklık ölçüm

değerleri yüksek çıktığında, ortam ısısı düşürülerek toplam sıcaklık dengelenir. Böylece
fermantasyon stabilitesi (devamlılığı) sağlanmış olur.
1.1.2.2. Sürenin Ayarlanması
Islanka süresi ortamı oluşturan koşullar göz önüne alınarak belirlenir. İyi
belirlenemeyen ıslanka süreleri sonucunda ekmeklerde kusurlar ortaya çıkar. Bu nedenle
ıslanka süresinin ayarlanması önemlidir.
Islanka süresi hamur yapımında kullanılan maya miktarı, hamurun karışma sonundaki
sıcaklığı, ortam sıcaklığı gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir.
Kullanılan maya miktarına göre ıslanka süresi iyi ayarlanamadığında tazelik veya
geçkinlik görülür.
Tazelik, fırıncıların hamur kontrolünde gördükleri zayıflığa ve cansızlığa verdikleri
genel isimdir.
Bazen de sürenin ayarlanamaması sonucu hamurda geçkinlik görülür. Buna da
kartlaşmış hamur denir.
Tazelik ve geçkinliğin önlenmesi için un ve hamur özelliğine göre ıslanka süreleri kısa
veya uzun tutularak ayarlama yapılır.

1.1.3. Kontroller

Resim 2.2: Tazeye düşmüş ekmek

Islanka süresinin iyi ayarlanamadığı durumlarda hamurlarda;
 Taze hamur
 Kartlaşmış hamur
ortaya çıkar.

1.1.3.1. Taze Hamur
 Hamur yapışkandır ve kendini salar.
 Hamur içi gözenek yapısı yetersizdir.
 Ekmekler basık ve küçük olur,.kmek kabuğunda aşırı çatlamalar oluşur, düzgün
sıyırma yoktur.
 Ekmek kabuğunda çiçeklenme denilen benekler oluşur.
1.1.3.2. Kartlaşmış Hamur
 Hamur yüzeyi çok kurudur.
 Hamur elastik olmayan kendini toplamayan yapıdadır.
 Ekmek kabuk rengi açık ve mattır.
 Ekmeklerde bıçak yerleri iyi açmamaktadır.
 Ekmek hacmi yetersizdir.
Yukarıda belirtilen istenmeyen durumlar ıslanka sürelerinde ayarlama yaparak
engellenebilir.
Islanka süresinin uzun tutulması gereken durumlar: Aşağıda belirtilen durumlarda
ıslanka süresinin uzun tutulması gerekmektedir:
 Hamurda zayıf un paçalı kullanılmışsa
 Hamur kıvamı çok yumuşak alınmışsa
 Eksik maya kullanılmışsa
 Uygun olmayan katkı maddesi kullanılmışsa.
Islanka süresinin kısa tutulması gereken durumlar: Aşağıda belirtilen durumlarda
ıslanka süresinin kısa tutulması gerekmektedir:
 Hamurda çok kuvvetli un paçalları kullanılmışsa
 Hamur kıvamı çok sert alınmışsa
 Hamur sıcaklığı yüksekse
 Çok aşırı maya kullanılmışsa
 Uygun olmayan katkı maddesi kullanılmışsa

1.2. Hamuru Kesme ve Tartma
Hamurlar artık pek çok işletmede kes tart denilen makinelerde kesilmektedir. Hatta
son teknoloji ile hamuru neredeyse hiç el değmeden işleyen üretim yerleri vardır. Ancak bu
tür işletmeler büyük maliyet gerektirdiğinden sayıca çok fazla değillerdir. Bu nedenle hem
elde kesme hem de makinede kesme yöntemlerini bilmek gerekir.
Ancak kesme işlemine geçilmeden önce bazı durumlarda hamurun gazını almak
gerekir.

1.2.1. Hamur Gazının Alınması
Hamura karışan hava ufak kesecikler halindedir. Bu kesecikler hamurda oluşacak
olan karbondioksit gazları için bir çekirdek yani başlama noktası olurlar. Bu nedenle

hamura dahil olan hava miktarından çok bu havanın mümkün olduğunca küçük parçalar
halinde dağılım göstermesi önemlidir.

Resim 2.3: Hamurun gazını alma

Bazı hamurlarda üretim sisteminde ıslankada (ilk fermantasyonda) gecikme olursa
gaz oluşumu fazlalaşır, gözenekler bu gaz nedeniyle büyük olur. Bu istenilen bir durum
değildir. bu nedenle de gazın alınması gerekir. Bu işlem şekil verilmeden önce yapılır.
Genellikle elle hamurun üzerine bastırarak yoğrulması veya sadece hamurun üzerine
bastırılması şeklinde yapılır. Bu işlem gözenek oluşumuna etki ederek ekmek kalitesini ve
hacmini arttırmada önemlidir.

1.2.2. Gramajlama ve Kontrolü:
Gramajlama işlemi kes tart denilen makinelerde yapılır. Bu tür makineler hacim
ölçüsüne göre çalışırlar. Ekmeğin satışa sunulması düşünülen pişmiş haldeki gramajına,
pişme kaybı eklenerek hamur kesilir. Örneğin 200 g.dan satılması düşünülen ekmek için
240- 250 g hamur kesilebilir
Burada da yine kesme g ölçülerinin belirli bir standardı yoktur. Son ağırlık miktarına
uyacak hamur kesimlerinin, ustanın becerisi, ısı, nem, un kalitesi vb. durumlara göre ufak
miktarda g oynamalarıyla elde edildiği görülmektedir.
Kes-tartlarda %1 hata payı görülebilir. Bu nedenle periyodik aralıklarla hattan hamur
alınarak gramaj kontrolü yapılır.

Resim 2.4: Gram ayarı

1.2.3. Kesme Yöntemleri
Hamurlar makinelerde veya elde kesilerek şekil vermeye hazırlanırlar. Kesim
sırasında piştikten sonra istenilen ekmek gramajı hesaplanarak kesim işlemi yapılır
1.2.3.1. El ile Kesme





Hamur ıslankadan alınıp unlanmış tezgaha konur.
Spatula kullanarak yaklaşık gramajda parça kesilir.
Kesilen parça terazide tartılarak tam gramaj ayarlanır. (pişim kayıpları göz
önünde bulundurularak 50 g kadar fazlası tartılmalıdır).
Gramajı ayarlanan hamurlar şekillendirme işlemine aktarılır (Tezgâha veya
konik çevirmeye aktarılır.).

1.2.3.2. Makine ile Kesme:
Ustalar kes tart makinesine hamuru koyarlar ve tahmini bir parçayı keserler. Kestikleri
parçayı tartarak olması gereken miktara göre ayarlarlar. Ölçtükleri hamur yeterli ağırlıkta ise
el çarkı ile hacim ayarı yaparlar. İstenilen gramajı yakaladıkları hacimde ayarı sabit tutarak
kesme işlemine devam ederler.
Teknolojinin gelişmesiyle bu işlemi otomatik olarak yapan makineler de kullanılmaya
başlanmıştır.
Bazı üretim merkezlerinde yine hacim hesabıyla kesim yapan sınırlı kullanımlık
makineler vardır. Örneğin bir hamur kütlesi makinenin kesim alanına konur ve kapak üzerine
kapatılır. Kapak ve gövde arasında kalan hamur üzerine düşen kalıplar içinde aynı
miktarlarda kesilmiş olur.

Resim 2.7: Kes tart makinesi

Yukarıdaki işlemleri genelleyecek olursak makine ile kesme işlemleri;




Hamur kes-tart makinesindeki huniye boşaltılır,
Otomatik kes-tart makinelerinde hata payı %1 i geçmeyecek şekilde hamur
uygun gramajlarda kesilir.
Kesilen hamur üzeri hamur tutmayan teflon malzeme ile kaplı konik
yuvarlamaya aktarılır veya elle şekillendirme için tezgâha alınır.

1.3. Pasa / Ara Dinlendirme
Kesim işlemleri sonrasında hamur dinlenmeye alınır. Buradaki amaç da yine ıslanka
da olduğu gibi uygulanan fiziksel kuvvet sonrası hamurun toparlanmasını sağlamaktır.
Üretim yeri seri üretim yapan bir işletme değilse tezgâh üzerinde veya pasa tahtaları
içindeki pasa bezleri üzerinde ara dinlendirme yapılır. Büyük işletmeler için özel
dinlendirme bölümler kullanılmaktadır.

Resim 2.8: Pasa arabası

Beklemeden şekil verildiğinde yüzeyde yırtılmalar oluşur. Her fiziksel işlem
uygulandıktan sonra hamur dengelerinin düzenlenmesi amacıyla bir dinlenme verilmesi en
uygun çalışmadır.

Resim 2.9: Ara dinlendirme yeri

Resim 2.10: Tezgâhta dinlendirme

Resim 2.11: Pasa bezleri üzerinde pasalama

1.4. Şekil Verme
Son fermantasyondan önce uygulanır. Önceleri elle yapıldığı halde günümüzde şekil
verme makineleri tercih edilmektedir. Şekil verme sırasında hamurun havalandırılması ve
meydana gelen karbondioksit gazının ortamdan uzaklaştırılarak mayanın çoğalması da
sağlanır.

Resim 2.13: Konik şekillendirmede ekmek akışı

1.4.1. Şekil Verme Yöntemleri:
Gramajına uygun olarak kesilerek ara dinlendirilmesi yapılmış hamurlara şekil verme
işlemi uygulanır. Şekil verme elde olabileceği gibi çeşitli makineler kullanılarak da yapılır.
Kullanılan makineler işlerlik / model bakımından çeşitlilik gösterse de, yuvarlak (somun) ve
baston (baton-baget) denilen şekilleri yapmak için kullanılırlar.

Resim 2.12: Makinede şekil verme

1.4.1.1. Elle Şekil Verme
Elde şekil vermede dikkat edilecek ilk kural ustanın temizlik ve hijyen kurallarına
uygun çalışmasıdır.
Yuvarlak ekmek yapımında makine şekillendirmeleri yanı sıra elde şekil verme işlemi
de yapılır. Yuvarlak şekil vermek için elde yapılan yuvarlama işlemi çiçek ekmek içinde
kullanılan bir yöntemdir. Yuvarlanan bezeler bir tavaya çiçek şekli verilerek yerleştirilerek
kullanılır.
Elde yapımda, özellikle yuvarlamada fırıncıların tezgâh üzerinde çalışması gerekir.

Şekil 2.14: Yuvarlaklarla çiçek şekli verme

Şekil 2.15: Tezgâh üzerinde yuvarlayarak şekil verme

Birçok ekmek ustasının yaptığı göğsünde yuvarlama son derece sağlıksız olup
kesinlikle yapılmaması gereken bir davranıştır.
Elde şekil vermede en çok kullanılan yöntem baston ekmek de denilen kısa baget
ekmek yapımıdır. Çiçek ekmek, tava ekmeği, parmak ekmek gibi bazı çeşitlerde elde
yapılması tercih edilen ekmeklerdendir.
Bazı fırıncı ustaları baston/baton ekmek yapımında makinelerin ekmeği
şekillendirirken içine yeterli hava almadığını ve elde yapılan kadar güzel şekillenmediğini
söyleseler de bu bir alışkanlık ve tercih nedenidir.
1.4.1.2. Makine ile Şekil Verme
Yuvarlak ve baston ekmek işlemede kullanılan çeşitli makineler mevcuttur (kullanılan
makine ve ekipmanlar bölümüne bakınız ).

1.4.2. Hamur Şekilleri
1.4.2.1. Yuvarlak (Somun)
Ekmeğin şekle göre isimlendirilmesinde yörelere göre farklı kullanımlar görülmüştür.
Birçok yerde yuvarlak ekmeğe somun denirken bazı yerlerde baston denilen kısa baget tipi
ekmeğe somun denmektedir. Hatta kırsal kesimlerde şekli ne olursa olsun ev dışında yapılan
her tür ekmeğe /ekmek parçasına somun dendiği de görülmüştür. Ancak biz genel
araştırmalar ve çoğunluğun kullandığı şekil ve dilimize yabancılardan geçen isimlere göre
bir adlandırmaya giderek yuvarlak ekmek için somun deyişini kullanacağız.

Şekil 2.16: Yuvarlak ekmek-somun

Yuvarlak ekmek genelde altı düz, üstü hafif bombeli ve üst kısmında bıçak atımından
oluşmuş kesik bulunan ekmektir. Kara fırınlarda yapılan ev ekmeği de tabir edilen bıçak
atılmamış şekil de somun ekmek kapsamında değerlendirilecektir.
1.4.2.2.Baget
Görünüm olarak genelde uzun ve kısa boylarda, iki şekilde çalışılan bir ekmektir.

Francala (Batard / Kısa Baget / Baston )
Francala; hiç kepeksiz düşük randımanlı undan yapılır. Boyu eninin üç katıdır. Bazı
yerlerde tava tipi francala da yapılır. Francala ekmeği çok beyaz olur.

Şekil 2.17: Francala

Bu görünümde olan ekmeğe birçok yerde baston ekmek denir. Ekmek üzerindeki
bıçak tek ve boydan boya uzun olabileceği gibi eninden 3 tane de olabilir.


Uzun Baget

Upuzun incecik bir Fransız ekmeğidir. Yaklaşık 68 cm uzunluğunda ve 250 g
ağırlığında veya 80 cm uzunluğunda 350 g ağırlığında yapılabilir. Bıçak sayısı genelde ( 7 )
yedidir. Uzun, ince bir yapıya ve yuvarlak uçlara sahiptir.
Fransızların çok tükettiği bir ekmek çeşididir. Aslında pek bir özelliği yoktur. Sadece
uzundur ve dış yüzeye düşen hamur arttığından daha çok alanı kızarır. Kızarmış ekmek
sevenlerin tercih edeceği bir ekmektir.

Şekil 2.18: Uzun baget

Hacimli, hafif görünümlü, bıçaklar birbirine neredeyse paralel ve düzgün açılmış
olmalıdır. Kabuğu düzgün, çatlaksız, lekesiz, gevrek ve iyi pişmiş olmalıdır.
1.4.2.3. Sandviç
Genellikle 65–70 g ağırlığında üretilen sandviç ekmekleri fırınlardan taneyle alındığı
gibi altışarlı veya daha çoklu paketlerde ambalajlı olarak da satışa sunulmaktadır. Normal
ekmeğe göre daha fazla enerji verirler.
Diyetler için özel hazırlanan light sandviç türleri vardır. Bu sandviçlerin enerjisi
azaltılıp, lif zenginliği ile tokluk hissi arttırıldığından açlık hissini geciktirici etkiye sahiptir.
Çeşitli markaların ürettiği ve kısmi farklılıklara sahip ürünler genellikle vitamin ve mineral
yönünden zenginleştirilmiş ve raf ömrü 5–7 gün arası değişen özellikler gösterir.

Resim 2.19: Sandviç ekmeği

Şekil olarak genelde kısa ve yassı tipik görünümde olmalarına rağmen tombul tipleri
ve hamburger ekmeğini andıran yuvarlak şekillilerine de rastlamak mümkündür.
1.4.2.4. Hamburger
Genellikle yapı olarak tost ekmeği ve sandviç ekmeği içerindedir. Markalara ve çeşit
özelliğine göre küçük farklılıklara sahiptirler. Sandviçlerde olduğu gibi vitamin ve
minerallerle zenginleştirilmektedirler. Ayrıca albenisini artırmak amacıyla üst
görünümlerinde susam ve çeşitli tohumlar kullanılarak çeşitlendirilirler.
Üst kısmı bombeli altı düz yuvarlak görünümlü küçük ekmeklerdir.

Resim 2.20: Hamburger ekmeği

1.4.2.5. Diğerleri
İçerdikleri ham maddeleri yöre özelliklerine göre değişen, ancak genelde benzer
özellikler gösteren ekmek çeşitleri vardır. Hamurlara şekil verme ekmek hamuru işleyen
ustalara ve yörelere göre değişir.
En çok bilinen çeşitler; çiçek ekmek, sarma metodu ile örgü şekilleri, Trabzon ekmeği,
hilal şeklinde küçük ekmekler, haşhaşlı, susamlı vb farklı özellikteki hamurlardan değişik
şekillendirilmiş ekmeklerdir.
Çiçek ekmek, ekmek hamurundan 7–8 parça beze ayırıp, elde yuvarlayarak, ekmek
tavasının içine çiçek şeklinde yerleştirilmesi işlemiyle oluşturulur.
arma metotları ile hazırlanan örgü çeşitleri ikili, üçlü veya özel sarma örgülerdir.
Trabzon ekmeği ise şekil olarak ortasından geçen kemeriyle belirgin bir özelliğe
sahiptir.
Farklı hamur içeriği ve yapım teknikleri, ekmek çeşitleri modülünde detaylı olarak
anlatılacaktır.

Resim 2.24: Değişik şekillerde ekmekler

1.5. Kullanılan Makine ve Ekipmanlar
1.5.1. Çeşitleri ve Özellikleri
Şekil verme ve fermantasyonda kullanılan makine ve ekipmanlar; kesme, tartma
makineleri, şekil vericiler, fermantasyon ekipmanları şeklinde incelenir.

1.5.1.1. Kesme Tartma Makineleri
Kes- tart diye adlandırılan bu tür makineler de gelişen teknolojiyle çeşitlenmiştir. En
hassas hamurları bile elde keser gibi hiç el değmeden kesen otomatik makineler vardır. Bu
tür kesicilerde gramaj ayarlaması düğmeler vasıtasıyla ayarlanır ve ayarlanan gramaj dijital
göstergede okunur.

Resim 2.25: Kesme- tartma makineleri

Kodeks’te belirtildiği gibi 50 g dan başlayarak artan otomatik gramaj aralığına
sahiptir. Hamur hunisi ve dış kapakların paslanmaz çelikten imal edilmiş olmasına, hamur ile
temas eden yüzeylerin yağlanmaları otomatik yapılıyorsa gıda ile uyumlu yağ kullanılmasına
dikkat etmelidir. Elle kullanılan (manuel) tiplerde gramaj ayarlaması el çarkı ile yapılır.
1.5.1.2. Şekil Vericiler
Yuvarlak veya uzun ekmekler elde etmek için yapılmış şekillendirme makineleridir.
Farklı dizaynlarda olsalar da yaptıkları iş teknik olarak aynıdır. İstenilen ekmek şekillerinin
el değmeden yapılmasını sağlarlar.
Yuvarlak şekil vericiler: Yuvarlama makinelerinde bir koni etrafında spiral şeklinde
dolaşan kollar bulunur. Kesme- tartma makinesinden gelen hamur giriş oluğundan alınarak
yuvarlama tamburu ve yönlendirici oluklardan geçerek yuvarlanır ve tezgâha düşer.
Silindirik ve konik yuvarlama makineleri firma özelliklerine göre teflon kaplı veya
alüminyumdan yapılmış olabilir. Kolların uzunluğu, unlama sistemi ve devir güçleri
firmalara göre farklı özellikler taşır.
Hamburger tipi ekmeklerin şekillendirilmesinde kullanılan küçük hamurları
yuvarlayan makinelerde bu gruba girerler.
Silindirik / uzun şekil vericiler: Farklı görünümde ve kapasitede çeşitleri vardır.
Genel yapı olarak makine üzerinde iki adet merdaneyle çalışırlar.

Uzunluk makine üzerinde bulunan ayar çarkları veya kumanda düğmeleri ile ayarlanır.
Hamurlar merdanelerin arasından geçerek yassılaşır, katlanır ve silindirik bir şekil verilir.
Merdanelerinde plastik sıyırma üniteleri ve temizliği kolaylaştıran yapılarıyla her
işletmeye uygun çeşitleri üretilmektedir.

Resim 2.26: Konik yuvarlama makinesi

Resim 2.27: silindirik yuvarlama makinesi

Resim 2.28: Hamburger tipi yuvarlama makinesi

Resim 2.28: Hamburger tipi yuvarlama makinesi
Resim 2.29: Silindirik / uzun şekil verici

1.5.1.3. Fermantasyon Ekipmanları
Ara dinlendirme makineleri ve hazır fermantasyon dolap / odalarını kapsar.
Ara dinlendirme makinesi: Hamur makinenin içinde bulunan bantlarda aktarılarak
dolaşır ve aktarma oluğundan şekil verme makinesine düşmesi sağlanır.
Plastik ve değiştirilebilir taşıma bantları, bazı modellerde hamur hareketlerinin
izlenebileceği cam kapaklar vardır.
Makine olmayan fırınlarda uygun bölümler hazırlanarak hamurun dinlenmesi sağlanır.

Resim 2.30: Ara dinlendirme makineleri

Mayalandırma kabini / istim odası / buhar odası: Mayalandırma kabinleri ise
paslanmayan ve çürüme özelliği olmayan PVC kaplama ve krom nikel malzemelerden imal
edilmektedir. Isı ve nem değerleri için elektronik kumanda ünitelerine sahiptirler.
Fırın içinde bir bölmeye yerleştirilerek kullanılır.

Resim 2.31: Mayalandırma kabini

Resim 2.32: Asansör kapılı buhar odası

1.5.2. Kullanımı ve Ayarları
Makineler iş yerinin kapasitesine, ürün cinsine göre gereksinimi karşılayacak şekilde
seçilir. Aynı işi gören ancak kullanım farklılıkları gösteren makineler üreten çeşitli markalar
bulunmaktadır. İş yerleri tercih ettikleri firmaların makinelerini aldığında makineyle birlikte
kullanım bilgilerine de ulaşırlar.

Makine kullanımında en önemli şey makinenin ayarları ve bakımıdır. Makinenin
alındığı firma yetkilileri, makine özellikleri ve bakımı konusunda fırıncıları bilgilendirerek
gereken teknik servis hizmetlerini verirler. İlk montajında teknisyenler tarafından ayarı
yapılan makineler her kullanım öncesi kontrol edilmeli ve gerekiyorsa devir ayarları, yağ
kontrolleri veya makine özelliğine göre günlük ayarlamaları kontrol edilmelidir.

1.5.3. Temizlik ve Bakımı
Temizlik ve bakım her iş yerinde olduğu gibi belli bir programa uygun yapılmalıdır.
Günlük temizliklerde her vardiya değişiminde yapılması beklenen temizlikler olur.
Tüm fırıncılık işlemlerinde olduğu gibi fırıncı ustası yapacağı işlem öncesinde
kullanacağı ekipmanları kontrol eder. Uygun olmayan bir durum söz konusuysa gerekli
ayarlamaları yapar. İşi bittikten sonrada sadece su ve temizlik bezleri kullanarak
makinelerdeki un, nişasta, hamur gibi kalıntıları temizleyerek makineyi sonraki kullanıma
hazır bırakır. Günlük bakım ve takip formu kullanılıyorsa formu doldurur.
Genellikle kes- tartlarda hamur kesim öncesi kütle/hacim ayarı yapılarak makinenin
üzerinde bulunan ayar kolu veya dijital düğmelerle kesme miktarı sabitlenir.
Yağlanması gereken kısımlar kontrol edilerek gıdaya uyumlu yağlar ile yağlanır. Seri
üretimlerde makinelerin devir sayıları hızlandırılır veya düşürülür.

1.6. Tavalama
Şekil verilmiş ekmeklerin yağ sürülmüş tavalara yerleştirilmesi işlemidir. Etiket
kullanılmadığı durumlar için bazı tavalarda kabartma olarak firmanın adının basıldığı
görülmektedir. Böylece ekmek hamuruna geçen yazı pişmiş ekmeğin üzerinde görülür.

Resim 2.33: Tavalama

Resim 2.34: Tava arabası

UYGULAMA FAALİYETİ

250 g’lık Baston/ Francala ekmek için hamur kesme ve elle şekil verme.
Kullanılan araç gereçler:
 Ekmek hamuru tartı aletleri (dijital veya el terazisi)
 Elde hamur kesme aletleri (spatulalar)
 Çalışma tezgâhı

İşlem Basamakları

Öneril
er
 Kesme
ve
tartma
işlemi
yapacağınız ortamın temizliğinden
emin olunuz.
 Kişisel hazırlıklarınızı hijyen ve
sanitasyon
kurallarına
uygun
olarak yapınız.
 İş kıyafetinizi giyiniz.
 Eldivenlerini giyiniz.
 Bonenizi takınız.

Resim 2.35: Çalışma kıyafetleri

 Kesme ve tartma işlemi için
kişisel hazırlıklarınızı yapınız.

Resim2.36: Islankaya hazırlanan hamur

 Yoğurması tamamlanmış
 Ekmek hamurunu 15 dakika dinlendiriniz.
 (Islanka-ilk fermantasyon)
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 Islanka ( birinci
fermantasyon) koşullarını
hatırlayınız.
 Koşulların oluşması için
gerekli tedbirleri alınız.
 Hijyenik çalışmaya özen gösteriniz.

Resim 2.37: Dijital terazi

 Kesim de ve tartımda kullanılacak alet ve
malzemeleri hazırlayınız.

 Alet
ve
malzemelerinizin temizliğinden
emin olunuz.
 Tartımda
kullanılan
aletlerin temizliğinden emin
olunuz.
 Tartım aletlerinin
kalibrasyonundan emin olunuz.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.

 Tezgâha aldığınız hamurun
uygun süre ıslankada
kaldığından emin olunuz.
Resim 2.38: Tezgaha alınmış hamur

 Kesim yapılacak hamuru tezgâha alınız.

 Kesim aletlerinin temizliğinden
emin olunuz.
 Hamurun firesi göz önüne alınarak
gramaj 250 g’ın biraz üstünde
 ( 250+10-15 ) alınmalıdır.
Resim 2.39: Elde kesim

 Uygun aletle hamurdan yaklaşık
 250 g kadar kesiniz.
 Kestiğiniz hamuru terazide tartınız.

 Tartım işlemini doğru
yaptığınızdan emin olunuz.
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Resim 2.40: Gramaj ayarlaması

 Hamur 250 +10-15 gramdan az ise
hamur ilave ediniz
 Hamur250 +10-15 gramdan fazla
ise bir miktar hamur alınız, tartım
sonucunun 250 +10-15 olmasını
sağlayınız.

 Kesilen hamurun gramajının yaklaşık 250
+10-15 g olmasını sağlayınız

 Kestiğiniz hamurları varsa konik
yuvarlama makinesinden çevirerek
gönderiniz.
Resim 2.41: Konik çevirmeye yollama

 Şekil vermeye gönderiniz.

 Hamuru elinizde sıkıştırmadan
yassı hâle getirmeye özen
gösteriniz.
Resim 2.42: Bezeyi yassılaştırma

 Kes-tarttan gelen bezeyi elinizde hafifçe
yassılaştırınız.

 Seri hareketlerle hamuru
yere vurarak çalışınız.
Resim 2.43: Yere vurma

 Elinizdeki hamuru hızlıca yere vurarak
uzamasını sağlayınız.

 Katlama yaparken
birinden katlayınız.

üçte

Resim 2.44:Yarım katlama

 Altta kalan kısım zemin yüzeyindeyken
üst bölümü hamurun yarısına gelecek
biçimde katlayınız.

 Katlama
yaparken
hamuru ezmeyiniz.
Resim 2.45: Tam katlama

 Altta kalan hamuru katladığınız kısmın
üzerine kapatınız.
 Katlanmış hamurun üzerine hafif baskı
uygulayarak kendi üzerinde yuvarlayınız.

 Yuvarlamaları
yaparken
baş parmaklarınızla yönlendiriniz.
Resim 2.46: Kendi üstünde yuvarlama

 Avuç içlerinizi kullanarak
yuvarlama yapınız.
 Aşırı basınç kullanmayınız.
Resim 2.48: Uç kısımlarından şekil uygulama

 Özellikle uç
bastırarak
hamurunuzu

kısımlarından
silindirik
biçimde

yuvarlayınız.,

 Ekmeğinizin ortalarının kabarık,
uçlara doğru hafif incelerek uçların
yuvarlak görünümde olmasını
sağlayınız.
Resim 2.49:Elde yapılmış baston şekil

 Hamurunuzun istenilen baston
şeklini almasını sağlayınız.
 Şekil verilen hamuru yağlanmış tavalara
alınız.
 Tavaların temiz olmasına
dikkat ediniz.
 Hijyen ve sanitasyon
kurallarına uygun olarak çalışınız.
Resim 2.50: Tavalama işlemi

 Belirli aralıklarla tavalara yerleştiriniz.

 Çalışma sonrası işlemlerinizi yapınız.

 Çalışma ortamınızın
temizliğini yaparak düzenli
bırakınız.
 Çalışma ortamınızı temiz ve
düzenli bıraktığınızdan emin
olunuz.
 Çalışma raporunuzu yazınız.
 Önlüğünü çıkarınız

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.

Kişisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?
Yoğurması tamamlaman ekmek hamurunu 15
dakika
dinlendirdiniz.mi? (ıslanka-birinci fermantasyon)
3.
Kesim ve tartımda kullanılacak alet ve
malzemeleri
hazırladınız mı?
4.
Kesim yapılacak hamuru tezgâha aldınız mı?
5.
Uygun aletle hamurdan yaklaşık 250 gr kadar kestiniz mi?
6.
Kestiğiniz hamuru tarttınız mı?
7.
Kesilen hamurun gramajının yaklaşık 250 +10-15 gr
olmasını
sağladınız mı?
8.
Şekil vermeye gönderdiniz mi?
9.
Kes-tarttan gelen bezeyi elinizde hafifçe yassılaştırdınız mı?
10. Elinizdeki hamuru hızlıca yere vurarak uzamasını sağlayınız
mı?
11. Altta kalan kısım zemin yüzeyindeyken üst bölümü
hamurun
yarısına gelecek biçimde katladınız mı?
12. Altta kalan hamuru katladığınız kısmın üzerine kapattınız
mı?
13. Katlanmış hamurun üzerine hafif baskı uygulayarak kendi
üzerinde yuvarladınız mı?
14. Hamurunuzu özellikle uç kısımlarından bastırarak silindirik
biçimde yuvarladınız mı?
15. Hamurunuzun istenilen baston şeklini almasını sağladınız
mı?
16. Şekil verilen hamuru yağlanmış tavalara aldınız mı?
17. Belirli aralıklarla tavalara yerleştirdiniz mi?
18. İş bitimi hazırlıklarınızı yaptınız mı?
19. Çalışma sonrası işlemlerinizi yaptınız mı?
20. Çalışma ortamınızın temizliğini yaparak düzenli bıraktınız
mı?
21. Çalışma raporunuzu yazdınız mı?

DEĞERLENDİRME

Evet

Hayı
r

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Fermantasyonda gözle görülen değişiklik...........................................................dır.

2.

Kitle fermantasyonuna......................................................./ ilk fermantasyonda denir.

3.

Yoğurma işleminden çıkan hamurun iç sıcaklığı yazın…….˚C, kışın........˚C olmalıdır.

4.

Hamur sıcaklığı çok yüksekse ıslanka süresi............................tutulur.

5.

Boyu eninin üç katı olan ve beyaz undan yapılan ekmeğe….........................denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında ekmek üretim metoduna uygun olarak
son fermantasyonu gerçekleştirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki ekmek üretim işletmelerine giderek;


Farklı

görünüşteki

ekmeklere

uygulanan

son

fermantasyon

sürecini

gözlemleyiniz.


Kullanılan makine ekipman özellikleri hakkında bilgi toplayınız.



Bıçak atma işleminin incelik ve önemini araştırınız.



Araştırma sonuçlarından bir sunu hazırlayarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. SON FERMANTASYON
2.1. Amacı ve İşlevi
Hamurun şekillendirilip fırına atılıncaya kadarki evresidir. Bu bekleme süresi istim
/buhar odalarında olur.
Son fermantasyon da denilen bu evrede hamurun gözenek yapısının oluşması
istenir. Elle veya makineyle işlene hamurların buhar odalarında ideal büyüklüğe getirilmesi
gerekir. Bazen işlerin acele olması yada dikkatsizlikten dolayı hamurlar yeterince
büyütülmeden fırına atılırlar. Böyle durumlarda ekmek; küçük hacimli, içini tam çekmemiş
ve tıkız olur. Bıçak yerinde de istenen düzgün sıyırma olmaz.
Bazen de buhar odasında fazla tutma söz konusu olur. Gereğinden fazla odada tutulan
hamurlar aşırı büyük ve kullanılan un da zayıfsa çökme görülür. Bu şekilde hatalı büyütülen
hamurlar fırına atıldığı zaman bıçak yerinde istenen düzgün sıyırma olmayan yani iyi bıçak
açmayan, küçük ve açık renkli ekmekler oluşur. Bu tür problemlere neden olmamak için
hamurların gereğinden az veya fazla fermente edilmesini engellemek, zamanında buhar
odasından çıkararak fırına atmak gerekir.
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Resim 2.42: Şekil verilen hamuru buhar /istim odalarında fermantasyona alma

2.2. Son Fermantasyon Aşamaları ve Koşulları
Buhar odalarında fermente süresi 30- 60 dakika kadardır. Sıcaklık 25–30 C˚ ve nispi
nem oranı % 75-80 arasındadır. Ancak fermantasyon sıcaklığına bağlı olarak fermantasyon
odasında bulunması gereken nem değişiklik gösterebilir.
Fermantasyon sıcaklığı ;
25C˚ ise nispi nem: oranı %85
30C˚ ise nispi nem: oranı %80
35C˚ ise nispi nem: oranı %70-80
40C˚ ise nispi nem: oranı %60-70
Sağlıklı bir fermantasyonda nisbi nem ne olursa olsun sıcaklık 35C˚nin üstüne
çıkmamalıdır. En yaygın fermantasyon sıcaklık derecesi 30 C˚dir.
İstenilen sıcaklık ve nem değerlerin üzerine çıkıldığı zaman, hamurlar mayanın
süratli çalışması sonucu aşırı büyür ve yayılır. Fırına atılan hamurlardan soluk renkli, iyi
bıçak açmamış ve küçük hacimli ekmekler elde edilir.
Buhar odalarının çok kuru olması durumunda ise; hamur yüzeyi kuruyarak
hamurun gelişmesine engel olur. Elde edilen ekmeklerin kabukları kalın ve mat renkli,
şekilleri bozuk olur.
Buhar odalarında sıcaklık ve nemin uygun seviyede olmasına dikkat etmelidir.

Resim 2.43: Buhar odası az bekleme

Resim 2.44: Buhar odası aşırı bekleme

32

Bekleme süresi ; unun özelliklerine, maya miktarına, sıcaklığa, katkı maddelerine,
fermente odasının özelliğine göre değişebilir.
Kullanılan maya miktarı çok olursa süre kısalır. Nem oranı yüksek olduğunda maya
hızlı çalışacağından hamur aşırı büyür ve yayılma olur. Nem az ise hamur yüzeyi kurur ve
hamur gelişmez. Son fermantasyonda zamanlamanın iyi ayarlanması önemlidir. Yukarıda
belirtilen özelliklere dikkat edilerek zaman ayarlanması yapılmalıdır.
Buhar odalarının koşulları ve hamurun bekleme süresi iyi dengelenmelidir. Amaç
bekleme sırasında hamurun bünyesinde karbondioksit gazının oluşması ve bu gazı hamurun
tutmasını sağlamaktır.
Zaman çok uzun olursa glüten oluşan gazı tutamaz ve bazı gaz hücreleri birleşir.
Bunun sonucunda ekmekte oyuklar görülür.

2.3. Son Fermantasyon Odaları
İkinci fermantasyonun yapıldığı dış ortamdan yalıtılmış içerisi gerekli nem ve ısı
şartlarına sahip özel yerlerdir.

2.3.1. Özellikleri ve Çeşitleri
İstim odası, buhar odası veya fermantasyon odası denilen bu yerlerin özelliği belli
oranda neme sahip olmalarıdır.
Fırınlarda özel yapılmış bölümlerdir. Bina yapısına sabit odalar veya hazır kabin
şeklinde olanları vardır.
Kabin kullanılmadığında hazırlanan bölmede duvarlar ve zemin ısı ve nemden
etkilenmeyecek beton, karo veya fayanstan yapılmış olmalıdır.
Fırından borular döşemek suretiyle ısı ve nem sağlanabildiği gibi odalara monte edilen
püskürtme sistemli makinelerde kullanılmaktadır.
Mayalanma / buhar odalarında ısının 25 –30C ve çevre bağıl nemi ise % 75 –80 R
düzeyinde olmalısı gerekir. Çevre bağıl nemi yerine Rölatif nem ifadesi de kullanılır. “R”=
Rölatif demektir.

Resim 2.45: Buhar odasına giriş

Resim 2.46: Buhar odasında

Resim 2.47: Buhar odasından çıkış

2.3.2. Kullanımı ve Ayarları
Fırının bu bölümünde buhar püskürten ve ısı sağlayan özel ekipmanlar bulunur.
Ekipmanlar bölümünde anlatıldığı gibi hazır dolaplarda ve fayans kaplı odalarda sistem
aynıdır. Ya fırından döşene borularla ya da özel cihazlarla ısı ve nem sağlanır.

Fırıncıların dikkat edeceği nokta buharın sürekli kontrolüdür. Fazla veya az verilen
buhar ekmekte hatalara neden olur.
Buhar odalarında bekleme sürelerini ve ısı- buhar durumunu gösteren göstergeler
varsa dikkatle takip etmeli, klasik odalarda gerekiyorsa elle buhar ve ısı ayarı yapılmalıdır.

2.3.3. Temizlik ve Bakımı
Fermantasyon odalarının da temizliğine dikkat edilmelidir. Mümkünse küf sporları
veya diğer organizmalar ile böceklerin barınmasını önleyecek önlemler alınıp, temizlik
yapılmalı ve sürekli temiz tutulmalıdır.
Ara dönemler denilen üretimin yapılmadığı zamanlarda ekipmanların kontrolü,
yağlanması vb bakımları yapılır.
Altı ay veya devre sonları bakımlarda ise fırında genel olarak badana, boya vb genel
temizlikler ve düzenlemeler yapılır.

2.4. Bıçak Atma
Son dinlenme odasından çıkan hamur bıçak atma yapılacak uygun bir yere alınır.
Ekmek fabrikalarında bu işlem ekmek hamurları fermantasyon bölümünden çıkarken
bantların üzerine yerleştirilmiş hareketli bir bölmede oturan bıçakçı tarafından yapılır.
Bıçak atma işlemi çok basit bir işlem gibi görünse de oldukça incelik isteyen önemli
bir aşamadır. Ekmeğin tüm görüntüsünü etkiler. Doğru yapıldığında hacim artışı nedeniyle
gösterişli ekmekler elde edilir.
Pişme sırasında genişleyen karbondioksit gazı hamurdan çıkmak için kendine uygun
noktalar arar. Hamur yüzeyinde yarılmalar veya çatlaklıklar oluşturarak dışarı sızar. Bıçak
atma işlemi ile istenmeyen yırtılmalar önlenmiş olur.
Bıçak atma doğru yapıldığı zaman hamur içindeki karbondioksit gazına daha fazla
genişleme olanağı sağlar. Bıçak atılan yüzeyde yumuşak bir doku ortaya çıkar. Bu kısım
ısının etkisiyle katılaşana kadar karbondioksit gazı yükselmeye devam eder. Böylece bıçak
atılmayan ekmeklere oranla daha yüksek ve hacimli ekmekler elde edilir.
Ancak, bıçak atımında dikey bir kesim uygulanırsa hamur doğrudan ısı ile karşılaşır.
Kesiğin yanları hemen ayrılır ve yüzey katılaşır, istenilen kabarma sağlanmaz.Kesik yataya
yakın atıldığında yan taraflar daha geç ısıyla karşılaşır, kesiğin üst kısmı alt taraftaki
yumuşak dokuyu koruyarak hamurun gelişmesine olanak sağlar.
Kesik 45 derecelik bir açıyla hamurun katlanmış nispeten kalınca kısmından hızlıca ve
tek hamlede yapılmalıdır.
Atılan kesik hamur uzunluğunu tamamen kaplamalıdır. Baget ekmeklerde veya özel
kesimlerde yanlamasına bıçak atılabilir. Bu durumda kesiklerin birbirini takip etmesi ve
birinci kesimin bitiminin hemen öncesinde yapılması uygundur.

Kesim için bir sapın ucuna takılmış jilet veya bisturi kullanılmaktadır. Kullanılan
bıçakların en önemli özelliği ince ve keskin olmalarıdır. Bıçak yüzeylerinin de sürekli ıslak
tutulması gerekir. Bıçak yüzeyi kuru olduğunda, kesim sırasında hamur parçacıkları yüzeye
yapışarak kesilen yerin pürüzlü olmasına neden olur.
Bıçaklar kullanılmadığı zaman su dolu bir kap içerisinde tutulamamalı açıkta
bırakılmamalı, kulak arkasında kullanılmamalıdır.

Resim 2.48: Hareketli sistemde bıçak atma işlemi

UYGULAMA FAALİYETİ

Ekmek hamurlarının son fermantasyonu ve bıçak atma
Kullanılan araç-gereçler:




Fermantasyon / buhar/ dinlendirme odaları
Fermantasyonu yapılacak ekmek hamurları
Bisturi veya özel bıçak
Ekmek hamurlarını dinlendirme odalarına
alma

İşlem Basamakları

Öneril
er

 Kişisel hazırlıklarınızı hijyen ve
sanitasyon kurallarına uygun olarak
yapınız.
 İş kıyafetinizi giyiniz.
 Eldivenlerini giyiniz.
 Bonenizi takınız.
 Çalışma talimatlarına uygun
çalışınız.

Resim 2.49: Çalışma kıyafetleri

 Dinlendirme yapılacak hamur
için kişisel hazırlıklarınızı
yapınız.

 Çalışma
talimatlarına
uygun
çalışınız.
 Nem
ve
ısı
şartlarını
ayarlayınız.Isının 25–30˚C, nemin
%75 –80 R olduğundan emin
olunuz.
Resim 2.50: Dinlendirme/fermantasyon odası

 Dinlendirme/fermantasyon
odalarını dinlendirme için hazırlayınız.

37

 Çalışma talimatlarına uygun
çalışınız.
 Dikkatli ve titiz çalışınız.
 Hijyen kurallarına uyunuz.

Resim 2.51 :Hamurun odaya alınması

 Dinlendirme
yapılacak
hamuru dinlendirme odalarına alınız.

Resim 2.52: Dinlendirme

 Dinlendirme
yapılacak
hamuru dinlendirme odalarında 30–60
dakika dinlendiriniz.
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 Çalışma talimatlarına uygun
çalışınız.
 Özenli, dikkatli ve titiz çalışınız.

Resim 2.53: Taşıma

 Dinlendirmesi yapılan hamuru pişirme
öncesi bıçak atma işlemi için uygun yere
alınız.

 Ekmeklere bıçak atma 45º açıyla
yapılır, aksi halde istenilen özellik
kazandırılamaz unutmayınız.
 Temiz ve hijyenik bisturiler
kullanmaya özen gösteriniz.
 Ekipmanlarla talimatlara uygun
olarak çalışınız!
Resim 2.54: Bıçak atma

 Uygun açıda bıçak atma işlemini yapınız.

 İş bitimi hazırlıklarınızı yapınız.

 Çalışma talimatlarına uygun
çalışınız.
 Önlüğünü çıkarınız.
 Çalışma ortamınızı temiz ve düzenli
bıraktığınızdan emin olunuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme
Ölçütleri
1. Kişisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?
2. Dinlendirme odalarını dinlendirme için sıcaklığı 25–30˚C, nemi
%75 –80 ayarladınız mı?
3. Dinlendirme yapılacak hamuru dinlendirme odalarına aldınız mı?
4. Dinlendirme yapılacak hamuru dinlendirme odalarında 30–60
dakika dinlendirdiniz mi?
5. Dinlendirmesi yapılan hamuru pişirme öncesi bıçak atma işlemi
için
uygun yere aldınız mı?
6. Uygun açıda bıçak atma işlemini yaptınız mı?
7. Çalışma sonrası işlemlerinizi yaptınız mı?

Eve
t

Hayı
r

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Gereğinden fazla odada tutulan hamurlar....................olur.

2.

Buhar odalarında fermente süresi..........dakika kadardır.

3.

Buhar odalarında sıcaklık..................C˚ ve nispi nem % 75-80 arasındadır.

4.

Bıçak atma doğru yapılması...................daha fazla genişleme olanağı sağlar.

5.

İstim odaları .. …… yapılan dış ortamdan yalıtılmış içerisi gerekli nem ve ısı
şartlarına sahip özel yerlerdir

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

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Fermantasyonda maya hücreleri önce hamurda bulunan basit şekerleri fermente
eder.

2.

( ) Kitle fermantasyonu sonucunda açığa çıkan enerji hamurun kabarmasını sağlar.

3.

( ) Ekmek yapımı kademeli fermantasyonla sağlanır. Bunlar ıslanka, pasa ve son
fermantasyondur.

4.

( ) Hamur sıcaklığı yoğurma aşamasında su ısısı ile oynayarak kontrol edilir.

5.

( ) Islankada gecikme olması durumunda gaz oluşumu fazlalaşır böylece ekmek daha
istenir hale gelir.

6.

( ) Bekleme süresi un özelliklerine, maya miktarına, sıcaklığa, katkı maddelerine,
fermente odasının özelliğine göre değişebilir.

7.

( ) Kullanılan maya miktarı çok olursa fermantasyon süresi de uzar.

8.

( ) Bıçak atma işlemi görüntüyü güzelleştirmek için yapılır

9.

( ) Bıçak atma 45 derecelik bir açıyla, hızlıca ve tek hamlede yapılmalıdır.

10.

( ) Buhar odalarının nem oranı az ise kabukları kalın, mat renkli, şekilleri bozuk
ekmek oluşur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı teste” geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
 600 gramlık çiçek ekmek için hamura şekil vererek ve pişirmeye hazırlayınız.
 Yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çalışma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?
2. Kullanılacak araç-gereci uygun olarak seçtiniz mi?
3. Kullanacak malzemelerin uygunluğunu kontrol ettiniz mi?
4. İş önlüğü giydiniz mi?
5. İş yeri güvenliğine dikkat ettiniz mi?
6. Kullanılan araç- gereçleri işlem sonunda kaldırdınız mı?
7. Yoğurması tamamlaman ekmek hamurunu 15 dakika
dinlendirdiniz mi? (ıslanka-birinci fermantasyon)
8. Kesim de kullanılacak alet ve malzemeleri hazırladınız mı?
9. Tartımda kullanılacak aletleri hazırladınız mı?
10. Kesim yapılacak hamuru tezgâha aldınız mı?
11. Uygun aletle hamurdan yaklaşık 600 g kadar kestiniz mi?
12. Kestiğiniz hamuru tarttınız mı?
13. Kesilen hamurun gramajının yaklaşık 600 +10-15 g olmasını
sağladınız mı?
14. Hamurdan 7–8 beze yapıp elde yuvarlayarak şekil verdiniz mi?
15. Pişireceğiniz tavayı hafifçe yağladınız mı?
16. Pişirme tavasına çiçek şekli vererek yerleştirdiniz mi?
17. Dinlendirme odalarını dinlendirme için sıcaklığı 25–30˚C, nemi
%75 –80 ayarladınız mı?
18. Dinlendirme yapılacak hamuru dinlendirme odalarına aldınız
mı?
19. Dinlendirme yapılacak hamuru dinlendirme odalarında 30–60
dakika dinlendirdiniz mi?
20. Çalışma alanınızı temizlediniz mi?
21. Çalışma raporu hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

hacim artması
ıslanka
21-23 ve 23-24
kısa
francala/baston

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

aşırı büyük
30- 60
25–30
karbondiok
sit gazına
son
fermantasyon

4
5

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
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KAYNAKÇA
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
Ekmek, özellikle Anadolu insanının vazgeçilmezler listesinin ilk sırasında yer alır.
Sağlıklı ve besleyici bir ekmek, öğütülme dışında hiçbir işleme tabi tutulmamış “tam buğday
unu”ndan yapılır. En besleyici un; karışık buğday türlerinin, hiçbir işleme tabi tutulmadan ve
kepeği de ayrıştırılmadan değirmende öğütülmesi ile elde edilen undur.
Ekmek, Türkiye’de insan beslenmesindeki başlıca gıda maddesidir. Vitamin B,
proteinler ve mineraller içerir. Ayrıca ekmek iyi bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde ekmeğin
hijyenik koşullarda üretimi konusunda birçok eksiklik bulunmaktadır. Yapılan tüm
denetimler ve uygulanan cezalar durumun düzeltilmesi konusunda yetersiz kalmaktadır.
Türkiye’de bir kişi, günlük ortalama 400 g ekmek tüketiyor. Ancak ekmeğin
kalitesizliği ve sağlıksız şartlarda üretilmesi yetersiz beslenme sorunu ortaya çıkardığından,
hemen herkes potansiyel hasta konumuna düşüyor.
Günlük ortalama 400 g tükettiğimiz ekmeğin kaliteli ve sağlıklı şartlarda üretilmesi
için bu modül sizlere yardımcı olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
Ekmek hamurunu pişirebilecektir.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan bir ekmek fabrikasına veya fırınına giderek ekmek pişirme
aşamalarını takip ederek ekmek pişirme usullerini araştırınız.



Ekmek pişirme fırınlarının birbirine karşı olan avantajlarını araştırınız

1. EKMEK HAMURUNU PİŞİRME
1.1. Ekmeğin Tanımı
Un + Su + Tuz + Maya karışımının yoğrulmasıyla oluşan hamurun uygun bir süre
fermentasyona bırakıldıktan sonra fırında pişirilmesiyle elde edilen ürüne "ekmek" denir.
TS 12000 ekmek-300 gram standardında "buğday ununa (TS 4500), içme suyu (TS
266), tuz (TS 933), maya (TS 3522) ve gerektiğinde sadece C vitamini, malt unu veya fungal
alfa amilaz katılarak hazırlanan hamurun yoğrulup, tekniğine uygun bir şekilde işlenip
fermantasyona bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan bir mamuldür" şeklinde
tanımlanmaktadır.
TS 5000 ekmek standardında ise ekmek, "elenmiş buğday ununa (TS 4500), su (TS
266), tuz (TS 933) ve maya (TS 3522) katılması ile hazırlanan kütlenin, tekniğine uygun bir
şekilde işlenip fermantasyona bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan bir mamuldür" şeklinde
tanımlanarak katkısız ve katkılı ekmek olarak iki çeşide ayrılmıştır.
İyi bir ekmek; büyük hacimli, ekmek içi ince çeperli ve aynı irilikte homojen dağılmış
elipsoid gözeneklere sahip, el ile dokunulduğunda yumuşak ve elastik, kabuğu ise derin ve
geniş yarılmamış bir çizgi yerine sahip, normal, açık kahverengi görünümde olmalıdır.
1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle standart ekmeğin gramajı; 250 g yapılmış olup
ekmekteki kepek oranı en az yüzde 0,65 ve en çok yüzde 1,1 arası olması resmi kanuna
bağlanmıştır.
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1.2. Ekmek Pişirmede Kullanılan Fırınların Sınıflandırılması
Tüm fırınların ortak ve en önemli özellikleri eşit ısı dağılımı sayesinde homojen
pişirme, kaliteli ürün pişirmek için çok önemli olan bol miktarda buhar üretimi, enerji
tasarrufu, kolay kullanımı ve birinci sınıf malzeme kullanılmasıdır.

1.2.1. Fırınlarda Isıtma Sistemi
Fırınlarda ısıtma sistemi iki grupta incelenebilir.
1.2.1.1. Direk Isıtmalı Fırınlar
Bu tür fırınlarda yakma; odun, kömür ve fueloil yakan brülör ile doğrudan doğruya
ekmek pişirme yerinde yapılır.
1.2.1.2. Endirekt Isıtmalı Fırınlar
Sürmeli veya çekmeli, tek veya daha fazla katlı olarak yapılırlar. Isı, kapalı yüksek
basınçlı bakır borular aracılığı ile ateşleme yerinden, ekmek pişirme kısmına iletilir. Bu tip
fırınlarda devamlı ısıtma yapılabildiğinden verimin artması, yakıt tasarrufu, fırın sıcaklığının
daha iyi ayarlanması, fırında daha az iş, temizlik ve hijyen gibi konularda avantaj sağlanır.

1.3. Yaygın Olarak Kullanılan Fırın Çeşitleri ve Özellikleri
Modern fırınlar genellikle, pişirilecek olan ekmek hamurunun tepsiler, tavalar veya
hareketli bantlar üzerinde belirli bir zaman süreci içinde değişik sıcaklık ve buhar
miktarlarına maruz kalması prensibine göre geliştirilmiştir.
Ekmek fırınları, kullanım şekli olarak 5 ana grupta toplanabilir. Bunlar;






Döner arabalı ekmek fırınları
Katlı ekmek fırınları
Tünel tip ekmek fırınları
Kara (odun) fırınları
Modüler fırınlar

1.3.1. Döner Arabalı Ekmek Fırınları
Döner arabalı ekmek fırınları, endirekt ısıtmalı, cebri hava sirkülasyonlu ve döner tava
arabası ile donatılmış olup unlu mamulün istenilen pişirme özelliklerine uygun olarak
pişirilmesini sağlayan fırınlardır.
Isıtma için motorin veya gaz (doğalgaz veya LPG ) yakan brülör kullanılmakta olup,
elektrikli tipleri de mevcuttur.
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Fırın içindeki hava, bir sirkülasyon fanı vasıtasıyla, brülör tarafından ısıtılan endirekt
hava ısıtıcısı dış yüzeylerinden dolaştırılarak konveksiyon yoluyla, ısıtıcıdan almış olduğu
ısının bir miktarını buhar üreteçlerine, bir miktarını pişmekte olan döner araba üzerindeki
mamüle bırakarak, yanma hücresindeki ısıtıcıya gelir ve tekrar ısınarak hava dolaşımı bu
şekilde devam eder.
Elektrikli fırında, pişirme havası sirkülasyon fanı vasıtasıyla ısıtıcı grubu
rezistanslarını yalayarak fırın içinde dolaştırılmaktadır.
Fırın, çalışma ve bakım sırasında gerekli emniyet sistemleri ile donatılmış olmalıdır.
Dış cephe kaplama saçları ısı kaybına karşı izolasyon malzemesiyle kaplanmalı, pişirme
hücresi kapı ve yanma hücresi paslanmaz sacdan imal edilmelidir.
Döner arabalı ekmek fırınında kullanılan araba, ürünlerin kolayca yüklenip
boşaltılabilmesi açısından kolaylık sağlar. Döner tabla fırının ön sol alt tarafında monte
edilmiş bir redüktör zincir sistemiyle tahrik edilir.
Fırının yerleştirileceği mekân ve bu mekânda fırının üzerine oturacağı zemin yeri
seçilirken fırının boyutları, ağırlığı, yakıt, su, elektrik, baca gibi tesisat bağlantıları göz
önünde tutulmalı ve tavsiyelerimize uyulmalıdır.
Döner arabalı ekmek fırınında, ekmek dışındaki unlu mamuller de pişirilebilmektedir.

Resim 1.1: Döner arabalı fırın

1.3.2. Katlı Ekmek Fırınları
Çok katlı ekmek fırınında, pişirme gözlerinin tabanlarında bulunan pişirme taşlarının
üzerine yerleştirilen unlu mamul, alttan pişirme taşlarının, üstten de sıcak gaz kanal sacının
radyasyonu ile pişirilmektedir.
Pişirme taşları, ısıya dayanıklı ve sağlık koşullarına uygun refrakter malzemeden
yapılmış olup, ekmeğin tabanına kalın kabuklu olarak pişmesine yardımcı olmaktadır.

Çok katlı ekmek fırınlarında, motorin veya gaz (doğalgaz, LPG) yakıtlı brülör
kullanılabilmektedir.
Çok katlı ekmek fırını, ekmek ve benzeri unlu mamulleri pişirme amacıyla kullanılır.
Çok katlı ekmek fırınlarının, elektrikli, borulu ve çok katlı matador tipleri vardır.
Her kat birbirinden bağımsız çalışır. Her katta buhar üreteci ve ayrı kontrol panosu
mevcuttur. Taban ve tavan ısıları ve buhar zamanları kontrol panosundan her kat için ayrı
ayrı ayarlanmaktadır.
Bu da çok katlı fırınlarda farklı katlarda farklı ürün pişirebilme özelliğini sağlar.
Katları taş tabanlı olduğundan ısıyı eşit olarak yayar. Yalıtımla ısı kayıpları önlenmiş ve
enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Bu tip fırınlarda ısı kaybı azdır. (İş bitiminde fırının ısısı 260 C iken, sabah tekrar iş
başı yapıldığında fırın ısısı 100-125 C civarındadır.)
Az enerji ile çok ürün pişirerek enerji tasarrufu sağlar. Pişirme başlangıcında verilen
buharın pişirme bölümlerine düzgün dağılmasını sağlayan buhar verme ve atma sistemi
vardır.
Kapaklar üstündeki cam pencereler sayesinde mamülün pişmesi rahatlıkla gözle
kontrol edilebilir. Fırın sıcaklığı, buhar verme ve pişirme süresi ayarlanabilir. Kolay erişilir
ve kumanda edilebilir kontrol paneline sahiptirler.

Resim 1.2: Çok katlı fırın

1.3.3. Tünel Tipi Ekmek Fırınları
Yüksek kapasite, ileri teknoloji, ekonomik üretim, mükemmel kalite ve çeşitliliğin
birleştiği ideal fırınlardır.

Ekmek pişirme tünelleri 10 metre’den 40 metre’ ye kadar uzunlukta olabilirler.
Hızı ayarlanabilen metal bant (taban) tünelin üçte birine doğru yükselir ve tünel
çıkışına doğru, son üçte bir kısmında ise hafif bir meyil alır. Bu meyil sayesinde pişen
ekmekler otomotik olarak fırından dışarı alınırlar.
Tünel fırınlar endirekt pişirme prensibine sahip yüksek kapasiteli fırınlardır. Pişirme
ürün, fırın modeline göre tel-bant taşıyıcı ya da taş plaka üzerinde hareket ederken
gerçekleşir.
En önemli özellikleri ekonomik, hijyenik, standart ve yüksek kapasiteli üretime
imkan vermesi; eşit ısı dağılımı sayesinde homojen pişirme; kaliteli ürün pişirmek için çok
önemli olan bol miktarda buhar üretimi; enerji tasarrufu; PLC kontrolü sayesinde kolay
kullanım imkanı verirler.
Tünel fırın, tesisinde ekmeğin pişirildiği bir sanayi fırınıdır. Tel ve/veya taş bant
üzerinde hareket eden hamurlar, ayarlanan pişirme sıcaklığına ve zamana göre pişip fırından
tasnif konveyörüne dökülürler. Buhar kazanından hamurlar fırına girerken otomatik olarak
buhar verilir. Aynı şekilde ekmeklerin parlak olması için fırın çıkışında ekmeklerin üzerine
soğuk su püskürtülür.
Fırın için gerekli ısı, sıvı yakıtlı veya gaz yakıtlı brülörler tarafından sağlanmaktadır.
Fırında sıcak hava sirkülasyonu, fanlar vasıtasıyla sağlanmaktadır. Fırında sıcaklık kontrolü,
sıcaklık kontrol cihazları vasıtasıyla yapılmaktadır.
Fırın, iç ve dış gövdeler olmak üzere iki önemli kısımdan oluşmaktadır. Bu iki bölüm
arasında ısı kaybını asgariye indirmek için taş yünü bulunmaktadır. İç gövde, altında ve
üzerinde ısıtma kanalları olan, pişirme kanalından meydana gelmiştir.
Isıtma kanallarına gidiş ve dönüş kanalları, duman geri atma kanalları, ısıtma odası ve
sirkülasyon vantilatörü tünel fırınında yer almaktadır.
Tünel fırınında ısıtma sikloterm istemiyle sağlanmaktadır. Sikloterm ısıtma sistemiyle,
bir sirkülasyon vantilatörü vasıtasıyla ısıtma odasından sıcak gazlar emilir. Bu sıcak gazlar
hızlı bir şekilde ısıtma kanalları içinden hareket ederek ısılarını verirler. Pişirme kanalı,
çeşitli ısılara sahip olan kısımlardan oluşmuştur.
Isı ayar sürgüleri vasıtasıyla her ısıtma kanalından geçen ısı miktarı ve bununla
beraber üst ve alt kısımlardaki sıcaklıklar da ayarlanır. Isısını vererek soğuyan gazlar, yanma
odasında brülörün ürettiği yanma gazları ile karışarak ısıtılırlar.
Baca tarafından tabii şekilde çekilen atıl gazlar sirkülasyon gazlarının ısıtma odasına
giriş kapısı önündeki atıl gaz kanalından dışarı atılırlar. Pişirme kanalının önüne duman gazı
kasası ile buhar dağıtıcı borular ve buhar miktarını ayarlamak için bir ayar vanası
konulmuştur.

Tel bantlı fırın içinde dönen ince telden örülmüş sonsuz bir bant bulunmaktadır.
Bandın fırın içindeki hareketi, fırın çıkış kısmındaki tahrik ruloları vasıtasıyla olur. Ruloların
bandı tahriki, sürtünme kuvvetleri vasıtasıyla olur. Bu kuvvetler için gerekli olan ön gerilim
ise tahrik rulolarının hemen arkasındaki bant germe istasyonu sayesinde elde edilir. Bu
istasyon, tahrik rulosunun bandı yükte kavramasını sağlayan kuvveti üretir ve rulonun
bandın altında boşta dönmemesini sağlar.
Taş bantlı fırın içinde dönen büyük adımlı zincirlere bağlı taş bloklardan oluşan bir
bant bulunmaktadır. Bandın fırın içindeki hareketi, fırın çıkış kısmındaki tahrik grubuna
bağlı büyük adımlı zincir dişli vasıtasıyla olur.

Resim 1.3: Tünel tipi ekmek fırını

1.3.4. Kara (Oodun) Fırınlar
Kara fırın veya odunlu fırın olarak tabir edilen fırınlar, uzunluğu 4-6 m, genişliği 3-5
m arasında değişen tabanı elips şeklinde, tavanı kubbe şeklinde olan tavan yüksekliği 1 m
civarında olan ateş tuğlasından örme ekmek pişirme fırınlarıdır. Fırının içine yerleştirilmiş
olan özel kapağı ve kül boşaltma mekanizması olan bir ısı merkezi vardır.
Fırının ısıtılmasında zaman zaman fuel-oil, mazot, LPG, doğalgaz gibi petrol türevi
yakıtlar kullanılsa da ucuz olması sebebiyle günümüzde hemen her fırında odun
kullanılmaktadır.
Fırın en fazla 1 saat süreyle gerekli pişirme sıcaklığına kadar (280-300 derece )
ısıtılmakta ve brülör kapatılmaktadır. Kapaklar kapatılıp 5-10 dk. beklendikten sonra pişirme
işlemine başlanmaktadır. Pişirme işlemi yaklaşık 2 saat sürmekte, fırın boşaldıktan sonra
brülör tekrar ateşlenerek fırın pişirme sıcaklığına kadar ısıtılmaktadır.

Resim1.4:Kara fırın

1.3.5. Modüler Katlı Fırınlar
Modüler katlı fırın, çok amaçlı pişirmeye yönelik tasarlanmış olup, birbirinden
bağımsız pişirme hücrelerinden oluşmaktadır. Pişirme hücresi sayısı isteğe bağlı olarak bir,
iki veya üç olabilmektedir.
Pişirme öncesi hamurun fermantasyonu için paslanmaz çelikten imal edilmiş, sıcaklık
ve nem kontrollü dinlendirme odası fırın pişirme modüllerinin en alt kısmına
yerleştirilmiştir. Üç pişirme hücreli fırınlarda bu modül (dinlendirme odası) ergonomi
nedeniyle yoktur.
Fırın, doğalgaz veya LPG yakıt seçeneğine, ayarlanabilir pişirme sıcaklığı, pişirme
süresi ve buhar verme miktarı özelliklerine sahiptir.
Modüler katlı fırını, pişirme hücrelerinin alt ve üst kısmına yerleştirilmiş ve
birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen atmosferik brülör ve gaz armatürlerinden oluşan
direkt ısıtma sistemi, gözetleme pencereleri, kolay açılabilir paslanmaz çelik kapılı
fırınlardır. Her bir göz için gerekli buharı sağlayan buhar üretme sistemi, sıcaklık ve buhar
kontrollü mayalama odası ve kontrol panosu vb. ana parçalardan oluşmaktadır.
Modüler katlı fırın, özellikle küçük işletmeler, tatil köyleri, iş merkezleri, oteller ve
lokantalarda kullanılabilir.

Resim.1.5: Matador katlı fırın

1.4. Fırını
Hazırlama
Ekmek pişirme fırınlarını hazırlarken öncelikle ekmeği fırına almadan fırının genel
temizliği, ekmeği pişirme sıcaklığı ve pişirme süresi ayarlanmalıdır.

1.4.1. Fırınların Temizliği
Fırının genel temizliği yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.







Un çuvalları temiz bir yerde saklanmalı, çuvallarda muhafaza edilen unların
havalandırılması için çuvallar aralıklı istiflenmelidir.
Bayat ekmeklerle, bayilerden geri gelen ekmekler taze ekmeklerin saklandığı
bölüm veya raflarda saklanmamalıdır.
Üretimde kullanılan tüm ekipmanların temizliğine dikkat edilmelidir.
Üretim yeri, zaman zaman deterjanlı sıcak suyla yıkanmalıdır.
Temizlik bezleri yeterince olmalı, makineler ve tezgahlar her kullanımdan sonra
temizlenmeli ve her gün dezenfekte edilmelidir.
Fırında çalışan personelin giysileri sık sık yıkanmalıdır.

1.4.2.Fırın Sıcaklığı ve Pişirme Süresi
Fırın sıcaklığının olması gerekenden az veya çok olması hamurun genleşmesi üzerinde
etkilidir. Buna bağlı olarak sıcaktan ötürü hamur iç ve dış sıcaklığının değişimi, erken ya da
geç kabuk oluşumu çizgi oluşumlarında çok önemlidir. Çok erken oluşan kabuk yeterince
genleşmeye ve hacim kazanmaya izin vermediği gibi, kabuğun çok yavaş oluşumu da kıtır
kabuğun oluşumunu engeller.

Fırın sıcaklıkları pişirilecek olan mamulün cinsine uygun olarak ayarlanmalıdır.
Sıcaklık ve pişirme süresi tam olarak ayarlandığında pişirilen mamulün içi tam olarak
pişmiş, kabuk ta arzu edilen rengi almış demektir.
Pişirme sürecinin kontrol altına alınabilmesi için aşağıdaki hususların dikkate alınması
gereklidir:





Büyük hacimli mamuller daha düşük sıcaklıklarda ancak daha uzun sürelerde
pişirilir. Küçük hacimli mamüller ise bunun tersine işlem görürler.
Zengin içerikli ve tatlı hamurların pişirilmesi de aynı şekilde düşük
sıcaklıklarda yapılır. Aksi takdirde hamurun içinde bulunan yağ, şeker ve sütlü
bileşenler hamuru daha hızlı bir şekilde kahverengileştirir.
Fransız ekmekleri, arzu edilen kabuk rengine sahip olabilmeleri için şeker
kullanılmadan, uzun mayalanma sonucunda çok yüksek sıcaklıklarda pişirilir.

Fırınların ortalama sıcaklık derecesi 230-270 °C'dir fakat su oranı yüksek olduğu için
ekmeğin sıcaklığı 100 °C'yi aşmaz. Fırında mayalı hamurun içindeki alkol, karbondioksit
gazı ve suyun bir kısmı çıkar, ekmek hafifleyerek gevşek ve gözenekli bir yapı kazanır.
Hamur piştikten sonra yaklaşık olarak kütlesi %18,45 oranında azalır.
Ekmeğin kalitesi, genel olarak kullanılan una, pişirme sıcaklığına ve pişirme süresine
bağlıdır.

1.5. Hamurun Fırına Verilmesi
Dinlenmiş olan hamur yapılacak olan ekmeğe uygun olarak yuvarlak, somun, baget,
somuncuk şekli verilir. Şekillendirilen hamur, kabarmasını gerçekleştireceği kalıba, yağlı
kâğıda veya tavaya yerleştirilir. Doğrudan fırın içine yerleştirilerek yapılan fırın ekmekleri,
şekil verme işlemi bittikten sonra kabarmaları için içine un serpilmiş kalıplara ve beze
yerleştirilir.
Hamur fırına verilmeden önce istenilen özellik ve kalitede ekmeği pişirmek için bazı
işlemler yapmak gerekir. Bu işlemler;






Hamurun Üzerine Su Serpilmesi: Mayalanmış hamurların tamamına olmasa
da bir kısmına fırına verilmeden ya da pişirilmeden önce su püskürteci, fırça ya
da el yardımı ile üstü ıslatılır. Fırın içine su püskürtme işleminde olduğu gibi
kabuğun ıslatılması çok hızlı kurumasını ve çok kalın olmasını engeller.
Kabuğun Çizilmesi: Pişme esnasında kabuğun şekillenmesi, hamur içinde
genleşen gazların çıkışına bağlıdır. Şekillenmenin kontrol altına alınabilmesi ve
yardımcı olunması için özellikle fırında pişen kıtır kabuklu ekmeklerin
hamurları, pişirilmeden önce çizilmelidir.
Fırın Kürek ve Tavalarına Su Serpilmesi: Fırında pişirilecek ekmek
hamurları için fırına vermeye yarayan küreğin üzerine öncelikle ince mısır unu

ya da un serpiştirilmelidir. Tava ekmekleri için hamurlar tavaya konulmadan
önce, tava çok ince bir şekilde yağlanmalı veya mısır unu ile ince bir tabaka

halinde unlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış tava içinde kabartılan hamur,
uygun sıcaklıktaki fırında ızgara üzerine doğrudan tavasıyla birlikte bırakılır.


Fırına Buhar Takviyesi: Kalın kabuklu ekmeklerin ilk periyot pişme devresi
esnasında sıcak fırın içine buhar verilmelidir. Çavdar ekmeği gibi ekmekler için
de ilk 10 dk. boyunca buhar püskürtmek gerekmektedir. İlk pişirme periyodu
içinde ortama püskürtülen buhar, kabuğun kurumasını engelleyerek hacim
kazanmasına yardımcı olur.

1.6. Hamuru Pişirme

Resim 1.6: Ekmeğin çizilmesi

Ekmek üretim aşamalarının en sonuncusu hamurun, ısı etkisi altında, hafif, gözenekli,
kolay sindirilebilir ve lezzetli bir yapı kazandığı pişirme işlemidir.
Ekmeğin tat ve aromasını oluşturan bileşiklerin çoğu pişirme sırasında meydana gelir.
Hamurun ekmeğe dönüştüğü bu işlem esnasında, hamur bileşenlerinin geri dönülmez
şekilde bir takım basit ve aynı zamanda oldukça karmaşık fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal
reaksiyonlar birlikte meydana gelir.
Hamur fırına verildiğinde ısının hamur üzerindeki en belirgin etkisi, hacim
büyümesi, kabuk oluşumu, mayanın ve enzimlerin aktivitelerinin belirli sıcaklıklarda sona
ermesi ve hamur proteinin gerekli yapıyı oluşturması ile nişastanın kısmen jelleşmesidir. Bu
temel değişimler, yeni lezzet verici maddelerin oluşmasıyla sonuçlanır.
Arzu edilen kalitede ekmeğin üretilmesi için, pişirme işleminin dikkatli ve kontrollü
yapılması gereklidir. Pişirme esnasında hamura uygulanan ısının oranı, miktarı, fırına
verilmesi gereken buhar seviyesi ve pişirme süresi, ekmeğin nihai kalitesinde önemli rol
oynar.

Resim 1.7: Ekmeğin fırına verilmesi

Pişirilme süreci esnasındaki aşamalar sırasıyla:

1.6.1. Gaz Oluşumu ve Genleşme
Hamur fırına konar konmaz tespit edilen ilk etki, sıcaklıkla birlikte ince kolayca
genişleyebilen bir yüzey filminin oluşmasıdır.
Ekmek üretiminde son aşama pişirmedir. Pişirme sırasında uygulanacak sıcaklık, süre
ve fırın rutubeti kaliteyi etkiler. Fırına konulan hamur, ilk aşamada hacminin yaklaşık 1/3’ü
kadar ani bir kabarma gösterir. Buna "fırın sıçraması" denilir.
Fırına konulan hamur içindeki su buharı ve diğer gazların hacmindeki ani artış, fırın
sıçramasına neden olur. Bu olay kalite için gereklidir ve yeterli şekilde oluşması için gerekli
fırın koşullarının sağlanması gerekir.
Temel olarak mayanın ya da kabartma tozu veya yemek sodasının etkisiyle ortaya
çıkan karbondioksit gaz oluşumunun en büyük etkenidir. Kabuk ve doku için yoğurma
esnasında açığa çıkan gazın önemi kadar, pişme esnasında ortamda bulunan buharın da
önemi büyüktür. Kabarmış hamurun içinde bulunan karbondioksit ya da kek hamurunun
içinde mevcut hava, hamur ısıtıldığında genleşir ve mayalanmayı hızlandırır. Pişirme
esnasında ortamda mevcut buhar da pişme esnasında hamurun nemini etkilediğinden
önemlidir.

Resim 1.8: Tam pişmiş ekmek

1.6.2. Ortaya Çıkan Gazın Tutulması
Hamur içinde proteinlerin oluşturduğu gluten ağı ortaya çıkan karbondioksitin
tutulması ve hapsedilmesini sağlayarak hamurun şekil almasını sağlar. Yumurta proteinleri
de gluten gibi elastik ve plastik yapının oluşumuna yardımcı olmaktadır. Gluten ya da
yumurta proteinlerinin olmadığı bir yapıda oluşan gazlar hapsedilerek tutulamayacağı için
mayalanma yetersiz olacak ve ekmekler yoğun ve katı olacaktır.

1.6.3. Nişastanın Jelatinleşmesi
Fırın sıçraması, pişirme devresinin başlangıcında meydana gelen belirgin bir gluten
yumuşamasıyla önemli ölçüde desteklenmektedir. Gluten yumuşama işlemi ortalama 55-60
derecede başlayan nişasta şişmesi ile engellenmektedir.
Nişasta nemi emer, genleşir ve daha dayanıklı ve sert bir yapıya dönüşür. Bu da
dokuyu oluşturur. Nişastanın jelatinleşmesi 60 °C itibaren başlar.

1.6.4. Proteinlerin Katılaşması
Gluten ve yumurta proteini gibi tüm proteinler yeterli yüksek sıcaklıklara
ulaşıldığında katılaşmaya ve sert bir yapıya dönüşmeye başlar. Bu süreç, pişirilmekte olan
mamulün yapısının ortaya çıkmasını sağlayan ana süreçtir. Katılaşma, hamurun sıcaklığının
74 °C' ye ulaşmasıyla başlar. Bu bakımdan pişirme sıcaklığının doğru ayarlanması çok önem
taşımaktadır. Ortam çok sıcak olduğu takdirde hamur içinde oluşan gazlar genleşebilecekleri
en üst seviyeye ulaşamadan hızlı bir şekilde katılaşma başlayacaktır. Bu durumda ya mamul
hacim olarak küçük olmakta ya da kabuk parçalanmaktadır. Sıcaklığın olması gerekenden
düşük olması durumunda da katılaşma zamanında başlayamadığından mamul
çökebilmektedir.

1.6.5. Sıvının Bir Kısmının Buharlaşması
Tüm pişirme sürecinde göz ardı edilmemesi gereken etmenlerdendir. Şayet mamulün
pişirilmiş halde ağırlığının önemi mevcut ise pişmeden önce hamur durumunda mevcut
ağırlığının pişme esnasında meydana gelecek buhar çıkışı ile azalacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Ağırlık kaybı genel olarak hacim olarak pişecek alanın büyüklüğüne,
pişirme süresine, kapta ya da doğrudan taş üzerinde pişirilmesi gibi etkenlere bağlıdır.

1.6.6. Yağların Kaynaması
Katı veya sıvı yağların kaynaması ve değişik sıcaklıklarda tutulu haldeki gazları
salıvermesi dikkate alınarak, hazırlanacak mamule uygun yağ tercih edilmelidir.

1.6.7. Kabuk Oluşumu ve Kızarması
Ekmek kabuğunun oluşumu esnasında yüzeyden nem kaybı olur ve dolayısıyla kabuk
kuru kalır. Şekerin karamelizasyonu nişasta ve şekerin ısı marifetiyle kimyasal değişim
geçirmesi kabuğun kızarıklığını sağlar. Bu aynı zamanda aromayı da etkiler. Süt, şeker ve
yumurta kızarıklığı artırmaktadır.

Resim 1.9: İyi çizilmiş ve pişmiş ekmek

1.7. Ekmekte Pişirme Kayıpları
Yoğurma işlemi tamamlanıp, yeteri kadar ıslanka verilen hamur, istenilen gramajda
ekmek elde edilecek şekilde kesme işlemine tabi tutulur. Kesme işlemi genellikle otomatik
makinelerde yapılmakla birlikte, hamuru elle kesen fırınlarımız da bulunmaktadır.
İstenilen gramajda elde edebilmek için pişirme, soğuma ve depolama sırasında
meydana gelecek ağırlık kayıplarının kesme işlemi sırasında göz önünde tutulması
gereklidir. Bu ağırlık kayıpları, üründeki suyun buharlaşması sonucu meydana gelmektedir.
Ekmeğin soğuma ve depolanması sırasında meydana gelen kayıplar da, pişirme kayıpları
olarak adlandırılır.
Pişirme kayıplarını etkileyen faktörler şunlardır;







Ekmek gramajı : Ekmekte gramaj azaldıkça pişirme kayıplarının miktarı artar.
Ekmeğin hacmi: Ekmek içini ne kadar boşaltırsa kayıplar da o oranda fazla
olur.
Ekmek şekli: Ekmekte kabuk miktarı fazla olduğu taktirde, pişirme kayıpları
daha fazla olur. Örneğin baget gibi uzun işlenen ve kabuk oranı fazla olan
ürünlerin pişirme kayıpları daha fazla olur.
Pişirme süresi: Fırın içerisinde uzun süre tutulan ürünlerde pişirme kayıpları
daha fazla olur.
Fermentasyon süresi: Kısa sürede işlenen hamurların pişirme kayıpları daha az
olur.

Yukarıda sözünü ettiğimiz olayı bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:
1000 gr. ağırlığında ekmek üreten bir fırında hamurların 1150 gr. kesilmesi
gerekiyorsa:
Kesilen hamur ağırlığı : 1150 gr.
Ekmek ağırlığı
: 1000 gr.
Pişirme kaybı

: 150 gr.

Bu durumda pişirme kaybı şöyle hesaplanır;
Pişirme kaybı yüzdesi : ( Kesilen hamur ağırlığı-Ekmek ağırlığı) x 100
Kesilen hamur ağırlığı;
(1150-1000)
Pişirme kaybı yüzdesi: ------------------------ x 100
=% 13
1150
Pişirme kaybı yüzdesi, ürün tipine göre farklılıklar göstermektedir.
Aşağıdaki tabloda, çeşitli ürünler için pişirme kayıplarının yüzdesi verilmektedir.
EKMEK TÜRÜ
Normal Bıçaklı
Normal Bıçaklı
Normal Bıçaklı
Normal Bıçaklı
Normal Bıçaklı
Tava
Kapalı Tava

EKMEK AĞIRLIĞI
350
g
500
g
100
0g
150
0g
200
0g
100
0g
100
0g

PİŞİRME KAYBI, %
1825
1622
915
812
711
812
711

Resim 1.10: Tünel tipi fırında ekmeklerin alınması

1.8. Pişirme Hataları
Ekmek üretimi sırasında zaman zaman, hamurlar çok güzel gözükmesine rağmen bazı
pişirme hatalarından dolayı istenilen ekmeğin üretilemediği bilinmektedir. Özellikle yapılan
hataların farkına varılmadığı durumlarda, hata nedeni başka yerlerde aranmakta ve üretim bir
türlü yoluna sokulamamaktadır. Fırınlarda sıkça karşılaşılan bazı pişirme hataları ve çözüm
yolları aşağıda çıkarılmıştır.

1.8.1.Çok Yüksek Fırın Sıcaklığı
Aşırı fırın sıcaklığı ekmeğin çabuk renk almasına neden olduğu için ekmek kabuğu
koyu kahverengi bir renk alır ve ekmek iyi pişmez. Fırın sıcaklığı aşırı olursa, yeterli
kabarma sağlanamaz. Ekmek, içi oyuklu ve kabuk rengi koyu olur.
Çözüm olarak fırın sıcaklığının normal seviyeye düşürülmesi gerekir.

1.8.2.Çok Düşük Fırın Sıcaklığı
Düşük sıcaklıkta pişirilen ekmeklerin bıçak açma yerleri çatlak, kabukları da açık ve
soluk renkli olur. Bu ekmekler düşük sıcaklıkta uzun süre pişeceğinden, pişirme işleminden
kısa bir süre sonra sertleşerek yumuşaklıklarını kaybederler. Yetersiz fırın sıcaklığında ise
açık renkli, kaba gözenekli ekmekler meydana gelir.
Çözüm olarak fırın sıcaklığının normal seviyeye çıkarılması gerekir.

1.8.3.Pişirme Sırasında Fırına Çok Aşırı Buhar Verilmesi
Ekmeğin fırın içerisinde istenilen büyümeyi yapabilmesi için fırına buhar verilmesi
gereklidir. Ancak buhar miktarı çok aşırı olursa ekmekler bıçak açmaz. Bu tür ekmeklerin
kabuk rengi aşırı parlak ve açık sarı olur. Kabuktaki sertlik diğer bir göstergedir.

Fırın rutubeti aşırı olacak olursa ekmek hacmi büyük olsa bile yüzeyinde yanık
bölgeler ve kabarcıklar meydana gelir.
Çözüm olarak fırına verilen buhar miktarını azaltmak gerekir.

1.8.4.Pişirme Sırasında Fırına Eksik Buhar Verilmesi
Pişirme sırasında buharın yetersizliği ekmeklerin yeteri kadar gelişememesine neden
olur ve bıçak açma sırasında çatlamalar meydana gelir. Ekmek kabuğunun rengi mat ve
gösterişsiz bir hal alır.
Çözüm olarak fırına verilen buhar miktarını artırmak gerekir.

UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama faaliyeti doğrultusunda ekmek pişirme fırınlarını hazırlayarak ekmek
pişiriniz.
İşlem Basamakları

Önerile
r
 Üretim kıyafetlerinizi giyiniz.
 İşletme giriş ve çıkış
kurallarına uyunuz.

 İşlem için kişisel hazırlık yapınız.

 Fırının temizliğini yapınız
 Fırının elektrik sistemini kontrol
ediniz.
 Emniyet tedbirlerinizi alınız.
 Fırını önceden ateşleyiniz.
 Sıcaklığı
ekmek
çeşidine
göre ayarlayınız.
 Yüksek ve düşük sıcaklık ayarlarına
dikkat ediniz.

 Fırını üretime hazırlayınız.

 Sıcaklığını ayarlayınız.

 Pişme süresini pişirdiğiniz ekmeğin
çeşitlerine göre ayarlayınız.
 Sürede ekmek gramajına dikkat ediniz.

 Pişme süresini ayarlayınız.

 Hamurun fırına almadan önce
ekmeğin üzerini uygun şekilde
çiziniz
 Hamuru fırına vermeden önce
hamurun üstünü ıslatınız.

 Ekmekleri fırına almadan önce ekmek
üstlerini çiziniz.

 Ekmekleri fırına alınız.

 Ekmek hamurlarını tavalara
uygun şekilde diziniz.
 Fırının kapasitesine dikkat ediniz.

 Ekmekte pişirme
tespit ediniz.

 Ekmeğin nem oranını ölçünüz.
 Fırının sıcaklığına dikkat ediniz.
 Fırının pişirme süresine dikkat ediniz.

kayıplarını

 Ekmeğin nem oranını ölçünüz.
 Fırının sıcaklığına dikkat ediniz.
 Fırının pişirme süresine dikkat ediniz.

 Ekmekte pişirme hatalarını tespit
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere soruların altındaki
tabloda verilen doğru sözcüğü yerine yazınız.
1.

Un + Su + Tuz + Maya karışımının yoğrulmasıyla oluşan hamurun uygun bir süre
fermentasyona terk edildikten sonra fırında pişirilmesiyle elde edilen ürüne "............."
denir.

2.

1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle standart ekmeğin gramajı; 250 gram yapılmış olup
ekmekteki kepek oranı en az yüzde ….. ve en çok yüzde ….. arası olması resmi
kanuna bağlanmıştır.

3.

Ekmek pişirme tünelleri …. m’den.......m’ ye kadar uzunlukta olabilirler.

4.

Ekmek pişirme....................hazırlarken öncelikle ekmeği fırına almadan fırının genel
temizliği, ekmeği pişirme sıcaklığı ve pişirme süresi ayarlanmalıdır.

5.

Fırın sıcaklığının olması gerekenden … veya …… olması hamurun genleşmesi
üzerinde etkilidir.

6.

Büyük hacimli mamuller daha ………… sıcaklıklarda, ancak daha................sürelerde
pişirilir.

7.

Ekmek üretim aşamalarının en sonuncusu hamurun, ısı etkisi altında, hafif, gözenekli,
kolay sindirilebilir ve lezzetli bir yapı kazandığı...................işlemidir.

8.

Ekmeğin tat ve aromasını oluşturan ……………. çoğu pişirme sırasında meydana
gelir.

9.

Fırına konulan hamur, ilk aşamada hacminin yaklaşık 1/3’ü kadar ani bir kabarma
gösterir. Buna ".............................." denilir.

10.

Ekmekte gramaj azaldıkça pişirme kayıplarının miktarı ……...

Ekmek
0,65, 1,1
10, 40
Fırınlarını

Az, Çok
Düşük , uzun
Pişirme
Bileşiklerin

Fırın sıçraması
Artar
Azalır
Kabarma

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
Ekmeği soğutup ambalajlayabilecektir.

ARAŞTIRMA


Pişen ekmeklerin soğutulması amacını araştırınız.



Ekmeği ambalajlamanın avantajlarını araştırınız.

2.EKMEĞİ SOĞUTMA VE AMBALAJLAMA
2.1. Ekmeği Soğutma
Fırından yeni çıkan ekmeklerin sıcaklığını oda sıcaklığına indirmek için ekmek
soğutma odalarında veya soğutma bantlarında ekmekler soğutma işlemine alınır.
Pişme işleminden sonra pişmiş olan ekmek fırından taş üzerinden ya da tava içinden
çıkarılarak, altından da hava almasını sağlayacak bir ızgara üzerinde pamuklu beze sarılmak
suretiyle dinlenmeye ve soğumaya bırakılır. Soğutma işlemi ortamın sıcaklığına da bağlı
olarak ortalama 1 saat kadar sürer.
Soğutma esnada mayalanma sürecinde oluşan nem ve alkol fazlası dışarıya atılır.
Soğutma ekmeklerin buharını atacak gözenekleri olan raflarda yapılmalıdır.
Hızlı soğuması amacıyla fırından yeni çıkmış ekmeğin soğuk bir ortama konması veya
hava akımında bırakılması uygun değildir çünkü bu durumda kabuk çatlayıp yarılabilir.

Resim 2.1: Ekmeklerin soğutulması
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2.2. Ekmeğin Raf Ömrü
Ekmek taze olarak tüketilen ve raf ömrü kısa olan bir üründür. Normal şartlar içinde
ideal tüketim fırından çıktıktan 2 saat sonrası ile 8 saat süre arasındadır.
Paketlenmemiş ve katkı maddesi içermeyen ekmeğin raf ömrü birkaç saattir.
Bayatlama ekmeğin kabul edilebilirliğini azaltan ve raf ömrünü birinci derecede kısıtlayan
etmendir. Bakteri ve küf gelişimi raf ömrünü etkiler. Antimikrobiyal katkı maddeleri
kullanımı ile bayatlamayı geciktirmek ve raf ömrünü uzatmak mümkündür.
Karbondioksit gazının kullanıldığı modifiye atmosferde paketleme uygulamalarıyla da
ekmeğin raf ömrü uzatılabilmektedir.
Gıdanın oksijen, ışık, gibi etmenlerle teması sonucunda karbonhidratlar, proteinler ve
yağlar oksidasyona uğrar. Gıdanın özelliklerine göre farklı bozulma reaksiyonları meydana
gelir.
Paketlenmemiş ve katkısız ekmeğin raf ömrü kısadır. Yumuşak içli, ince ve çıtır
kabuklu ekmek için raf ömrü birkaç saat, ambalajlanmış beyaz ekmek için markette ve
evlerde birkaç gündür. Ekmek içerdiği nişastanın yapısındaki değişimlerden dolayı hızla
bayatlar. Bayatlama ekmeğin raf ömrünü kısıtlayan ana reaksiyondur. Ekmeğin nem
alışverişi bayatlamayı hızlandırır. Su aktivitesinin yüksek olması nedeniyle küf gelişimine
uygundur.

2.2.1. Bayatlama
Ekmeğin bayatlaması raf ömrünü ve kaliteyi azaltan temel problemdir. Bayatlama ile
ekmeğin tadı ve aroması değişir; ekmek içinin sertliği, kırılganlığı ve opaklığı artar,
kabuğunun gevrekliği kaybolur. Bayatlama ekmek pişirildikten sonra ürün soğutulurken
başlar ve depolama süresince devam eder.
Bayatlama, ekmekte bulunan nişastanın depolama sırasında retrogradasyonundan
kaynaklanır.
Retrogradasyon, sıcak çözünür nişastanın soğutulduğunda jel haline dönüşmesi,
zamanla jel yapısındaki nişastanın çözünürlüğünün azalması ve kısmen kristalizasyonu
olayıdır.
Nişasta bileşenlerinden amilozun retrogradasyonu amilopektine göre daha hızlıdır ve
pişirmeden sonra ürün soğutulduğunda tamamlanmıştır. Ancak amilopektin daha yavaş hızla
retrograde olduğu için ürün soğutulduktan sonra da retrogradasyona devam eder ve bu
nedenle bayatlamanın ana etkeni olarak görülür.
Unun kimyasal bileşenleri, ekmek üretiminde kullanılan hammaddeler, üretim
yöntemi ve değişkenleri, ekmeğin depolanma koşulları ve spesifik hacmi bayatlamayı
etkileyen faktörlerdir. Somun hacmi arttıkça bayatlama hızı azalır. Yüksek protein içerikli
unlardan yapılan ekmekler daha düşük protein içerikli unlardan üretilen ekmeklere göre daha
yavaş bayatlar.
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Sıcaklık düştükçe bayatlama hızı artar ve yaklaşık 40 C’de maksimum hıza ulaşır.
Sıcaklık yükseldikçe bayatlama hızı azalır ve bayatlamış ekmek pişirme sıcaklığına yakın
sıcaklıklara ısıtıldığında tazelik kazanır. Ekmekte bayatlamaya neden olan nişastadır. Nişasta
ekmeğin sertleşmesine neden olur.

2.2.2.Ekmekte Bayatlama Sürecini Geciktirme
Ülkemizde temel gıda maddesi olan ekmekte bayatlama sebebiyle raf ömrü
azalmaktadır. Formülasyonda katkı maddeleri kullanımı ile bayatlama geciktirilebilir. Ayrıca
undaki pentozanları parçalayacak enzim ekleyerek de bayatlama geciktirilebilir ve israf
azaltılabilir.
Nem transferinin ve mikrobiyal gelişimin önlenmesi, ambalajlama ve modifiye
atmosfer teknikleriyle sağlanabilir. Günümüzde oksijen absorbe edici aktif paketlerin
kullanılması ile de raf ömrünü uzatmak mümkündür.
Ekmek kabuğu ve içi farklı neme sahiptir. Ekmek kabuğunun başlangıç nemi %12’dir
ve kolaylıkla nem absorbe edebilir. Ekmek içi ise %44-45 oranında nem içerir ve bu nem
ekmek içinden düşük nemli kabuğa doğru denge oluşuncaya kadar difüze olur. Yüksek nemli
ortamlarda kabuk, atmosfer nemini de absorplayabilir. Nem geçirmeyen ambalaj materyali
ile ekmeğin paketlenmesi ekmeğin iç kısmında bulunan nemin buharlaşmasını engellediği
için kabuk bayatlamasına neden olur. Pişirmenin ardından ekmek tamamen soğutulmadan
paketlenirse de aynı problem ortaya çıkar. Buna rağmen kabuk bayatlamasını hızlandırdığı
halde toplam nem kaybını azaltmaya yönelik ambalajlama ekmek içinin bayatlama hızını
azalttığı için tercih edilir.
Bayatlama, pişmiş mamulün nişasta taneciklerinin nem kaybı ve yapıda meydana
gelen değişiklik yoluyla aroma ve dokusunun değişimidir. Bayatlamış mamul, tazesine göre
taze pişmiş aromasını kaybeder ve daha katı, kuru ve kolayca ufalanan bir yapıya dönüşür.
Pişirilmiş olan mamulün tazeliğini daha uzun süre muhafaza edebilmesinin sağlanması her
zaman önem arz etmektedir.
Bayatlama sürecinin fırından çıkar çıkmaz başladığı kabul edilebilir. Ancak genel
kabul gören, ekmeğin kabuk ve doku yapısının iki saat içinde en yüksek seviyeye ulaştığı ve
bu aşamadan sonra hızla bayatlamaya geçtiği şeklindedir.
Bayatlamada iki temel faktör önem arz eder. Birincisi nem kaybı ya da kuruma,
ikincisi ise nişastanın yapısında meydana gelen kimyasal değişikliklerdir.
Nişasta yıkımı olarak adlandırılan bu süreç nem kaybına bağlı olmaksızın gerçekleşir.
Bu da mamul ne kadar iyi muhafaza edilirse edilsin bu süreçten kaçılamayacağı anlamına
gelir. Kimyasal bayatlama buzdolabı ortamında hızlanmakta, derin dondurucu ortamında ise
hemen hemen durmaktadır. Bu nedenle ekmekler buzdolabında saklanılmamalıdır. Kısa
süreli saklamalar için oda sıcaklığı tercih edilirken, uzun süreli saklamalar mutlaka derin
dondurucuda gerçekleştirilmelidir.

Mamulün fırında kısa süreli tutulması yoluyla yeniden tazeliğinin sağlanmasının
yanında, yavaş bayatlamayı sağlayan üç ana teknik mevcuttur. Sırasıyla;




Mamulün hava ile temasını kesmek
Mamul içinde reçetede malzeme olarak dahil edilecek yağ ve şeker, rutubetin
kaçışını engelleme yoluyla raf ömrü artırılabilir.
Ekmeği dondurucuda saklama

Bayatlamanın geciktirilmesinde asıl önemli tedbir ekmeğin uygun bir şekilde
ambalajlanması ve ekmeğin uygun koşullarda saklanması ile mümkün olmaktadır.

Resim 2.2: Ekmek ambalajlama ve paketleme

2.3.Ekmeği Ambalajlama
Hijyenik gıda üretebilmek için kontaminasyonları mümkün olduğu kadar önlemek
gerekmektedir. Ekmeği ambalajlamanın temel amacı ekmeğin bayatlamasını geciktirmek,
tüketiciye temiz ve sağlıklı ekmeği ulaştırmak olmalıdır.
Ekmek %45 su içeren bir üründür. Dehidrasyon ve bayatlamaya çabuk uğrarlar.
Ürünün ortam sıcaklıklarındaki denge nemi korunmalıdır. Kısa raf ömrü nedeniyle su buharı
geçirgenliği az olan polietilen film torbalar, polietilen kaplı kâğıtlar kullanılır.
Kuruma ve aşırı nem absorbsiyonu gibi olumsuzlukların önüne geçmek ve ortam
nemini istenilen oranda oluşturmak için gıda ürünlerinin ambalajlanmasında istenilen
miktarda su buharı geçirgenliğine sahip filmler, nem çekici filmler veya nem kontrollü
torbalar ve pedler kullanılmaktadır.
Neme duyarlı gıdalardan olan unlu mamüllerin paketlenmesinde atmosfer nemini
engelleyici bariyerler kullanılmalıdır. Gıdanın bulunduğu ortamdaki nem yeterince
uzaklaştırılmazsa, mamul nemi bünyesine alır veya mikrobiyal bozulması için uygun ortam
oluşturan kondensasyon meydana gelir.

Aktif paketleme sistemi ile gıda formülasyonuna ek bir katkı maddesi olmaksızın
ürünün raf ömrünün artırılması mümkün olduğu için tüketici istekleri ve sağlığı açısından
uygun bir paketleme yöntemi olduğu düşünülmektedir.
Nem transferinin ve mikrobiyal gelişimin önlenmesi, ambalajlama ve modifiye
atmosfer teknikleriyle sağlanabilir.
Ekmek ambalajlamada modifiye atmosfer ile paketleme yöntemi kullanılabilir.
Modifiye atmosferde paketleme uygulamaları bakteri ve küf gelişimini engelleyici olarak
kullanılabilir. Ortam oksijenini azaltmak ve mikrobiyal gelişimi önlemek amacıyla genellikle
karbondioksit ve azottan yararlanılır.
Ekmek ambalajlamada modifiye atmosfer olarak karbondioksit seçilmiştir.
Karbondioksit ekmeğin tadını, aromasını ve görünüşünü değiştirmeden raf ömrünü
artırmaktadır. Modifiye atmosfer koşulları altında iki metod uygulanmaktadır:
Doldurup kapama: Paket kapama işlemi öncesinde sürekli gaz akımı hava ile yer
değiştirir.
Vakum paketleme: Vakumla paket içindeki hava dışarı alınır ve istenen gaz karışımı
eklenir. Soğutulan ekmeklerin paketlenmesi ekmeklerin dayanma ömrünün artırılması ve
hijyenik koşulların sağlanabilmesi için, vakumlu ambalajlamanın son yıllarda giderek arttığı
görülmektedir.

UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama faaliyeti doğrultusunda ekmekte soğutma ve paketleme metotlarını
uygulayarak amaca uygun soğutma ve paketleme yapınız
İşlem Basamakları

Öneril
er
 Üretim kıyafetlerinizi giyiniz.
 İşletme giriş ve çıkış kurallarına
uyunuz.
 Soğutma odalarının temizliğine
dikkat ediniz
 Soğutma bantlarının hızını kontrol
ediniz.
 Soğutmaya ekmeklerin sıcaklının
oda sıcaklığına düşene kadar devam
ediniz
 Ortamın nemini kontrol ediniz
 Soğutma ortamını yeterince
hava almasına dikkat ediniz.
 Sıcaklığın çok yüksek olmamasına
dikkat ediniz.
 Ortamın sıcaklığının oda
sıcaklığında olmasına dikkat ediniz.
 Buharlaşmayı önlemek için
sıcak havanın tahliyesine dikkat
ediniz.
 Pişen ekmeklerin her taraftan hava
almasına dikkat ediniz.
 Ortamın neminin tahliyesine dikkat
ediniz.
 Aşırı nem birikimini havalandırma
ile önleyiniz.
 Ekmeğin çabuk bayatlamaması için
sıcaklık ayarlarına dikkat ediniz.
 Zamanında ambalajlamaya
gayret ediniz
 Ekmeği
zamanında
tüketiciye
ulaştırınız.

 İşlem için kişisel hazırlık yapınız.
 Ekmeği soğutma odalarına veya
bantlarına alınız.

 Soğutmayı kontrol ediniz.

 Ekmek muhafaza yerinin
sıcaklığını ayarlayınız.
 Ekmeğin
yeterince
havalanmasını sağlayınız.

 Ekmeği nemden uzak tutunuz.

 Ekmeğin bayatlamasını önleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere soruların altındaki
tabloda verilen doğru sözcüğü yerine yazınız.
1.

Fırından yeni çıkan ekmeklerin sıcaklığını ….. ………….. indirmek için ekmek
soğutma odalarında veya soğutma bantlarında ekmekler soğutma işlemine alınır.

2.

Soğutma esnada.......................sürecinde oluşan nem ve alkol fazlası dışarıya atılır.

3.

Soğutma ekmeklerin buharını.................gözenekleri olan raflarda yapılmalıdır.

4.

Paketlenmemiş ve katkı maddesi içermeyen ekmeğin raf ömrü................saattir.

5.

Ekmek içerdiği nişastanın yapısındaki değişimlerden dolayı...........bayatlar.

6.

Ekmeğin bayatlaması raf ömrünü ve kaliteyi......................temel problemdir.

7.

Bayatlama, ekmekte bulunan nişastanın …………… sırasında retrogradasyonundan
kaynaklanır.

8.

Sıcaklık düştükçe bayatlama hızı ………… ve yaklaşık 40C’de maksimum hıza
ulaşır.

9.

Ekmek içi ise %....-…. oranında nem içerir ve bu nem ekmek içinden düşük nemli
kabuğa doğru denge oluşuncaya kadar difüze olur.

10.

Karbondioksit ekmeğin tadını, aromasını ve görünüşünü değiştirmeden …… ömrünü
artırmaktadır.

Oda sıcaklığına

Hızla

44-45

Mayalanma

Azaltan

Raf

Atacak

Depolama

10

Birkaç

Artar

Sıcaklık

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ
Ekmek hata ve hastalıklarını ayırt edebilecektir.

ARAŞTIRMA


Ekmek hatalarının nedenlerini araştırınız.



Ekmek hastalıklarının kaynaklarını araştırınız.

3.EKMEK HATA VE HASTALIKLARI
Ekmeğin tüketiciye temiz ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için her şeyden önce
ekmeğin hata ve hastalıklarını bilip ekmekteki bu olumsuzlukları engelleyecek asgari
tedbirlerin alınması gerekir.

3.1. Ekmek Hataları
Ekmeğin, insanların beslenmesinde en önemli gıda maddesi olduğu kuşkusuzdur.
Ancak ülkemizde ekmeğin önemine eşdeğer vasıflarda ve hatasız bir şekilde üretildiğini
ifade etmek güçtür. Aksine piyasadaki ekmeklerin hammaddeden, üretim teknolojisinden ve
teknik bilgi yetersizliğinden kaynaklanan birçok hataları bulunmaktadır. Bunda buğdayın
üretim aşamasından depolama, öğütme ve fırın aşamasına kadar olan tüm olumsuzlukların da
payı bulunmaktadır.
Hatalar nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, bir buğday ülkesi olan ve halkın ana
besin kaynağı ekmek olan ülkemizde, hatasız veya en az hata ile ekmek üretiminin
gerçekleştirilebilmesi şarttır. Bunun için de her şeyden önce ekmek hatalarına hangi
faktörlerin neden olduğunun iyi bilinmesi gerekmektedir.

3.1.1.Ekmek Hatalarına Neden Olan Faktörler
Ekmek hatalarına geçmeden önce hatasız ve kaliteli bir ekmeğin nasıl olduğunu ve
ekmeğin kalitesinin değerlendirilmesinde hangi özelliklerine bakılması gerektiğini kısaca
belirtmekte yarar vardır.
Ekmeğin kalitesinin değerlendirilmesi farklı kuruluşlar veya farklı ülkeler tarafından
değişik yöntemlerle yapılabilmekte ise de genelde ekmeğin fırından çıktıktan 4-6 saat
sonraki genel dış görünüşü, iç yapısı, tat ve aromatik özellikleri değerlendirilir.
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Ekmeğin dıştan bakıldığında iyi kabarmış olması yani birim undan yapılan ekmeğin
hacminin mümkün olduğunca fazla olması gerekir. Ancak ekmek içinde, hatalı uygulama
sonucu oluşan boşluklar nedeniyle veya katkı maddelerinin gereksiz ve yersiz kullanımından
kaynaklanan abartılı bir kabarma da istenmez.
Ekmeğin hacimli olmasının dışında, şeklinin düzgün ve simetrik yapıda olması,
üzerinde kabarcıklar ve gaz basıncının neden olduğu yırtılmaların bulunmaması gerekir.
Ekmeğin kabuk rengi kızarmış ve her tarafta homojen olmalıdır. Kabuk kalın
olmamalıdır. Ekmek, elastik bir yapıda olmalı yani düz bir yere konulup üzerine el ile basılıp
çekildiği zaman eski halini almalıdır. Kolayca dilimlenebilmeli ve kesilen dilimler düzgün
olmalıdır.
Özellikle emülgatör özellikteki katkılar yersiz kullanıldığı zaman ekmekler hacimli
olsalar bile, üzerine basıldığı zaman yassılaşmakta, eski halini alamamakta ve
dilimlenebilme kabiliyetleri düşmektedir. Ekmek, enlemesine keskin bir bıçakla kesildiği
zaman bıçağa yapışmamalı veya ufalanmamalıdır.
Ekmeğin iç kısmı mümkün olduğunca beyaz-krem renkte olmalı, çizgili, damarlı bir
yapı göstermemeli veya ekmek içinde gri renkli bölgeler bulunmamalıdır. Ekmek içindeki
gözenekler küçük, homojen, yatay elips şeklinde olmalı, gözenek duvarları ince olmalı, yer
yer oyuklar veya iri gözenekler bulunmamalıdır. Ekmek, içinden bir parça alınıp, avuç içinde
sıkılınca, hamurumsu bir hal almaması gerekir.
Bütün bunların dışında ekmekte aranan en önemli özelliklerden birisi de ekmeğin
kendine has tat ve aromada olması, hiçbir yabancı tat içermemesi veya boş ve yavan bir tada
sahip olmamasıdır.
Hatasız veya kaliteli ekmek üretimi için kaliteli hammaddeye, uygun teknolojiye ve
yeterli teknik bilgiye gereksinim vardır. Ekmek üretiminde ekmeklik buğdaylar kullanılır.
Kullanılan buğdayın çeşidi ve yetişme koşulları, bunun özelliklerini etkilediğinden, kaliteli
ekmeklik buğday çeşitlerinin uygun koşullarda yetiştirilmesi gerekir. Bu da yetmez seçilen
üstün çeşitlerin öğütülmesinin de tekniğine uygun yapılması gerekir.
Ekmekte kaliteyi etkileyen faktörler yukarıda kısaca özetlenmiştir. Uygun hammadde
kullanılmak ve yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilerek hijyenik koşullarda üretim
yapmak suretiyle kaliteli ve hatasız ekmek üretilebilir. Aksi halde ekmekte birçok hata
oluşur. Bu hataların neler olduğu ve bunların nedenleri aşağıda özetlenmiştir:

3.1.2. Ekmeğin Dış Görünüşündeki Hatalar


Ekmeğin hacmi:

Genel olarak ekmeğin işgal ettiği boşluktur. Ekmeğin ağırlığı ile hacmi arasında ideal
bir ilişki olmalıdır. Aşırı ve yetersiz hacim ekmekte bir kalite düşüklüğü olup, kaliteli bir
ekmeğin hacmi optimum düzeyde olmalıdır. Ekmek hacmini etkileyen başlıca faktörler,
hamur yoğurma metodu, fermantasyon, kullanılan ingredientlerin kalitesi, hamuru işleme,
son fermantasyon ve pişirmedir.
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Ekmek hacminin yetersiz olması nedenleri: Olgunlaşmamış un ve
ekmek tipine uygun olmayan un kullanılması, yetersiz su ve maya
kullanılması, mayanın soğuk veya sıcak suda çözünmesi, aşırı tuz
kullanılması, unun alfa amilaz aktivitesinin yüksek olması, yoğurmanın
hatalı yapılması, fermentasyonun hatalı yapılması, hamur ve fermentasyon
sıcaklığının düşük olması, pruf (son fermentasyon) süresinin yetersiz
olması, pruf veya pişirme sırasındaki rutubetin uygun olmaması, tava
ekmeği yapımında kutuya az hamur konulması, fırın sıcaklığının aşırı
olması gibi nedenler ekmeğin düşük hacimli olmasına neden olur.



Ekmek hacminin aşırı olmasının nedenleri: Yetersiz tuz kullanılması,
hamurun uzun süre bekletilmesi, pruf süresinin uzun olması, tava
ekmeklerinde kutuya fazla hamur konması, fırın sıcaklığının düşük olması
gibi nedenler ekmek hacminin aşırı olmasına neden olur.

Kabuk Özellikleri:

Ekmekte normal kabuk rengi, koyu altın sarısı-kahverengi tondan (üst kısımları), açık
altın sarısı-kahverengi ( yan tarafları) tona kadar değişmeli, kabuk düzgün homojen ve ince
olmalıdır. Kabarcıklı, kalın benekli, çizgili, kaba lastik gibi olmamalıdır.










Yetersiz şeker kullanılması, unun alfa amilaz aktivitesinin düşük olması,
fermentasyon sıcaklığının yüksek olması, pruf sırasında rutubetin düşük
olması ve hamurun kabuk bağlaması, hamurun fazla bekletilmesi, fırın
sıcaklığının düşük ve pişirme süresinin kısa olması gibi nedenler ekmekte
kabuk renginin soluk olmasına sebep olur.
Ekmek kabuğunun koyu renkli olması: Formülde aşırı şeker bulunması,
hamur gelişmesinin yetersiz olması, fırın sıcaklığının yüksek olması,
pişirmenin uzun olması, fırın rutubetinin düşük olması gibi nedenlere
bağlıdır.
Ekmek kabuğunun kabarcıklı olması: Yoğurmanın hatalı yapılması ve
taze hamur kullanılması, şekil vermenin hatalı yapılması, prufta rutubetin
yüksek olması, fırında rutubetin yüksek olması gibi nedenlere bağlıdır.
Ekmek kabuğunun kalın olması: Kuru ve sıcak şartlarda son
fermantasyon, aşırı olgun hamur, fırın sıcaklığının düşük olması, pişirme
süresinin uzun olması, yetersiz şeker ve süt kullanılması, son
fermantasyonda hamurun kabuk bağlaması gibi nedenler ekmek
kabuğunun kalın olmasına neden olur.
Ekmek kabuğunun kalkması: Olgunlaşmamış un kullanılması, unun
alfa amilaz aktivitesinin düşük olması, hamurun sert hazırlanmış olması,
hamurun olgunlaşmamış olması, pruf süresinin yetersiz olması, fırın
rutubetinin düşük olması, pruf sırasında hamurun kabuk bağlaması gibi
nedenlere bağlıdır.

Resim 3.1: Ekmekte aşırı kızarma



Ekmek Simetrisi

Ekmeğin yan taraflarında patlama ve açılma olması: Sıkı kuvvetli
hamur, tava fermantasyonunun kısa oluşu, fırın sıcaklığının yüksek
olması, kabuğun hızlı teşekkül etmesi, tavalar veya ekmekler arasında az
boşluk olması, aşırı olgun hamur ve şekil vermede hamur uçlarının iyi
birleştirilmemesi gibi nedenlere bağlı olarak gelişir.

Ekmeğin yan taraflarında boşluk bulunması: Aşırı olgun ve yapışkan
hamur, fırın sıcaklığının düşük olması, yetersiz pişirme, aşırı son
fermantasyon ve tavalar veya ekmekler arasında yetersiz boşluk olması
gibi nedenlere bağlı olarak gelişir.

Ekmek altının oyuk olması: Son fermantasyon rutubetinin yüksek oluşu,
tavalarda su bulunması, fırın altı sıcaklığının yüksek oluşu ve fırın
tavalarının aşırı yağlanmasına bağlı olarak ekmeğin alnında oyuklar
oluşur.

Ekmek üzerinin çökük- düz ve uçlarının düşük olması gibi nedenler
ekmek simetrisinin hatalı olmasına neden olur.



Ekmek Kenar Özellikleri

Çok genç veya aşırı olgun hamur, son fermentasyon süresinin uzun olması
ve yapışkan hamurdan dolayı ekmeğin tavadan ayrılmaması ve
kenarlarının bozulmasına neden olur.

Uzun fermantasyon, soğuk fırın ve kısa son fermantasyon gibi nedenler
ekmeğin tava kenarlarında pişmeden önce ayrılması ve dolayısıyla bozuk
kenar özelliklerini oluşmasına neden olur.

3.1.3. Ekmek İçi Özelliklerindeki Hatalar


Ekmek İçi Gözenek Yapısı: Ekmek içi gözenek yapısı (grain) üretilen ekmek
tipine göre değişmekle beraber, ekmek içinde bulunan oyuklar, çatlaklar ve
boşluklar arzu edilmemektedir. Örneğin francala tipi ekmeklerde, daha iri ve
daha kalın duvarlı gözenek yapısı arzu edilmesine rağmen, beyaz tava
ekmeğinde, küçük, yuvarlak, düzgün, ince duvarlı gözenek yapısı istenmektedir.





Ekmek içi gözeneklerinin kaba olması: Zayıf un kullanılması, hamurun
çok katı hazırlanmış olması, hamurun yapışkan olması, yoğurmanın aşırı
yapılması, hamur bekleme süresinin yetersiz olması, şekil verme işleminin
uygun yapılmaması, tava ekmeklerinde tavaya yetersiz hamur konması,
fırın sıcaklığının düşük olması ekmekte kaba gözenek yapısına neden olur.
Ekmek içinde boşlukların olması: Olgunlaşmamış un kullanılması, zayıf
un kullanılması, yetersiz tuz kullanılması, yoğurmanın hatalı yapılması,
hamurun sert hazırlanmış olması, hamurun fazla bekletilmesi, hamurun
çok taze olması, hamurun kabuk bağlamış olması, şekil vermenin hatalı
yapılması, ara fermentasyonun hatalı yapılması, fazla serpme un
kullanılması, kesme makinelerinin fazla yağlanması, son fermentasyonda
sıcaklığın yüksek olması, fırın rutubetinin yetersiz olması, fırının
doğrudan ısıtmalı olması ekmekte iç boşlukların oluşmasına neden olur.



Ekmek içi rengi: Ekmek içi rengi beyaz, parlak, düzgün, homojen olmalı,
ekmek içinde koyu benekler olmamalıdır. Aşırı malt unu kullanılması, pruf
süresinin uzun olması, unun fazla bekletilmesi, fermentasyon sıcaklığının
yüksek olması, fırın sıcaklığının düşük olması, ekmek içinin koyu renkte
olmasına neden olur.



Ekmek içinin damarlı ve çizgili bir görünüşte olması: Unun iyi
karıştırılmamış olması, yoğurmanın uygun olmaması, aşırı serpme un
kullanılması, ara fermentasyonda hamurun kabuk bağlaması, şekil verme ve
kesme makinelerinin aşırı yağlanmış olması, hamura kırıntı karışmış olması,
spanc (sponge) yönteminde, spancın kabuk bağlamış olması, tavaların aşırı
yağlanması ekmek içinde damarlı ve çizgili bir görünüşte olmasına neden olur.



Ekmek içi tekstürü ( yapısı): Tekstür genel olarak dokunma hissi ile tayin
edilen bir özellik olup, ideal bir beyaz tava ekmeğine dokunulduğu zaman, ipek
gibi yumuşak düzgün bir his duyulmalıdır.Ekmeğin tekstürel özellikleri; esas
olarak gözenek yapısı tarafından etkilenmektedir. Ekmek içi gözenek yapısının,
üniformitesi, iriliği, inceliği ve ekmek içinin elastikiyeti, yırtılabilirliği,
yapışkanlığı tekstürel özellikleri tayın etmektedir. İdeal bir ekmek içi tekstürü,
ipek gibi yumuşak ve yapışkan olmayan, ufalanmayan, elastiki ve düzgün
olmalıdır. Çiğneme sırasında ağızda hamurlaşmamalı, yapışmamalı, çok kuru ve
kaba olmamalıdır.



Ekmeğin tat ve aroması:Tat ve aroma (flavor =çeşni) iki önemli kompenenti
içermektedir. Birincisi aroma (koku), ikincisi ise tat ( (taste)’tır. Uygulamada tat
ve aroma birbirinden ayırt edilmesi zor kompenentler olup ikisinin birden
kombine etkisi söz konusudur.





Aroma: Koku organları tarafından tanımlanan, tatlı, zengin, taze,
maltımsı, küfsü, metalik, düz, ekşi gibi özellikleri içeren bir özelliktir.
Aroma ekmek flavoronun önemli bir bileşeni olup, ekmeğin buruna
yaklaştırılması ile tayin edilmektedir. Aroma buğdayımsı olabildiği gibi,
maltımsı, ekşimsi, küfümsü, acımsı beropsu olabilir.
Tat: Tat flavorun ikinci önemli kompenenti olup, ekmekte buğdayımsı
olarak tanımlanabilmekte ve çiğneme ile anlaşılmaktadır. Ekmek ağızda
çiğneme
sonucu
kümeleşmeksizin,
topaklaşmaksızın
kolayca
parçalanmalıdır.
o
Ekmekte zayıf tat ve aroma: Genç hamur, yetersiz tuz ve
fermentasyon, pişirme süresinin kısa oluşu, un ve ekmek depolama
şartlarının kötü oluşu sunucu ortaya çıkar.
o
Ekmekte kuvvetli tat ve aroma: Dengesiz formülasyon, hamurun
aşırı fermente edilmesi, yetersiz pişirme, ekmeğin sıcak olarak
ambalajlanması, kullanılan ambalajın özelliği gibi nedenlerden
dolayı ekmekte kuvvetli tat ve aroma oluşumu meydana gelir.

3.2. Ekmek Hastalıkları
Yeni hasat edilmiş buğday veya yeni öğütülmüş un çok sayıda mikroorganizma ihtiva
eder. Ancak bunların büyük bir kısmı pişirme sırsında ölür. Fakat ekmek fırından çıktıktan
kısa bir süre sonra tekrar bulaşır ve uygun şartlarda çoğalarak ekmekte birtakım bozulmalara
neden olurlar.
Mikroorganizmalar; kullanılan malzemeler, hava, su, toprak vasıtasıyla gıdalara
bulaşmakta ve çoğalarak belli bir konsantrasyonun üzerine çıktıktan sonra bozulmalara
neden olmaktadırlar.
Fırın ürünlerinin yapıldığı ingredientlerin çoğu mikroorganizma özellikle küf mantarı
enfeksiyonları açısından oldukça elverişlidir. Ayrıca fermantasyon odaları, ekmek soğutma
rafları, diğer fırın ekipmanları ve fırın atmosferi mikroorganizma gelişmesi için uygun ortam
sağlayabilir. Ekmekte mikroorganizmaların sebep olduğu belli başlı bozulmalar şunlardır.

3.2.1. Küflenme
Ekmeklerde en yaygın görülen bozulmaların başında küflenme gelmektedir. Pişirme
esnasında oluşan sıcaklık derecesi, ekmeğin içinde ve dışında bulunan küf sporlarını
öldürmeye etkili olsa da pişen ekmeklere sonradan bulaşmalar olabilmektedir.
Ekmekte bozulmaya neden olan başlıca küfler “ekmek küfü” denen beyaz pamuksu
miselyumları ve siyak nokta halinde sporları bulunan Rhizopus nigricans ve yeşil spor yapan
Penicillum expansum, cinsinden bazı türlerdir.
Küf gelişimi normal olarak yüzeyden başlar ve zamanla ekmeğin içine doğru ilerler.

Ekmeklerde küflerin gelişmesini etkileyen faktörlerden bazıları şunlardır;





Pişirme işleminden sonra ekmeklere yoğun küf sporlarının bulaşması.
Ekmeklerin dilimlenmesi.
Ekmeklerin özellikle ılık iken paketlenmesi
Ekmeklerin ılık ve nemli ortamda saklanması

Ekmeğin kabuk kısmında bağıl nem % 90'ın altında kaldığı takdirde küflenme olayı
büyük ölçüde azalır.
Küflenmenin belirli bir süre önlenebilmesi için aşağıdaki önlemlerin alınmasında
fayda vardır;






Ekmeklere küf sporlarının bulaşmasının mümkün olduğu kadar önüne
geçilmesi
Paket içine konulacak ekmeklerin süratle ve yeterli ölçüde soğutulmasını
sağlamak
Yüzeydeki küflerin elektronik ısıtma ile yok edilmesi
Ekmeklerin dondurularak saklanması
Hamura % 0,1-0.3 oranında kalsiyum propiyonatın mikotoksik bir koruyucu
olarak olması

Resim 3.2: Küflü ekmek

3.2.2. Ekmekte Rope (Lif) Hastalığı
Ekmeklerde meydana gelen özellikle yaz aylarında ortaya çıkan rope hastalığı, belirli
grup bakteriler tarafından oluşturulmaktadır. Bu bakterilerin oluşturduğu sporlar, ekmeklerin
fırında pişirilmesi sırasında ekmek içi sıcaklığı 100°C'yi geçmemesinden dolayı
ölmemektedir.
Rope hastalığına yol açan en önemli bakteri türü olan "Bacillus mesentericus" toprak
kökenli bir bakteri olup buğday tanesinin dış kısmında bulunmaktadır. Değirmenlerde iyi
temizlenmemiş buğdaylardan elde edilen unlarda bu mikrobun bulunma riski yüksektir.
Unun dışında su ve çevre ortamından da geçmesi mümkündür.

Bu bakterilerin faaliyeti sonucu ekmek önce bozulmuş kavun kokusunu andıran bir
koku kazanır. Bu sırada ekmek içinde sarımsı ve esmer lekeler oluşur, zamanla bu lekeler
büyür ve renkleri koyulaşır. Hastalık iyice ilerleyince ekmek içi tamamen yapışkan ve yarı
akıcı bir özellik kazanır. Ekmek koparılınca ve ortasına bir şeyle dokununca üzün iplikler
halinde süner. Bu yapı bakterideki enzimlerin ekmek içi nişastası ve proteinlerini
parçalaması sonucu ortaya çıkar.
3.2.2.1 Rope oluşumunu etkileyen faktörler
Rope oluşumu üzerinde etkili faktörler başlıca 4 grup altında toplanmaktadır





Ekmeğin soğuma süresinin uzun oluşu veya 25 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda
muhafazası,
pH değerinin 5'in üzerinde olması,
Başlangıç spor sayısının yüksekliği,
Ürünün nem içeriğinin yüksek olması

3.2.2.2. Rope Hastalığından Korunmanın Yolları









Sıcak mevsimlerde fabrikaya düşük kaliteli un getirilmemelidir.
Un çuvalları temiz bir yerde saklanmalı, çuvallarda muhafaza edilen unların
havanalandırılması için çuvallar aralıklı istiflenmelidir.
Hamur, içilebilir temiz suyla yoğrulmalı ve hamur sıcaklığı 25 °C'nin altında
olmalıdır.
Hamur pH’nı mümkün olduğunca düşük tutmak
Bayat ekmeklerle, bayilerden geri gelen ekmekler taze ekmeklerin saklandığı
bölüm veya raflarda saklanmamalıdır.
Üretimde kullanılan tüm alçı ve ekipmanların temizliğine dikkat edilmelidir.
Üretim yeri, zaman zaman deterjanlı sıcak suyla yıkanmalıdır.

3.2.2.3. Rope Hastalığı Görülünce Alınması Gereken Tedbirler





Rope hastalığının önlenmesi ve tedavisi için fırında kullanılan tüm alet ve
ekipmanlar, dezenfektanlı kaynar su ile yıkanmalıdır. Hatta gerekirse tekne,
kazan, tava gibi hamurun direkt temas ettiği yüzeyler alkol dökülerek yıkanmalı
ve pasa bezleri kaynatılmalıdır.
Hamur yapılırken hamur suyuna sirke ve sirke asiti (Asetik asit) ilave
edilmelidir (100 kg una 0,5 litre sirke kullanımı hastalığın önlenmesi için
yeterlidir. Küflere karşı kullanılan sodyum ve kalsiyum propiyonat da rope
hastalığının önlenmesi için kullanılabilir. Propiyonik asit tuzlarının
kullanımında, 1 kg ekmekte 1-1,5 g propiyonik asit olacak şekilde
hesaplanmalıdır. Yani 100 kg una 150-200 g propiyonik asit katılabilir.
Kalsiyum asetat veya sodyum diasetat da 100 kg una 400 g olacak şekilde
kullanılabilir.).





Hamur mümkün oldukça soğuk yoğrulmalı ve kuvvetli bir hamur
fermentasyonu uygulanmalıdır.
Maya oranını artırmak
Ekmekler fırından çıktıktan sonra hemen tavalardan alınmalı ve serin yerde
hızla soğutulmalıdır.

3.2.3. Kırmızı Leke Hastalığı (Kanayan Ekmek)
Etkeni Serratia marcesscens bakterisidir. Ekmekte kırmızı noktalar teşkil eder.
Sıcaklığa mukavemeti azdır. Fırın sıcaklığında tamamen ölür, bu nedenle enfeksiyon ancak
pişirmeden sonra olur.
Bakteri önce renksiz daha sonra kan kırmızısı bir renk alır. Bu rengi almadan önce
bakteri enzimleri tarafından ekmeğin parçalanması sonucu damlama meydana gelir. Bunun
için bu hastalığa kanayan ekmek de denmektedir. Bu hastalık hijyenik şartlara uyulması ve
işletmenin dezenfeksiyonu ile kolayca önlenebilir.

Resim 3.3: Kanayan ekmek

3.2.4. Tebeşir Hastalığı
Ekmekte görülen bu bozulma şeklinde enfeksiyon bölgesi beyaz tebeşirimsi bir hal
alır. Tebeşir hastalığının etmeni Endomycese fibuliger ve Trichosporo variable 'dir. Hijyenik
tedbirler ve bundan önceki hastalık etkenleri ile mücadelede kullanılan metodlarla hastalık
önlenebilir.

Resim 3.4. Tebeşir hastalığı

UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama faaliyeti doğrultusunda ekmek hatalarını tespit ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Üretim kıyafetlerinizi giyiniz.
 İşletme giriş ve çıkış
kurallarına uyunuz.
 Hamurun olgunlaşmasına dikkat
ediniz.
 Yeterli oranda maya ve su kullanınız.
 Fırın sıcaklığının aşırı
olmamasına dikkat ediniz.
 Fermentasyon süresine dikkat ediniz.
 Fermentasyon
sıcaklığının
yüksek olmamasına dikkat ediniz.
 Pruf
sırasında
rutubetin
düşük olmamasına dikkat ediniz.
 Hamurun fazla bekletmeyiniz.
 Fırın sıcaklığının düşük ve pişirme
süresinin kısa olmamasına dikkat
ediniz.
 Pişmenin normal seyrinde olmasına
dikkat ediniz.
 Pişirme sıcaklığı ve süresine dikkat
ediniz.
 Hamurun sıkı ve kuvvetli olmamasına
dikkat ediniz.
 Tava
fermantasyonunun
kısa tutmayınız.
 Fırın sıcaklığının yüksek olmamasına
dikkat ediniz.
 Kabuğun hızlı teşekkül
etmesini engelleyiniz.
 Tavalar veya ekmekler arasında az
boşluk olmamalıdır.
 Aşırı olgun hamur kullanmayınız.
 Çok genç veya aşırı olgun hamur
kullanmayınız.
 Son fermentasyon süresinin
uzun olmamasına dikkat ediniz.

 İşlem için kişisel hazırlık yapınız.

 Ekmek hacmini kontrol ediniz.

 Kabuk özelliklerini ayırt ediniz.

 Pişme düzgünlüğünü kontrol ediniz.

 Ekmek simetrisini kontrol ediniz.


 Ekmek kenar özelliklerini kontrol
ediniz.
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 Zayıf un kullanmayınız.
 Hamur
çok
katı
hazırlanmış olmamalıdır.
 Hamur yapışkan olmamalıdır.
 Yoğurmanın aşırı yapılmamalıdır.

 Ekmek içi gözenek yapısını ayırt
ediniz.
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 Ekmek içi rengini ayırt ediniz.

 Ekmeğin tat ve aromasını ayırt ediniz.

 Ekmek küflenme hastalığını ayırt
ediniz.

 Ekmekte lif hastalığını ayırt ediniz

 Ekmekte tebeşir hastalığını ayırt ediniz.
 Ekmekte kırmızı leke hastalığını ayırt
ediniz.
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 Hamur bekleme süresinin
yetersiz olmamasına dikkat ediniz.
 Şekil
verme
işleminin
uygun yapılmasına dikkat ediniz.
 Tava ekmeklerinde tavaya
yetersiz hamur koymayınız.
 Fırın sıcaklığının düşük olmamasına
dikkat ediniz.
 Aşırı malt unu kullanmayınız.
 Pruf süresinin kısa tutunuz.
 Unu fazla bekletmeyiniz.
 Fermentasyon
sıcaklığı
yüksek olmamalıdır.
 Fırın sıcaklığı düşük olmamalıdır.
 Ekmeğin tat ve aromasını
kontrol ediniz.
 Genç hamur, yetersiz tuz olmamasına
dikkat ediniz.
 Fermentasyon, pişirme süresinin kısa
olmamasına dikkat ediniz.
 Un ve ekmek depolama şartlarının
uygun olmasına dikkat ediniz.
 Ekmeklere
küf
sporlarının bulaşmamsına dikkat
ediniz.
 Ekmekleri ılık ve nemli ortamlarda
bekletmeyiniz.
 Ekmekleri ılık iken paketlemeyiniz.
 Ekmeğim soğuma süresini gereğinden
fazla uzun tutmayınız.
 Ekmeğin pH değerine dikkat ediniz.
 Ekmeğin nem içeriğine dikkat ediniz.
 Kaliteli un kullanmaya özen gösteriniz
 Üretim yerini temiz olmasına dikkat
ediniz.
 Ortamın temizliğine dikkat ediniz.
 Ortamın temizliğine dikkat ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere soruların altındaki
tabloda verilen doğru sözcüğü yerine yazınız.
1.

Ekmeğin kabuk rengi kızarmış ve her tarafta..................olmalıdır.

2.

Ekmek, elastik bir yapıda olmalı yani düz bir yere konulup üzerine el ile basılıp
çekildiği zaman...........halini almalıdır.

3.

Ekmekte aranan en önemli özelliklerden birisi de ekmeğin kendine has …. ve
………..da olmasıdır.

4.

Hatasız veya kaliteli ekmek üretimi için kaliteli hammaddeye, uygun teknolojiye ve
yeterli teknik....................gereksinim vardır.

5.

Aşırı ve yetersiz hacim ekmekte bir kalite düşüklüğü göstergesi olup, kaliteli bir
ekmeğin hacmi..........................düzeyde olmalıdır.

6.

Ekmek içi ………. yapısı (grain) üretilen ekmek tipine göre değişmekle beraber,
ekmek içinde bulunan oyuklar, çatlaklar ve boşluklar arzu edilmemektedir.

7.

Aroma;................organları tarafından tanımlanan, tatlı, zengin, taze, maltımsı, küfsü,
metalik, düz, ekşi gibi özellikleri içeren bir özelliktir.

8.

Tat; tat flavorun ikinci önemli kompenenti olup, ekmekte buğdayımsı olarak
tanımlanabilmekte ve...................ile anlaşılmaktadır.

9.

Mikroorganizmalar; kullanılan malzemeler, hava, su, toprak vasıtasıyla gıdalara
…………… ve çoğalarak belli bir konsantrasyonun üzerine çıktıktan sonra ekmekte
bozulmalara neden olmaktadırlar.

10.

Küf gelişimi normal olarak yüzeyden başlar ve zamanla ekmeğin..........doğru ilerler.

Homojen
Eski
Tat, aroma
Bilgiye

Optimum
Gözenek
Koku
Çiğneme

Bulaşmakta
İçine
Dağınık
Yapışma

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

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere tabloda verilen
doğru sözcüğü yazınız .
1.

……….. ………… genellikle, pişirilecek olan ekmek hamurunun tepsiler, tavalar
veya hareketli bantlar üzerinde belirli bir zaman süreci içinde değişik sıcaklık ve buhar
miktarlarına maruz kalması prensibine göre geliştirilmiştir.

2.

Döner arabalı ekmek fırınları,.........................................., cebri hava sirkülâsyonlu ve
döner tava arabası ile donatılmış olup unlu mamulün istenilen pişirme özelliklerine
uygun olarak pişirilmesini sağlayan fırınlardır.

3.

Çok …….. ………. fırınında, pişirme gözlerinin tabanlarında bulunan pişirme
taşlarının üzerine yerleştirilen unlu mamul, alttan pişirme taşlarının, üstten de sıcak
gaz kanal sacının radyasyonu ile pişirilmektedir.

4.

Tünel fırınlar endirekt pişirme prensibine sahip yüksek....................fırınlardır.

5.

Kara fırın veya odunlu fırın olarak tabir edilen fırınlar, ……….. 4-6 m,
……………… 3-5 m arasında değişen tabanı elips şeklinde, tavanı kubbe şeklinde
olan tavan yüksekliği 1 m civarında olan ateş tuğlasından örme ekmek pişirme
fırınlarıdır.

6.

Ekmekte çok erken oluşan kabuk yeterince …………… ve...................kazanmaya izin
vermez.

7.

Fırın sıcaklıkları pişirilecek olan mamulün...................uygun olarak ayarlanmalıdır.

8.

Fırınların ortalama sıcaklık derecesi...............°C'dir

9.

Hamur piştikten sonra yaklaşık olarak kütlesi %......oranında azalır.

10.

Ekmeğin …………, genel olarak kullanılan una, pişirme sıcaklığına ve pişirme
süresine bağlıdır.

11.

Pişirme esnasında hamura uygulanan ısının oranı, miktarı, fırına verilmesi gereken
buhar....................ve pişirme süresi, ekmeğin nihai kalitesinde önemli rol oynar.

12.

Hamur fırına konar konmaz tespit edilen …. ……. , sıcaklıkla birlikte ince kolayca
genişleyebilen bir yüzey filminin oluşmasıdır.

13.

Temel olarak mayanın ya da kabartma tozu veya yemek sodasının etkisiyle ortaya
çıkan karbondioksit, …… oluşumunun en büyük etkenidir.
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14.

Nişasta ekmekte nemi emer, genleşir ve daha dayanıklı ve sert bir yapıya dönüşür. Bu
da dokuyu oluşturur. Nişastanın jelatinleşmesi …. °C itibaren başlar.

15.

Ekmeğin soğuma ve depolanması sırasında meydana gelen kayıplar…………
………… olarak adlandırılır.

16.

Aşırı ……….. ………… ekmeğin çabuk renk almasına neden olduğu için ekmek
kabuğu koyu kahverengi bir renk alır ve ekmek iyi pişmez.

17.

Düşük sıcaklıkta pişirilen ekmeklerin ……. ……… yerleri çatlak, kabukları da açık
ve soluk renkli olur.

18.katkı maddeleri kullanımı ile ekmekte bayatlamayı geciktirmek ve raf
ömrünü uzatmak mümkündür.
19.

……………… , sıcak çözünür nişastanın soğutulduğunda jel haline dönüşmesi,
zamanla jel yapısındaki nişastanın çözünürlüğünün azalması ve kısmen
kristalizasyonu olayıdır.

20.

Rope hastalığının …………… ve …………… için fırında kullanılan tüm alet ve
ekipmanlar, dezenfektanlı kaynar su ile yıkanmalıd

Modern fırınlar
Endirekt ısıtmalı

Cinsine
230-270

Gaz
60

Katlı ekmek
Kapasiteli
Uzunluğu,Genişliği
Genleşmeye, Hacim

18
Kalitesi
Seviyesi, Süresi
İlk etki

Pişirme kayıpları
Fırın sıcaklığı
Bıçak atma
Antimikrobiyal

Retrogradasyon
Önlenmesi ve
tedavisi
Hata
Pişirme süresi
Sıcak su
Çabuk renk

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ekmek
0,65, 1,1
10, 40
Fırınlarını
Az, Çok
Düşük , uzun
Pişirme
Bileşiklerin
Fırın
sıçraması
Artar

10

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI
1

oda
sıcaklığına
Mayalanma
Atacak
Birkaç
Hızla
Azaltan
Depolama
Artar
44-45
Raf

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3

Homojen
Eski
Tat,
aroma
Bilgiye
Optimum
Gözenek
Koku
Çiğneme
Bulaşmak
ta

4
5
6
7
8
9
42

10

İçine
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1

Modern fırınlar

2

Endirekt ısıtmalı

3

Katlı ekmek

4

Kapasiteli

5

Uzunluğu,Genişliği

6

Genleşmeye, Hacim

7

Cinsine

8

230-270

9

18

1
0

Kalitesi

1
1

Seviyesi, Süresi

1
2

İlk etki

1
3

Gaz

1
4

60

1
5

Pişirme kayıpları

1
6

Fırın sıcaklığı

1
7

Bıçak atma

1
8

Antimikrobiyal

1
9

Retrogradasyon

2
0

Önlenmesi ve tedavisi
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ALAN
DAL / MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

Gıda Teknolojisi
Hububat İşleme / Hububat ve Hububat Ürünleri
Operatörü
Ekmeği Çeşitleri Üretimi -1
Bu modül francala, kepekli, çavdar ve mısır ekmeğinin
üretilmesi ile ilgili konularda bilgilerin verildiği bir
öğrenme materyalidir.
40/32
Bu modül için “Ekmek Hamuru Hazırlama” ve
Ekmek Fermantasyonu” ve “Ekmek
pişirme” modüllerini başarmış olmak
Ekmek Çeşitlerini Üretmek
Genel Amaç
Öğrenci, bu modül ile gerekli bilgileri alıp, uygun ortam
sağlandığında Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek
Çeşitleri Tebliğine uygun olarak, francala, kepekli,
çavdar ve mısır ekmeği üretebilecektir.
Amaçlar
1.
2.
3.
4.

Francala ekmek üretebilecektir
Kepekli ekmek üretebilecektir.
Çavdar ekmeği üretebilecektir
Mısır ekmeği üretebilecektir

Ortam: Fırın, sınıf, bilgisayar

EĞİTİM
ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME

Donanım: Temel ve yardımcı bileşenler, yoğurucular,
fermantasyon odaları, un eleme, kesme ve şekil verme
sistemleri, fırınlar, soğutma odaları, taşıma ve iletim
sistemleri, depolar, ekmek kasaları, ambalaj makineleri,
ambalaj materyalleri, etiketler, kesme bıçakları,
kazıyıcılar.
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve
tavırları ölçmek amacıyla öğretmen tarafından
hazırlanacak yazılı veya uygulamalı ölçme araçları ile
değerlendirileceksiniz.
iii

iv

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Mayalama, formülasyon, şekil ve büyüklük, özgül hacim, kabuk ve ekmek içi
özellikleri gibi faktörlerden dolayı dünyada çok sayıda ekmek tipi ve çeşidi mevcuttur.
Ancak en çok bilinen tipleri; beyaz tava ekmeği, küçük ekmekler, tam buğday ekmeği,
kepekli ekmek, çavdar ekmeği ve klasik kalın kabuklu ekmeklerdir.
Ekmeğin besin değeri yapıldığı unun kimyasal bileşimine ve formül girdilerinin cins
ve miktarına bağlıdır.
Ekmek, özellikle Anadolu insanının vazgeçilmezler listesinin ilk sırasında yer alır.
Ekmek; esas olarak buğday unu, maya, tuz ve suyun belli oranlarda karıştırılıp
yoğrulması ve hamurun belli bir süre fermente ettirilip pişirilmesi ile elde edilen temel bir
gıda maddesidir.
İnsan beslenmesinde birinci derecede öneme sahip vazgeçilmez bir gıda olan ekmeğin
diğer önemli özellikleri; kendine has nötr karakterde bir aromaya sahip oluşu dolayısıyla
diğer gıdalar için önemli bir taşıyıcı özellik arz etmesi, diğer gıdalara göre daha ucuz ve
kolay sağlanabilir olması, besleyici ve doyurucu özellikler içermesidir.
Ülkemizde ekmek, protein ve karbonhidrat kaynağı olarak önemli bir yere sahiptir.
Günlük ortalama 400 gr tükettiğimiz ekmek ve ekmek çeşitlerinin kaliteli ve sağlıklı
şartlarda üretilmesi için bu modül sizlere yardımcı olacaktır.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
Francala ekmeğini üretebilecektir.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan bir ekmek fabrikasına veya fırınına giderek ekmek pişirme
aşamalarını takip ederek ekmek pişirme usullerini araştırınız.
Francala ekmeğin özelliklerini araştırınız

1. FRANCALA(SOMUN) EKMEK ÜRETİMİ
TS 12000 ekmek-300 gram standardında "buğday ununa (TS 4500), içme suyu (TS
266), tuz (TS 933), maya (TS 3522) ve gerektiğinde sadece C vitamini, malt unu veya fungal
alfa amilaz katılarak hazırlanan hamurun yoğrulup, tekniğine uygun bir şekilde işlenip
fermantasyona bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan bir mamuldür" şeklinde
tanımlanmaktadır.
TS 5000 ekmek standardında ise ekmek, "elenmiş buğday ununa (TS 4500), su (TS
266), tuz (TS 933) ve maya (TS 3522) katılması ile hazırlanan kütlenin, tekniğine uygun bir
şekilde işlenip fermantasyona bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan bir mamuldür" şeklinde
tanımlanarak katkısız ve katkılı ekmek olarak iki çeşide ayrılmıştır.
İyi bir ekmek; büyük hacimli, ekmek içi ince çeperli ve aynı irilikte homojen dağılmış
elipsoid gözeneklere sahip, el ile dokunulduğunda yumuşak ve elastik, kabuğu ise derin ve
geniş yarılmamış bir çizgi yerine sahip, normal, açık kahverengi görünümde olmalıdır.
1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle standart ekmeğin gramajı; 250 gram yapılmış olup
ekmekteki kepek oranı en az yüzde 0,65 ve en çok yüzde 1,1 arası olması resmi kanuna
bağlanmıştır.

Resim 1.1: Ekmek çeşitleri
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Resim 1.2: Bıçaklı francala ekmek

1.1.Francala (Somun) Ekmeğinin Tanımı ve Özelliği
Orjinal francala ekmeği yavan formülasyon kullanılarak ön hamur (ekşi hamur)
sistemi ile üretilen ekmektir.
Günümüzde francala ekmeği otomatik ekmek yapım makineleri kullanılarak
üretilmekte normal yoğurucuların yanında farklı şekil ve tipler için özel yoğurucularda
kullanılmaktadır.
Makineyle işleme ile elle işleme arasında temel fark hamur gelişmesindedir. Hamur
işleme makine ile yapılacaksa, hamur yoğurma sırasında tam geliştirilmiş ve el ile işlemeye
göre daha uzun fermente edilmelidir.
Francala ekmek yapımında kullanılan esas işlemler hemen hemen diğer ekmeklerle
aynıdır. İstenilen gramajda (büyüklükte) kesilen hamurlar yuvarlak yapılır (kütleştirilir),
üniform bir şekil verilmesini sağlamak üzere yeterli bir süre ara fermentasyona bırakılır,
şekil verilir, son fermentasyonun ardından bıçak atılarak fırına verilir.
Francala ekmeğinde, kolayca yırtılmayan sıkı bir kabuk teşekkülü sağlamak için
hamur mümkün olduğu kadar sert ve sıkı tutulmalıdır. Ancak beyaz tava ekmeğinde olduğu
gibi bütün gazların çıkarılması için fazla sıkıştırılması gerekmez.
Çünkü francala ekmeğin gözenek yapısı iri ve açık olup tipik francala ekmeğinde çok
sayıda büyük boşlular bulunur.
Francalada son fermantasyon süresi ve sıcaklığı önemli olup son fermentasyonda
sonra hamur bıçakla kesilecek kadar kuru olmalıdır. Bu nedenle francala ekmekte son
fermentasyon sıcaklığı, süresi ve sıcaklığı beyaz ekmeklere göre daha düşük tutulmalıdır.

Resim 1.3: Susamlı francala ekmek
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1.2.Francala Ekmeğinin Formülasyonu ve Bileşenleri
Ekmek yapımında kullanılan temel bileşenler esas olarak un, su, tuz ve mayadır.
Buğday ununda yapılan ekmeğin kalitesini birinci derecede buğdayın çeşit özelliklerinin
yanında yetişme şartları ve ikinci derecede ekmek yapım teknolojisi ile birlikte kullanılan
maddelerin miktar ve kalitesine bağlıdır. Temel bileşenlerin yanında üretilecek olan ekmek
çeşidinin özelliğine bağlı olarak bazı yardımcı bileşenlerde belirli oranlarda ekmek
üretiminde kullanılır.
Francala hamuru hazırlamak için 100 kg una;

Bileşenl
er








Su
Tuz
Maya
L-Askorbik asit
Shortening
Şeker tozu
Malt unu









%
olarak
55-60 (10-15 derece sıcaklıkta)
1-1.5
2.5 - 3
40 ppm
1
1
0.3

Resim1.4: Francala ekmeğin kesiti

1.3. Francala Ekmeği Yapım Şekli
1.3.1.Yoğurma
Ekmek üretiminde ilk önemli işlem, hamuru oluşturmak üzere çeşitli maddelerin
üniform bir şekilde karıştırılması ve optimum düzeyde bir hamur elde etmek üzere
yoğurulmasıdır. Francala ekmeği için hamur yoğurma süresi 20 dakika ve yoğurma sıcaklığı
19 -200C civarında olmalıdır.

1.3.2.Ana Fermentasyon

Hafif, yüksek hacimli ve kaliteli bir çavdar ekmek üretimi için fermantasyon işlemi
şarttır. Yoğrulan hamur 250C ‘de 40 dakika sürede %80 oranında rutubet ile ana
fermentasyona tabi tutulmalıdır.

1.3.3.Hamuru Kesmek ve Tartmak
Hamuru kesmek ve tartmak istenilen büyüklüğe göre yapılamalıdır.

1.3.4.Ara Fermentasyon
Kesme, tartma ve yuvarlama işleminden geçen hamurlar işlemenin ve oksijenin
etkisiyle sertleşmiş olup şekil verilecek durumda olmazlar. Bu bakımdan yuvarlak hamur
kısa bir süre gevşeme ve fermantasyona bırakılmalıdırlar. Kesilerek tartılan hamur 250C ‘de
12 dakika sürede %75 oranında rutubet ile ara fermentasyona tabi tutulmalıdır.

1.3.5.Hamura Şekil Vermek
Hamura üniform bir şekil verilmesini sağlamak üzere yeterli bir süre ara
fermentasyona bırakılmalıdır. Ara fermentasyon ünitesinde geçen hamurlara, tavalamadan
önce şekil verilir. Hamura şekil verme işlemi genelde 3 safhada verilir.





Birinci Safha: Yuvarlak hamur silindirler arasından geçirilerek ince tabaka
haline getirilir ve fazla gazı alınır.
İkinci Safha: Tabaka haline gelmiş hamur kıvrılmaya başlar, bu iş bir fleksiple
kumaş altında bir mermer konveyör ile gerçekleştirilir ve hamur silindir haline
getirilir. Şekil vermede dikkat edilecek en önemli husus kıvrımların sıkı
olmasıdır. Hamur içinde hava kalmamasına dikkat edilmelidir.
Üçüncü Safha: Kıvrılıp silindir yapılmış hamur baskı tahtasından geçirilir.
Amaç hamur içinde oluşmuş gaz cepçiklerini yok etmek ve hamurun iki ucunu
birleştirmektir. Üçüncü safhada hamura tavaya girecek son şekli verilir.
Hamurun uzunluğu tavaya göre ayarlanır. Şekil vermek için ideal hamur, kuru
yumuşak ve uzayabilir özellikte olmalıdır. Tavalama yapılmayan hamurlar şekil
verme işleminden sonra pasalara veya arabalara yüklenerek son fermentasyona
bırakılır.

1.3.6.Tavalara Dizme
Şekil verilen hamur elle tavalara yerleştirilebileceği gibi makine yardımı ile de
yapılabilir. Tavalamada kontrol önemlidir. Tavalamada hamurun ek yeri hamurda pişirme
sırasında açılma olmaması için tavanın dibine gelmelidir. Tavalamadan önce tavaların iç
yüzeylerinin hazırlanması ve sıcaklığının uygun hale getirilmesi gerekir. Tava sıcaklığı
320C civarında olmalıdır. Pişirilmiş ürünün tavadan kolay ayrılmasını sağlamak için
tavalamadan önce tava yağlanmalı veya tavaların yarı – sürekli kaplanması gerekir. Tava
yüzeyine sürülecek yağ miktarı hamur ağırlığının % 0.1 – 0.2’ kadar olmalıdır.

1.3.7.Son Fermentasyon (Proof)
Şekil verme işlemi sırasında kıvrılma basınca maruz kalma sonucu, fiziki olarak
darbelenmiş, gazı alınmış hamur, zedelenmiş bir gluten yapısı gösterir. Eğer bu durumda
pişirme işlemi yapılırsa, küçük hacimli yoğun gözenekli ve kaba yapılı bir son ürün elde
edilir. Bu bakımdan iyi bir tekstür, gözenek ve hacme sahip ürün elde etmek için yumuşak ve
uzama kabiliyeti iyi bir hamura ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da ancak son bir dinlendirme ile
elde edilebilir. Son fermentasyonda sıcaklık, rutubet ve zaman gibi üç önemli kontrol faktörü
vardır. Francala ekmekte son fermantasyon işlemi 250C ‘de 40 dakika süre ile %70
civarında nispi rutubet oranı ile son fermentasyon yapılamalıdır.

1.3.8.Bıçak Atma

Resim 1.5: Ekmeğe bıçak atma

Francala ekmeğin arzu edilen görünüşü hamura, boylamasına atılan bir bıçak veya
enlemesine yarım ay şeklinde atılan birkaç bıçakla kazandırılır.
Olgunlaştırılmış ve bıçak atılmış hamur, fırına konulduğu andan itibaren ilk 3 dakika
içerisinde tercihen ilk 30 saniyede verilen düşük basınçlı buharla pişirilerek uygun görünüş
kazandırılır.
Sert hamurdan hazırlanan francala ekmeklerin bıçakla çizilmesinin en önemli faydası,
ekmeğe uygun bir görünüş kazandırılmasının yanında ekmeğin gelişi güzel yerlerinden
patlamasını önlemektir.

1.3.9.Pişirme
Kaliteli bir ürün elde etmek için, fırında rutubet ve sıcaklığın sirkülasyonu her bir
ekmeğin etrafında serbestçe ve tam olmalıdır.
Pişme sırasında buhar basıncı düşük fakat bol buhar kullanılmalıdır. Buhar verme
işlemi somunlar fırın sıçramasını tamamen yapana kadar ( en az 5 dakika) devam etmelidir.
Pişirme sıcaklığı ve süresi formülasyona ve ekmeğin büyüklüğüne bağlı olup yavaş pişirme
tercih edilmelidir. Pişirme işlemi genel olarak 3000C ‘de 23 dakika süre ile kontrol altında
uygun fırında yapılır.

Resim 1.6. Ekmeğin kapalı ambalajda taşınması

1.4. Satışa Sunma Şekli
Fırından yeni çıkan ekmeklerin sıcaklığını oda sıcaklığına indirmek için ekmek
soğutma odalarında veya soğutma bantlarında ekmekler soğutma işlemine alınır. Soğutma
işlemi tamamlanan ekmekler uygun şekilde ambalajlanarak tüketicinin isteği de dikkate
alınarak temiz ve sağlıklı bir şekilde ekmekler piyasaya sunulur.

Resim 1.7: Ekmeğin kapalı dolapta satışa sunulması

UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama faaliyeti doğrultusunda francala ekmeğinin hamurunu hazırlayarak,
fırında pişirilen ekmekleri uygun şartlarda satışa sununuz.

İşlem Basamakları

Öneril
er

 İşlem için kişisel hazırlık yapınız.

 Formülasyona göre hammadde
yardımcı bileşenleri hazırlayınız.

ve

 Hamur hazırlayınız.

 Dinlendirdikten sonra ürüne özgü şekli
veriniz.

 Fermantasyona bırakınız.

 Hamuru pişiriniz.
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 Üretim kıyafetlerinizi giyiniz.
 İşletme giriş ve çıkış
kurallarına uyunuz.
 Hammaddeleri önceden hazırlayınız.
 Hammaddelerin temizliğini
kontrol ediniz.
 Bileşenleri
üniform
bir
şekilde karıştırınız.
 Karışımı hamur yoğurma yerine alınız.
 Yoğurma süresine dikkat ediniz.
 Yoğurma sıcaklığına dikkat ediniz.
 Hamurun kıvamını kontrol ediniz.
 Hamuru ana dinlendirmeye alınız.
 Dinlendirme süresine dikkat ediniz.
 İnlendirilen
hamurun
kabarmasını kontrol ediniz.
 Hamuru istenilen gramajda kesiniz.
 Kesilen hamuru istenilen
gramajda tartarak tavalara veya
pasalara alınız.
 Pasalara
alınan
hamuru
ikinci dinlendirmeye bırakınız.
 Dinlendirme süresine dikkat ediniz.
 Tavalardaki hamura bıçak atınız.
 Bıçak atılan hamuru uygun süre ile
son dinlendirmeye alınız.
 Pişirme fırının önceden hazırlayınız.
 Fırının temizliğini yapınız.
 Fırının elektrik sistemini kontrol
ediniz.
 Emniyet tedbirlerinizi alınız.
 Fırın sıcaklığını ve pişme süresini
ayarlatınız.

 Ekmeği fırından çıktıktan
sonra soğutmaya alınız.
 Ekmeğin
yeterince
havalanmasını sağlayınız.
 Ekmeği nemden uzak tutunuz.

 Ekmeği paketleyiniz.
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 Uygun ambalajlama materyali seçiniz.
 Ekmeği uygun şekilde ambalajlayınız.
 Ekmeği satışta hijyen kurallarına
dikkat ediniz.
 Satış yerindeki ekmekleri
açıkta bırakmayınız.

 Ambalajlanan ekmeği satışa sununuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere soruların altındaki
tabloda verilen doğru sözcüğü yerine yazınız.

1.

Un + Su + Tuz + Maya karışımının yoğrulmasıyla oluşan hamurun uygun bir süre
fermentasyona terk edildikten sonra fırında pişirilmesiyle elde edilen ürüne "............."
denir.

2.

Orjinal francala ekmeği yavan formülasyon kullanılarak … ……… (ekşi hamur)
sistemi ile üretilen ekmektir.

3.

Makineyle işleme ile elle işleme arasında temel.................hamur gelişmesindedir.

4.

Francala ekmeğinde, kolayca yırtılmayan sıkı bir kabuk teşekkülü sağlamak için
hamur mümkün olduğu kadar ………… ve...............tutulmalıdır.

5.

Francala ekmeğin ………….. yapısı iri ve açık olup tipik francala ekmeğinde çok
sayıda büyük boşlular bulunur.

6.

Francala ekmekte son ..…………….. sıcaklığı, süresi ve sıcaklığı beyaz ekmeklere
göre daha düşük tutulmalıdır.

7.

Francala ekmeği için hamur yoğurma süresi ….. dakika ve yoğurma sıcaklığı …. -….
C civarında olmalıdır.

8.

Hafif, yüksek hacimli ve
fermantasyon…............şarttır.

9.

Şekil verilen hamur elle tavalara yerleştirilebileceği gibi …………….yardımı ile de
yapılabilir.

10.

Tava yüzeyine sürülecek …….. miktarı hamur ağırlığının % 0.1 – 0.2’ kadar
olmalıdır.

kaliteli

bir

francala

ekmek

üretimi

için

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
Kepekli ekmek üretebilecektir.

ARAŞTIRMA


Kepekli ekmeğin özelliklerini araştırarak sınıf ortamında değerlendiriniz.



Kepekli ekmeğin satışa sunulma sekillerini araştırarak elde edilelen sonuçları
sınıf ortamında değerlendiriniz.

2. KEPEKLİ EKMEK ÜRETİMİ
2.1. Kepekli Ekmeğin Tanımı ve Özellikleri
Kepekli ekmek una belli oranlarda kepek karıştırılmış undan yapılabileceği gibi,
buğdayın kabuğu ayrılmaksızın öğütülmesiyle elde edilmiş undan (tam randımanlı un) da
üretilebilmektedir.
Ekmekte kepek oranı yükseldikçe besin maddelerinin oranı da yükselmektedir. Fakat
bu ekmeğin her zaman daha besleyici olacağı anlamına gelmemektedir. Ekmekteki kepek
oranı yükseldikçe hazmolma kabiliyeti düşmektedir.
Örneğin ekmeğin yapıldığı unun ekstraksiyonu %70’den %80’e çıkarıldığında enerji
olarak faydalanma oranı %92’den %87’ye, protein olarak faydalanma oranı %89’dan %81’e
düşmektedir.
Ayrıca kepekli ekmeklerin fitik asit sorunu bulunmaktadır. Kepekli ekmekte fazlaca
bulunan fitik asit Ca ve Fe ile mide ve bağırsakta çözülmeyen bileşikler meydana getirerek
bu minerallerin emilimini önlemektedir.
Kepekli ekmeğe ilginin diğer bir nedeni vücutta kilo artışını önleme etkisidir. Kepekte
bulunan ham selüloz insan vücudu tarafından tam sindirilmediğinden kepekli ekmeğin
kalorisi biraz daha düşüktür. Fakat bu yöndeki esas etkisi kepeğin bağırsak hareketini
hızlandırarak bağırsaktaki absorbsiyonun tamamlanmasını önlemesidir. Kepek bağırsak
hareketini hızlandırdığı için bağırsağın çalışmasını teşvik etmekte ve bağırsak kanseri
olasılığını da düşürmektedir.
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Resim 2.1: Kepekli somun ekmek

2.2. Kepekli Ekmeğin İnsan Sağlığı Açısından Önemi
Genel olarak tahıl ürünleri diyet lifi ve biyoaktif bileşen kaynağı olarak bilinmektedir.
Bu maddeler konsantre bir şekilde tohumda veya kabuğun dış kısmında bulunmaktadır.
Bir diyet lifi olan buğday kepeği kabızlığın iyileştirilmesi ve bazı hastalıkların
önlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
İnce ve kaba kepek üzerine yapılan çalışmalar göstermektedir ki kepek boyutları
büyüdükçe transit zamanı azalmaktadır. Bununla beraber büyük boyutlu kepeğin küçük
boyutlu kepeğe göre su tutma kapasitesi daha çoktur.
İnce kepek katılan ekmeklerde kalın kepek katılanlara oranla daha az diyet lifi
saptanmıştır. Beyaz undan yapılan ekmekler diyet lifi kaynağı olarak zayıf görünmektedir.
Bunun nedeni ise kepeğin öğütme işlemi sırasında ayrılmasıdır.
Yukarda belirtildiği gibi kepekli gıda kullanımının buna bağlı olarak diyet lifi içeren
gıda tüketmenin insan sağlığı üzerindeki etkisi büyüktür. Ancak bu gıdaların üretiminde
kullanılan diyet liflerinin ürün kalitesi üzerine etkileri kullanımlarının zaman zaman sınırlı
miktarda olmasına neden olmaktadır.

Resim 2.2: Kepekli ekmek dilimi
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2.3. Yapım Aşamaları ve Dikkat Edilecek Hususlar
Kepek, ekmek hacmini küçültmekte, ekmek içi sertliğini arttırmakta ve rengini
koyulaştırmaktadır. Değişik bir lezzet vermektedir.
Bunun yanında kepeği ayrılmış olan un yüksek kalitede özellikler göstermektedir. Bu
nedenle bu tip unlardan yapılan ekmekler diğerlerine göre daha çok tercih edilmektedir. Tam
tane ekmekleri bazı enzim veya katkı maddeleri katılarak iyileştirilebilmektedir.
İstenilen ekmek hacminin yüksek lifli ekmeklerde elde edilememesi, kepek katmanın
yapıyı ve pişme kalitesini zayıflatması, ekmek hacmini ve ekmek içi elastikiyetini
düşürmesi, kepeğin gluten ağlarını zayıflatmasından ve gaz hücrelerini belirgin olarak
genişletmesinden dolayı olduğu bilinmektedir. Bu etkiyi azaltmak için kepek veya kepek
karışımlarını ıslatmak veya fermente etmek ya da enzim karışımları kullanmak bir yöntem
olabilir.
Kepek ekşi hamuru ve enzim karışımı hacmi, yapıyı, raf ömrünü belirgin olarak
arttırmaktadır (20g kepek/100g un). Fermente edilmiş kepek depolama sırasında gluten
ağlarını geliştirmekte, nişasta, protein ve kepek arasındaki su geçişini değiştirmektedir.
Kepekli ekmekte bayatlama daha geç olmaktadır.
Yapılan bir diğer araştırmada da aynı şekilde, üretimden önce liflerin ıslatılması pişme
kalitesini ve somun karakteristiklerini geliştirmiştir. Ürüne %7,5’un yerine buğday kepeği
ilavesi ürün kalitesini hiç bozmamaktadır.
Kepek çeşitlerinin (buğday kepeği) ekmek pişme performansı ve kalitesine etkileri
araştırılmış ve araştırma sonucunda kepek boyutunun da belirgin olarak ekmek hacmine ve
duyusal özelliklerine etki ettiği görülmüştür.
İri, orta ve küçük olarak üç boyutta kullanılan kepeklerden orta boyutta olan en yüksek
ekmek hacmine sahiptir.
Küçük boyutta kullanılan ise en küçük ekmek hacmine sahiptir.
İri kepek kullanılan ekmek, duyusal olarak en düşük kabul edilebilirlik gösteren
ekmek olmuştur.

Resim 2.3: Dilimlenmiş kepekli ekmek

2.4.Kepekli Ekmek Hamur Formülasyonu
Hamur Formülasyonu
600g kepek,1500g su karışımı (90 dakika
bekletilir)
Direkt buğdayın öğütülmesiyle elde edilmiş un
Normal buğday unu
Su
Hafif ekşi hamur
Maya(Normal ekmek mayası)
Tuz

Un Esasına
Göre
(%)

Miktar
(g)

70.0

2100

50.0
8.3
3.0
3.0

1000
2000
1500
250
90
90

2.5. Kepekli Ekmek Yapımı
Son yıllarda diyet ürünlerinin tüketimindeki artış kepekli ürünlere de yansımış ve
özellikle kepek ekmeğinin tüketiminin son 10 yıldan bu yana belirgin bir artış gösterdiği
tespit edilmiştir.









Kepek ve su karışımı 90 dakika bekletildikten sonra homojen bir karışım olacak
şekilde bileşenler karıştırılır.
Tuz ise yoğurmanın ¾ kısmında verilmelidir.
Kepek ekmeği yaparken, bonkalite un (veya buğday kepeği), buğday unu ve
ekşi maya yoğurma kazanına alınarak yoğurma işlemi başlatılır.
15-20 dakikalık bir yoğurma sonucunda maya ilavesi yapılır ve 15 dakika kadar
daha yoğrularak sert bir hamur elde edilir.
Bu hamur 60 dakika kadar ilk fermantasyona bırakılır.
İlk fermantasyonun ardından kesilir, şekil verilerek tavalara veya pasalara alınır.
İstenilen gramajda kesilen hamurlar, yuvarlanarak şekil verilip tepsi ya da
tavalara yerleştirilir.
Pasalara alınan hamur 30 dakika kadar son fermantasyona bırakılır. 170-190
°C’de 1saat kadar pişirilir.

Kullanılan kepek nedeni ile yeterli kabarma oranına bağlı olarak hacim, normal
ekmeğe göre %50 ye varan düzeyde küçük olabilir. Kepek ekmeği 250-400 g olarak satışa
sunulmaktadır.

Resim 2.4: Kepekli ekmek kesiti

UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama faaliyeti doğrultusunda kepekli ekmeğin hamurunu hazırlayarak, fırında
pişirilen ekmekleri uygun şartlarda satışa sununuz.

İşlem Basamakları
 İşlem için kişisel hazırlık yapınız.
 Formülasyona göre hammadde
ve yardımcı bileşenleri
hazırlayınız.
 Hamur hazırlayınız.

 Dinlendirdikten sonra ürüne özgü
şekli veriniz.

Öneril
er






Üretim kıyafetlerinizi giyiniz.
İşletme giriş ve çıkış kurallarına uyunuz.
Hammaddeleri önceden hazırlayınız.
Hammaddelerin temizliğini kontrol ediniz.
Bileşenleri üniform bir şekilde karıştırınız









Karışımı hamur yoğurma yerine alınız.
Yoğurma süresine dikkat ediniz.
Yoğurma sıcaklığına dikkat ediniz.
Hamurun kıvamını kontrol ediniz
Hamuru ana dinlendirmeye alınız.
Dinlendirme süresine dikkat ediniz.
İnlendirilen hamurun kabarmasını kontrol
ediniz.
Hamuru istenilen gramajda kesini.
Kesilen hamuru istenilen gramajda tartarak
tavalara veya pasalara alınız.
Pasalara alınan hamuru ikinci
dinlendirmeye bırakınız.
Dinlendirme süresine dikkat ediniz.
Tavalardaki hamura bıçak atınız.
Bıçak atılan hamuru uygun süre ile son
dinlendirmeye alınız.
Pişirme fırının önceden hazırlayınız.
Fırının temizliğini yapınız.
Fırının elektrik sistemini kontrol ediniz.
Emniyet tedbirlerinizi alınız.
Fırın sıcaklığını ve pişme süresini
ayarlatınız.
Ekmeği fırından çıktıktan sonra soğutmaya
alınız.
Ekmeğin yeterince havalanmasını
sağlayınız.
Ekmeği nemden uzak tutunuz.
Uygun ambalajlama materyali seçiniz.
Ekmeği uygun şekilde ambalajlayınız.
Ekmeği satışta hijyen kurallarına dikkat
ediniz.





 Fermantasyona bırakınız.










 Hamuru pişiriniz.


 Ekmeği paketleyiniz.

 Ambalajlanan
satışa sununuz.

ekmeği
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Satış
yerindeki
açıkta
bırakmayınız.

17

ekmekleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere soruların altındaki
tabloda verilen doğru sözcüğü yerine yazınız.
1.

…………. ………….. una belli oranlarda kepek karıştırılmış undan yapılabileceği
gibi, buğdayın kabuğu ayrılmaksızın öğütülmesiyle elde edilmiş undan (tam
randımanlı un) da üretilebilmektedir.

2.

Ekmekte kepek oranı..............................besin maddelerinin yükselmektedir.

3.

Ekmekteki kepek oranı yükseldikçe..........................kabiliyeti düşmektedir.

4.

Kepekli ekmekte fazlaca bulunan fitik asit Ca ve Fe ile mide ve bağırsakta
çözülmeyen bileşikler meydana getirerek bu minerallerin....................önlemektedir.

5.

Kepekli ekmeğe ilginin diğer bir nedeni vücutta kilo artışını.....................etkisidir.

6.

Kepekte bulunan ham selüloz, insan vücudu tarafından tam sindirilmediğinden kepekli
ekmeğin..........................biraz daha düşüktür.

7.

İnce kepek katılan ekmeklerde, kalın kepek katılanlara oranla daha az..................lifi
saptanmıştır.

8.

Kepek, ekmek hacmini küçültmekte, ……….. …… sertliğini arttırmakta ve rengini
koyulaştırmaktadır.

9.

Kepek ekşi hamuru ve enzim karışımı hacmi, yapıyı, ……. ömrünü belirgin olarak
arttırmaktadır.

10.

Kepekli ekmekte bayatlama daha............olmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ
Çavdar ekmeği üretebilecektir.

ARAŞTIRMA



Çavdar ekmeğinin özelliklerini araştırarak sınıf ortamında değerlendiriniz.
Ekşili hamurun özelliklerini ve avantajlarını araştırarak elde edilelen sonuçları
sınıf ortamında değerlendiriniz.

3. ÇAVDAR EKMEĞİ ÜRETİMİ
Ekmeğin tüketiciye temiz ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için her şeyden önce
ekmeğin hata ve hastalıklarını bilip ekmekteki bu olumsuzlukları engelleyecek asgari
tedbirlerin alınması gerekir.

3.1. Çavdar Ekmeğinin Tanımı
Çavdar ununa bağlı olarak daha çok diyabetik üretilen çavdar ekmeğinin işlenmesi,
formülasyonu ve üretim tekniği diğer ekmeklerden farklılık arz eder.
Çavdar unu gluten içermediği için % 100 çavdar unundan ekmek yapmak mümkün
değildir. Bu amaçlar buğday unuyla birlikte belirli oranlarda çavdar unu karıştırmak suretiyle
ve ilave bazı katkı maddeleri kullanılarak çavdar ekmeği üretimi yapılır.

3.2. Çavdar Ekmeğinin Özellikleri
Çavdar ekmeğinin çok tüketildiği ülkelerde bunun buğday ekmeğinden üstün olduğu
iddia edilirse de buğday ve çavdarın kaba birleşimleri arasında bir fark yoktur. Her ikisi de
yaklaşık %12 protein, %2 lipid, % 71-72 karbonhidrat, % 2 ham lif ve %2 mineral madde
ihtiva etmektedir.
Çavdar ve buğdayın vitamin içerikleri değerlendirildiğinde çavdarda ribofilavin ve
pantotenik asidin biraz fazla fakat tiamin, pridoksin ve folik asidin az bulunduğu her ikisinin
de A, C ve D vitaminlerini içermediği görülmektedir. Her ikisi de bir miktar karotenoit
madde ihtiva ederse de bunun hemen tamamı ksantofil olduğundan A provitamini özelliği
yoktur. Buğday niasin bakımından çavdardan 3-5 kat daha zengindir. Fakat çavdar niasininin
faydası buğdaydan daha fazladır. Örneğin buğday kabuğundaki niasinin ancak %20’si
kullanılabilirken çavdarda bu oran %50’dir.
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Çavdar proteini buğdayınkinden daha fazla lisin içerir. Ayrıca çavdar proteininde
arginin, serin, treonin daha fazla fakat kükürt içeren amino asitler (methionin, sistin)
özelliklede trosin daha azdır. Çavdar proteini genelde buğday proteinine kıyasla amino asit
kompozisyonu bakımından daha üstün görülüyorsa da buğday proteininin hazmolabilirliği
daha yüksektir.
Çavdarın öğütülmesi sırasında genelde protein kaybı buğdaya kıyasla daha azdır.
Ayrıca çavdar unu lipidler, ham selüloz, Ca, Fe, tiamince daha zengindir. Buğdayda öğütme
ile lisin miktarındaki kayıp çavdardan daha fazladır. Bunların dışında hamurun
fermantasyonu sırasında çavdarda ekşi maya kullanıldığında fitik asit fosforu buğdaya
kıyasla daha fazla faydalı hale gelir.

Resim 3.1: Ekşili çavdar ekmeği

3.3. Çavdar Ekmeğinin Formülasyonu
Çavdar ekmeğine katılan maddelerin miktarı ve fonksiyonları aşağıdaki gibidir.










Un; çavdar ekmeği hamuru % 100 çavdar unu veya karışık olarak %50 çavdar
unu, %50 oranında yüksek randımanlı buğday unu karıştırılarak hamur
hazırlanır. Çavdar ekmeği ön hamur (sponge) ve likit fermente yöntemleri
kullanılarak üretilmektedir. Çavdar ekmeklerinde hamur yapışkanlığı ve
yayılmasını önlemek için hamurun su absorbsiyonu, normal ekmeklerden daha
düşük tutularak daha sıkı bir hamur hazırlanır.
Maya; % 1 – 2 arasında kullanılır. Çavdar enzimleri buğday enzimlerimden
daha fazla olduğu için az maya kullanılır.
Maya gıdası; % 0.25 oranında kullanılır.
Tuz; % 2- 5 arasında tuz kullanılabilir. Esmer çavdarda daha fazla olmak üzere
un için ve fermantasyonun kontrolü için ilave edilmektedir.
Şeker; % 1 -2 oranında kullanılır. Şeker aroma gelişimi ve rutubetin tutulması
için kullanılır.
Shortening ; %1- 2 oranında kullanılır. Shortening, ekmeğin dinlenebilme
kabiliyetini ve muhafaza ömrünü artırmak için kullanılır.
Yağsız süt tozu; %1- 2 oranında kullanılır. Yağsız süt tozu, ekmeğin kabuk
yapısını düzeltmek, tampon etkisi, rutubetim tutulması ve aroma için kullanılır.
Diastatik malt ; %1- 2 oranında kullanılır. Diastatik malt; ekmek içi ve kabuk
rengi için kullanılır. Rayiha için diastatik olmayan malt kullanılmaktadır.
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3.4. Çavdar Ekmeğinin Yapılışı







Kuru bileşenler (tuz, maya ve katkı maddesi)homojen olarak karıştırılır. Maya
ile tuz aynı anda verilmemelidir.
Suyun tamamı karışımın üzerine dökülüp, hamur kısa süreli (10-15
dk.)yoğrulmalıdır. İdeal hamur sıcaklığı 27˚ C 'dir.
Hazırlanan hamur 50 dakika ilk dinlendirmeye alınır.
Dinlendirmeden sonra 600 g olarak kesilip, şekil verilir.
60 dakika ılık (16-30 ˚ C’de 70-80’lik rutubetli)ortamda dinlendirilir.
210 0C’de 55-60 dakika tost tavalarında pişirilir.

Resim 3.2: Tam çavdar ekmeği

3.5.Ekşi Hamur Hazırlama
Çavdar ekmeği yapılırken en önemli aşamalardan biri ekşi hamur hazırlanmasıdır.
Bununla beraber ekşi hamur hazırlanmadan yapılan çavdar ekmeği reçeteleri de vardır.
Ancak birçok çalışma ekşi hamur kullanımının etkileri üzerine yapılmış ve olumlu sonuçlara
ulaşılmıştır.
Ekşi hamur tekstürü ve lezzeti geliştirmek için 5000 yıldır unlu mamullerde
kullanılmaktadır. Ekşi hamur buğday ekmeğinde ve kısmen çavdar ekmeğinde lezzet
gelişiminde çok önemli role sahiptir.
Ekşi hamur fermantasyonu maya ve laktik asit bakterilerinin birleşik etkisi ile oluşan
kompleks bir oluşumdur. Ekmeğin kalitesini geliştirmek ve raf ömrünü arttırmak için yaygın
olarak kullanılır.
Ekşi hamur fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri ekmeğin tekstürüne ve
bayatlamasına olumlu yönde etki eden metabolitler üretmektedirler (örneğin, organik asitler
ve enzimler). Organik asitler unun protein ve nişasta fraksiyonuna etki etmektedir. Buna ek
olarak pH’daki düşme proteaz ve amilaz aktivitelerinin artmasına neden olurken bayatlamayı
yavaşlatmaktadır. Ekmeğin tekstür kalitesini geliştirirken, ekşi hamur fermantasyonu sonucu
mineral kullanılabilirliği artar.

Ekşi hamur genellikle şeker kullanarak karbondioksit ve alkol açığa çıkartan ekmek
mayası ile mayalanmaktadır. Ayrıca ekmek mayası yerine yabani maya, coliform bakteri,
saccharolytic clostridium türleri, heterofermantatif laktik asit bakteri veya bunların doğal
olarak meydana gelen karışımları kullanılmaktadır. Laktik asit bakterilerinin kullanıldığı ekşi
hamur ile yapılan ekmeklerde hacim, düzgün pişme kalitesi, gözenek karakteristikleri,
ekmek içi rengi, kabuk, aroma, lezzet, ve ekmek tekstürü gibi duyusal özelliklerde iyileşme
ve raf ömrünü uzatır.
Ekşi hamur, çavdar, yulaf ve buğday ürünlerinde besinsel özellikleri de geliştiren bir
potansiyele sahiptir. Ekşi hamur birçok şekilde tahılların sağlıklı olmasını modifiye eder.
Lifçe zengin veya gluten içermeyen ürünlerin, tahılların yapısını ve lezzetini geliştirir,
çeşitli bioaktif bileşiklerin seviyesini arttırır veya stabilize eder, nişastanın biyoyararlanımını
yavaşlatır (düşük glyceamic endeksli ürünlerde), mineral biyoyararlanımını geliştirir.
Çavdar ekmeğinin ekşi hamur kullanarak yapılmasından kaynaklı faydaları dışında
diğer tahıl ürünleri ile karşılaştırıldığında besin değeri olarak da dikkat çekmektedir.

Resim 3.3: Ekşili ekmek

Resim 3.4: Çavdar ekmeği kesiti

3.5.1. Ekşi Hamur Formülasyonu
Bileşenler

g

Maya
Su
Çavdar unu,
Çeyrek soğan

450
910

ml

Karıştırma prosedürü

177
237

Maya su içinde çözünür
Un eklenir karıştırılır ve
soğan parçaları oluşan
hamurun içine
dağıtılır

3.5.2. Ekşi Hamur Hazırlama
Yukarıda yapılan karışım tahta veya uygun bir konteynırda, hava ile temas edecek
serin bir yerde 24 saat bekletilir. Starter hazırlamada önemli unsur çavdar unu yani glütensiz
un kullanmaktır.

3.5.2.1.Birinci Aşama
Ekşi hamur yapımında her 0,95 litre su için 1,13 kg çavdar unu kullanılmaktadır. Bu
ekleme soğan parçalarının hamurdan çıkarılmasından sonra yapılmalıdır. Oda şartlarında bu
karışım 3 saat bekletilir.

3.5.2.2.İkinci Aşama
Yarım ekşi için yaklaşık 15-22,7 litre su kullanılır. Her 0,95 l su için 1,13 kg çavdar
unu eklemek unutulmamalıdır. Bu karışımın üzeri çavdar unu ile örtüldükten sonra eğer
kontrollü atmosferde tutulamıyorsa bir örtü ile kaplanmalı ve kabarıp tekrar sönmeye
başlayıncaya kadar bekletilmelidir.

3.5.2.3.Üçüncü Aşama
Sonlandırma ne kadar ekşi istendiğine karar verilmesine bağlıdır. Genel olarak çavdar
ekmekleri %35-40 ekşi içermektedir. Final hamurda 75,7 litre su son hamura ilave edilir. Her
3,7 litre su için 1,13 kg çavdar unu eklenir ve karıştırılır. Üzeri çavdar unu ile kaplanarak
yaklaşık 3 saat fermantasyona bırakılır. Bir daha ekşi hamur hazırlanacaksa elde edilen
hamurdan parça ayrılmalıdır.

Resim 3.5: Çavdar ekmeği dilimi

3.6. Ekşi Hamurla Çavdar Ekmeği Yapımı
Ekşi hamur bir önceki hamurdan alınarak geliştirilebildiği gibi starter kültür
kullanılarakta yapılabilmektedir. Bir miktar maya suda çözülerek ekşi hamur için starter
kültür olarak kullanılabilmektedir. Buna asitlik ve lezzeti geliştirmek için çeyrek soğanda
atılabilmekte ve hamur hazırlamaya başlamadan önce çıkarılmaktadır. Yoğurma işleminin
normal hamurdan daha kısa ve yavaş olmasına dikkat edilmelidir.
Bileşenler
Maya

g

Su
Ekşi hamur

900
454
0

Tuz
Su

Ml
177 237

Karıştırma prosedürü
Tuz çözdürülür, ekşi hamur eklenir ve
yoğrulur

237

Saf un

272
0
726
0

Karışıma un eklenir, aşırı yoğurma
olmamasına
dikkat edilir.

Hamurlar yoğurulup kesildikten sonra dinlendirilmelidir. Yüksek sıcaklıkta pişirilmeli
(218-227°C) ve pişirmeye ekmekler sokulmadan önce fırın içine birkaç dakika buhar
verilmelidir.
Hamurları atmadan önce 3 dakika, buhar verilen fırına atıldıktan sonrada 5 dakika
kadar buhar verilmeli fakat sonra kapak açılarak buhar dışarı çıkarılmalıdır. Ekmek piştikten
hemen sonra üzerine su veya suda kaynatılmış nişasta sürülmelidir.
Birçok ülkede çavdar ekmeği farklı şekillerde yapılmaktadır bunlara birkaç örnek
aşağıda verilmektedir.

Resim 3.6.: Çavdar ekmeği çeşitleri


Ekşi Çavdar Ekmeği

Bu ağır/sert çavdar ekmeği olarak tanımlanmaktadır. Ekşi hamur kullanılarak
yapılmaktadır. Ekşi hamur eski hamur, un ve su ile yapılmaktadır. Birinci ve ikinci kalite
buğday unu ile tuz ve su katılarak hazırlanmaktadır.


Standart Çavdar Ekmeği

En çok çavdar ekmeği tüketen ülkelerden Avusturya, Çekoslovakya, Polonya,
Almanya- İskandinav ülkeleri ve Rusya’da aşağıdaki çavdar ekmekleri tüketilmektedir.






Çavdar ekmeği: %100 çavdar unu kullanılmaktadır (%0,8-1,6 kül oranı).
Çavdar-buğday karışık ekmek: Çavdar ve buğday unu karışımından
yapılır en az %50 çavdar unu kullanılmaktadır.
Buğday-çavdar karışık ekmek: Çavdar ve buğday unu karışımından
yapılır en az %50 buğday unu ve en az %10 çavdar unu kullanılmaktadır.

Tam Tane Çavdar Ekmeği

Tam tane öğütülmüş çavdar unundan yapılmaktadır. Genellikle Almanya, Polonya ve
Rusya’da tek başına kullanılan çavdar unu, Amerika’da %15-40 çavdar unu ve %85-60
protein oranı yüksek unlarla birlikte kullanılmaktadır. Almanya’da %100 çavdar unundan
veya çavdar unu ile buğday unu yarı yarıya kullanılarak çavdar ekmeği yapılmaktadır.
Çavdar unu ekmeği buğday unu ekmeğine göre daha taze tutabilmektedir.

Resim 3.7: Bıçak atılmış çavdar ekmeği

3.6. Satışa Sunma Şekli
Fırından yeni çıkan ekmeklerin sıcaklığını oda sıcaklığına indirmek için ekmek
soğutma odalarında veya soğutma bantlarında ekmekler soğutma işlemine alınır. Soğutma
işlemi tamamlanan ekmekler uygun şekilde ambalajlanarak tüketicinin isteği de dikkate
alınarak temiz ve sağlıklı bir şekilde ekmekler piyasaya sunulur.

UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama faaliyeti doğrultusunda çavdar ekmeğinin hamurunu hazırlayarak,
fırında pişirilen ekmekleri uygun şartlarda satışa sununuz.

İşlem Basamakları
 İşlem için kişisel hazırlık yapınız.
 Formülasyona göre hammadde ve
yardımcı bileşenleri hazırlayınız.
 Hamur hazırlayınız.

 Dinlendirdikten sonra ürüne özgü
şekli veriniz.

Öneriler
















 Fermantasyona bırakınız.










 Hamuru pişiriniz.


 Ekmeği paketleyiniz.

 Ambalajlanan
satışa sununuz.

ekmeği
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Üretim kıyafetlerinizi giyiniz.
İşletme giriş ve çıkış kurallarına uyunuz.
Hammaddeleri önceden hazırlayınız.
Hammaddelerin temizliğini kontrol ediniz.
Bileşenleri üniform bir şekilde karıştırınız.
Karışımı hamur yoğurma yerine alınız.
Yoğurma süresine dikkat ediniz.
Yoğurma sıcaklığına dikkat ediniz.
Hamurun kıvamını kontrol ediniz.
Hamuru ana dinlendirmeye alınız.
Dinlendirme süresine dikkat ediniz.
İnlendirilen hamurun kabarmasını kontrol
ediniz.
Hamuru istenilen gramajda kesiniz.
Kesilen hamuru istenilen gramajda
tartarak tavalara veya pasalara alınız.
Pasalara alınan hamuru ikinci
dinlendirmeye bırakınız.
Dinlendirme süresine dikkat ediniz.
Tavalardaki hamura bıçak atınız.
Bıçak atılan hamuru uygun süre ile son
dinlendirmeye alınız.
Pişirme fırınını önceden hazırlayınız
Fırının temizliğini yapınız.
Fırının elektrik sistemini kontrol ediniz.
Emniyet tedbirlerinizi alınız.
Fırın sıcaklığını ve pişme
süresini ayarlatınız.
Ekmeği fırından çıktıktan sonra
soğutmaya alınız.
Ekmeğin yeterince havalanmasını
sağlayınız.
Ekmeği nemden uzak tutunuz.
Uygun ambalajlama materyali seçiniz.
Ekmeği uygun şekilde ambalajlayınız.
Ekmeği satışta hijyen kurallarına dikkat
ediniz.
Satış
yerindeki
ekmekleri
açıkta bırakmayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere soruların altındaki
tabloda verilen doğru sözcüğü yerine yazınız.

1.

Çavdar ununa bağlı olarak daha çok diyabetik üretilen çavdar ekmeğinin işlenmesi,
formülasyonu ve üretim tekniği diğer ekmeklerden......................arz eder.
2. Çavdar unu …………….. içermediği için % 100 çavdar unundan ekmek yapmak
mümkün değildir.
3. Buğday unuyla birlikte belirli oranlarda çavdar unu …………….. suretiyle ve ilave
bazı katkı maddeleri kullanılarak çavdar ekmeği üretimi yapılır.
4. Çavdarın öğütülmesi sırasında genelde protein...............buğdaya kıyasla daha azdır.
5. Çavdar ekmeği hamuru; % 100 çavdar unu veya karışık olarak %50 çavdar unu, %50
oranında yüksek randımanlı buğday unu karıştırılarak....................hazırlanır.
6. Çavdar ekmeği ön hamur (sponge) ve likit ………… yöntemleri kullanılarak
üretilmektedir.
7. Çavdar ekmeklerinde hamur yapışkanlığı ve yayılmasını önlemek için hamurun su
absorbsiyonu, normal ekmeklerden daha tutularak daha …………. sıkı bir hamur
hazırlanır.
8. Çavdar enzimleri buğday enzimlerimden daha fazla olduğu için …. maya kullanılır.
9. Shortening, ekmeğin dinlenebilme kabiliyetini ve muhafaza ömrünü....................için
kullanılır.
10. Ekşi hamur bir önceki hamurdan alınarak geliştirilebildiği gibi....................kültür
kullanılarak ta yapılabilmektedir.
Farklılık
Gluten
Karıştırmak
Kaybı

Hamur
Fermente
Düşük
Az

Artırmak
Starter
Yüksek
Çok

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ
Mısır ekmeği üretebilecektir.

ARAŞTIRMA
 Mısır ekmeğinin yapım şekillerini araştırınız.
 Mısır ekmeğinin insan sağlığı açısından önemini araştırınız.

4. MISIR EKMEĞİ ÜRETİMİ
4.1. Mısır Ekmeğini Tanımı
Mısır ekmeği; yassı, yuvarlak, kalın kabuklu iç kısmı oldukça yoğun bir ekmek
çeşididir.
Mısırın bol üretildiği bölgelerde ya tamamen mısır unundan ya da buğday ununa belli
oranlarda katılarak ekmek yapılmaktadır. Mısır ekmeği üretiminde yaklaşık olarak %70
mısır unu ve %25 buğday unu, %3,5 maya ve yaklaşık %1,5 tuz ve yeteri kadar su
kullanılarak üretilen ekmektir.

4.2. Mısır Ekmeğinin Özellikleri
Karadeniz Bölgesi'nde geniş ölçüde yapılan mısır tarımı ekmek çeşitleri üzerine de
etki etmiştir. Karadeniz Bölgesi'nde üretilen mısır ekmekleri ülkemizin diğer bölgelerinde
üretilenlere kıyasla daha yüksek oranda mısır unu içermektedir. Buna geleneksel lezzetin
tüketici tarafından tercih nedeni olmasının yanı sıra hammadde ucuzluğu da etki etmektedir.
Karadeniz Bölgesi'nde olduğu gibi Afrika’da da mısır yerli bir ekindir ve diğer
hububatlardan ucuzdur. Bu nedenle özellikle Nijerya’da ekimi gün geçtikçe artmaktadır.
Nijerya’da yapılan mısır ekmeği, küçük taneli mısırdan elde edilmektedir. 400 g mısır
tanesi 48 saat 1itre suda bekletilmektedir (Su sıcaklığı 48±2°C ve 0,4g metabisülfit içeriyor).
Bu taneler öğütülüp, elenip ve bir gece bekletilmektedir. Fazla su süzülmekte ve kalan suyu
ayırmak için sıkıştırılmaktadır. Son olarak 35°C’de kurutulup daha sonra ince parçalara
öğütülmektedir.
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Mısır unu ile mısır nişastası 70:30 oranında karıştırılmakta ve diğer bileşenler
eklenmektedir; %1 tuz, %30 şeker, %80-100 un. Her 100 g un için bir yumurta ilave
edilmektedir.
Bitki kökenli gıdaların çocuk gelişimi için gerekli olan protein ihtiyacını sağlamadığı,
un ve mısırdaki sınırlayıcı amino asitin lisin olduğu dolayısı ile mısır ve buğday ürünleri
diyetine lisinin eklenmesi ile tam bir protein kaynağı olacağı belirtilmiştir.

Resim 4.1: Mısır ekmeği

4.3. Mısır Ekmeğinin Besin Değeri
Mısır unu yaklaşık %8,9 protein, %4 yağ, %72 karbonhidrat, %1,2 ham selüloz ve
%1 mineral madde içerir.
Mısır proteininde gluten olmadığından mısırdan mayasız ekmek yapılır ve
kabarmayan yassı tip ekmeklerin yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca mısır proteini
içerisinde zein çok yüksek oranda bulunur. Zeinin bileşiminde ise triptofan ve lisin amino
asitleri bulunmadığından biyolojik değeri düşüktür. Bu bakımdan mısır ekmeğinin beslenme
değeri de düşüktür.
Mısır ekmeğinin enerji değeri ve tiamin içeriği diğer tahıllardan yapılan ekmeklere
yakındır. Fakat sarı mısır A vitamininin provitamini olan β-karoteni oldukça yüksek oranda
içerir (200-900 mik. G/100g). Bu bakımdan A vitaminince zengin bir kaynaktır.
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4.4.Mısır Ekmeğinin Bileşenleri
Hamur Formülasyonu
Yarı yarıya buğday unu ve mısır
unu
Kuru üzüm
Yağ
Tuz
Şeker
Maya
Su

% (Un Esasına
Göre)
36.6

Miktar
(g)
2200

18.3
2.5
1.5
5.0
3.5
7.5

1100
150
150
300
150
450

Resim 4.2: Mısır ekmeği dilimi

4.5. Mısır Ekmeği Yapımı
Mısır ekmeği üretiminde yaklaşık olarak %70 mısır unu ve %25 buğday unu, %3,5
maya ve yaklaşık %1,5 tuz kullanılmaktadır.
 Ön hamur hazırlama; 2000g mısır, 2700 g kaynayan su içerisinde karıştırılıp, 12 saat
bekletildikten sonra,1200 g su, 15 g maya ve 1800 g yarı yarıya buğday unu ve mısır
unu karıştırılıp,12 saat daha bekletilir. Bu karışıma;
 Ön hamurlar hazırlandıktan sonra maya, şeker ve un karıştırılır. Yoğurmanın 2/3’lük
bölümünden itibaren mısır unu, yağ, tuz ve son olarak kuru üzüm karıştırılır.
 Un karışımı ve maya yoğurma kazanına alınarak 50-55°C sıcaklıktaki su ile istenilen
kıvam elde edilene kadar yoğrulur.
 Hamur kitlesi 60 dk. 1.dinlendirme işlemi sonrasında istenilen gramajda kesilip şekil
verilerek, soğuk yağlı bir zeminde kısa bir dinlendirmeye alınır.
 Yoğurma işleminin ardından bekletilmeden kesilir, şekil verilir ve pişirme tavalarına
alınır.
 Tavalarda 15- 20 dakika bekletilen hamur 170-190°C sıcaklıkta 1 saat kadar buharsız
fırında pişirilir.
 Mısır ekmeğinde hacim normal buğday ekmeğinin yaklaşık %20-25’i kadardır.

Karadeniz Bölgesi'nde mısır ekmeğine 1kg taze hamur ile 80-100 gr maya karıştırılır.
Bu karışıma 10 kg mısır irmiği konur ve taze hamur dağılıncaya kadar karıştırılır (yaklaşık
10 dk). Bu karışıma %50-55 su ilave edilir. Oluşan hamurun koyu bir bulamaç olması
beklenir. Bu bulamaç tavalara döküldükten sonra 1 saat kadar fermantasyona bırakılmakta ve
fermantasyon sonucunda üzerine bitkisel yağ sürülerek pişirilmektedir.

Resim 4.3: Satışa hazır mısır ekmeği

4.6. Satışa Sunma Şekli
Fırından yeni çıkan ekmeklerin sıcaklığını oda sıcaklığına indirmek için ekmek
soğutma odalarında veya soğutma bantlarında ekmekler soğutma işlemine alınır. Soğutma
işlemi tamamlanan ekmekler uygun şekilde ambalajlanarak tüketicinin isteği de dikkate
alınarak temiz ve sağlıklı bir şekilde ekmekler piyasaya sunulur.
Mısır ekmeği genel olarak 400 gram olarak ve ambalajlı olarak satışa sunulur.

UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama faaliyeti doğrultusunda mısır ekmeğinin hamurunu hazırlayarak,
fırında pişirilen ekmekleri uygun şartlarda satışa sununuz.

İşlem Basamakları
 İşlem için kişisel hazırlık yapınız.
 Formülasyona göre hammadde
ve yardımcı bileşenleri
hazırlayınız.
 Hamur hazırlayınız.

 Dinlendirdikten sonra ürüne özgü
şekli veriniz.

Öneriler






Üretim kıyafetlerinizi giyiniz.
İşletme giriş ve çıkış kurallarına uyunuz.
Hammaddeleri önceden hazırlayınız.
Hammaddelerin temizliğini kontrol ediniz.
Bileşenleri üniform bir şekilde karıştırınız.









Karışımı hamur yoğurma yerine alınız.
Yoğurma süresine dikkat ediniz.
Yoğurma sıcaklığına dikkat ediniz.
Hamurun kıvamını kontrol ediniz.
Hamuru ana dinlendirmeye alınız.
Dinlendirme süresine dikkat ediniz.
İnlendirilen hamurun kabarmasını kontrol
ediniz.
Hamuru istenilen gramajda kesiniz.
Kesilen hamuru istenilen gramajda tartarak
tavalara veya pasalara alınız.
Pasalara alınan hamuru ikinci
dinlendirmeye bırakınız.
Dinlendirme süresine dikkat ediniz.
Tavalardaki hamura bıçak atınız.
Bıçak atılan hamuru uygun süre ile son
dinlendirmeye alınız.
Pişirme fırının önceden hazırlayınız.
Fırının temizliğini yapınız.
Fırının elektrik sistemini kontrol ediniz.
Emniyet tedbirlerinizi alınız.
Fırın sıcaklığını ve pişme süresini
ayarlatınız.
Mısır ekmeğini buharsız fırında pişiriniz.
Ekmeği fırından çıktıktan sonra soğutmaya
alınız.
Ekmeğin yeterince havalanmasını
sağlayınız.
Ekmeği nemden uzak tutunuz.





 Fermantasyona bırakınız.

 Hamuru pişiriniz.












 Ekmeği paketleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
 Ambalajlanan
satışa sununuz.

ekmeği

 Uygun ambalajlama materyali seçiniz.
 Ekmeği uygun şekilde ambalajlayınız.
 Ekmeği satışta hijyen kurallarına dikkat
ediniz.
 Satış
yerindeki
ekmekleri
açıkta bırakmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere soruların altındaki
tabloda verilen doğru sözcüğü yerine yazınız.
1.

Mısır ekmeği; yassı, yuvarlak, kalın kabuklu … ……………… oldukça yoğun bir
ekmek çeşididir.

2.

Mısırın bol üretildiği bölgelerde ya tamamen mısır unundan veya buğday ununa belli
……………. katılarak ekmek yapılmaktadır.

3.

Mısır ekmeği üretiminde yaklaşık olarak %.... mısır unu ve %.... buğday unu, %.....
maya ve yaklaşık %.....tuz ve yeteri kadar su kullanılarak üretilen ekmektir.

4.

Karadeniz Bölgesi'nde üretilen mısır ekmekleri ülkemizin diğer bölgelerinde
üretilenlere kıyasla daha.....................oranda mısır unu içermektedir.

5.

Mısır unu yaklaşık %.......protein içerir.

6.

Mısır unu yaklaşık % …. yağ içerir.

7.

Mısır unu yaklaşık % …. karbonhidrat içerir.

8.

Mısır unu yaklaşık %.......ham selüloz içerir.

9.

Mısır ekmeği hamuru yoğurma işleminin ardından..........................kesilir, şekil verilir
ve pişirme tavalarına alınır.

10.

Mısır ekmeğinde....................normal buğday ekmeğinin yaklaşık %20-25’i kadardır.

İç kısmı
Oranlarda
70, 25,3.5,1.5
Yüksek

8,9
4
72
1.2

Bekletilmeden
Hacim
22
Ağırlık

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

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere tabloda verilen
doğru sözcüğü yazınız .
1.

Un + Su + Tuz + Maya karışımının...........................oluşan hamurun uygun bir süre
fermentasyona terk edildikten sonra fırında pişirilmesiyle elde edilen ürüne "ekmek"
denir.

2.

Orjinal francala ekmeği yavan formülasyon kullanılarak ön hamur (ekşi hamur)
sistemi ile.........................ekmektir.

3.

… ……… ….. tarihi itibariyle standart ekmeğin gramajı 250 gram yapılmış olup
ekmekteki kepek oranı en az yüzde 0,65 ve en çok yüzde 1,1 arası olması resmi
kanuna bağlanmıştır.

4.

Francala ekmeğinde, kolayca yırtılmayan sıkı bir................teşekkülü sağlamak için
hamur mümkün olduğu kadar sert ve sıkı tutulmalıdır.

5.

Francalada son fermantasyon süresi ve sıcaklığı önemli olup son fermantasyonda
sonra hamur........................kesilecek kadar kuru olmalıdır.

6.

Hafif,..............................ve kaliteli bir çavdar ekmek üretimi için fermantasyon işlemi
şarttır.

7.

Francala ekmekte son fermentasyon sıcaklığı, süresi ve sıcaklığı beyaz ekmeklere göre
daha.................tutulmalıdır.

8.

Kepekte bulunan ham selüloz insan vücudu tarafından................sindirilmediğinden
kepekli ekmeğin kalorisi biraz daha düşüktür.

9.

Kepekli ekmek için pasalara alınan hamur …. dakika kadar son fermantasyona
bırakılır.

10.

Kepekli ekmek için.......ise yoğurmanın ¾ kısmında verilmelidir.

11.

Fermente edilmiş kepek …………. sırasında gluten ağlarını geliştirmekte, nişasta,
protein ve kepek arasındaki su geçişini değiştirmektedir.

12.
13.

Kepekli ekmekte ………………. diğer ekmeklere daha geç olmaktadır.
Kepek, ekmek hacmini küçültmekte, ekmek içi sertliğini ………….. ve rengini
koyulaştırmaktadır.

14.

Çavdar ununa bağlı olarak daha çok diyabetik üretilen çavdar ekmeğinin işlenmesi,
formülasyonu ve...................................diğer ekmeklerden farklılık arz eder.
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15.

Çavdar unu …………. içermediği için % 100 çavdar unundan ekmek yapmak
mümkün değildir.

16.

Çavdarın öğütülmesi sırasında genelde protein kaybı......................kıyasla daha azdır.

17.

Çavdar ekmeği yapılırken en önemli aşamalardan biri.............hamur hazırlanmasıdır.

18.

Ekşi hamur fermantasyonu sırasında laktik asit bakterileri ekmeğin tekstürüne ve
bayatlamasına......................yönde etki eden metabolitler üretmektedirler

19.

Mısırın bol üretildiği bölgelerde ya tamamen mısır unundan veya buğday ununa belli
oranlarda katılarak ekmek yapılmaktadır.

20.

Mısır proteininde gluten olmadığından mısırdan ……….. ekmek yapılır ve
kabarmayan yassı tip ekmeklerin yapımında kullanılmaktadır.
Yoğrulmasıyl
a
Üretilen

Düşük

Arttırmakta

Tam

Mayasız

1 Temmuz
2012
Kabuk
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Üretim
tekniği
Gluten

Tuz

Buğdaya

Depolam
a
Bayatla
ma

Ekşi

Yul
af
Tat
lı
Olumsuz

Bıçakla
Yüksek
hacimli

Olumlu

Bol

Mayalı

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ekmek
Ön hamur
Fark
Sert, sıkı
Gözenek
Fermentasyon
20, 19-20
İşlemi
Makine
Yağ

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kepekli ekmek
Yükseldikçe
Hazmolma
Emilimini
Önleme
Kalorisi
Diyet
Ekmek içi
Raf
Geç

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Farklılık
Gluten
Karıştırmak
Kaybı
Hamur
Fermente
Düşük
Az
Artırmak
Starter
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İç kısmı
Oranlarda
70, 25,3.5,1.5
Yüksek
8,9
4
72
1.2
Bekletilmeden
Hacim

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Yoğrulmasıyla
Üretilen
1 Temmuz 2012
Kabuk
Bıçakla
Yüksek hacimli
Düşük
Tam
30
Tuz
Depolama
Bayatlama
Arttırmakta
Üretim tekniği
Gluten
Buğdaya
Ekşi
Olumlu
Bol
Mayasız
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YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

KATKILI EKMEKLER HAZIRLAMAK

ANKARA 2006

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı
Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim
programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik
geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır).



Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış,
denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve
Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.



Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve
yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.



Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden
ulaşılabilirler.



Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak
dağıtılır.



Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
satılamaz.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR.........................................................................................................ii
GİRİŞ............................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1.........................................................................................3
1. HAMBURGER VE SANDVİÇ EKMEĞİ...............................................................3
1.1. Yapımında Kullanılan Gereçler, Özellikleri Ve Kullanım Miktarı...................3
1.1.1. Un...............................................................................................................3
1.1.2. Maya...........................................................................................................4
1.2. Hamurun Hazırlanması......................................................................................4
1.2.1. Hamburger ve Sandviç Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar...................6
1.3. Mayalandırma Süresi ve Isısı.............................................................................6
1.4. Hamurda Aranan Özellikler...............................................................................6
1.5. Şekil Verme.......................................................................................................7
1.6. Pişirmede Dikkat Edilecek Noktalar.................................................................7
1.7. Saklama Koşulları ve Süresi..............................................................................7
UYGULAMA FAALİYETİ.....................................................................................8
ÖLÇME DEĞERLENDİRME..............................................................................10
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...................................................................11
ÖĞRENME FAALİYETİ-2.......................................................................................12
2. KATKILI EKMEK ÇEŞİTLERİ............................................................................12
2.1. Hazırlamada Kullanılan Araçlar......................................................................12
2.2. Hazırlamada Kullanılan Gereçler, Özellikler ve Miktarı................................13
2.2.1. Un.............................................................................................................13
2.3. Çeşitlendirmede Kullanılan Gereçler..............................................................14
2.3.1. Kuş Üzümü ( Vitis Vinifera )...................................................................14
2.3.2. Tarçın........................................................................................................14
2.3.3. Anason......................................................................................................15
2.3.4. Susam........................................................................................................15
2.3.5. Keten Tohumu..........................................................................................16
2.3.6. Haşhaş.......................................................................................................16
2.3.7. Ceviz.........................................................................................................17
2.3.8. Ay çekirdeği içi.........................................................................................17
2.3.9. Çöven........................................................................................................18
2.3.10. Diğer katkı maddeleri.............................................................................18
2.4. Hamurun Hazırlanması....................................................................................25
2.5. Şekillendirme...................................................................................................26
2.6. Pişirilmesinde dikkat edilecek noktalar...........................................................26
2.7. Saklama Koşulları ve Süresi............................................................................26
UYGULAMA FAALİYETİ...................................................................................27
ÖLÇME DEĞERLENDİRME...............................................................................29
CEVAP ANAHTARLARI.........................................................................................30
PERFORMANS DEĞERLENDİRME...................................................................31
KAYNAKLAR...........................................................................................................32
i

AÇIKLAMALAR

KOD

811ORK074

ALAN

Yiyecek İçecek Hizmetleri

DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI

Pastacılık
Katkılı Ekmekler Hazırlamak
Öğrenci bu modülü aldığında özelliklerine uygun olarak
hamburger-sandviç ve çeşitli katkılı ekmekler
hazırlayabilme
yeterliliğini kazandıran öğrenim materyalidir.

MODÜLÜN
TANIMI

40/24

SÜRE
ÖN KOŞULLAR
YETERLİK

Mayalı Hamurlar modüllerini başarmış olmak.
Mayalı hamurlardan katkılı ekmek hazırlayabilmek.
GENEL AMAÇ: Uygun mutfak ortamı sağlandığında
mayalı hamurlardan katkılı ekmekler hazırlayabilmek.
AMAÇLAR:

MODÜLÜN AMACI




EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİR
ME

Mayalı hamurlardan tekniğine uygun
hamburger ve sandviç ekmeği
hazırlayabilmek.
Mayalı hamurlardan ürün özelliğine uygun
olarak katkılı ekmek çeşitleri hazırlayabilmek.

Hijyen kurallarına uygun mutfak ortamı, gerekli donanım,
araç-gereçlerin sağlanmalıdır. Uygulamalı olarak
işlenmedir. Sektörde araştırma yapılmalıdır.
Tepsiler, fırın, çalışma tezgahı, merdane, ekmek kalıpları.
Modülün içinde yer alan her bir öğrenci faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi beceri, tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile
değerlendirileceksiniz.

ii

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
Avrupa Birliğine katılma sürecindeki ülkemiz turizm açısından büyük bir potansiyele
sahiptir. Turizmde en önemli noktalardan biri de turistlerin konaklama ve yeme – içme
ihtiyaçlarının istenen niteliklerde karşılanmasıdır. Bir turist herhangi bir otelde
konaklamadan tatil yapma amacıyla ülkemizi ziyaret etse bile yeme ve içme eylemleri
yapmadan bu amacını gerçekleştiremez. Turizm hizmeti veren her türlü konaklama
yerlerinin ve yeme içme hizmeti veren tüm işletmelerin personeli de bilinçli, bilgili ve
bildiklerini günlük ve ticari yaşamda uygulayabilir konumda olmalıdır.
Turist sadece karın doyurmak amaçlı beslenmez. Fast-food türü ayakta beslenmeyi
tercih etse bile, her şeyden önce sağlıklı ve kültürel değerleri tadarak tanımayı da ister.
Ayrıca dünyada tüm ırk ve ülkelerde ekmek ortak bir beslenme şeklidir. Daha önce mayalı
hamurlardan hazırlanan ürünler modülünü aldınız. Mayalı hamurlar modülü devamında
alman gereken bu modül ise sizi bu ortak alanda kaliteli ve kabul edilir düzeye getirecektir.
Bu çalışmalar esnasında zamanınızı ve enerjini verimli kullanmanızı meslekteki
başarınızı da olumlu yönde etkileyecektir.
Bu modül ile mayalı hamurlardan hamburger, sandviç ve katkılı ekmekler
hazırlayabileceksiniz. Daha sonra ise ticari mutfakların pasta ve ekmek hazırlama
bölümlerinde kalifiye eleman olarak çalışabilirsiniz.

1
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ
Mayalı hamurlardan
hazırlayabileceksiniz.

tekniğine

uygun

hamburger

ve

sandviç

ekmeği

ARAŞTIRMA
Çevrenizde üretilen ve tüketilen ekmek çeşitlerini araştırınız.
Çevrenizdeki fırın ve ekmek üretimi yapan diğer kurumlarda hamburger ve
sandviç ekmeği yapımında kullanılan hamur çeşitlerini araştırınız.




1. HAMBURGER VE SANDVİÇ EKMEĞİ

Resim 1: Hamburger ekmeği

Resim 2: Sandviç ekmeği

1.1. Yapımında Kullanılan Gereçler, Özellikleri Ve
Kullanım Miktarı
1.1.1. Un
Unla ilgili bilgiler için Mayalı Hamurlar modülünü inceleyiniz.
Buğdayın öğütülmesinden oluşan unun buğdaydan ayrılış derecesi RANDIMAN’dır..
Hamburger ve sandviç hamuru yapımında da tüm mayalı hamurların yapımında olduğu gibi
% 60-70 randımanlı sert unlar kullanılmalıdır.

3

Ancak Türk mutfağında yapılmakta mayalı hamurlardan yapılmakta olan her çeşitli
katkılı ekmekte % 100 randımanlı 2. Nevi unlar, % 80-90 randımanlı 1. Nevi unlar ve % 7080 randımanlı extra unlar da kullanılmaktadır.

1.1.2. Maya
Hamburger ve sandviç hamurlarının yapımında da, yaş ve kuru mayalar
kullanılmaktadır.
Mayayı kabartma maddesi olarak kullandığımız zaman birçok yemek tarifinde verilen
kullanılacak olan araç – gereçlerin ve ortamın ılık tutulması kuralına dikkat ediniz.

1.2. Hamurun Hazırlanması

Resim 3: Gıda hijyeni

Her şeyden önce, mutfak elemanına yakışır giysi ve donanımlar içerisinde olmaya
dikkat ediniz. Kişisel hijyen ve bakım modülününü anımsayınız.
Hijyen ve sanitasyon modülünü almış ve bu konuyu özümseyerek bilinçlenmiş bir
mutfak personeli olma özelliğine sahipsiniz. Bu nedenle hamburger ve sandviç ekmeği
yapımına başlarken hijyen ve sanitasyon tedbirlerini alarak çalışınız.


ortasını




Resim 4: Hamurun yoğurulması



500 gr. Unu tezgaha eleyerek,
açınız.
10 gr. tuzu 25 gr. mayayı ve 75 ml.
yağ ile yumuşak kıvamda bir hamur
yoğurunuz.
Hamurunu üzerini nemli bezle sıkıca
kapatarak 27° - 30°C lik oda ısısında
30 dakika dinlendirerek
mayalanmasını sağlayınız

.

Tekrar yoğurarak ortalama 90 gr. ağırlığında parçalar alarak tezgah
üzerinde şekil veriniz. Hamburger ekmeği için yuvarlak, sandviç ekmeği
için oval şekil vermeye dikkat ederek yağlanmış tepsiye 4-5 parmak arayla
yerleştiriniz.
4

Resim 5: Tepside dinlendirme aşaması










27° - 30°C lik oda ısısında 30 dakika dinlendirerek tekrar mayalandırınız.
Fırını 200°C de ısıtınız. Bu arada hamurların üzerine yumurta
sarısını sürünüz.
İsterseniz üzerine susam yada çörek otu serpebilirsiniz.
Hamuru sıcak fırına vererek Pişme sonunda koyu hardal rengini
almasına dikkat ederek 250 ° C’de 20 dakika pişiriniz.
Fırından alarak tepside soğumaya bırakınız.
Sandviç ve hamburger ekmeklerini bütünlüğünü bozmadan ortadan ikiye
kesiniz.
Sandviç ekmeklerinin arasına dilim peynir – domates ve maydanoz
yaprağı koyunuz.
Sadviçleri peçetesiyle birlikte servis tabağına yerleştirerek
servise hazırlayınız.

Resim 6: Tabakta hamburger




Resim 7: Sandviç

Hamburger ekmeklerinin arasına ¼ marul yaprağı veya 1 yemek kaşığı
julienne marul, yuvarlak yassı köfte, julienne kornişon, stick
doğranmış frit patates koyunuz.
Hamburgerleri kendi özel kağıdı arasında servis tabağına peçetesiyle
birlikte yerleştirerek servise hazırlayınız.

1.2.1. Hamburger ve Sandviç Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar
Hamburger ve sandviç hamurunun hazırlanmasında mayalı hamurlarda uygulanmakta
olan tüm noktalara dikkat edilmelidir.
Mayalı hamurlar modülünde verilmiş olan bilgilere ilaveten aşağıda verilen noktalara
dikkat edilmesi gerekir:






Yapılacak ürüne göre
yumuşaklık ayarlanmalıdır.
Yağ ürüne gevreklik ve lezzet vermesi için
eklenir ancak fazlası ürünün kabarmasını
olumsuz etkileyeceğinden miktarına
dikkat edilmelidir.
 Pişirilmiş olan hamburger ve sandviç
ekmeği soğutuluncaya kadar tepside
Resim 8:Hamurun kıvamı
kalmalıdır.
Pişirilmiş olan hamburger ve sandviç ekmeğinin arası servise
çıkartılmadan hemen önce kesilerek servise hazırlanmalıdır.

1.3. Mayalandırma Süresi ve Isısı
Hamburger ve sandviç ekmeklerinin yapımında kullanılan mayalı
hamurların mayalandırma süresi
iki aşamada gerçekleştirilir. İlk
yoğurmadan sonra ve ikinci yoğurmadan sonraki şekil verme aşamasından
sonra 30 dakika, dinlenme süresi verilmelidir.
Mayalandırma ısısı da 27 ° ile 30 ° arasında olmalıdır. Ticari
mutfaklardaki uygulamalarda ekmek hamuru tüm malzemeler aşama
olmaksızın hep birlikte ilave edilerek hamur makinelerde
yoğrulmaktadır. Mayalandırmak amaçlı bekletme süresi de sadece bir aşamada ve
mayalanma ünitelerince gerçekleştirilmektedir. Sürenin ve ısının fazlalığı da azlığı kadar
hamurun kalitesinde olumsuz etki yapar.

1.4. Hamurda Aranan Özellikler







İstenen nitelikte hamburger ve sandviç ekmeği üretebilmek için
hamurunun kıvamı çok önemlidir. Çok cıvık ve katı hamur ekmeğin
kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. Her iki ekmeğin hamuru da
yumuşak kıvamda olmalıdır.
Tuz, olması gereken miktarda kullanılmalı, yetersiz ve gereğinden fazla
tuz ilavesi hamurun fermantasyonunu olumsuz etkilemesinin yanı sıra
lezzetini de etkileyecektir.
Yağın azlığı ve fazlalığı da hem fermantasyonunu hem de lezzetini
olumsuz etkileyecektir.
Hamurun çok yayılmış yada sert görünümde olmamalıdır.

1.5. Şekil Verme
Hamburger ekmek hamurlarına verilebilecek en uygun şekil yuvarlak olmasına
karşılık, sandviç ekmeklerine hem oval hem de yuvarlak şekil verilebilir. Sektörde
hazırlanan hamburger ve sandviç ekmekleri ilk mayalandırmadan sonra ortalama 90 gr
.ağırlığında bir bütün parça ayrılmak suretiyle yuvarlak ya da oval şekil verilebilir.

1.6. Pişirmede Dikkat Edilecek Noktalar







Pişirmeye hazır hale getirilmiş olan hamburger ve sandviç hamurları
fırına verilmeden hemen önce yumurta sarısı sürülür. Üzerine susam
ilavesiyle yada sade olarak pişmeye bırakılır.
Önceden 200 °C de ısıtılmış olan fırında pişirilir.
Pişme ısısı 200 ° C ve pişme süresi de 15-20 dakika arasında olmalıdır.
Ürün fırına verildikten sonra kapağı sık sık açılmamalıdır.
Pişirme sonunda ürünün koyu hardal renginde kızarmış olmasına
dikkat edilmelidir.

1.7. Saklama Koşulları ve Süresi



Hamburger ve sandviç ekmeği servise hazır bir halde uzun süre
bekletilmemelidir.
Servis için hazırlanmamış olan hamburger/sandviç ekmeği TSE ye uygun
hazırlanmış nylon poşetler içerisinde 3 gün süreyle 4 ° C- 5 °C arasında
saklanabilirler. -18° Cde şoklanmış olan ekmeklerin ise -30° C ile - 40
°C arasında ki sıcaklıkta 3 ay ile 6 ay arasında saklanabilirler

Resim 9: Paketlenmiş ekmekler

Resim10: Kaşarlı karışık soğuk sandviç

UYGULAMA FAALİYETİ
HAMBURGER / SANDVİÇ EKMEĞİ YAPIMI
Ölçülü reçetenizi hazırlayınız
İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

Çalışma tezgahının ve araçların temizliğini kontrol edip temizleyiniz.

Araçları hazırlayınız
Kuru maya kullanıyorsan ılık su yada sütte eritiniz.
Ekonomik olmaya özen gösteriniz.

Gereçleri hazırlayınız

ölçülü

Tuzu kenarındaki un yığınının üzerine serpiniz.

Hamuru hazırlayınız

Süre sonunda hamuru el ve gözle test ediniz.

Hamuru mayalandırınız.

Hamburger için yuvarlak,
sandviç için oval şekil
veriniz.
Hamura şekil veriniz.

Yumurta sarısını, ürünü
fırına vermeden hemen önce
sürünüz

Hamuru tepside
dinlendiriniz

Pişirme esnasında fırının kapağını sık sık açmayı
Hamuru pişiriniz.

Mayonez ve ketçabı yanında servise çıkarınız.

Sandviç ekmeğini servise hazırlayınız

Mayonez ve ketçabı yanında servise çıkarınız.
alçıkar.
Hamburger ekmeğini servise hazırlayınız

Ekmeği Gıda Kodexine uygun naylon poşetinde sakla

Ürününüzü uygun koşullarda saklayınız

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1) Aşağıdakilerden hangisi sandviç ve hamburger ekmeğinde ki esas
malzemelerden değildir?
A) Tuz
B) Maya

C)Yağ
D)Su

2) Mayalı hamurların yapımında kullanılaması gereken un randımanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 70 - 80
B) % 60 - 70

C) % 80 - 90
D) %100

3) Aşağıdakilerden hangisi hamburger/sandviç ekmeğinin kaliesini olumlu etkiler?
A)
B)
C)
D)

Hamurun kıvamının sert olması
Mayanın fazla olması
Hamurun iyice yoğurarak özleştirilmesi
Yeterince tuz ilave edilmiş olması

4) Hamburger ve sandviç ekmeği hamurunun mayalanma ısısı kaç derecedir?
A) 27° – 30°
B) 37° – 40°

C) 47° - 50°
D) 17° - 20°

Aşağıdaki sorulardan doğru olanı ( D ), yanlış olanı ( Y ) şeklinde işaretleyiniz.
(
(

) 5- Mayalı hamurların uzun süre ve yüksek ısıda dinlendirilmesi
mayalanmayı olumsuz etkiler.
) 6- Hamburger ekmeği piştikten sonra soğutulduktan sonra tepsiden
alınarak arası kesilmelidir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME
PERFORMANS TESTİ
Tarih

Adı Soyadı
Sınıf:
Modülün
Faaliyet
No:

Evet

Hayır



Hijyen ve sanitasyona kurallarına
uygun hazırlığını yaptınız mı?

(

)

(

)






Uygun araçları seçtiniz mi?

(

)

(

)

Uygun gereçleri seçtiniz mi?

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

( )

(

)










Tekniğine uygun olarak hamburger
sandviç hamuru yoğurabildin mi?
Mayalandırma işlemini uygun ısı ve
sürede yaptınız mı?
Hamura, hamburger/sandviç şeklini
verdiniz mi?
Yumurta sarısını hamurun üzerine
uygun zamanda sürdünüz mü?
Hamburger/sandviç hamurunu
uygun ısıda pişirdiniz mi?
Pişen ürünü tepside soğuttunuz mu?




Hamburger/sandviç ekmeğini
olması gereken şekilde servise
hazırladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulama esnasında yaptığınız işlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz.
Başarılıysanız bir sonraki faaliyete devam ediniz.
Başarısızsanız faaliyete tekrar dönerek, araştırarak ya da öğretmeninizden yardım

alarak faaliyeti tamamlayınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ



Mayalı hamurlardan ürün özelliğine uygun olarak katkılı ekmek çeşitleri
hazırlayabilmek.

ARAŞTIRMA





Ekmek yapımında kullanılan temel katkı maddelerini araştırınız.
Ekmek çeşitleri yapımında kullanılan gereçleri araştırınız.
Yörenize özgü ekmek çeşitlerini araştırınız.
Ekmek yapımında kullanılan.hamur çeşitlerini araştırınız

2. KATKILI EKMEK ÇEŞİTLERİ
2.1. Hazırlamada Kullanılan Araçlar.
Katkılı ekmek yapımında kullanılacak araçlar şunlardır :

2.1.1. Kalıplar:



Çeşitli boylarda yuvarlak ve ya dörtgen fırın tepsileri
Katkılı ekmekler için çeşitli pasta kalıpları

2.1.2. Diğerleri:












Hamur tahtası
Maya kabı
Kaseroller
Çeşitli boylarda fırın tepsileri
Spatula
Bıçak
Kaşık
Katkılı ekmekler için çeşitli pasta kalıpları
Kesme tahtası
Yumurta kasesi
Yumurta fırçası
12



Fırın
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Yukarıda verilen araçlara ilaveten ticari mutfaklarda kullanılan araçlar da şunlardır:















Planet mixer: Her çeşit hamurun yoğrulmasının yanı sıra mayonez vb
ürünlerin homojen olarak karıştırılmasını sağlar.
Konik yuvarlama makinesi: Makineye verilerek kesilen hamurların
aşağıdan yukarıya dönerek çıkarken düzgün bir şekilde yuvarlanmasını
sağlar.
Ara dinlendirme makinesi: Makineda ki senkronlama sayesinde her
hamurun doğru zamanda dinlendiricideki hazneye düşmesini sağlayarak
dinlendirme sonunda yandaki sıraya kaymasını sağlar.
Klima ünitesi: Kaliteli ekmek üretiminde en önemli faktör, hamurun ve
mayalanma süresinin kontrolünü sağlayan bir ünitedir. Klima optimum
sıcaklık ve nem üretimini gerçekleştirir.
Mayalandırma kabini: Ekmek üretimi için hazırlanan hamurlar
mayalandırma kabinine koyularak hamurun uygun nem ve ısı ortamında
mayalanmasını sağlar.
Sabit kazanlı otomatik spiral mixer: Homojen bir hamur karışımı elde
etmek için kullanılmaktadır.
Hamur yoğurma makinesi: Karıştırma çatalı ile her çeşit hamuru
yoğurabilecek kapasitede bir makinedir.
Un eleme makinesi: Kompak yapıda tasarlanmış bu makine unu
havalandırarak elenmesini sağlar.
Katlı fırın: Küçük hacimli işletmelerde kullanılan 2-3 katlı bir fırın
çeşitidir.
Döner arabalı fırın: Genellikle 10 tepsili olup fırınlar ve otellerde
kullanılan bir fırın çeşitidir.
Konveksiyonlu fırın: İçindeki fan sayesinde sıcak hava sirkülasyonu
sağlayarak tüm hacme homojen olarak uygulanmasını sağlar. Mayalı
ürünler için uygun bir nemli ortam sağladığından oldukça kullanışlı bir
fırındır.
Borulu katlı fırın: Sıcaklık, buharın dairesel borular içinde
dolaştırılmasıyla sağlanır. Pişme odaları halka şeklinde borularla
kaplanmıştır.

2.2. Hazırlamada Kullanılan Gereçler, Özellikler ve Miktarı
2.2.1. Un
Yukarıdaki sayfalarda verilen bilgileri tekrar inceleyiniz

2.2.2. Maya
Yukarıdaki sayfalarda verilen bilgileri tekrar inceleyiniz.
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2.3. Çeşitlendirmede Kullanılan Gereçler
Mayalı hamur yapım tekniği esas özelliklerine uygun olmak suretiyle kuş üzümü,
Ayçiçeği içi, haşhaş tohumu, susam, keten tohumu, tarçın gibi çeşitli malzemeler kullanarak
da katkılı ekmekler yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta kullanılacak olan yardımcı
gerecin özelliğine uygun olarak hamura ilavesidir.

2.3.1. Kuş Üzümü ( Vitis Vinifera )
Adı mitolojide geçen bu meyve eski çağlardan beri bilinir. Kökeni Kafkasya’dır.Üzüm
suyuna bitkisel süt derler. Çünki bileşimindeki albüminli maddeler ana sütündekilerden daha
üstündür.Şekeri ve mineralleri boldur. 100 gr. üzümde 79 kalori vardır. Üzümde C vitamini
yoktur, buna karşılık A – B1 - B2 vitaminlerince zengindir. Bu vitaminler özellikle
karaciğer ve sinirler için çok gereklidir. Yapılan incelemeler üzümde pektin, krem tartar,
tanin, fosforik asit, sitrik ve formik asitler bulunduğunu ortaya koymuştur. Kalsiyum.
Potasyum, magnezyum, demir, silisyumiyot, çinko, kükürt, ve manganezde boldur.bu
mineraller insanıfiziksel ve sinirsel yorgunluğa karşı korur. Üzüm aynı zamanda idrar
söktürücüdür, toksinleri atar, kanı temizler. Üzüm şekeri saf glikoz olduğundan kalp
kaslarının başlıca besinidir. Üzümde çabuk sindirilen ve organların gereksindiği früktoz
bulunur. 1 litre üzüm suyu 800 kalori sağlar. Üzümde 15 çeşit amino asit bulunur. Bunların
yedi tanesi sinir hücreleri için gereklidir. Üzümdeki glutamik asit, beyin metabolizmasını
etkileyerek bu organın yorgunluğunu giderir.

mında kullanılma şekli
unu iyice elendikten sonra,şekil verilerek tepsiye ve ya kalıba dökülmüş olan hamurun üzerine serpile

2.3.2. Tarçın
Defnegillerden olan tarçın ağcının kabuklarından elde edilir. Seylan kökenli bu
baharat, bilinen baharatların en eskisidir. Güney Asya, Orta Amerika ve Brezilya’da yetişen
bu bitki içindeki kokulu ve uçucu yağdan ötürü baharat olarak kullanılmaktadır Öksürüğü
yatıştırıcı, karaciğeri güçlendirici, sindirim sistemi spazmlarını giderici etkileri yanında
sindirim zorluklarına ve ishale de iyi gelir. Tarçın, çubuk ve toz halinde kullanılır. Toz haline
kabuklarının ezilerek getirilmesiyle olur. Ancak toz haline getirilmiş olan tarçının kokusunu
çabuk kaybetmesinden dolayı kabuk parçaları halinde ve cam kavanozlarda saklanması
gerekir.mutfaklarda genellikle sütlü tatlılarda ve hamur tatlılarında, şekerlemelerde,
pastalarda, bazı yekmek çeşitlerinde, sos yapımında, boza- salep türü içeceklerde ve hatta
kaynatılmak suretiyle çay şeklinde de tüketilmektedir. Mutfaklara özellikle tatlılarda,
reçellerde, kremalarda, gözlemelerde, kompostolarda, pasta, çörek ve ekmek hamurlarında
kullanılmaktadır.

Tarçının katkılı ekmek yapımında kullanılma şekli

Tarçın genelikle toz haline getirilmiş şekli hamurun içine karıştırılmak suretiyle kullan

2.3.3. Anason
Çinliler için kutsal olan bu bitki, eski çağlardan bu yana ilaç olarak kullanılagelmiştir.
Genelde taze tohumları, toz haline gelmiş tohumları veya taze yaprakları kullanılır. Kendine
has kokusu ve lezzeti vardır. Özellikleri; insanı yatıştırması, soluktaki ağır kokuyu yok
etmesi, bağırsaklardaki gazları dağıtması, idrar söktürmesi, emziren annelerde süt getirmesi
ve spazmı gidermesidir. Mutfaklarda çorba yapımında, sos yapımında, ekmek hamurlarında,
çöreklerin ve bisküvilerin hazırlanmasında, bazı tatlılarda ve ağır yemeklerde kullanılır.

Anasonun katkılı ekmek yapımında kullanılma şekli
Tane halindeki anason iyice ezildikten sonra çörek ve ekmeklerin içinde kullanılır.

2.3.4. Susam
Bir metre boyunda, yağ veren bir yıllık otsu bir bitkidir. Başlıca Hindistan, Çin ve
Sudan’da yetişir. Bitkinin alt yaprakları karşılıklı ve loblu, üst yapraklar tam ve mızrak
şeklindedir. Çiçekler beyaz veya pembe olup, yaprakların koltuğunda salkım durumunda
toplanmışlardır. Meyveleri 2-3 cm boyunda, uzun, prizmatik ve çok tohumlu bir kapsüldür.
Susam, sıcağı çok sever. Isı miktarı fazla olan yerlerde tohum verimi ve yağ oranı artar. Orta
derecede ağır ve humuslu topraklarda iyi yetişir. Tohumlarından % 50 civârında yağ elde
edilir. Yağı hemen hemen kokusuz ve soluk renklidir. Yemek yağı olarak kullanılır.
Tedâvide müshil etkilidir. Kabukları soyulmuş susam tohumlarının ezilmesiyle tahin elde
edilir. Bu da tahin helvası yapımında kullanılır. Ayrıca susam tohumları simit, pasta ve
ekmek yapımında da kullanılır.

ında kullanılma şekli

e kullanılır yada üzerine yumurta sarısı sürüldükten sonra serpilmek suretiyle kullanılır. Genellikle ter

Tahin susamın ezilmesiyle elde edilen akıcı kıvamda ancak yoğunluğu fazla bir
mayidir. Besin değeri susamla aynıdır. Kahvaltıda, bazı tatlıların ve tatlı sosların yapımında
ve hamur işlerinde kullanılır.

Tahinin katkılı ekmek yapımında kullanılma şekli:

Tahin; piyasada satılan haliyle veya kendi yağında yakılmadan kısa süreli kavruldukt

2.3.5. Keten Tohumu
30-100 cm yükseklikte, mavi çiçekli ve bir yıllık bir kültür bitkisidir. Latince ismi
“Çok faydalı bitki” anlamına gelmektedir. Keten, Mısırlılardan beri tarımı yapılan ve çok
değişik amaçlarla kullanılan bir bitkidir. Tohumları; 4-6 mm uzunlukta, yumurta biçiminde,
yassı, parlak, kırmızımtırak esmer renkli, kokusuz ve yağlı lezzetlidir. Keten tohumu;
Linoleik Asit ve Oleik Asit, A vitamini (Beta-karoten) içermektedir. Keten tohumunun
içerdiği bu yağ asitleri (omega 3-6-9); vücut sıcaklığının korunması, sinir kılıflarının
yapılması, dokuların korunması ve enerji üretimi için hayati önem taşımaktadırlar.Yağ
asitleri; kan damarlarının genişlemesi, kolesterol metabolizması ve diğer kritik bio-kimyasal
fonksiyonlar dahil çeşitli vücut prosesleri için gerekli olan prostaglandinlerin üretimi için de
çok önemlidir. Prostaglandinler hormon benzeri maddeler olup; bağışıklık sistemi, üreme,
kalp-damar ve sinir sistemi gibi sistemlerin fonksiyonlarının düzenlenmesine yardım ederler.

humunun katkılı ekmek yapımında kullanılma şekli

mu da aynı tarçında olduğu gibi toz haline getirilmiş şekli hamurun içine karıştırılmak suretiyle kullan

2.3.6. Haşhaş
Yurdumuzun bazı bölgelerinde de yetişen haşhaş bitkisinin tohumları mutfaklarda baharat
olarak kullanılır. Özellikle Orta Avrupa ve Yahudi mutfaklarında yer alan haşhaş tohumu
keklere, tatlılara, pudinglere, eriştelere, bisküvi ve
ekmeklere katılmaktadır

Resim 12 Haşhaşlı ekmek

Resim 13: : Haşhaş tohumu

Haşhaş tohumunun katkılı ekmek yapımında kullanılma şekli:

Haşhaş tohumları yağsız tavada hafifçe kavrularak yada ezilmek suretiyle hamura ek

2.3.7. Ceviz
Besin değeri yönünden çok değerlidir. B6
vitaminin, thiamin ve folik asit gibi birçok değerli
vitamin yönünden zengindir. Demir, çinko, bakır,
magnezyum, fosfor ve potasyumca da zengin olup
sodyum ve selüloz yönünden fakir bir gıdadır. 100
gr yenilebilir ceviz içi 14 gr protein içerir. Bu
proteinin büyük sindirebilir proteindir. Kolesterol
içermez ve özellikle doymamış yağ asidi içeriği
yüksektir. Ceviz yağının % 58 i linoleik, % 12 si
linolenik asit tir. Bu iki yağ asidi sağlıklı yaşam
için çok gereklidir
Resim 14: Cevizli ekmek

Cevizin katkılı ekmek yapımında kullanılma şekli
Ceviz içi hamurun içine, ezilmiş, julienne şeklinde veya daha iri boyutlarda
kıyılmış olarak ilave edildiği gibi, yarım ceviz içi tepsiye dizilmiş olan hamurların
üzerine yerleştirilmek suretiyle de kullanılabilir.
Julienne doğrama yöntemi için Sebzeleri Pişirmeye Hazırlama modülünü tekrar
inceleyiniz.

2.3.8. Ay çekirdeği içi
Ayçiçeği bitkisinin meyveleri ve aynı
zamanda tohumları olan ayçiçeği içi yağlı
tohumlar grubuna giren bir bitkidir. Besin
değeri açısından diğer fındık, fıstık ve
ceviz le hemen hemen eşdeğerdedir. Yağ
üretiminde kullanılan ve sofralaramızda
çerez olarak da tüketilmekte olan ayçiçeği
içi aynı zamanda katkılı ekmek yapımında
da kullanılmaktadır.
Resim 15: Sade / ayçiçekl i/ yulaflı ekmek (Soldan sağa)

Ayçiçeği içinin katkılı ekmek yapımında kullanılma şekli:
Ay çiçeği içi robotta iyice ezilerek çekilmiş olarak, hazırlanmış olan hamurun i

2.3.9. Çöven
(Gipskrau / Gypsophile / Gypsophila / Sabunotu / Helvacikökü / Saponaia officinalis)
Haziran-temmuz aylarinda beyaz çiçekler açan, 50-60 cm yüksekliginde çok dalli, çok
senelik, kazik köklü, otsu bir bitki. Yapraklari sapsiz, soluk yesil renklidir. Çiçekler küçük
pembe ve beyaz renklidir. Tohumlar küçük, hemen hemen böbrek seklinde esmer renkli ve
üzeri pürtüklüdür. Köklerinin dövülmesinden çöven elde edilir. Memleketimizde 27 kadar
türü bulunur. İdrar söktürür. Terletir. Vücuda rahatlik verir. Kusturur ve balgam söktürür.
Eskiden beri temizleyici olarak, lekeleri çıkarmak için kullanilir. Memleketimizde ve Yakın
Dogu’da “Tahin Helvasi” yapiminda da kullanildigi için buna, helvaci çöveni ismi de
verilmektedir. Bazı yörelerimizde ve Kıbrıs’ta, pişirilerek salamura edilen Hellim tipi
peynirin bozulmamasi için suyuna çöven kökü bırakılır. Trakya bölgesinde çöven otundan
“Köpük Helvasi” ismiyle beyaz, köpüksü helva yapılır. Ayrıca çöven katkılı ekmek
yapımında da kullanılır.

tkılı ekmek yapımında kullanılma şekli

ezilmiş olarak mayalı hamurun ilk yoğrulması esnasında hamurun içerisine karıştırılmak suretiyle ku

2.3.10. Diğer katkı maddeleri:
Kekik
Çimenlik tarla kıyılarında, orman kıyılarında ve çayırlardaki karınca yuvalarının
üstünde yetişir. Güneş ve sıcak istediği için, toprak sıcaklığının fazla olduğu kayalık ve
dağlık yerlerde çoğalır. Güneşli öğle sıcağında menekşe renkli çiçeklerden güzel koku
yayıldığından, Haziran-Ağustos arası toplanır. Şifası yapraklarındadır. Bunlar saplarıyla
toplanır, gölgede kurutulup ufalanır.
Faydaları:







Antiseptik uyarıcı ve güçlendirici etkisi olup, virüs ve bakterileri
uzaklaştırıcı etkisi vardır.
İdrar söktürücü, vücut yağlarını eritici özellikleri vardır.
Kan sirkülasyonunun hızlandırdığından kalbe faydalıdır.

Kan şekerini düşürücü etkisi vardır.
Karın ağrısı ve gazı giderici etkisi vardır, spazm gidericidir.







Böbrek taşlarını düşürücü etkisi vardır.
İştah açıcı, hazmı kolaylaştırıcı, mide bulantısını teskin edici özelliği
vardır.
Soğuk algınlığında, balgam söktürücü, öksürük / astım krizini yatıştırıcı
etkisi vardır.
Ağız antiseptiği olup, diş ağrısını giderici etkisi vardır.
İshallerde ve gıda zehirlenmelerinde olumlu etkileri vardır.

ek yapımında kullanılma şekli:
rin yapımında, ilk yoğurma esnasında eklenebildiği gibi içli hazırlanan ürünlerde içi lezzetlendirmek a

Süt :

Sütün katkılı ekmeklerde kullanım şekli
Süt katkılı ekmeklerin ana hamuruna ılık su yerine ılık süt olarak ilavesiyle kullanılmaktadır.

Peynir:

Şekil 16: Peynir

Kaşar ve Gravyer gibi sert peynirler zar şeklinde doğranmış haliyle ekmek hamurunu

Yoğurt :

uruna ilave edilmek suretiyle kullanılır. Ancak yoğurt ilavesi hamurun kıvamını etkileyeceğinden, bu d

Zeytin:
Dünyanın en sağlıklı ve doğal bitkisel yağ
kaynağı olan zeytinin tarihi, günümüzden 8.000
yıl öncesine dayanır. Tarihi gelişimi içinde bir
çok efsaneye kaynak olan zeytin, eski
uygarlıkların yazıtları ve kutsal kitaplarda yer
almıştır. Ayrıca, beyaz bir güvercinin Nuh’un
gemisine tufan sonrası canlılık belirtisi olarak,
ağzında zeytin dalı ile dönmesi nedeniyle, zeytin
yüzyıllardır barışın simgesi kabul edilir.

Resim 17: Siyah ve biberli yeşil zeytin

Oleacea familyasının bir üyesi olan zeytinin (Olea europaea L.) anavatanı,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni de içine alan Yukarı Mezopotamya ve Güney Ön Asya’dır.
Yayılışı iki yoldan olmuştur. Birincisi Mısır üzerinden Tunus ve Fas’a, diğeri ise Anadolu
boyunca Ege adaları, Yunanistan, İtalya ve İspanya’yadır. İlk kültüre alınışı ve ıslahı Samiler
tarafından olmuştur

Zeytinin meyvesi sofralık ve yağlık olmak üzere iki şekilde değerlendirilir. Sofralık
zeytin, yeşil veya siyah olum safhalarında hasat edilip, salamura edilirse yeşil veya siyah
sofralık zeytin olarak tüketime hazırlanmış olur.
Yağ içeriği ile enerji miktarı siyah zeytinde yeşil zeytine göre daha yüksek iken,
özellikle A vitamini, demir ve kalsiyum yönünden tersi bir durum söz konusunudur.

Zeytinin katkılı ekmeklerde kullanım şekli :Katkılı ekmeklerde siyah / yeşi
Domates:

Resim 18:Tepside mayalandırılan cevizli/ domatesli ekmek hamuru

lı ekmeklerde kullanım şekli
ı soyulduktan sonra concasse (küp) şeklinde doğranmak suretiyle hamur yoğrulduktan sonra ilavesiy

.
Patates:
Beslenmemizde önemli yeri olan bir besin maddesidir. Patates yumrusu, toprak altı
gövdeleri olan bitki grubunun en büyük bölümünü teşkil eder. C ve B grubu vitaminleri,
protein, karbonhidrat, kalsiyum, demir ve sodyum, potasyum ve yiyeceklerimiz için esas

olan mineralleri içerir. Potasyum açısından zengin
olması hastalar açısından oldukça önemlidir. Çünki
elektrolit dengesinde potasyum en kolay patatesten
sağlanabilir. Patates % 70-75 oranında su içerir.
Patatesin lif içermesi de sindirim sistemi için çok
faydalı bir özelliktir. Genellikle renklerine ve
şekillerine göre gruplanrdırılır. İri, uzun, yuvarlak,
orta boy, küçük boy veya beyaz, beyaza yakın, sarı,
kuru yaprak rengi, kırmızımsı, hatta Madagaskar
patatesi denilen siyah patates ( zenci patates) gibi
daha pek çok çeşitleri vardır.
Resim 19: Patatesli ekmek

Taze patatesler haşlamalar için uygundur. Henüz tam olgunlamadıkları için kabukları
çok çabuk soyulur. Haşlandıkları zaman şekillerini kolay kaybetmezler. Ancak püre vb.
çeşitler içinde taze olmayan patateslerin kullanılması gerekir.
Patates serin ve rutubetsiz ortamda depolanmalıdır.

uretiyle, yada baharatla lezzetlendirildikten sonra iç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca haşlanmış ve mire

Mire poix doğrama şekli için Sebzeleri Pişirmeye Hazırlama modülünü tekrar
inceleyiniz.
Maydanoz :
Kullanım alanı en fazla olan bir ot
çeşididir. Batı Avrupa ülkeleri, Makedonya,
Lübnan ve ülkemizin hemen her yerinde
yerinde yetiştirilebilir. Genelde yaprağı ve
sapı bir arada kullanılır. Bileşiminde bulunan
esanslar nedeniyle hoş kokusu ve tadı ile
yemeğin lezzetini artırır. Tatlılar hariç hemene
hemen her yemekte kullanılır. 10 gr. taze
maydanozda 3.6 gr. protein, 0.6 gr. yağ, 8.5
gr. karbonhidrat ve 8500 IU vitamin A, 172
mgr. vitamin C bulunmaktadır.
Resim 20: Dereotu / maydanoz

Maydanozun katkılı ekmeklerde kullanım şekli
Julienne doğranmış taze maydanoz katkılı ekmeklerin hamurununun ilk yoğrulması a

Dereotu :
Maydanozdan sonra en çok kullanılan ot türüdür. Avrupa ve Akdeniz ülkeleri,
Hindistan, Amerika, İran ve Mısır’da yetiştirilmektedir.Genelde taze kullanılmasına karşılık
kurutulmuş ve ince doğranıp suyu sıkılarak dondurulmuş şekli de çok kullanılır. Sap
kısımları da demet halinde yemeğin içinde veya dibinde kullanılmaktadır. Kurutulmuş
dereotunun % 56.0 ı karbonhidrat, % 4.4 ü yağ, % 20.0 ı protein ve % 7.3 ü sudur.
Zeytinyağlı yemek ve dolmalarda, çeşitli et ve sebze yemeklerinde, hamur işlerinde
kullanılır.

a eklenebildiği gibi, hamurun ilk mayalandırmasından sonra ki şekil verilmesi aşamasında iç olarak ku

Nane :
Akdeniz ülkeleri, Arjantin ve Amerika’da, ülkemizde ılıman bölgelerde yetişmektedir.
Yapraklarının şekline kuvvetine göre farklı tipleri varsa da koku ve lezzeti aynıdır.
Türk mutfağında önemli bir yeri vardır. Dolmalardan çorbalara ve salatalara kadar her yerde
taze ve kuru naneyi bulmak mümkündür. Ferahlatıcı, rahatlatıcı koku ve lezzete sahiptir.
Yabancı mutfaklarda da yeri oldukça büyüktür. Çorbalarda ( özellikle yoğurtlu ) , etli ve
zeytinyağlı dolmalarda, salatalarda, hamur işlerinde, mantı ve sebze yemeklerinde ve çeşitli
sosların hazırlanmasında kullanılır. Şekerlemelerde ve likör yapımında da önemli bir yeri
vardır. Aynı zamanda sıcak olarak ta içilmektedir. 100 gr. taze nanede 4.0 gr. protein, 1.3 gr.
yağ, 7.9 gr. karbonhidrat, 14.000 IU vitamin A, 35 mg. vitamin C bulunmaktadır.

Nanenin katkılı ekmeklerde kullanım şekli:
Julienne doğranmış taze nane ve kuru nane katkılı ekmeklerin hamurununun ilk yoğr
Yeşil / kırmızı biber:

Meksika, Orta Amerika, Batı Hindistan ile ülkemizde de yetiştirilen kırmızı biber, acı
ve tatlı olmak üzere iki şekilde yetiştirilmektedir. 100 gr. kırmızı biberde 12.0 gr. protein,
17.3 gr. yağ, 57.0 gr. karbonhidrat 4160 IU vitamin A bulunmaktadır. Çorbalarda ,
yemeklerde, soslarda, hamurdan hazırlanan ürünlerde ve pastırma gibi kışlık erzak
yapımınıda kullanılır.
Ülkemizin birçok yöresinde çeşitli şekillerde hazırlanan pul biber esasen salçalık
biberin kurutularak çekilmesinden elde edilir.
Katkılı ekmelerin yapımında kullanılan içleri lezzetlendirmek amacıyla kullanılabildiği
gibi, hamura ilk mayalanmadan sonra karıştırarak ta kullanılmaktadır.

kırmızı biberin katkılı ekmeklerde kullanım şekli:
ırmızı biberler ince kıyılmak suretiyle hamura ilk mayalandırmadan sonra eklenmek suretiyle kullanıl

Kırmızı pul biber:
Kırmızı pul biber için yukarıda biberler konusunda verilen bilgileri tekrar
inceleyebilirsiniz.

e kullanım şekli
alanma esnasında ilave edilebileceği gibi, poğaça türü ürünleri yaparken kullanılan içleri lezzetlendir

Karabiber :
Sebzeleri Pişirmeye Hazırlama modülünü tekrar inceleyiniz.
24

Karabiberin katkılı ekmekte kullanım şekli
Karabiber katkılı ekmeklerinde iç olarak kullanılan smalzemeye lezzet verici olarak e

Rezene :
Orta Avrupa, Hindistan, Japonya, Asya ve Amerika’da ve ülkemizde bazı bölgelerde
yabani olarak yetişmektedir. Rezene otu anason kokulu bir ot olup, kokusu dereotunu
anımsatır. Taze ve kurutulmuş şekliyle kullanılır. Çorbalarda, soslarda, etlerde, hamur
işlerinde, şekerlemelerde kullanılabilgdiği gibi sıcak olarakda içilmektedir.

Rezenenin katkılı ekmeklerde kullanım şekli:
Rezenenin iyice ezilmiş şekli, katkılı ekmeklere ilk yoğurma aşamasında ilave edilerek kullanılır.

Çörek otu :

Siyah tohumları susamı anımsatır biçimdedir. Kendine has biberimsi bir lezzete
sahiptir. Yabani bir soğanın tohumlarıdır. Afyon, Burdur, Isparta illerimizde
yetiştirilmektedir. Çok güzel koku ve lezzet kazandırır. Baharat olarak keklere ve
bisküvilere de katılır. Sindirimi kolaylaştırıcı etkisi olduğu bilinmektedir.
Çörek otunun katkılı ekmeklerde kullanım şekli:

Ekmeklerin, kullanılmaktadır.
pidelerin, çöreklerinpişirilmedenönceüzerineserpilerek

2.4. Hamurun Hazırlanması.
Birinci faaliyeteki Hamburger ve sandviç ekmeği
hamurunu aynen hazırlayarak kullanacağınız katkıyı
(katkının çeşidine göre) hamuru hazırlama aşamasında
veya hamur mayalandıktan sonra şekillendirilirken
ekleyebilirsiniz. Ekmeğin üzerine kullandığınız katkı
maddesi ile süsleme yapabilirsiniz. Kullanılan katkıların
hangi aşamalarda eklenmesi gerektiği yukarıda
açıklanmıştır. Bu bilgilerden yararlanarak istediğiniz
çeşitte ekmek hazırlayabilirsiniz. Yağ genellikle
kullanılmaktadır . İsteğe bağlı yağsız olarakta
hazırlanabilir.

2.5. Şekillendirme.
Mayalı hamurlarla hazırlanacak olan katkılı ekmekler istenilen şekilde ve boyutta
hazırlanabilirler. Büyüklüğü ve şekli kullanılacak yere ve ürünün özelliğine göre
değişiklik gösterebilir.

2.6. Pişirilmesinde dikkat edilecek noktalar:
Mayalı hamurlarla yapılan katkılı ekmeklerin pişirilmesinde dikkat edilmesi gereken
noktalar, modülün bilgi sayfalarının ilk kısımlarında verilmiştir. Tekrar inceleyiniz.
İçinde şeker miktarı artırılmış olan ürünler daha kısa sürede pişecekleri için sürenin
ortalama 5 dakika kadar kısaltılması gerekebilir.

2.7. Saklama Koşulları ve Süresi.
Mayalı hamurlarla yapılan katkılı ekmeklerin saklama koşulları ve süresiyle ilgili
bilgileri tekrar inceleyiniz.
Bunların haricinde içinde yağ miktarı fazla olan ürünler ve daha çabuk bozulabilecek
katkılarla hazırlanan ürünlerin saklama süresi daha kısadır.

Resim 21: Tepside mayalandırılan sade roll ekmek Resim 22: Yulaflı / sade / ayçiçekli roll
ekmek

Resim 23: Hamburger hazırlığı

Resim 24: Ekmeklerin tepside
soğutulması

UYGULAMA FAALİYETİ
Yapmak istediğiniz ekmek çeşidine göre ölçülü gereçlerinizi hazırlayınız!

İŞLEM BASAMAKLARI

ÖNERİLER

Çalışma tezgahının ve araçların temizliğini kontrol edip temizleyiniz.

Araçları hazırlayınız

Kuru maya kullanıyorsan ılık su yada sütte eritiniz. Ekonomik olmaya özen gös

Gereçleri hazırlayınız
Bu aşamada ilavesi gereken katkı maddelerini ilave ediniz.

Hamuru hazırlayınız

Süre sonunda hamuru el ve gözle test ediniz.

Hamuru mayalandırınız.

İç malzemesini bu aşamada hamurun arasında kullanınız.

Hamura şekil veriniz.

Pişirme esnasında fırının kapağını sık sık açmayınız.

Hamuru tepside dinlendiriniz.

Sıcak servis edilmesi gerekiyorsa ekmeğin sıcaklığına dikkat

Ekmeği servise hazırlayınız.

Ekmeği Gıda Kodeksine uygun naylon poşetinde sakla

Ürününüzü uygun koşullarda saklayınız

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1) Aşağıdakilerden hangisi katkılı ekmek hamurunda iç olarak kullanılmaz?
A) Peynir
B) Patates

C) Susam
D) Maydanoz

2) Katkılı ekmek yapımında kullanılan katkı maddeleri hangi aşamalarda hamura
ilave edilirler?
A) İlk yoğurma aşamasında
B) İç olarak arasında
C) Pişirme işleminden önce üzerine serpilerek
D) Hepsi
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Ayçiçeği içi iyice ezilerek ekmek hamuruna ilk yoğurmada eklenmelidir
B) Patates ezilerek hamura katıldığı gibi iç olarak ta kullanılabilir
C) Maydanoz ve dereotu gibi sebzeler sadece iç olarak ekmek hamurunda kullanılırlar.
D) Ceviz içi ilk yoğurmada hamura eklendiği gibi üzerinde de kullanılabilir.
4) Aşağıdaki hangisi katkılı ekmek hamurunda kullanılan sebzelerden değildir?
A) Dereotu
C) Maydanoz

B) Patates
D) Taze fasulye

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Peynir hem ezilmiş hem de mire poix şekliyle katkılı ekmek hamurlarında kullanılır
B) Nane sadece kuru olarak ekmek hamuirunda kullanılır
C) Keten tohumu tane olarak da ekmek hamurlarında kullanrılabilirler
D) Katkılı ekmekler oda ısısında 15 gün süreyle saklanabilirler
6) Aşağıdaki hangisi katkılı ekmek hamurunun üzerine serpilmezler?
A) Dereotu
C) Çöven

B) Susam
D) Çörek otu

CEVAP ANAHTARLARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C
D
C
D
A
B

DEĞERLENDİRME
Başarılıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.
Başarısız olduğunuz soruların konularını tekrar ediniz .
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI ÖLÇME ARAÇLARI (PERFORMANS TESTLERİ)
Adı Soyadı
Sınıf:
Modülün
Faaliyet
No:

Tarih

Evet
 Hijyen ve sanitasyon
kurallarına uygun hazırlığını
yaptınız mı?
 Uygun araçları seçtiniz mi?
 Uygun gereçleri seçtiniz mi?
 Tekniğine uygun olarak katkılı
ekmek hamuru yoğurabildiniz mi?
 Mayalandırma işlemini uygun ısı
ve sürede yaptınız mı?
 Hamura ilave edilecek katkı
maddelerinin ön hazırlıklarını
olması gereken şekilde yaptınız
mı?
 Hamura uygun şekli verdiniz mi?
Yumurta sarısını hamurun üzerine
uygun zamanda sürdünüz mü?
 Gereken şekilde yaptınız mı?
 Katkılı ekmek hamurunu uygun
ısıda pişirdiniz mi?
 Pişen ürünü tepside soğuttunuz mu?
 Hazırladığın ekmeği olması gereken
şekilde servise hazırladınız mı?
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Yiyecek Ġçecek Hizmetleri

DAL/MESLEK

Pastacı/Pastacılık-AĢçı/Mutfak

MODÜLÜN ADI

Mayalı Hamurlardan Ürünler Hazırlama

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül mayalı hamurdan hazırlanan ürünlerin yer aldığı
bir materyaldir.

SÜRE

40/24

ÖNKOġUL

Ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

Mayalı hamurlardan ürünler hazırlamak
Genel Amaç
Uygun mutfak/pastane ortamı sağlandığında tekniğine
uygun mayalı hamur hazırlayacak, bu hamurdan ürün
özelliğine uygun istenilen renk, tat ve özellikte çeĢitli
ürünler yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1. Mayalı hamurları tekniğine uygun olarak
hazırlayabileceksiniz.
2. Mayalı hamurlardan ürün özelliğine uygun
istenilen renk, tat ve özellikte çeĢitli ürünler
hazırlayabileceksiniz.
3. Mayalı hamurlardan ürün özelliğine uygun
istenilen renk, tat ve özellikte çeĢitli yöresel
ürünler hazırlayabileceksiniz.
4. Mayalı hamurlardan ürün çeĢidine uygun istenilen
renk, tat ve özellikte uluslararası ürünler
hazırlayabileceksiniz.
5. Sebzeler, et ürünleri, diğer gereçleri kullanarak
istenilen renk, tat, görünüm ve çeĢitte pizzalar
hazırlayabileceksiniz.
6. Mayalı hamurlardan ürün çeĢidine uygun istenilen
renk, tat ve özellikte çeĢitli simitler
hazırlayabileceksiniz.
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Donanım: Uygun kalıplar (kopatlar), elek, kâseler,
merdane, ölçü kapları, , terazi, yumurta fırçası, kastrol,
tepsiler, bıçak, doğrama tahtası, krema torbası, tencere,
spatül, hamur kazıyıcı, fırın, ocak.
Ortam: Mutfakta pastacılık bölümü
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme
vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi
ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

v

GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Modern yaĢamın getirdiği boĢ zaman ve harcanabilir gelirde artıĢ, kadının iĢ
hayatına girmesi, eğlenceye olan bakıĢ açısının değiĢmesi gibi faktörlerle birlikte yemek
alıĢkanlıkları da değiĢmiĢ, ev dıĢında yemek yeme olgusu geliĢmiĢtir. Bu değiĢimle birlikte
yiyecek-içecek sektörü hızlı bir geliĢme içine girmiĢtir.
Sektörde yaĢanan bu geliĢmeyle birlikte her geçen gün bu alana hizmet eden iĢletme
sayısında artıĢ yaĢanmıĢtır. Sayısı hızla çoğalan bu iĢletmeler arasında rekabet
yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Her iĢletme asıl amacı olan kâr etme dürtüsüyle daha fazla
konuğu nasıl çekerim kaygısı taĢımıĢ ve tercih edilebilmek için farklar yaratma çabasına
girmiĢtir.
Yiyecek içecek sektöründe yer alan iĢletmeler tercih edilmek için kaliteli ürün ve
hizmet sunmak durumundadırlar. Ürün ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyen ise
iĢletmenin çalıĢanlarıdır. ÇalıĢanların mesleğini seven, alanında yeterli, ülke ve dünya
mutfağını tanıyan, yeniliğe açık ve insan iliĢkilerinde iyi olmaları gerekir. Bu nitelikteki bir
çalıĢan ise iyi bir eğitim sürecinden geçmiĢ olmalıdır.
Yiyecek içecek sektörüne eğitimli eleman yetiĢtirmek için faaliyet gösteren kurum ve
kuruluĢlarda eğitim alan sizler sektörün vazgeçilmez kalifiye elemanları olma yolundasınız.
Bulunduğunuz durumu değerlendirmeli, mesleğinizle ilgili kendinizi en iyi Ģekilde
yetiĢtirmelisiniz.
Elinizdeki modülle alanınızda önemli bir yere sahip olan mayalı hamurları tanıyacak
ve mayalı hamurlardan hazırlanan ürünleri öğreneceksiniz. Elde ettiğiniz bilgiler
doğrultusunda yapacağınız uygulamalarla kendinizi geliĢtirecek, bu bilgileri ihtiyaç
duyduğunuz zamanlarda rahatlıkla kullanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve
koĢullar sağlandığında mayalı hamurları tekniğine uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Hamur yapımında kullanılan maya çeĢitlerini araĢtırınız. Elde ettiğiniz
bilgileri öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. MAYALI HAMUR HAZIRLAMA
Maya, doğada her yerde bulunabilen, birçok çeĢidi olan, tek hücreli bir
mikroorganizmadır. Hamur mayası bu mikroorganizmanın Saccharomyces cerevisiae isimli
bir alt grubudur. Ekmek ve diğer hamur iĢlerinin mayalanma yoluyla üretimi, günümüzden
binlerce yıl öncesine, Mısır ve Sümer uygarlıklarına kadar uzanmaktadır. Ancak bu
mikroorganizmaların mayalanmaya neden olduğunu kanıtlamak için bilimsel metotlar ilk
olarak 19. yüzyılda Luis Pasteur tarafından kullanılmıĢtır. Sınai maya üretimi ise yine 19.
yüzyılda Avusturya'da baĢlamıĢ ve o günden bu yana teknolojide çok hızlı ilerlemeler
kaydedilmiĢtir.
Maya yüzde 50 oranında protein, B grubu vitaminler, demir, krom, magnezyum,
fosfor, çinko ve selenyum gibi mineraller içermektedir. Maya, hamurda mevcut yaĢayan tek
organizmadır. YaĢayan organizma olması dolayısıyla da ısıya karĢı hassastır.

Resim 1. 1: Hamur mayalandırmada yaĢ, kuru ve instant maya
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Mayaların geliĢmesi için Ģekere ihtiyaçları vardır. ġekerden alkol ve karbondioksit
oluĢtururlar. Bu reaksiyon mayaları gıda endüstrisi için son derece önemli yapmaktadır.
Ayrıca mayalar hoĢ aroma maddeleri de oluĢturmaktadırlar. Bu aroma bileĢikleri son
ürünün lezzetinde önemli rol oynamaktadırlar.

1.1. Hamurun Hazırlanması
Mayalı hamur yapımı, malzemelerin hazırlanması, yoğurma, dinlendirme,
Ģekillendirme gibi dört ana bölümden oluĢur. Temel mayalı hamur yapmak için gereçler (1
ölçü);

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya/ 1 tatlı kaĢığı kuru maya/ ½ paket yaĢ maya

1 tatlı kaĢığı Ģeker

½ tatlı kaĢığı tuz
Önce uygulanacak reçetede belirtilen malzemeler ölçülerek hazırlanır. Kullanılacak
Kuru maya 35-40°C'deki sıvının içine 1 tatlı kaĢığı Ģeker ilâve edilir ve kuru maya bu
sıvının içinde karıĢtırılarak eritilir. Unun ortası bir çukur Ģeklinde açılır ve bu mayalı sıvı
oraya dökülür, ön mayalanma için 10 dakika beklenir. Daha sonra diğer malzemeler ilâve
edilir ve hamur kuru hale gelip kendini kabın kenarından ayırana kadar elle veya mikserle
yoğrulur.
YaĢ maya kullanılacaksa maya parçalanarak diğer malzemelerle birlikte
kullanılabildiği gibi sıvı ile karıĢtırılıp da kullanılabilir. Ġnstant maya ise doğrudan un
ve diğer malzemelerle karıĢtırılır.

Resim 1. 2: Hamur malzemelerini uygun sıraya göre ilave edilmesi
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Hazırlanan hamur üzeri örtülerek sıcak bir yerde kabarmak üzere dinlenmeye bırakılır.
Bu sırada hamurun yüzeyinin düzgün olmasına, çatlaklar olmamasına dikkat edilmelidir.
Dinlenme süresi hamur iki katı büyüklüğe ulaĢana kadar sıcaklıkla doğru orantılı olarak 1560 dakika arasında değiĢir. Yani hamurun beklediği yer ne kadar sıcaksa mayalanma süresi
o kadar kısalır. Mayalanma iĢlemi sırasında oluĢan gazları dıĢarı çıkartmak için
mayalanmanın sonuna doğru hamurun üzerine yumrukla 3-4 kez bastırılmalıdır. Mayalanma
iĢleminin tamamlanıp tamamlanmadığını anlamak için hamura parmakla bastırılır, kısa bir
süre içinde eski hâlini alıyorsa mayalanma iĢlemi tamamlanmamıĢ demektir. Eğer parmak
izi aynen kalıyorsa yeterince mayalandığı anlaĢılır. Kuru maya yerine yaĢ maya
kullanıldığında tariflerdeki kuru maya miktarının iki katı kullanılmalıdır.

Resim 1. 3: Önceki hacminin iki katına ulaĢan hamur

1.1.1. Hazırlamada Kullanılan Araç ve Gereçler
Mayalı hamur hazırlamada kullanılan araçlar Ģunlardır:









ÇeĢitli boylarda muhtelif kaplar: Plastik, alüminyum, emaye, çelik, cam ve
porselen gibi malzemelerden üretilmiĢ olan kaplar.
Mayalama kapları: Çelik, cam, seramik, plastik ve benzeri malzemelerden
olabilmektedir. Ağzı kapaklı olanlar tercih edilir.
Çırpma telleri: ÇeĢitli boylarda çelik olanlar tercih edilir.
Mikser: Elde kullanılmak üzere hazırlanmıĢ olup plastik ve çelikten
üretilmiĢ tiplerinin yanı sıra elektrikle çalıĢan çeĢitleri de vardır.
KaĢık ve çatallar: Paslanmaz çelikten üretilmiĢ olanları tercih edilir.
Metal ve plastik hamur kesme bıçakları: Hamurun kesilmesinde,
çizilmesinde, çevrilmesinde, unun temizlenmesinde olmazsa olmaz
malzemelerdendir.
Hamur yoğurma makinesi: KarıĢtırma çatalı ile her çeĢit hamuru
yoğurabilecek kapasitede bir makinedir. Hamur yoğurmayı oldukça kolay
bir hâle getirmiĢtir.

Resim 1. 4: Hamur yoğurma makinesi







Ölçü kabı: Hamur mayalandırmada kullanılan gereçlerin tam ölçüsünde olması
için kullanılmalıdır.
Muhtelif süzgeçler: Unu eleyerek havalandırmak ve çalıĢma matına homojen
olarak un serpmeyi sağlamak için kullanılan olmazsa olmaz malzemelerdendir.
Bir kaç boy olması gerekmektedir.
Isı ölçer: Suyun, hamurun, fırının iç ısısını vb. ölçmede kullanılır. Zaman
zaman ihtiyaç duyulabilmektedir.
Mutfak tartısı: Temel aletlerdendir. 2 kg’lık tartılar yeterlidir. 1'er g
hassasiyete sahip olanlar tercih edilebilir.

Mayalı hamur hazırlamada kullanılan gereçler Ģunlardır:


Un: Buğday, arpa, yulaf vb. hububatın çeĢitli yöntemlerle öğütülmesi sonucu
elde edilmiĢ tozlarına un denir. Yarı iĢlenmiĢ bir gıdadır. Undaki ana
bileĢenler, gluten, niĢasta, selülozik içerik, Ģeker (karbonhidrat), yağ ve sudur.
Genel olarak iki tür buğdaydan söz edilir: Sert buğday ve yumuĢak buğday.
YumuĢak buğday ekmek yapımında, sert buğday ise makarna yapımında
kullanılır. Hamur iĢlerinde kullanılan hububat çeĢitli olmasına karĢılık aksi
belirtilmedikçe un diye bahsedilen buğday unudur.

Resim 1. 5: Hamur yapımında en yaygın olarak kullanılan buğday unu



Su: Hamur yapımında su, toplam hamur kitlesinin hemen hemen % 40′ını
oluĢturur. Mayalı hamur yapımındaki en önemli bileĢiklerdendir. Kullanılan
suyun miktar ve bileĢimi hamurun kalitesine doğrudan etki eder.

Hamurdaki su ile

Unun niĢasta tanecikleri ĢiĢer.

Buğday proteinleri suyu emerek elastik bir yapı kazanır.

Alkol fermantasyonunun baĢlaması ve yayılması için gerekli yaĢ ortamı
su sağlar.

Enzim ve mayalar da gerekli biyolojik değiĢimlerini undan suya geçen
ve suyun yapısında bulunan maddelerle yapar.

Resim 1. 6: Mayalı hamur yapımındaki en önemli bileĢiklerden su

Suda bulunan mineral maddeler hem gluteni kuvvetlendirici etki yapar hem de maya
için besin kaynağıdır. Ancak mineral maddelerin aĢırı miktarda bulunması da istenmeyen
bir durumdur.


Tuz: Pratikte tuz katılmıĢ hamurların kolay iĢlendiği bilinmektedir. Tuzun
hamur içinde çeĢitli fonksiyonları olmakla birlikte en önemli etkisi lezzete
yönelik olur. Genel tüketici yapısı tuzsuz ürünü tercih etmez. Tuz verdiği
lezzetin yanı sıra hamurun fiziksel özelliklerini de geliĢtirir;

Gluteni güçlendirerek yumuĢamayı önler, mayanın çalıĢması üzerinde
etkilidir.

Farklı mikroorganizmaların fermantasyonunu da kontrol ettiğinden
istenmeyen asitlik ve tadın oluĢmasını engeller.

Tuzsuz mayalı hamur ürünlerinin küflenme süreleri daha kısa olur. Tuz
katılmadan yapılan ekmekler 4. gün, tuzlu ekmekler 7. gün
küflenmektedir.

Mayalı hamur yapımında kullanılan tuzun özellikleri:




TopaklaĢmayı önleyecek ve çözünürlüğü kolaylaĢtıracak boyutta olmalı,
Fizik olarak temiz, parlak ve beyaz renkli,




Nem çekici maddelerden arınmıĢ olmalıdır.

ġeker: Mayalı hamur ürünlerinde %2-7 oranında Ģeker katılabilir. Ortalama
olarak % 3 oranında katılması mayanın üremesine yardımcı olur. ġeker mayalı
ürünlerin lezzetini artırdığı gibi kabuğunun daha güzel renk almasını da sağlar.
Ancak Ģeker miktarının % 10’un üzerine çıkması hamurun mayalanmasını
yavaĢlatır.

Resim 1. 7: Hamurun mayalanmasını kolaylaĢtıran Ģeker

ġekerin mayalı hamurlarda kullanım yararları:

Mayalanmayı kolaylaĢtırır, yalnız hamura % 6’dan fazla
konulmamalıdır, aksi takdirde mayalanması gecikir.

Maya hücrelerinin beslenmesi ve üremesi için Ģekerli ortam gereklidir.
Ancak Ģekerin fazla olması da maya faaliyetlerini durdurur.

ġeker ilavesiyle hazırlanan ürünlerin daha beyaz olduğu ve daha geç
bayatladığı saptanmıĢtır.

Ev ekmeği, börek ve çörek gibi mayalı hamur ürünlerinin üzerine, fırına
sürülmeden hemen önce sürülen Ģekerli su, ürünün kabuklarının pembe
renkte kızarmasını sağlar.


Maya: Fırıncılık ürünlerinde kabarıklık önemlidir. Kabaran ürünler büyük
hacimli, yapısal olarak elastik bir iç yapıya sahip, kesilirken kolay ayrılma ve
görünüĢe göre hafif olma özelliğine sahiptir. Ülkemizde mayanın fabrika
ortamında üretimini yapan çeĢitli markalar vardır. Maya fabrikalarında modern
teknolojiler kullanılarak yaĢ maya, kuru maya ve instant maya üretilmektedir.

YaĢ maya: Fermantasyon sonucu üretilir. Ev ve endüstriyel kullanımlar
için farklı gramajlarda paketlenir. % 70 su içeriği bulunur. Maya
kullanılıncaya kadar 4°C’de saklanır. Uygun koĢullarda dayanma süresi
3-4 haftadır.

Kuru maya: YaĢ mayanın dayanma süresini arttırmak amacıyla elde
edilmiĢtir. Su yüzdesi % 7,5-8,3 düzeyine indirilmiĢtir. Kuru mayanın
ılık su içerisinde ıslatılıp su alması sağlandığında kullanımı verimlidir.



Ġnstant maya: Hemen çözünen maya tipidir. Kurutma teknolojisi ile su
içeriği %5′e düĢürülmüĢtür. Küçük granül yapıya sahiptir. Islatmaya
gerek olmadan doğrudan una katılarak kullanılabilir.

1.1.2. Mayanın Hamurdaki Etkileri
Suda eritildiği zaman canlanan ve hızla üreyen maya, hamur yapmada kullanılan unun
içerdiği Ģekerleri ve karbonhidratları yer. Kimyasal süreçte köpüklenen ve kabaran maya
alkol ve karbondioksit üretir. Karbondioksit gazı, mayalanma sürecindeki glütenli hamurun
elastiki ağ gibi tel tel saran dokusu içinde sıkıĢır kalır, kurtulamaz, bunun sonucu hamur
hem esner hem de kabarır. Hamur piĢirilirken yüksek ısı mayayı öldürür ve alkolü de yakar.
BaĢka bir anlatımla alkol uçar. Buna karĢın, hamurda sıkıĢmıĢ karbondioksit gazı sıcakta
daha da geniĢler ve piĢen tarafı kabuk bağlayarak sertleĢen ürünün bilinen gözenekli
dokusunu oluĢturur.

Resim 1. 8: EsnemiĢ ve kabarmıĢ hamur

Hafif, ağızda kolay çiğnenebilen, sakızlaĢıp topaklaĢmaksızın yumuĢak kalabilen,
kolay hazmedilen, iyi bir tat ve aromaya sahip fırın ürünleri üretimi ancak mayalanma
sonucu gerçekleĢmektedir.

1.1.3. Mayalandırma Yöntemleri
Mayalandırma yöntemleri yaĢ /kuru maya ile mayalandırma ve Ġnstant maya ile
mayalandırma(tepsi mayası) olarak ikiye ayrılır.


YaĢ /kuru maya ile mayalandırma

Kuru maya, özel bir kurutma teknolojisiyle üretilen, ev kullanımına uygun bir maya
çeĢididir. Serin ve kuru bir yerde saklanması koĢuluyla raf ömrü on iki aydır. Kuru maya,
kullanımdan 15 dakika önce, ılık suda eritilmelidir. Eritme iĢleminde suyun çok sıcak veya
çok soğuk olması mayaya zarar verir, su ılık olmalıdır.

Resim 1. 9: Kuru maya

Kuru maya ile mayalı hamur yapmak için önce uygulanacak tarife göre belirtilen
malzemeler ölçülerek hazırlanır. Kullanılacak kuru mayanın 3 katı miktardaki ılık (35 – 40
°C'deki) su veya sütün içine bir miktar (8 g) Ģeker ilave edilir ve kuru maya bu sıvının
içinde karıĢtırılarak eritilir. Unun ortası bir çukur Ģeklinde açılır ve bu mayalı sıvı oraya
dökülür. Ön mayalanma için on dakika beklenir. Daha sonra diğer malzemeler ilave edilir ve
hamur kuru hâle gelip kendini kabın kenarından ayırana kadar elle veya mikserle yoğrulur.
YaĢ maya, küp maya olarak da bilinir. Rutubetli ve çabuk bozulabilir Ģekildedir. 42
gramlık küpler hâlinde satılmaktadır. Ekonomik ve pratik kullanımından dolayı tercih edilen
yaĢ maya, yaklaĢık %70 oranında su içerir. 2-6 °C arasında muhafaza edilmelidir. Herhangi
bir eritme iĢlemi yapılmadan, diğer malzemelerle birlikte, doğrudan una katılabilir. Unun
dıĢındaki diğer kuru malzemelerle uzun süre temas ettirilmemesi tavsiye edilir.

Resim 1. 10: YaĢ maya

YaĢ maya ile mayalı hamur yapmak için kuru maya ile yapılan hamur ile yaĢ maya ile
yapılan hamur arasında, yapılan iĢlemler açısından çok az fark vardır. Bu farklar:



Verilen tariflerdeki kuru mayanın iki katı kadar yaĢ maya kullanmak
gerekir.




YaĢ maya doğrudan elle un üzerine ufalanarak kullanılabildiği gibi bir
miktar ılık su içerisinde eritilerek de kullanılabilir.

Ġnstant maya ile mayalandırma (tepsi mayası)

Ġnstant kuru maya, ev kullanımına uygun, yüksek hamur kabartma gücünü uzun süre
koruyabilen, ileri bir teknoloji ürünüdür. Ġnstant maya serin ve kuru bir ortamda saklandığı
takdirde, raf ömrü iki yıldır. Kullanımdan önce suda çözmeye gerek yoktur. Diğer
malzemelerle birlikte unun üzerine doğrudan serpilir veya yoğurma baĢladıktan hemen
sonra hamura katılabilir. Ġnstant kuru maya soğuk su ile direkt temas eder ise aktivite
kaybedebilir. Ġnstant maya ile mayalı hamur yapmak için önce uygulanacak tarife
göre belirtilen malzemeler ölçülerek hazırlanır. 1 paket (15 g) instant maya doğrudan 500 g
unun içine katılır. Daha sonra diğer malzemeler ilave edilir ve hamur kuru hale gelip kendini
kabın kenarından ayırana kadar elle veya mikserle yoğrulur.

Resim 1. 11: Ġnstant maya ve diğer kuru malzemeler

1.1.4. Mayalandırmaya Etki Eden Etmenler




Isı: Mayalı hamur hazırlarken ortamın ısısının ılık olması gerekir. Çok sıcak ve
soğuk ortamlarda maya hücreleri çalıĢamaz ve hamur bozulur.
Mayalandırılarak yapılan hamurlarda ortamın ısısı kadar kullanılacak
malzemelerin ısısı da önemli bir rol oynar. Kullanılan gereçlerin buzdolabından
çıkarılır çıkarılmaz kullanılmaması, ılık hâle gelene kadar beklenmesi gerekir.
Yoğurma: Yoğurma sürelerinin iyi ayarlanmaması sonucunda az yoğurma ya
da fazla yoğurma hacmin yetersiz olmasına veya dokunun zayıf kalmasına
neden olmaktadır. AĢırı yoğurma sonrasında glütenin fazla geliĢimi yapıyı
zayıflatır ve kolayca yıkılmasına sebep olur. Buğday harici diğer tahılların
glüten geliĢimleri istenilen seviyede olamayacağından fazla yoğurulmalarının
gereği yoktur. Hatta az yoğurma ürünün gevrek olmasını sağlayacağından tercih
edilmektedir.

Resim 1. 12: Mayalı hamuru yoğurma

Gerek mikser kullanılarak gerek elde hamur yoğrulması esnasında hedeflenen, elastik
bir yapı, pürüzsüz ve parlak bir yüzeyin oluĢturulmasıdır. Hamurun kıvamı ise yapılacak
olan ürüne göre değiĢebilmektedir. Ancak sert ve sıkı bir hamur, hacimsiz ve katı bir
ürünün; cıvık, yayılma eğilimi olan bir hamur da çökmüĢ, yayılmıĢ bir ürünün habercisi
olacağından dikkatli olunmalıdır.


Maya Miktarı: Mayalı hamurları hazırlarken kullanılan maya miktarı,
yapılacak ürünün çeĢidine, içine konulacak malzemelere ve ürünün miktarına
göre ayarlanmalıdır. Genel olarak 1 kg una 25-30 g yaĢ maya, 10-15 g kuru
maya kullanılması uygundur. Yumurta konularak hazırlanan ürünlerde yaĢ
maya miktarı kg da 60 grama kadar çıkarılabilir. Ancak maya miktarının
gereğinden çok olması kadar az olması da hamurun kalitesini olumsuz
etkileyeceği unutulmamalıdır. Mayanın fazla olması ürünün lezzetini de etkiler.

Resim 1. 13: Hamurda kullanılacak maya miktarı





ġeker, tuz, ılık süt/su: Mayalı hamur hazırlanırken içerisine ilave edilecek diğer
gereçler de ölçülü olmalıdır. Örneğin mayayı erittiğimiz su/süt mutlaka ılık
olmalıdır. Soğuk olması durumunda mayalanma gerçekleĢmez sıcak olması
durumunda ise maya hücreleri ölür dolayısıyla mayalanma olmaz.
Mayalı hamur hazırlarken kullandığımız tuz una karıĢtırılmalı mayayla direk
teması önlenmelidir. Tuz maya hücrelerinin ölmesine ve dolayısıyla hamurun
mayalanmasını önlemeye neden olur. ġeker hamurda mayalanmayı
kolaylaĢtırır, yalnız hamura % 6’dan fazla konulmamalıdır, aksi takdirde
mayalanmayı geciktirir.

1.2. Mayalı Hamurun Özellikleri
MayalandırılmıĢ hamurun belli baĢlı özellikleri Ģunlardır:






Elastik ve yumuĢak bir dokusu vardır.
Mayadan dolayı iyice kabarmıĢtır.
Ġstenilen Ģekli kolayca alır.
Mayadan dolayı kendine has bir kokusu vardır.
Yoğrulmadan önceki hacminin iki katı durumundadır.

Resim 1. 14: Mayalı hamurun elastik ve yumuĢak bir dokusu

1.3. Hamurun Kalitesine Etki Eden Etmenler







Mayanın aktivitesi yerinde olmalıdır. Kuru veya yaĢ maya yanlıĢ bekletilmiĢ
ve çok eskitilmiĢ olmamalıdır.
Mayanın kokusu kötü olmamalıdır. Kötü kokan maya hamurun kalitesini
etkiler.
Maya ihtiyaçtan fazla ve ya az kullanılmamalıdır. Aksi takdirde mayalanma
gerçekleĢmez.
Mayalı hamur hazırlarken tuz una karıĢtırılmalı mayanın üzerine konmamalıdır.
Mayalı hamurda kullanılacak sıvı ılık olmalıdır.
Mayalı hamur yoğrulduktan sonra ılık bir ortamda dinlendirilmelidir.













Mayalı hamur fazla bekletilmemelidir. Bu kabarmasını önler ve ekĢimesine
neden olur. Bekletilmesi gerekiyorsa buzdolabında bekletilmelidir.
Hamurun kıvamı yumuĢak olmalıdır. Sert olan hamurda mayalanma
gerçekleĢmez.
Mayalı hamur hazırlarken yoğurma iĢlemi dikkatli yapılmalı çok uzun süre
yoğurmaktan kaçınılmalıdır.
Mayalı hamur hazırlarken hamurun elastiki olması için mutlaka tuz
kullanılmalıdır.
Mayalı hamur birkaç kez dinlendirilerek yoğrulmalıdır.
Kullanılan esas ve yardımcı gereçler ılık olmalıdır.
Kullanılan malzemelerin miktarları iyi ayarlanmalıdır.
Mayalı hamurların piĢirileceği fırın, önceden 180-200 ° C’de ısıtılmalıdır.
Mayalı hamur yağda ya da fırında yüksek ısıda piĢtiğinde ısı hamurun dıĢının
hemen piĢmesine içinin çiğ kalmasına, yeterince kabarmamasına sebep olur.
Yumurta sarısı ürün fırına girmeden hemen önce sürülmelidir.
Mayalı hamurdan yapılan ürünlerin Ģekil verildikten sonra bir kez daha ılık bir
yerde bekletilmesi piĢme sırasında daha baĢarılı kabarmasına yardımcı olur.

1.4. Hazırlanan Hamurda Mayalandırmanın Önemi
Mayalanma hamurda iki aĢamada gerçekleĢir. Birinci ilk mayalanma dediğimiz
yoğrulduktan sonra üzeri örtülüp yaklaĢık 1 saat kadar bekletildiği mayalanma sürecidir.
Hamur bu sürenin sonunda önceki hacminin iki katına çıkmıĢtır. Ġkinci mayalanma süreci ise
ürünün Ģekillendirildikten sonra tepsiye yerleĢtirilip tekrar mayalanmasının sağlandığı
aĢamadır. Bu adımda ürün üzeri temiz bez ile kaplanırsa hamurda kabuk oluĢması
engellenmiĢ olur. Son mayalanmanın süresi de ilk mayalama gibi çok önemlidir zira
gereğinden az mayalanan ürün tıkız ve yassı, çok mayalanan ise tat, Ģekil ve kabuk ve
içyapısı itibariyle beklenen kalitenin altında olur.

Resim 1. 15: Mayalı hamurun üzerini streç film ile kaplama

Maya hangi yöntemle hazırlanırsa hazırlansın, sürenin gereğinden fazla olması
hamurun kalitesini olumsuz etkiler. Mayalandırma süresinin uzatılması sonucu hamurdaki
Ģeker de mayalanmaya baĢlayacağından hamurdaki Ģeker miktarı azalır, azalan Ģeker de
hamurun iyi kızarmamasına neden olur. Mayalanma esnasındaki bekletme süresine dikkat
edilmelidir. Hamur kabarıp yumuĢamıĢsa hemen bir sonraki iĢleme geçilmelidir.

1.5. Ġç Ve DıĢ Gereçlerin Hazırlanması
Mayalı hamurlardan hazırlanan ürünlerde kullanılan iç gereçler:



















Süt,
Yoğurt,
Yumurta,
Yağ,
Krema,
ÇeĢitli otlar (Maydanoz, fesleğen, kekik, biberiye, nane, dereotu)
Kuru Meyve, YemiĢ ve Çekirdekler (Ceviz, badem, fındık, yerfıstığı, ay
çekirdeği, kabak çekirdeği)
ÇeĢitli baharatlar
(karabiber, kimyon, safran, kiĢniĢ, mahlep, tarçın,
kırmızıbiber, anason, kakule, sarımsak tozu, kakao, haĢhaĢ tohumu)
Marmelat,
Tahin,
Peynir ÇeĢitleri (beyaz peynir, kaĢar peyniri, hellim peyniri, tulum peyniri ve
lor peyniridir.)
ÇeĢitli sebzeler,
ÇeĢitli meyveler,
Zeytin,
Füme dil,
Salam,
Pastırma,
Çikolata.

Mayalı hamurlardan hazırlanan ürünlerde kullanılan dıĢ gereçler ise Ģöyle
sıralanabilir:







Çörek otu,
Susam,
HaĢhaĢ,
Anason,
Yumurta,
Galeta unu.

UYGULAMA FAALĠYETĠ

Öğrenme faaliyeti kapsamında edindiğiniz bilgiler doğrultusunda bir ölçü mayalı
hamur yoğurunuz. Kullanımında kuru maya kullanınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler











 KiĢisel hazırlığınızı yapınız.
 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.

 Gerekli araçları hazırlayınız.

ĠĢ kıyafetlerinizi giyiniz.
Önlük giyip bone takınız.
KiĢisel hijyen kurallarına uyunuz.
Sanitasyon ve hijyen kurallarına uyunuz.
Temiz ve düzenli çalıĢınız.
Meslek etiğine uyunuz.
Hamur yoğurma kabını hazırlayınız.
Mayalandırma kabını hazırlayınız.
Ölçü kaplarını hazırlayınız.
Unu elemek için süzgeç hazırlayınız.

 Gerekli gereçleri hazırlayınız.
 3 su bardağı un
 1 su bardağı ılık su
 1 tatlı kaĢığı kuru maya
 1 tatlı kaĢığı Ģeker
 ½ tatlı kaĢığı tuz

 Hazırlanacak ürünün özelliğine uygun
ve ölçülü olarak hazırlayınız.

 Unu eleyiniz

 Havalanmasını sağlayınız.

 Mayayı su ve Ģekerle karıĢtırınız.

 Suyun ılık olmasına dikkat ediniz.

 Diğer gereçleri yoğurma kabına
alınız.

 Una tuzu karıĢtırınız.
 Uygun kıvamda olmasına dikkat ediniz
 Elinize yapıĢmayı bıraktığında
yoğurma iĢlemini sonlandırınız.
 YumuĢak bir hamur olmalıdır.
 Mayalanması için uygun
ortam hazırlayınız.
 Hamurun üzerini nemli bir bez veya
streç
filmle kapatarak kurumasını önleyiniz.
 Hamur önceki hÂlinin iki katına çıkınca
hamurun mayalanması gerçekleĢmiĢ
demektir.
 ÇalıĢma tezgahı, kullanılan araçlar
ve çalıĢma atölyesini hijyen ve
sanitasyon
kurallarına uyarak temizleyiniz.

 Hamuru yoğurunuz.

 Hamuru mayalandırınız.

 Mayalandırmayı sonlandırınız.
 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Gerekli ön hazırlığı yaptınız mı?

2.

AraĢtırma yapmak için uygun zaman belirlediniz mi?

3.

AraĢtırma yapmak için uygun kaynakları araĢtırdınız mı?

4.

Kitaplardan bilgi edindiniz mi?

5.

Ġnternetten bilgi edindiniz mi?

6.

Maya üreten
sitesinden

7.
8.

herhangi

bir

firmanın

Hay
ır

web

yararlandınız mı?
Edindiğiniz bilgilerle ilgili not aldınız mı?

9.

Aldığınız notları düzenleyip panoya asılacak bir formatta
düzenlediniz mi?
Hazırladığınız yazıyı panoya astınız mı?

10.

Edindiğiniz

bilgilerden
sınıf
arkadaĢlarınızın
da yararlanmasını sağladınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

……………………… doğada her yerde bulunabilen, birçok çeĢidi olan, tek hücreli
bir mikroorganizmadır.

2.

Mayaların geliĢmesi için.........................ihtiyaçları vardır.

3.

Mayalı hamur yapımı, …………………, ……………,.....................................ve
………………….. gibi dört ana bölümden oluĢur.

4.

Dinlenme süresi hamur …………………….katı büyüklüğe ulaĢana kadar sıcaklıkla
doğru orantılıdır.

5.

Hamur iĢlerinde genellikle............................unu kullanılır.

6. KatılmıĢ hamur kolay iĢlenir.
7.

……… …………özel bir kurutma teknolojisiyle üretilen, ev kullanımına uygun bir
maya çeĢididir.

8.

Çörek otu mayalı hamurlarda............gereç olarak kullanılır.

9.
10.

Mayalı hamurda kullanılacak sıvı..................olmalıdır.
YaĢ maya.........................maya olarak da bilinir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar
sağlandığında mayalı hamurlardan ürün özelliğine uygun istenilen renk, tat ve özellikte
çeĢitli ürünler hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Poğaçalarda kullanılan iç gereçleri araĢtırınız. En çok tercih edilenleri öğrenip
arkadaĢlarınız ve öğretmeninizle paylaĢınız.

2. MAYALI HAMURLARDAN POĞAÇA,
AÇMA, SANDVĠÇ HAZIRLAMA
Kullanım alanı geniĢ olan hamur gruplarından biri de mayalı hamurlardır. Mayalı
hamurlarla ekmek yapımından pizza yapımına birçok ürünü hazırlamak mümkündür.

2.1. Ürün ÇeĢitleri
Poğaça, açma ve sandviçler mayalı hamurlarla hazırlanıp günün her öğününde
özellikle de kahvaltı mönüsünde tercih edilen yiyeceklerdir. Ġç gerecinde ve Ģeklinde yapılan
değiĢikliklerle birçok farklı çeĢit elde edilir.

2.1.1. Poğaçalar/Açma
Poğaça, çeĢitli gereçlerle zenginleĢtirilmiĢ mayalı hamurun içerisine herhangi bir iç
gereç yerleĢtirerek ĢekillendirilmiĢ bir yiyecek çeĢididir. Peynirli, zeytinli, kıymalı,
sebzeli, sosisli gibi birçok çeĢidi mevcuttur.

Resim 2. 1: Çok farklı Ģekillerde poğaça hazırlama
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Açma, hazırlanan mayalı hamurun margarin yardımıyla açılıp burularak simit Ģekline
getirilmiĢ bir hamur iĢi çeĢididir.

2.1.2. Sandviçler /Hamburger Ekmeği
Sandviç, mayalı hamurla hazırlanmıĢ oval veya yuvarlak Ģekillendirilerek piĢirilmiĢ
bir ekmek çeĢididir. Ġçerisine yerleĢtirilen çeĢitli yiyeceklerle soğuk olarak servis edilir.

Resim 2. 2: Yuvarlak ve oval olarak hazırlanan sandviç ekmeği

Hamburger ekmeği, mayalı hamurdan hazırlanıp yuvarlak Ģekillendirilerek uygun
ısıda piĢirilmiĢ bir ekmek çeĢididir.

2.1.3. Börekler
Börek Türk mutfağının geleneksel lezzetlerindendir. Hamurun çeĢitli Ģekillerde
açılarak iç gereçle zenginleĢtirilerek piĢirilen bir hamur iĢi çeĢididir. Günün her öğününde
tüketilebilir.

2.1.4. Kruvasan
Fransızların sabah kahvaltısında kahveyle birlikte tükettikleri hilal Ģeklinde tereyağlı,
mayalı hamurdan hazırlanmıĢ çöreklerdir. Bizim mutfağımızda hazırlanan ay çöreğini
anımsatır.

Resim 2. 3: Kruvasan
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2.2. Poğaça, Sandviç, Açma vb. Hamurları Hazırlama


Poğaça Hamuru (12 adet)

2,5 bardak un

1 yumurta

Yarım tatlı kaĢığı tuz

1 çorba kaĢığı Ģeker

15 g yaĢ maya /1 tatlı kaĢığı instant kuru maya/ 1 tatlı kaĢığı kuru maya

150 gram margarin

Çeyrek (¼) bardak soğuk su

HazırlanıĢı
Öncelikle kullanılacak mayaya göre ön hazırlık yapılır. Kuru maya kullanılacaksa ılık
su ve Ģekerle karıĢtırıldıktan sonra diğer malzemelere eklenir. Ancak instant ve yaĢ maya
kullanılacaksa un, tuz ve Ģeker geniĢ bir kaba alınır içerisine öylece ilave edilir. Diğer
malzemeler de yoğurma kabına eklendikten sonra yoğurma iĢlemine baĢlanır. Hamur
pürüzsüz elastik bir kıvama gelince yoğurma iĢlemine son verilir. YoğurulmuĢ olan hamur
ağzı kapalı bir kaba alınıp mayalanana kadar ılık bir ortamda bekletilir.


Açma hamuru (12 adet)

3 bardak beyaz un

Çeyrek (¼) bardak sıvıyağ

1 çorba kaĢığı Ģeker

1 silme tatlı kaĢığı tuz

2 tatlı kaĢığı instant kuru maya veya yarım küp yaĢ maya

1 bardak su

HazırlanıĢı
Un, tuz, Ģeker ve kuru mayayı geniĢ bir kapta karıĢtırınız. Oda sıcaklığındaki suyu
ve sıvıyağı karıĢıma ilave edip yoğurunuz. Hamurunuz yumuĢak ve kolay Ģekil verilecek
kıvamda olunca ağzı kapalı bir kaba alıp mayalanana kadar oda sıcaklığında bekletiniz.


Sandviç ekmeği(10 adet)

3 bardak

1 tatlı kaĢığı tuz

1 dolu tatlı kaĢığı instant kuru maya veya çeyrek küp yaĢ maya

1 çorba kaĢığı Ģeker

6 çorba kaĢığı zeytinyağı veya sıvıyağ

1 bardak su

HazırlanıĢı
Un, tuz, Ģeker ve kuru mayayı geniĢ bir kapta karıĢtırınız. Oda sıcaklığındaki su ve
zeytinyağını karıĢıma ilave edip yoğurunuz. Hamurunuz yumuĢak ve kolay Ģekil verilecek
kıvamda olunca ağzı kapalı bir kaba alıp 1 saat oda sıcaklığında bekletiniz.


Hamburger ekmeği (8 adet)

2 bardak beyaz un

¾ tatlı kaĢığı tuz

2 dolu tatlı kaĢığı Ģeker

¾ tatlı kaĢığı instant kuru maya

1 yumurta

2 çorba kaĢığı zeytinyağı veya baĢka sıvıyağ

2 tatlı kaĢığı yoğurt

¼ bardak su

HazırlanıĢı
Un, tuz, Ģeker ve kuru mayayı geniĢ bir kapta karıĢtırınız. Oda sıcaklığındaki
yumurta, yoğurt, yağ ve suyu karıĢıma ilave edip 5 dakika kadar yoğurunuz. Eğer gerekirse
bu aĢamada 1-2 kaĢık su ilave edebilirsiniz. Hamurunuz yumuĢacık ve kolay Ģekil
verilecek kıvamda olunca ağzı kapalı bir kaba alıp 2 saat oda sıcaklığında bekletiniz.


Börek hamuru

Malzemeler:








4 su bardağı un
1paket Ġnstant maya
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
2 çay kaĢığı tuz
1 çay kaĢığı toz Ģeker,

HazırlanıĢı
Unu yoğurma kabına alıp içerisine maya, toz Ģeker ve tuzu ekleyerek karıĢtırınız.
Daha sonra içine yoğurt ve sıvı yağı ilave edip yoğurunuz. Mayalanması için ılık bir ortamda
45 dakika dinlendiriniz.



Kruvasan hamuru

Malzemeler:








Yarım çay bardağı ılık su
1 paket (7gr) aktif kuru maya
4 su bardağı un
Yarım çay bardağı toz Ģeker
1 yemek kaĢığı tuz
1/4 su bardağı (60gr) tereyağı, oda sıcaklığında
1 su bardağı soğuk süt

HazırlanıĢı
Suyu küçük bir kaba koyunuz. Üzerine mayayı serpiniz, 5 dakika bekletip tamamen
çözülmesi için karıĢtırınız. Unu, Ģekeri ve tuzu bir kabın içinde karıĢtırınız. 1/4 su bardağı
tereyağından minik parçalar koparıp kaba ekleyiniz. KarıĢımı iki avcunuzun arasında
ufalayıp yağın tamamen karıĢmasını sağlayınız. Mayayı karıĢtırıp una ekleyiniz. Soğuk
sütü ilave ediniz. Tahta bir kaĢıkla kuru yer gözükmeyecek hâle gelene kadar karıĢtırınız.
Hamuru hafif unlanmıĢ bir tezgaha alıp, 1 dakika yoğurunuz. Bir fırın tepsisine alıp üzerini
streçleyiniz ve buzdolabına kaldırınız, en az 5 saat buzdolabında bekletiniz.

2.3. Mayalı Hamurun Ürüne DönüĢtürülmesi
Hazırlanan mayalı hamur ürün özelliğine göre varsa iç malzemelerle birlikte
Ģekillendirilir, uygun yöntemle piĢirilir ve servise hazırlanır.

2.3.1. Ürün ÇeĢidine Uygun ġekillendirilmesi


Poğaçanın Ģekillendirilmesi:

Hazırlanan hamurunuzu iyice unladığınız mutfak tezgahına alıp 1-2
dakika kadar elinizle yoğurup 12 eĢit bezeye ayırınız. Bezeleri tezgâh
üzerinde yuvarlayarak düzgün yuvarlaklar oluĢturunuz.

Her bir bezeyi el ayanızla hafifçe yassıltıp üstlerine içi koyunuz. Hamuru
iki elinizle ikiye katlayıp elinizin ayasıyla üstüne bastırarak kapatınız.

Poğaçaları iyice yağlanmıĢ bir tepsiye aralıklı olarak yerleĢtirip 30
dakika kadar ılık bir yerde bekletip tekrar mayalanıp kabarmalarını
sağlayınız.

MayalanmıĢ poğaçaların üzerine Ģekerle çırpılmıĢ yumurta sarısını
yumuĢak hareketlerle sürünüz. Önceden ısıtılmıĢ 180 ° C’de fırında üstü
iyice kızarana kadar piĢiriniz.



Açmanın Ģekillendirilmesi:

Hamuru 12 eĢit parçaya ayırınız. Arada elinizi sıvıyağ ile yağlayarak,
parçaları mutfak tezgâhı üzerinde tek elinizle yuvarlayarak düzgün
bezeler yapınız.

Bezelerin üstlerine margarini eĢit miktarda yerleĢtiriniz. Hamuru
parmak uçlarınızla yassılatıp gerekirse kenarlardan çekiĢtirerek tatlı
tabağı (15-20 cm çapında) büyüklüğünde açınız.

Hamuru bir rulo Ģeklinde sarıp iki elinizle burgu Ģekline getiriniz.
Burgunun iki ucunu açılmayacak Ģekilde sağlamca birleĢtiriniz.

Açmaları fırın tepsisine aralıklı olarak yerleĢtirip 30 dakika kadar ılık bir
yerde bekletip tekrar mayalanıp kabarmalarını sağlayınız.

MayalanmıĢ açmaların üzerine çırpılmıĢ yumurta sarısını nazik
hareketlerle sürünüz. Önceden ısıtılmıĢ 180 ° C’de fırında üstü iyice
kızarana kadar piĢiriniz.

Resim 2. 4: Açmanın hazırlanma aĢamaları





Sandviç ekmeğinin Ģekillendirilmesi:

Hamuru 10 eĢit parçaya ayırınız. Her bir parçayı mutfak tezgâhı üzerinde
tek elinizle yuvarlayarak düzgün birer beze yapınız. PiĢirme kâğıdı
serilmiĢ fırın tepsisine yerleĢtiriniz.

Nemli bir mutfak bezini sandviçlerin üzerine seriniz ve 1 saat ılık bir
yerde bekletip tekrar mayalanmalarını sağlayınız.

MayalanmıĢ sandviçlerin üzerine nazik hareketlerle yumurta sarısı
sürünüz.

Önceden ısıtılmıĢ 180 ° C’de fırında üstleri pembeleĢinceye kadar
piĢiriniz.
Hamburger ekmeğinin Ģekillendirilmesi:

Hamuru 8 eĢit parçaya ayırınız. Her bir parçayı mutfak tezgâhı üzerinde
iki elinizle yuvarlayarak altta kalacak kısmı bohça yapar gibi büzüp
kapatınız. PiĢirme kâğıdı serilmiĢ fırın tepsisine yerleĢtiriniz. Üstlerine
parmaklarınızla hafifçe bastırınız.

45 dakika ılık bir yerde bekletip tekrar mayalanmalarını sağlayınız.

Mayalanan ekmeklerin üstüne iki parmağınızla hafifçe bastırın ve fırçayla
su sürüp azıcık susam serpiniz.

Önceden ısıtılmıĢ 190° C fırında üstü iyice kızarana kadar piĢiriniz.





Böreğin Ģekillendirilmesi:

Hamuru 4 eĢit bezeye bölünüz. Her bezeyi 0,5 cm kalınlığında merdane
yardımı ile dikdörtgen Ģeklinde açınız. Tepsinin içerisine aralarına harç
yerleĢtirerek diziniz.

Farklı Ģekillerde de böreği hazırlamak mümkündür.

Önceden ısıtılmıĢ 180 ° C fırında kızarana kadar piĢiriniz.
Kuruvasanın Ģekillendirilmesi:

Katı yağınızı buzdolabından çıkarınız. Paketini açmadan merdane ile 4
kenarı yumuĢayana kadar hafifçe bastırınız. Paketi açıp unlanmıĢ
tezgâhta bir 13 x 13cm boyutlarında açınız.

Hamuru dolaptan çıkarınız. Hafif unlanmıĢ masada 30×15 cm
boyutlarında bir dikdörtgen açınız. Yağı hamurun sağ yarısının üzerine
koyunuz. Diğer yarısını üzerine kapatınız. Kapattığınız kenarları
parmaklarınızla bastırınız. Bastırdığınız ucu sağınızda kalacak Ģekilde
hamuru açıp 55 x 25cm boyutlarında bir dikdörtgen elde ediniz.

Açtığınız hamuru 3 eĢit parça gibi düĢünüp alttaki ilk parçayı ortaya
doğru katlayınız. Daha sonra en üstteki parçayı onun üzerine kapatınız.
Hamuru bu hâlde tepsiye alıp üzerini kapatınız ve 45 dakika bekleyiniz.

Hamuru dolaptan çıkarınız, katlama yeri solunuzda kalacak Ģekilde hafif
unlanmıĢ tezgâha alıp ve merdane ile 55 x 25cm boyutlarında bir
dikdörtgen açınız. Tekrar aynı Ģekilde üçe katlayınız. (böylece birinci
katlama iĢlemini tamamlamıĢ sayılıyorsunuz.) Hamuru tepsiye alınız.
Üzerini kapatıp 45 dakika bekletiniz.

Ġkinci açma katlama iĢlemini yapıp 45 dakika daha bekletiniz.
Üçüncü açma katlama iĢleminden sonra en az 5 saat bekletiniz.

Ġki tepsiye yağlı kâğıt seriniz. Hamuru 64 x 36cm boyutlarında
açınız. Hamuru uzunlamasına ikiye kesiniz. Ardından her bir parçadan
üçgenler kesiniz.

Her seferinde hamurdan bir üçgen alarak sigara böreği gibi sarınız.
Uçlarını içeri doğru kıvırıp tepsiye alınız.

Yumurta ve sütü çırpınız. Hafifçe kruvasanların üzerine sürüp üzerleri
açık bir halde 18° C -23° C arasında 1,5 -2 saat bekletiniz.

Tepsileri 23° C -26° C arası bir yere alıp 1-1,5 saat bekletiniz. Üzerlerine
tekrar yumurta ve süt karıĢımından sürüp ve önceden ısınmıĢ 200 ° C
fırında 15-17 dakika piĢiriniz.

Resim 2. 5: Hamura yerleĢtirmek üzere hazırlanmıĢ margarin, hamurun açılması,
buzdolabına girmeye hazır kruvasan

2.3.2. Ġç Malzemelerin Kullanımı
Ürün hazırlarken birçok farklı iç malzeme kullanmak mümkündür. Bunların içinde en
çok tercih edilenler, peynirli, kıymalı, ıspanaklı, patatesli, tavuklu, mantarlı, sebzeli içlerdir.
Ayrıca bazı açma ve kruvasanlarda çikolata ve marmelat da iç olarak kullanılır. Bu iç
malzemeler kullanılırken ürünün özeliğine ve verilecek Ģekle dikkat edilir.

2.4. PiĢirilmesi
Mayalı hamur yapımında en önemli unsur hamurun, piĢmeden önce, yeterli derecede
mayalanmıĢ olması gerekir. MayalanmıĢ ve ĢekillendirilmiĢ ürün bir süre daha tepside
mayalandırıldıktan sonra piĢirilmeye hazırdır.

Poğaçalar, açma, sandviç ekmeği ve börekler önceden ısıtılmıĢ 180 ° C fırında
kızarana kadar piĢirilir.

Hamburger ekmeği 190 ° C fırında piĢirilir.

Kruvasan ise 200 ° C fırında kızarana kadar piĢirilir.

Resim 2. 6: PiĢen ürünün üzeri

2.4.1. PiĢirilmesinde Dikkat Edilecek Noktalar
Ürünün en iyi Ģekilde hazırlanması için piĢirilmesinde dikkat edilecek noktalar:






Ürün fırına verildiği anda fırın ısısının tarifte belirtilen derecede olması çok
büyük önem taĢır. Birtakım istisnalar olsa da mayalı hamurdan yapılmıĢ
ürünlerin çoğu 180 -200 ° C’ye yakın ısılarda piĢirilir.
Sıcaklık ve piĢirme süresi tam olarak ayarlandığında piĢirilen ürünün içi tam
olarak piĢmiĢ, kabukta arzu edilen rengi almıĢ demektir.
Ürün fırınlanmadan önce yumurta sarısı sürülür.
Ürün fırındayken fırının kapağı kabarma olmadan açılmaz aksi takdirde
kabarması tamamlanmamıĢ ürün hızla çöker








Büyük hacimli ürünler daha düĢük sıcaklıklarda, ancak daha uzun sürelerde
piĢirilir. Küçük hacimli ürünler ise bunun tersine iĢlem görürler.
Zengin içerikli ve tatlı hamurların piĢirilmesi de düĢük sıcaklıklarda yapılır.
Aksi takdirde hamurun içinde bulunan yağ, Ģeker ve sütlü bileĢenler hamuru
daha hızlı bir Ģekilde kahverengileĢtirir.
Kızartılarak yapılan ürünlerde de kızartma yağı önceden ısıtılmalı ancak ısısı
iyi ayarlanmalıdır. DüĢük ısılı yağda ürün içerisine yağ çeker, çok yüksek ısılı
yağda ise dıĢı hemen piĢer ancak içi hamur kalır.
Mayalı ürünler piĢtikten sonra kesinlikle üst üste konmamalıdır aksi takdirde
hamurlaĢır ve Ģekli bozulur.

2.4.2. PiĢen Üründe Aranılan Özellikler
PiĢme iĢlemi tamamlandıktan sonra fırından çıkan ürün dinlendirilerek soğumaya
bırakılır. Bu esnada mayalanma sürecinde oluĢan nem ve alkol fazlası dıĢarıya atılır. Ürün,
sıcak fırında soğumaya bırakılırsa kabuğu kurur, sertleĢir, tepsiden çıkarılmaz ya da
soğutma esnasında hava alamazsa terler ve yumuĢar. Ġyi piĢen ürün;









Elle bastırılıp çekildikten sonra hemen eski hâlini almalıdır,
Gözenekler her yerde eĢit olmalıdır,
Yapılmak istenen ürünün görüntüsü ile aynı olması gerekir,
Güzel bir kokusu olmalıdır,
Lezzeti iyi olmalı herhangi bir gerecin tadı ağır basmamalıdır,
Aroması güzel olmalıdır,
Çok sert veya çok yumuĢak olmamalıdır,
Rengi kızarmıĢ olmalı çiğ bir görüntü vermemelidir,

2.5. Servise Hazırlanması
PiĢen ürün gerekli dinlendirme iĢlemi yapıldıktan sonra sunuma hazırdır. Ürün sıcak
veya soğuk nasıl servis edilecekse ona göre bekletilir. Ürün özelliğine göre son düzenlemeler
yapılır, varsa yardımcı gereçler ilave edilir. Uygun servis tabağı ve servis takımları
hazırlanır. Son kontroller yapılır eksiklikler tamamlanarak sunumu gerçekleĢtirilir.

2.6. Uygun KoĢullarda Saklanması
Bayatlama, piĢmiĢ ürünün niĢasta taneciklerinin nem kaybı ve yapıda meydana
gelen değiĢiklik yoluyla aroma ve dokusunun değiĢimidir. BayatlamıĢ ürün, tazesine göre
taze piĢmiĢ aromasını kaybeder ve daha katı, kuru ve kolayca ufalanan bir yapıya dönüĢür.
Önemli olan hazırlanan ürünün bozulamadan önce tüketilmiĢ olmasıdır ancak bu her zaman
mümkün olmayabilir. Dolayısıyla piĢirilmiĢ olan ürünün tazeliğini daha uzun süre
muhafaza edebilmesinin sağlanması her zaman önem arz etmektedir. Ürünü uygun koĢulda
saklamakta






Mamulün hava ile teması kesmeli, ürün soğuduktan sonra uygun kaplara alınıp
ağzı kapatılarak veya sarılarak bayatlaması geciktirilmeli,
Mamuller uzun süreli taze tutulmak isteniyorsa derin dondurucuda muhafaza
edilmelidirler. En iyi sonuç için fırından çıkar çıkmaz -40 0C’de Ģoklayarak -18
0
C’de saklamak gerekir. Servis öncesi yeniden ısıtılarak gerçekten taze
lezzetini almak mümkün olmaktadır.
Servis için hazırlanmamıĢ olan hamburger/sandviç ekmeği TSE’ye uygun
hazırlanmıĢ naylon poĢetler içerisinde 3 gün süreyle 4 ° C- 5 °C arasında
saklanabilirler. -18° C de ĢoklanmıĢ olan ekmeklerin ise -30° C ile - 40°C
arasındaki sıcaklıkta 3 ay ile 6 ay arasında saklanabilir.

2.7. Örnek Ürün ÇalıĢmaları
AĢağıda mayalı hamurdan yapılan çeĢitli ürünler verilmiĢtir.


Pastane poğaçası

Malzemeler (12 adet)













2,5 bardak beyaz un
1 yumurta
Yarım tatlı kaĢığı tuz
1 çorba kaĢığı Ģeker
15 gr (1/3 küp) yaĢ maya veya 1 dolu tatlı kaĢığı instant kuru maya
150 gram margarin, yumuĢak
Çeyrek (¼) bardak soğuk su
Ġçi için:
½ bardak beyaz, tulum veya kaĢar peynir (125 gram), rendelenmiĢ
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
1 fiske Ģeker

HazırlanıĢı:

Unu, tuzu, Ģekeri geniĢ bir kaba alıp yaĢ mayayı (nohut büyüklüğünde
parçalara kırıp) veya kuru mayayı ilave ediniz. Suyu, yağı ve yumurtayı
ilave ettikten sonra 7-8 dakika kadar yoğurunuz. Hamurunuz önce ele
yapıĢan bir kıvamda olabilir ancak yoğurma iĢleminin sonuna doğru,
kulak memesi yumuĢaklığından çok az daha sert ve kolay Ģekil
verilecek kıvamda olacaktır.

YoğurulmuĢ olan hamurunuzu ağzı kapalı bir kaba alıp 1 saat ılık bir
yerde bekletiniz.

Hamurunuzu iyice unladığınız mutfak tezgâhına alıp 1-2 dakika kadar
elinizle yoğurup 12 eĢit bezeye ayırınız. Bezeleri tezgâh üzerinde
yuvarlayarak düzgün yuvarlaklar oluĢturunuz.

Resim 2. 7: Fırın tepsisine dizilmiĢ poğaça










Her bir bezeyi el ayanızla hafifçe yassıltıp üstlerine içi koyunuz. Hamuru
resimdeki gibi iki elinizle ikiye katlayıp elinizin ayasıyla üstüne
bastırarak kapatınız. Gördüğünüz gibi elimizi poğaçanın tam kenarına
değil, kenardan 1 cm kadar içeriye bastırıyoruz. Böylece poğaçanın
kenarı hafifçe açıkmıĢ gibi görünüyor.
Poğaçaları iyice yağlanmıĢ bir tepsiye aralıklı olarak yerleĢtirip 30
dakika kadar ılık bir yerde bekletip tekrar mayalanıp kabarmalarını
sağlayınız.
MayalanmıĢ poğaçaların üzerine Ģekerle çırpılmıĢ yumurta sarısını
yumuĢak hareketlerle sürünüz.
Önceden ısıtılmıĢ 180 ° C fırında yaklaĢık 20 dakika ya da üstü iyice
kızarana kadar piĢiriniz.

Pastane açması (12 Adet)

Malzemeler:











3 bardak beyaz un
Çeyrek (¼) bardak sıvıyağ
1 çorba kaĢığı Ģeker
1 silme tatlı kaĢığı tuz
2 tatlı kaĢığı instant kuru maya veya yarım küp yaĢ maya
1 bardak su
Ġçi için:
75 gram yumuĢak margarin
Üzeri için:
1 yumurta sarısı

Resim 2. 8: Fırından çıkmıĢ açma

HazırlanıĢı












Un, tuz, Ģeker ve kuru mayayı geniĢ bir kapta karıĢtırınız. Oda
sıcaklığındaki suyu ve sıvıyağı karıĢıma ilave edip 5 dakika kadar
yoğurunuz. Hamurunuz yumuĢak ve kolay Ģekil verilecek kıvamda
olacaktır.
Hamurunuzu ağzı kapalı bir kaba alıp 20 dakika oda sıcaklığında
bekletiniz.
Hamuru 12 eĢit parçaya ayırınız. Arada elinizi sıvıyağ ile yağlayarak,
parçaları mutfak tezgâhı üzerinde tek elinizle yuvarlayarak düzgün
bezeler yapınız.
Bezelerin üzerine margarini eĢit miktarda yerleĢtiriniz. Hamuru parmak
uçlarınızla yassıltıp gerekirse kenarlardan çekiĢtirerek tatlı tabağı (15-20
cm çapında) büyüklüğünde açınız.
Hamuru ince bir rulo Ģeklinde sarıp iki elinizle burgu Ģekline getiriniz.
Burgunun iki ucunu açılmayacak Ģekilde sağlamca birleĢtiriniz.
Açmaları fırın tepsisine aralıklı olarak yerleĢtirip 30 dakika kadar ılık bir
yerde bekletip tekrar mayalanıp kabarmalarını sağlayınız.
MayalanmıĢ açmaların üzerine çırpılmıĢ yumurta sarısını nazik
hareketlerle sürünüz.
Önceden ısıtılmıĢ 180 ° C fırında yaklaĢık 15 dakika ya da üstü iyice
kızarana kadar piĢiriniz.

Hamburger ekmeği
Malzemeler ( 8 adet)









2 bardak beyaz un
¾ tatlı kaĢığı tuz
2 dolu tatlı kaĢığı Ģeker
¾ tatlı kaĢığı instant kuru maya
1 yumurta
2 çorba kaĢığı zeytinyağı veya sıvıyağ
2 dolu tatlı kaĢığı yoğurt
¼ bardak su

Üzeri için:

1 çorba kaĢığı susam
HazırlanıĢı:

Resim 2. 9:Fırından çıkmıĢ hamburger ekmeği










Un, tuz, Ģeker ve kuru mayayı geniĢ bir kapta karıĢtırınız. Oda
sıcaklığındaki yumurta, yoğurt, yağ ve suyu karıĢıma ilave edip 5 dakika
kadar yoğurunuz. Eğer gerekirse bu aĢamada 1-2 kaĢık su ilave
edilebilir. Hamurunuz yumuĢacık ve kolay Ģekil verilecek kıvamda
olacaktır.
Hamurunuzu ağzı kapalı bir kaba alıp 2 saat oda sıcaklığında bekletiniz.
Hamuru 8 eĢit parçaya ayırınız. Her bir parçayı mutfak tezgâhı üzerinde
iki elinizle yuvarlayarak altta kalacak kısmı bohça yapar gibi büzüp
kapatınız. PiĢirme kâğıdı serilmiĢ fırın tepsisine yerleĢtiriniz. Üstlerine
parmaklarınızla hafifçe bastırınız.
45 dakika ılık bir yerde bekletip tekrar mayalanmalarını sağlayınız.
Mayalanan ekmeklerin üstüne iki parmağınızla hafifçe bastırınız ve
fırçayla su sürüp azıcık susam serpiniz.
Önceden ısıtılmıĢ 190° C fırında yaklaĢık 20 dakika ya da üstü iyice
kızarana kadar piĢiriniz.



Mayalı sandviç

Malzemeler (10 adet)









4 bardak beyaz un
1 yumurta
1 tatlı kaĢığı tuz
1½ tatlı kaĢığı instant kuru maya
2 silme çorba kaĢığı Ģeker
¼ bardak zeytinyağı
2 çorba kaĢığı tereyağı
1 bardak süt

Üzeri için:



Çatalla çırpılmıĢ 1 yumurta sarısı,
1 çorba kaĢığı susam

HazırlanıĢı











Un, tuz, Ģeker ve kuru mayayı geniĢ bir kapta karıĢtırınız. Oda
sıcaklığındaki sütü, yumurtayı, zeytinyağını ve tereyağını karıĢıma ilave
edip 5 dakika kadar yoğurunuz. Hamurunuz yumuĢak ve kolay Ģekil
verilecek kıvamda olacaktır.
Hamurunuzu ağzı kapalı bir kaba alıp 1 saat oda sıcaklığında bekletiniz.
Hamuru 10 eĢit parçaya ayırınız. Her bir parçayı mutfak tezgâhı üzerinde
iki elinizle yuvarlayarak altta kalacak kısmı bohça yapar gibi büzüp
kapatınız. PiĢirme kâğıdı serilmiĢ fırın tepsisine yerleĢtiriniz.
45 dakika ılık bir yerde bekletip tekrar mayalanmalarını sağlayınız.
Mayalanan sandviçlerin üzerine fırçayla yumurta sarısı sürüp susam
serpiniz.
Önceden ısıtılmıĢ 190 ° C fırında yaklaĢık 20 dakika ya da üstleri
pembeleĢinceye kadar piĢiriniz.

Mayalı hamur böreği

Malzemeler








4 su bardağı un
1,5 su bardağı ılık süt
1 tatlı kaĢığı tuz
1 çorba kaĢığı kuru maya
1 tatlı kaĢığı Ģeker
Ġçi için;
3 adet patates









1 adet soğan
Tuz, karabiber ve pul biber
Üstü için;
3 çorba kaĢığı yoğurt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
Susam veya çörek otu

HazırlanıĢı

Resim 2. 10: Gül Ģekli verilmiĢ mayalı hamur böreği












1 su bardağı ılık süte Ģekeri ve mayayı ilave edip kabarmasını bekleyiniz.
Unu ve tuzu karıĢtırıp kabaran mayayı içine dökünüz ve yoğurun hamur
özleĢene kadar ılık sütü azar azar ilave ederek yoğurunuz. ÖzleĢen
hamuru ılık bir yerde 20 dakika mayalandırınız.
Patatesi haĢlayınız iyice yumuĢayınca eziniz. Bir tavaya soğanı ince
ince kıyın ve pembeleĢtiriniz. Patatesi ilave edip biraz daha kavurun
içine tuzunu ve baharatlarını katıp soğumaya bırakınız.
MayalanmıĢ hamuru bezelere ayırınız ve unladığınız zeminde servis
tabağı büyüklüğünde açınız. Ġçine patatesli harcı koyup sarın rulo hâline
getirip gül Ģekli veriniz.
YağlanmıĢ tepsiye diziniz. Yumurta, yağ ve yoğurdu çırpın yaptığınız
böreklerin üstüne sürünüz. Susam veya çörekotu serpiniz.20 dakika kadar
bekletiniz. 200 ° C fırında üstleri kızarana kadar piĢiriniz.

Kruvasan

Malzemeler:







Yarım çay bardağı ılık su
1 paket (7gr) aktif kuru maya
4 su bardağı un
Yarım çay bardağı toz Ģeker
1 yemek kaĢığı tuz
1/4 su bardağı (60gr) tereyağı, oda sıcaklığında





1 su bardağı soğuk süt
Arasına yaymak için 1,5 su bardağı (360gr) soğuk margarin
Üzerine sürmek için 1 yumurta, 2 yemek kaĢığı süt

Hazırlanması:




















Suyu küçük bir kaba koyunuz. Üzerine mayayı serpip 5 dakika bekletip
tamamen çözülmesi için karıĢtırınız.
Unu, Ģekeri ve tuzu bir kabın içinde karıĢtırınız. 1/4 su bardağı
tereyağından minik parçalar koparıp kaba ekleyiniz. KarıĢımı iki
avcunuzun arasında ufalayıp yağın tamamen karıĢmasını sağlayınız.
Mayayı karıĢtırıp una ekleyiniz. Soğuk sütü ilave ediniz. Tahta bir
kaĢıkla kuru yer gözükmeyecek hale gelene kadar karıĢtırınız.
Hamuru hafif unlanmıĢ bir tezgâha alınız, 1 dakika yoğurunuz. Bir fırın
tepsisine alıp üzerini streçleyip buzdolabına kaldırınız, en az 5 saat
buzdolabında bekletiniz.
Beklettikten sonra katı yağınızı buzdolabından çıkarınız. Paketini
açmadan merdane ile 4 kenarı yumuĢayana kadar hafifçe bastırınız.
Paketi açıp unlanmıĢ tezgâhta bir 13 x 13cm boyutlarında açınız.
Hamuru dolaptan çıkarınız. Hafif unlanmıĢ masada 30×15 cm
boyutlarında bir dikdörtgen açınız. Yağı hamurun sağ yarısının üzerine
koyunuz. Diğer yarısını üzerine kapatınız. Kapattığınız kenarları
parmaklarınızla bastırınız. Bastırdığınız ucu sağınızda kalacak Ģekilde
hamuru açıp 55 x 25 cm boyutlarında bir dikdörtgen elde ediniz.
Açtığınız hamuru 3 eĢit parça gibi düĢünüp alttaki ilk parçayı ortaya
doğru katlayınız. Daha sonra en üstteki parçayı onun üzerine kapatınız.
Hamuru bu hâlde tepsiye alıp üzerini kapatınız ve 45 dakika bekletiniz.
Hamuru dolaptan çıkarınız, katlama yeri solunuzda kalacak Ģekilde hafif
unlanmıĢ tezgâha alıp ve merdane ile 55 x 25cm boyutlarında bir
dikdörtgen açınız. Tekrar aynı Ģekilde üçe katlayınız. (böylece birinci
katlama iĢlemini tamamlamıĢ sayılıyorsunuz.) Hamuru tepsiye alınız. Ġlk
katlamayı yaptığınızı iĢaretlemek için kenarına parmağınızla bastırınız.
Üzerini kapatıp 45 dakika bekletiniz.
Ġkinci açma katlama iĢlemini yapıp 45 dakika daha bekletiniz.
Üçüncü açma katlama iĢleminden sonra en az 5 saat bekletiniz.
Ġki tepsiye yağlı kâğıt seriniz. Hamuru 64 x 36cm boyutlarında
açınız. Hamuru uzunlamasına ikiye kesiniz. Ardından her bir parçadan
üçgenler kesiniz.
Her seferinde hamurdan bir üçgen alarak sigara böreği gibi sarınız.
Uçlarını içeri doğru kıvırıp tepsiye alınız.
Yumurta ve sütü çırpınız. Hafifçe kruvasanların üzerine sürüp üzerleri
açık bir hâlde 18° C -23° C arasında 1,5 -2 saat bekletiniz.
Tepsileri 23 ° C -26 ° C arası bir yere alıp 1-1,5 saat bekletiniz.
Üzerlerine tekrar yumurta ve süt karıĢımından sürün ve önceden ısınmıĢ
200 ° C fırında 15-17 dakika piĢiriniz.

Resim 2. 11: Fırınlanmaya hazır kruvasanlar














Zeytinli poğaça
Karaköy poğaçası
KaĢarlı patatesli poğaça
Katmer poğaça
Bulgurlu ve kıymalı poğaça
Kepekli poğaça
Cevizli soğanlı poğaça
Zeytinli açma
Piliçli açma
Peynirli açma
Patatesli hamburger ekmeği
Kaymaklı sandviç ekmeği
Fıstıklı kruvasan

UYGULAMA FAALĠYETĠ

Öğrenme faaliyeti kapsamında edindiğiniz bilgiler doğrultusunda hamburger ekmeği
hazırlayınız.

ĠĢlem basamakları
 KiĢisel hazırlığınızı yapınız.
 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.

 Gerekli araçları hazırlayınız.
 Gerekli gereçleri hazırlayınız.
 2 bardak beyaz un
 ¾ tatlı kaĢığı tuz
 2 dolu tatlı kaĢığı Ģeker
 ¾ tatlı kaĢığı instant kuru
maya
 1 yumurta, çatalla çırpılmıĢ
 2 çorba kaĢığı zeytinyağı
veya sıvıyağ
 2 dolu tatlı kaĢığı yoğurt
 ¼ bardak
su Üzeri
için:
 1 çorba kaĢığı susam
 Unu yoğurma kabına alınız
 Tuz, Ģeker ve mayayı ilave ediniz.
 Diğer gereçleri yoğurma
kabına ekleyiniz.

 Hamuru yoğurunuz.

 Hamuru mayalandırınız.

Öneril
er











ĠĢ kıyafetlerinizi giyiniz.
Önlük giyip bone takınız.
KiĢisel hijyen kurallarına uyunuz.
Sanitasyon ve hijyen kurallarına uyunuz.
Temiz ve düzenli çalıĢınız.
Meslek etiğine uyunuz.
Hamur yoğurma kabını hazırlayınız.
Mayalandırma kabını hazırlayınız.
Ölçü kaplarını hazırlayınız.
Unu elemek için süzgeç hazırlayınız.

 Hazırlanacak ürünün özelliğine uygun
ve ölçülü olarak hazırlayınız.

 Unu, tuzu, Ģekeri ve kuru mayayı
geniĢ bir kapta karıĢtırınız.
 Unu eleyerek kullanınız.
 Kullanacağınız diğer gereçlerin
oda sıcaklığında olmasına dikkat
ediniz.
 Uygun kıvamda olmasına dikkat ediniz
 Elinize yapıĢmayı bıraktığında
yoğurma iĢlemini sonlandırınız.
 YumuĢak bir hamur olmalıdır.
 Mayalanması için uygun ortam
hazırlayınız.
 Hamurun üzerini nemli bir bez veya
streç filmle kapatarak kurumasını
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önleyiniz.
 Hamur önceki halinin iki katına
çıkınca hamurun mayalanması
gerçekleĢmiĢ
demektir.
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 Hamuru Ģekillendiriniz.
 ġekillendirdiğiniz
hamburger ekmeğini tepsiye
yerleĢtiriniz.
 Tepside bir süre daha
mayalanmasını sağlayınız.
 Mayalanan ekmeklerin üst
gereçlerini tamamlayınız.

 Ürünü fırınlayınız.

 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz.

 Hamuru 8 eĢit parçaya ayırınız.
 Her bir parçayı mutfak tezgâhı üzerinde
iki elinizle yuvarlayarak altta kalacak
kısmı bohça yapar gibi büzüp kapatınız.
 PiĢirme kâğıdı serilmiĢ fırın
tepsisine yerleĢtiriniz. Üstlerine
parmaklarınızla hafifçe bastırınız.
 YaklaĢık 45 dakika daha bekleyiniz.
 Mayalanan ekmeklerin üstüne iki
parmağınızla hafifçe bastırınız ve
fırçayla su sürüp azıcık susam serpiniz.

 Önceden ısıtılmıĢ 190° C fırında
yaklaĢık 20 dakika, ya da üstü iyice
kızarana kadar
piĢiriniz.
 ÇalıĢma tezgâhı, kullanılan araçlar
ve çalıĢma atölyesini hijyen ve
sanitasyon
kurallarına uyarak temizleyiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

KiĢisel hazırlığınızı yaptınız mı?

2.

Gerekli araçları hazırladınız mı?

3.

Gerekli gereçleri hazırladınız mı?

4.

Hamuru yoğurdunuz mu?

5.

Hamuru mayalandırınız mı?

6.

Böreği Ģekillendiriniz mi?

7.

ġekillendirdiğiniz böreği tepsiye yerleĢtiriniz mi?

8.

Mayalanan ekmeklerin üst gereçlerini tamamladınız mı?

9.

9. Ürünü uygun sıcaklıkta fırınladınız mı?

10.

ÇalıĢma ortamını kullanılan araç-gereci temizlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(…) Poğaça hamuru mayalandırılmıĢ hamura ilave gereçler yapılarak hazırlanır.

2.

(…) Poğaça ve açmanın Ģekli aynıdır.

3.

(…) Kruvasan sadece akĢam yemeklerinde tüketilir.

4.

(…) Börek hazırlamada standart bir Ģekilden söz etmek mümkün değildir.

5.

(…) Sandviç ekmeği sadece yuvarlak olmalıdır.

6.

(…) Kruvasanlarda iç gereç olarak marmelat kullanılabilir.

7.

(…) Hamburger ekmeği hazırlandığı gün içerisinde tüketilmelidir.

8.

(…) Poğaçalar genellikle 245 derece ayarlanmıĢ fırında piĢirilir.

9.

(…) Ürün fırınlandıktan sonra çok sık kapağı açılmamalıdır.

10.

(…) Ürün piĢtikten sonra çok sert ve çok yumuĢak olmamalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3

AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar
sağlandığında mayalı hamurlardan ürün özelliğine uygun istenilen renk tat ve özellikte
çeĢitli yöresel ürünler hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bulunduğunuz bölgede hazırlanan yöresel çörekleri araĢtırınız. Bu çöreklerin
hazırlanıĢını öğrenerek öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3.MAYALI HAMURLARDAN YÖRESEL
ÜRÜNLER HAZIRLAMA
Mayalı hamurlardan yöresel birçok ürün hazırlanmaktadır.

3.1. Ürün ÇeĢitleri
Mayalı hamurlarda yöresel börek ve çörek çeĢitleri hazırlanmaktadır.

3.1.1. Çörekler(Tahinli, HaĢhaĢlı)
Türk mutfağında mayalı hamurlardan yapılan çörekler yağlı, gevrek, bazen tatlı bazen
de tuzlu olarak hazırlanan hamur iĢidir. Özellikle kahvaltılarda çay ile birlikte tüketilir.
Birer parça hâlinde hazırlandıkları gibi tepsiye döĢenerek üzerine yumurta ve bol susam,
çörek otu ekilerek fırında kızartılır.
Yöresel çörekler grubunda yer alan tahinli çörek, içerisine zeytinyağı ilavesiyle
yapılmıĢ mayalı hamurun açılıp tahin pekmez karıĢımın sürülüp rulo hâlinde tepsiye
yerleĢtirilerek piĢirilmiĢ bir çörek çeĢididir.
HaĢhaĢlı çörek, tıpkı tahinli çörek gibi hazırlanan mayalı hamur bezeleri sıvı yağla
elle geniĢletilir ve aralarına haĢhaĢ serpiĢtirilerek üst üste konan hamurdan kesilen küçük
Ģeritler kendi etrafında burularak fırınlanıp piĢirilir.

3.1.2. Börekler
Börekler Türk Mutfağının geleneksel lezzetlerindendir. Hazırlanan mayalı hamur
farklı Ģekillerde açılıp istenilen harçla zenginleĢtirilip servise sunulur.
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3.2. Çörek Ve Börek ÇeĢitleri Ġçin Hamur Hazırlama


Çörek hamurunun hazırlanması

Malzemeler(10 adet)








2¼ bardak beyaz un
1 silme tatlı kaĢığı instant kuru maya
¾ tatlı kaĢığı tuz
4 çorba kaĢığı Ģeker
Çeyrek (¼ bardak) süt
50 gram yumuĢatılmıĢ tereyağı
2 yumurta

Un, tuz, Ģeker ve kuru mayayı geniĢ bir kapta karıĢtırınız. Oda sıcaklığındaki süt,
yumurta ve tereyağını ilave ederek hamurunuzu 4-5 dakika yoğurunuz. Hamurunuz
yumuĢacık ve kolay Ģekil verilecek kıvamda olacaktır. Hamurunuzu bir beze hâline getirip
ağzı kapalı bir kaba alıp hacmi iki katına çıkana kadar mayalanması için bekletiniz.
Börek hamurunun hazırlanması için bir önceki öğrenme faaliyetini inceleyiniz.

3.3. Mayalı Hamurun Ürüne DönüĢtürülmesi
Mayalanma süreci tamamlanmıĢ hamur, ürüne göre hazırlanır.

3.3.1. Ürün ÇeĢidine Uygun Açma ve ġekillendirme









Hazırladığınız hamuru mutfak tezgâhına alıp 2-3 dakika yoğurunuz ve 10 eĢit
parçaya ayırınız.
Tahinli çörekte kullanılan iç gereci (tahin, pekmez/Ģeker ve yağ) açılan
hamurun üzerine sürünüz. Daha sonra hamuru rulo yaparak kendi çevresinde
çevirerek hazırlayınız.
HaĢhaĢlı çörek için hamuru tabak büyüklüğünde sıvıyağla açıp hamurun
üzerine ezilmiĢ haĢhaĢ sürünüz. Birkaç kata yaptığınız bu iĢlem
tamamlanınca üst üste koyarak bir parmak kalınlığında Ģeritler kesip simit
Ģekli veriniz.
Hazırlanan çörekleri ılık bir yerde 30 dakika mayalanmaya bırakınız.
Mayalanan çöreklerin üzerine iyice çırpılmıĢ yumurta sarısını yumuĢak
hareketlerle sürünüz.
Böreklerin Ģekillendirilmesinde bazı ürünlerin hazırlanmasında açılan
hamur rulo yapılıp etrafında dolandırılırken bazı ürünlerde ise kat kat
tepsiye dizilen yufkaların arasına iç gereç yerleĢtirilir.
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3.3.2. Ġç Malzemelerin Kullanımı
Çöreklerde iç malzeme açılan hamurun üzerine sürülür böreklerde ise yapılan börek
çeĢidinin türüne göre hamurun içine ya da katların arasına yerleĢtirilir.

3.4. PiĢirilmesi
Mayalı hamur ile hazırlanmıĢ börek ve çörek yapımında en önemli unsur hamurun,
piĢmeden önce yeterli derecede mayalanmıĢ olmasıdır. MayalanmıĢ ve ĢekillendirilmiĢ
ürün bir süre daha tepside mayalandırıldıktan sonra piĢirilmeye hazırdır.



Çörekler Önceden ısıtılmıĢ 190° C fırında yaklaĢık 20 dakika ya da üstü iyice
kızarana kadar piĢiriniz.
Börekler ise önceden ısıtılmıĢ 180 ° C alt üst kızarana kadar piĢirilir.

3.4.1. PiĢirilmesinde Dikkat Edilecek Noktalar








Fırın önceden uygun derecede ısıtılmıĢ olmalıdır.
Ürün fırınlanmadan önce yumurta sarısı sürülür.
PiĢirme esnasında fırının kapağı çok sık açılmamalıdır.
PiĢirme iĢlemi tamamlanmıĢ ürünün içi tam olarak piĢmiĢ, kabuk ise arzu
edilen rengi almıĢ olmalıdır.
Kızartılarak yapılan ürünlerde de kızartma yağı önceden ısıtılmalı ancak ısısı iyi
ayarlanmalıdır. DüĢük ısılı yağda ürün içerisine yağ çeker, çok yüksek ısılı
yağda ise dıĢı hemen piĢer ancak içi hamur kalır.
Mayalı ürünler piĢtikten sonra kesinlikle üst üste konmamalıdır aksi takdirde
hamurlaĢır ve Ģekli bozulur.

3.4.2. PiĢen Üründe Aranılan Özellikleri
Ġyi piĢen ürün;








Rengi kızarmıĢ olmalı yanık veya çiğ bir görüntü vermemelidir.
Elle bastırılıp çekildikten sonra hemen eski hâlini almalıdır,
Yapılmak istenen ürünün görüntüsü ile aynı olması gerekir,
Güzel bir kokusu olmalıdır,
Lezzeti iyi olmalı herhangi bir gerecin tadı ağır basmamalıdır,
Aroması güzel olmalıdır,
Çok sert veya çok yumuĢak olmamalıdır,

3.5. Servise Hazırlanması
PiĢen ürün gerekli dinlendirme iĢlemi yapıldıktan sonra sunuma hazırdır. Ürün sıcak
veya soğuk nasıl servis edilecekse ona göre bekletilir. Ürün özelliğine göre son düzenlemeler

yapılır, varsa yardımcı gereçler ilave edilir. Uygun servis tabağı ve servis takımları
hazırlanır. Son kontroller yapılır eksiklikler tamamlanarak sunumu gerçekleĢtirilir.

3.6. Uygun KoĢullarda Saklanması
Çörekler özellikle de börekler piĢtikten sonra tüketilmeli ancak bunun mümkün
olmadığı durumlarda soğuduktan sonra nemden uzak bir ortamda bekletilmelidir.
Ġçerisindeki iç malzemenin çabuk bozulacağı düĢünülerek buzdolabında saklanabilir
ancak daha uzun süreli bekletilmesi söz konusu ise deep freezde saklanmalıdır.

3.7. Örnek Ürün ÇalıĢmaları


HaĢhaĢlı çörek

Resim 3. 1: HaĢhaĢlı çörek

Malzemeler









1 kg un
1 çorba kaĢığı kuru maya
1 tatlı kaĢığı Ģeker
1 su bardağı ılık su
1 çay kaĢığı tuz
EzilmiĢ haĢhaĢ (Dilerseniz
koyabilirsiniz.)
1 çay bardağı sıvıyağ
1 adet yumurta

haĢhaĢın içine

dövülmüĢ cevizde

HazırlanıĢı




Maya ılık suyun içerine döküp, toz Ģekeri de karıĢtırarak kabarmasını
bekleyiniz.
Hamur kabına unu ve tuzu koyarak mayalı suyu da ekleyip yumuĢak bir
hamur kıvamına gelene kadar yoğurunuz.
Üzerini örterek mayalanmasını bekleyiniz daha sonra hamuru 4 eĢit
parçaya bölünüz.








Hamurları elinizle biraz geniĢleterek üzerine sıvı yağ döküp haĢhaĢı
üzerine yayınız.
Bütün parçaları aynı Ģekilde aralarına haĢhaĢ koyarak üst üste
yerleĢtiriniz.
OluĢan 4 katlı hamuru elinizle büyütünüz ve bıçakla 4 cm’lik Ģeritler
hâlinde keserek kendi etrafında burunuz ve tepsiye yan yana gelecek
Ģekilde diziniz. Arzu ederseniz simit gibi yuvarlak hâlde de
yapabilirsiniz.
Üzerine yumurta sarısı sürerek fırında piĢene kadar kızartınız.

Tahinli anadolu çöreği tarifi

Resim 3. 2: Sofralarımız vazgeçilmezi tahinli çörek

Malzemeler (8 kiĢilik)








Ġç malzeme





4.5 su bardağı un
1 paket instant maya
1 çay kaĢığı toz Ģeker
1 su bardağı ılık su
Yarım su bardağı ay çiçeği yağı
1 su bardağı ılık süt
1 yumurta
1 tutam tuz
1 su bardağı tahin
Yarım su bardağı pekmez
1 su bardağı ince çekilmiĢ ceviz
75 g tereyağı

Üzeri için




1 yumurtanın sarısı
2 yemek kaĢığı ayçiçeği yağı
2 yemek kaĢığı ceviz

HazırlanıĢı













Unu eleyip kuru maya ve Ģekeri ilave edip harmanlayınız.
Süt, su, ayçiçeği yağı, yumurta ve tuzu ekleyip yoğurunuz.
Tereyağına tahin ve pekmezi ekleyip karıĢtırınız.
Dinlenen hamuru 2 eĢit bezeye ayırınız.
Bir bezenin üzerine un serpip incecik açınız, üzerine tahinli karıĢımdan
sürüp bohça gibi katlayınız.
Diğer bezeyi de aynı Ģekilde katlayınız. Nemli bezle örterek dinlendiriniz.
Hamurları tekrar açıp tahinli karıĢımı sürünüz ve üzerlerine ceviz
serpiniz.
Her hamuru bir uçtan baĢlayarak iki parmak geniĢliğinde rulo Ģeklinde
sarınız. Hamurun sol ucunu içe doğru sağ ucunu ise dıĢa doğru döndürüp
burunuz. Bir uçtan baĢlayarak kendi etrafında sarıp yuvarlak çörek
hazırlayınız ve ucunu altta gizleyiniz.
Hamurları yalanmıĢ tepsiye dizin ve üzerini örtüp yarım saat daha
dinlendiriniz.
Sıvıyağ ile yumurta sarısını karıĢtırıp 200 ° C fırında piĢiriniz.

Antakya usulü ıspanaklı börek

Resim 3. 3: Antakya usulü ıspanaklı börek

Malzemeler

2 yemek kaĢığı toz maya

1 bardak ılık su, yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 yumurta



Ġçi için




1 tatlı kaĢığı tuz
Aldığı kadar un
Yarım kg ıspanak
1 adet kuru soğan
Pul biber ve karabiber

HazırlanıĢı



















Mayayı ılık suda eritiniz.
Tuzla karıĢtırılmıĢ bir miktar unu geniĢ bir kaba alıp ortasını havuz gibi
açınız. Havuza mayalı suyu ve diğer hamur malzemelerini ekleyip
yoğurunuz.
Kabın üzerine nemli bir bez örterek 20 dakika dinlendiriniz.
Her bir parçayı tatlı tabağı büyüklüğünde açıp ıspanaklı içi içine
koyunuz. Rulo Ģeklinde sarıp tepsiye diziniz.
Üzerine yumurta sarısı sürünüz.
Önceden 200 ° C’de ısınmıĢ fırına koyup altı üstü kızarıncaya kadar
piĢiriniz. Tamamen piĢtikten sonra 15 dakika fırında dinlendiriniz.
Sıcak servis yapınız.

Tatar böreği
Tarçınlı çörek
Erzincan ketesi
Balkabaklı çörek
Çikolatalı çörek
Ay çöreği
Cevizli çörek
Baharatlı çörek
Cevizli ve üzümlü tatlı çörek
Antep fıstıklı çörek

UYGULAMA FAALĠYETĠ

Öğrenme faaliyeti kapsamında edindiğiniz bilgiler doğrultusunda haĢhaĢlı çörek
hazırlayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 KiĢisel hazırlığınızı yapınız.






 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.









 Gerekli araçları hazırlayınız.

 Gerekli gereçleri hazırlayınız.
 1 kg un
 1 çorba kaĢığı kuru maya
 1 tatlı kaĢığı Ģeker
 1 su bardağı ılık su
 1 çay kaĢığı tuz
 EzilmiĢ haĢhaĢ (Dilerseniz
haĢhaĢın içine dövülmüĢ
cevizde koyabilirsiniz.)
 1 çay bardağı sıvıyağ
 1 adet yumurta

ĠĢ kıyafetlerinizi giyiniz.
Önlük giyip bone takınız.
KiĢisel hijyen kurallarına uyunuz.
Sanitasyon ve hijyen kurallarına
uyunuz.
Temiz ve düzenli çalıĢınız.
Meslek etiğine uyunuz.
Hamur yoğurma kabını hazırlayınız
Mayalandırma kabını hazırlayınız.
Ölçü kaplarını hazırlayınız.
Unu elemek için süzgeç hazırlayınız.
Hazırlanacak ürünün özelliğine
uygun ve ölçülü olarak
hazırlayınız.

 Unu yoğurma kabına alınız.
 Maya, Ģeker ve suyu karıĢtırınız.

 Unu eleyerek kullanınız.
 Mayalı suyun kabarmasını bekleyiniz.

 Diğer gereçleri yoğurma
kabına ekleyiniz.

 Kullanacağınız diğer gereçlerin
oda sıcaklığında olmasına dikkat
ediniz.
 Uygun kıvamda olmasına dikkat
ediniz.
 Elinize yapıĢmayı bıraktığında
yoğurma iĢlemini sonlandırınız.
 YumuĢak bir hamur olmalıdır.
 Mayalanması için uygun
ortam hazırlayınız.
 Hamurun üzerini nemli bir bez
veya streç filmle kapatarak
kurumasını önleyiniz.
 Hamur önceki hâlinin iki katına
çıkınca hamurun mayalanması

 Hamuru yoğurunuz.

 Hamuru mayalandırınız.
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gerçekleĢmiĢ
demektir.
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 Çöreği Ģekillendiriniz.

 Hamuru 4 eĢit parçaya bölünüz.
 Hamurları elinizle biraz
geniĢleterek üzerine sıvı yağ döküp
haĢhaĢı üzerine yayınız.
 Bütün parçaları aynı Ģekilde
aralarına haĢhaĢ koyarak üst üste
yerleĢtiriniz.
 OluĢan 4 katlı hamuru elinizle
büyütünüz ve bıçakla 4 cm lik
Ģeritler hâlinde keserek kendi
etrafında burunuz.
 Tepsiye yan yana dizilir.
 Üzerine yumurta sarısı sürünüz.


 ġekillendirdiğiniz haĢhaĢlı
çöreği tepsiye yerleĢtiriniz.
 Mayalanan haĢhaĢlı çöreğin
üst gereçlerini tamamlayınız.
 Ürünü fırınlayınız.

 Önceden ısıtılmıĢ 190 ° C fırında
ya da üstü iyice kızarana kadar
piĢiriniz.
 Ürüne uygun tabağı seçiniz.

 PiĢen ürünü servis tabağına alınız.
 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz.

 ÇalıĢma tezgahı, kullanılan araçlar ve
çalıĢma atölyesini hijyen ve
sanitasyon kurallarına uyarak
temizleyiniz.

48

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. KiĢisel hazırlığınızı yaptınız mı?
2. Gerekli araçları hazırladınız mı?
3. Gerekli gereçleri hazırladınız mı?
4. Hamuru yoğurdunuz mu?
5. Hamuru mayalandırınız mı?
6. Çöreği Ģekillendiriniz mi?
7. ġekillendirdiğiniz çöreği tepsiye yerleĢtiriniz mi?
8. Mayalanan çöreğin üst gereçlerini tamamladınız mı?
9. Ürünü uygun sıcaklıkta fırınladınız mı?
10. ÇalıĢma ortamını kullanılan araç gereci temizlediniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Tahinli çöreğin içerisine tatlandırmak için ……….. veya...............katılabilir.

2.

Çörekler önceden ısıtılmıĢ.........Derece fırında piĢirilir.

3.

Ürün............................................yumurta sarısı sürülür.

4.

Ürün kızartılacaksa yağ.................................olmalıdır.

5.

Ġyi piĢen ürünün rengi ....................................olmalıdır.

6.

Börekler hazırlandıkları gün ……………………………. .

7.

HaĢhaĢlı çöreğin içerisine............................de eklenebilir.

8.

Ürün fırındayken çok sık.............................açılmamalıdır.

9.

ġekil verilen ürün bir süre.............................dinlendirilmelidir.

10.

Ürün fırınlanmadan önce yeteri kadar......................................Olmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4

AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve
koĢullar sağlandığında mayalı hamurlardan ürün çeĢidine uygun istenilen renk tat ve
özellikte uluslararası ürünler hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Donat servis edilirken kullanılan yardımcı gereçleri araĢtırınız. Edindiğiniz
bilgileri öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

4. MAYALI HAMURLARDAN
ULUSLARARASI ÜRÜNLER HAZIRLAMA
4.1. Ürün ÇeĢitleri
Mayalı hamurlardan hazırlanan uluslararası tatlardan olan bagel, donat ve berliner
ülkemizde de talep edilen yiyeceklerden olmuĢtur.

4.1.1. Bagel
Amerika simidi olarak da adlandırılan bagel, Amerika, Kanada ve Ġngiltere’de
yaygın olarak tüketilen, mayalı hamurdan yapılan halka Ģeklindeki ekmek çeĢididir.
Özellikle kahvaltıda tüketilir. Sade olarak yenilebileceği gibi arasına çeĢitli malzemeler
eklenerek de tüketilebilir.

4.1.2. Donat
Amerika’ya özgü bir tatlı olan donat mayalı hamurla hazırlanır. Küçük halkalar
Ģeklinde hazırlanan hamur kızgın yağda kızartılır ve çikolata sosla servis edilir.

4.2.3. Berliner
Almanya Berlin Ģehrinde yapılan bir çörektir. Sade olarak hazırlanıp üzerin çikolata
dökülebileceği gibi içerisine çeĢitli marmelatlar ve çikolata konarak da servis edilir.
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4.2. Hamurlarının Hazırlanması


Bagel hamuru (10 adet)

3 su bardağı un

1 tatlı kaĢığı tuz

2 tatlı kaĢığı kuru toz maya

1 su bardağı ılık su

HazırlanıĢı
Un ve tuzu birlikte geniĢ bir kaba eleyiniz. Toz maya ile karıĢtırınız. Ilık suyu ilave
edip ele yapıĢmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurunuz. Elastik olana kadar
yoğurmaya devam ediniz. Kapağı kapalı bir kapta 1 saat kadar kabarmaya bırakınız.


Donat hamuru

Yarım kg un

1 adet yumurta

1 çorba kaĢığı Ģeker

1.5 çay bardağı süt

1 çorba kaĢığı maya

1 çorba kaĢığı sıvı yağ

1 çay kaĢığı tuz

HazırlanıĢı
Derin bir kabın içine un, süt, maya, sıvı yağ, tuz, yumurta ve Ģekeri koyup yoğurunuz.
Yoğurduktan sonra 20 dakika kadar dinlendiriniz.


Berliner Hamuru

1/2 su bardağı yoğurt

2 yumurta

1 çay bardağı Ģeker

5 su bardağı un

100 gr yumuĢak tereyağı

1/2 su bardağı süt

1 paket kuru maya

1 çay kaĢığı tuz

Yarım su bardağı ılık su

HazırlanıĢı
Ilık su, süt, maya, Ģekeri karıĢtırınız. 15-20 dakika bekletiniz. Diğer malzemeleri de
mayalı karıĢımla karıĢtırıp yoğurunuz. Mayalanması için 1 saat bekleyiniz.
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4.3. Ürün ÇeĢidine Uygun ġekillendirme


Bagelin Ģekillendirilmesi

Hamuru hafif unlu tezgâhta 1 dakika yoğurduktan sonra 10 eĢit parçaya
bölünüz. Yuvarlak beze Ģekli verip 10 dakika kadar dinlendiriniz.

Hafifçe her bezeyi yassıltınız. Ortasından baĢparmağınız ile bastırıp
delik yapınız. Bu delikleri parmağınızla çevirerek hafifçe geniĢletiniz.

UnlanmıĢ tepsiye dizip üstünü tekrar kapatınız. 10-20 dakika sıcak
ortamda kabarması için bekletiniz.

Resim 4. 1: ġekillendirilmiĢ bageller



Donatın Ģekillendirilmesi

Donatlara varsa donat kalıbıyla Ģekil veriniz yoksa bardak ve ĢiĢe
kapağı yardımıyla ortası açık yuvarlaklar hazırlayınız.

PiĢirilmeden önce bir süre bekletiniz.



Berlinerin Ģekillendirilmesi

Mayalanan hamuru 1 cm. kalınlığında merdaneyle açın geniĢ bir bardak
ağzı yardımıyla kesiniz. Mayalanması için yağlı kâğıt serilmiĢ tepsiye
diziniz.

Mayalanması için bir süre bekleyiniz.

4.4. PiĢirilmesi


Bagel

Bagelleri piĢirmeye baĢlarken fırını 210 ° C’ye getiriniz. Kaynatma
suyunu ve pekmezi ocağa koyup kaynamaya bırakınız. Kaynadıktan
sonra altını kısıp kabarmıĢ bagellerinizi her seferinde 2-3 tane koyup
yaklaĢık 1 dakika kısık ateĢte kaynatınız. Çevirerek 30 saniye kadar
daha kaynatıp süzülmesi için süzgeç üzerine alınız.

Diğer bagelleri de aynı Ģekilde piĢiriniz.

Resim 4. 2: HaĢlandıktan sonra fırınlanan bageller






YağlanmıĢ fırın tepsisine bagelleri aralıklı olarak diziniz.
Yumurta akını su ile çırpıp fırça ile üzerlerine sürünüz. Susam ve
haĢhaĢ serpiĢtiriniz.
IsıtılmıĢ fırınınızda 20-25 dakika kadar piĢiriniz.
Tepsiden alıp ılınmaya bırakınız.



Donat

ġekillendirilmiĢ donatların piĢirilmesi için fritözü 180 ° C’de ısıtınız.

Donatları üçer dörder çevrilerek her tarafı altın sarısı gibi kızarana kadar
kızartınız. Tavada kızartılacaksa orta ateĢte çevirerek kızartınız.

Kevgirle çıkarıp kâğıt havluda süzdürünüz.



Berliner

Mayalanan berlinerleri önceden ısıtılmıĢ yağda çevirerek altın sarısı renk
alana kadar kızartınız.

Aynı zamanda önceden ısıtılmıĢ 180 ° C fırında üstü kızarana kadarda
piĢirilebilir.

4.4.1. PiĢirilmesinde Dikkat Edilecek Noktalar









Kızartmak için kullanılacak yağ önceden ısıtılmıĢ olmalıdır.
Fırın önceden uygun derecede ısıtılmıĢ olmalıdır.
Ürün üzerine sürülecek malzemeler ürün fırına girmeden hemen önce
sürülmelidir.
PiĢirme esnasında fırının kapağı çok sık açılmamalıdır.
Bagel haĢlanırken çok fazla çevrilmemeli.
Kızartma fritözde yapılacaksa ısısı ürüne uygun ayarlanmalıdır.
Ürünler piĢtikten sonra kesinlikle üst üste konmamalıdır aksi takdirde
hamurlaĢır ve Ģekli bozulur.
PiĢirme iĢlemi tamamlanmıĢ ürünün içi tam olarak piĢmiĢ, kabuk ise arzu
edilen rengi almıĢ olmalıdır.

4.4.2. PiĢen Üründe Aranılan Özellikler






Rengi kızarmıĢ olmalı, yanık veya çiğ bir görüntü vermemelidir.
Yapılmak istenen ürünün görüntüsü ile aynı olması gerekir,
Güzel bir kokusu olmalıdır,
Lezzeti iyi olmalı herhangi bir gerecin tadı ağır basmamalıdır,
Aroması güzel olmalıdır.

4.5. Servise Hazırlanması
PiĢen ürün gerekli dinlendirme iĢlemi yapıldıktan sonra sunuma hazırdır.







Yapımı tamamlanmıĢ bageller arzu edilen yiyeceklerle servis edilir. Örneğin
içerisine peynir çeĢidi veya zeytin ezme sürülebilir aynı zamanda sandviç gibi
de hazırlanabilir.
Hazırlanan donatların üzerine isteğe göre eritilmiĢ çikolata, bal veya pudra
Ģekeri sürülerek servis edilir.
Yağın içinden çıkarılan berlinerler soğuduktan sonra içlerine ucunda küçük duy
bulunan sıkma torbası ile marmelat ve ya hazırlanan krema Ģırınga edilir.
Üstlerine isteğe pudra Ģekeri serpilir. EritilmiĢ çikolataya batırılarak süsleme
yapılır.
Bu ürünler uygun servis tabağı ve servis takımları hazırlanır. Son kontroller
yapılır, eksiklikler tamamlanarak tamamlayıcı içecekle birlikte sunumu
gerçekleĢtirilir.

4.6. Uygun KoĢullarda Saklanması
Bagel, donat ve berliner servis edildikten sonra tüketilmesi gereken yiyeceklerdendir.
Özellikle donat ve berliner de kızartma iĢlemi yapıldığı için çok fazla bekletilmesi ürünün
bozulmasına sebep olur. Ancak bagel sade hâliyle daha uzun bekletilebilir.

4.7. Örnek Ürün ÇalıĢmaları
AĢağıda donat,bagel, berliner gibi türlerin hazırlanma aĢamalarını göreceğiz.
 Bagel
Malzemeler:

Resim 4. 3: Fırından çıkmıĢ bageller






3 su bardağı un
1 tatlı kaĢığı tuz
2 tatlı kaĢığı kuru tozmaya
1 su bardağı ılıktan sıcakça su

Kaynatmak için:

2 1/2 litre su

1 yemek kaĢığı pekmez
Üstüne:




1 yumurta akı
1 tatlı kaĢığı su
Susam, haĢhaĢ

HazırlanıĢı:

Un ve tuzu birlikte geniĢ bir kaba eleyiniz. Toz maya ile karıĢtırınız.

Ilık suyu ilave edip ele yapıĢmayacak bir hamur elde edene kadar
yoğurunuz.

Elastik olana kadar yoğurmaya devam ediniz. Kapağı kapalı bir kapta 1
saat kadar kabarmaya bırakınız.

Hafif unlu tezgâhta 1 dakika yoğurduktan sonra 10 eĢit parçaya bölünüz.
Yuvarlak beze Ģekli verip 10 dakika kadar dinlendiriniz.












Hafifçe her bezeyi yassıltınız. Ortasından baĢparmağınız ile bastırıp
delik yapınız. Bu delikleri parmağınızla çevirerek hafifçe geniĢletiniz.
UnlanmıĢ tepsiye dizip üstünü tekrar kapatınız. 10-20 dakika sıcak
ortamda kabarması için bekletiniz.
Bu arada fırını 210 ° C’ye getiriniz. Kaynatma suyunu ve pekmezi ocağa
koyup kaynamaya bırakınız. Kaynadıktan sonra altını kısıp kabarmıĢ
bagellerinizi her seferinde 2-3 tane koyup yaklaĢık 1 dakika kısık ateĢte
kaynatınız. Çevirerek 30 saniye kadar daha kaynatıp süzülmesi için
süzgeç üzerine alınız.
Diğer bagelleri de aynı Ģekilde bitiriniz.
YağlanmıĢ fırın tepsisine bagelleri aralıklı olarak diziniz.
Yumurta akını su ile çırpıp fırça ile üzerlerine sürünüz. Susam ve
haĢhaĢ serpiĢtiriniz.
IsıtılmıĢ fırınınızda 20-25 dakika kadar kızarana dek piĢiriniz.
Tepsiden alıp ılınmaya bırakınız.

Donat

Malzemeler:

Resim 4. 4: Çikolata sos ile servise hazırlanmıĢ donat










Yarım kg un
1 adet yumurta
1 çorba kaĢığı Ģeker
1.5 çay bardağı süt
1 çorba kaĢığı maya
1 çorba kaĢığı sıvı yağ
1 çay kaĢığı tuz
Çikolata sos

HazırlanıĢı:

Derin bir kabın içine un, süt, maya, sıvı yağ, tuzu, yumurta ve Ģekeri
koyup yoğurunuz. Yoğurduktan sonra 20 dakika kadar dinlendiriniz.

Donatlara varsa donat kalıbıyla Ģekil veriniz yoksa bardak ve ĢiĢe
kapağı yardımıyla ortası açık yuvarlaklar hazırlayınız.

ġekillendirilmiĢ donatların piĢirilmesi için fritözü 180 ° C’de ısıtınız.

Donatları üçer dörder çevrilerek her tarafı altın sarısı gibi kızarana kadar
kızartınız. Tavada kızartılacaksa orta ateĢte çevirerek kızartınız.

Kevgirle çıkarıp kâğıt havluda süzdürüp üzerine çikolata sos dökerek
servis yapınız.


Berliner

Resim 4. 5: Berliner

Malzemeler:

1/2 su bardağı yoğurt

2 yumurta

1 çay bardağı Ģeker

5 su bardağı un

100 g yumuĢak tereyağı

1/2 su bardağı süt

1 paket kuru maya

1 çay kaĢığı tuz

Yarım su bardağından az ılık su
Kreması için







3 su bardağı süt
1 yumurta
5 yemek kaĢığı un
4 yemek kaĢığı Ģeker
1 yemek kaĢığı margarin




1 paket Vanilya
Üstü için pudra Ģekeri

HazırlanıĢı















Ilık su, süt, maya ve Ģekeri karıĢtırınız. 15-20 dakika bekletiniz. Diğer
malzemeleri de mayalı karıĢımla karıĢtırıp yoğurunuz. Ele yapıĢmayan
bir hamur elde ediniz.
Mayalanması için 1 saat bekleyiniz. Mayalanan hamuru 1 cm.
kalınlığında merdaneyle açıp geniĢ bir bardak ağzı yardımıyla kesiniz.
Mayalanması için yağlı kâğıt serilmiĢ tepsiye diziniz.
Mayalanması için bir süre bekleyiniz.
Mayalanan berlinerleri önceden ısıtılmıĢ yağda çevirerek altın sarısı renk
alana kadar kızartınız. Veya önceden ısıtılmıĢ 180 ° C fırında üstü
kızarana kadar piĢiriniz.
Soğuduktan sonra hamburger ekmeği gibi ortasını kesiniz.
Diğer tarafta kreması için margarin ve vanilya hariç tüm malzemeleri
karıĢtırıp piĢiriniz. PiĢme süresi boyunca karıĢtırınız. KoyulaĢmaya
baĢlayınca ocağın altını kapatınız. Margarini ve vanilyayı ekleyip
karıĢtırınız. Krema ılıdıktan krema torbasıyla berlinerlerin içini
doldurunuz. Üzerine pudra Ģekeri serpiĢtirerek servis yapınız.
EritilmiĢ çikolataya batırarak da servis yapabilirsiniz

Yumurtalı bageller
Otlu bagel
Soğanlı bagel
Kepekli bagel
Baharatlı Ģekerli donat

UYGULAMA FAALĠYETĠ

Öğrenme faaliyeti kapsamında edindiğiniz bilgiler doğrultusunda donat hazırlayınız.

ĠĢlem basamakları

Öneriler

 KiĢisel hazırlığınızı yapınız.






 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.









 Gerekli araçları hazırlayınız.

 Gerekli gereçleri hazırlayınız.
 Yarım kg un
 1 adet yumurta
 1 çorba kaĢığı Ģeker
 1.5 çay bardağı süt
 1 çorba kaĢığı instant maya
 1 çorba kaĢığı sıvı yağ
 1 çay kaĢığı tuz
 Çikolata sos
 Unu yoğurma kabına alınız.
 Diğer gereçleri yoğurma
kabına ekleyiniz.

ĠĢ kıyafetlerinizi giyiniz.
Önlük giyip bone takınız.
KiĢisel hijyen kurallarına uyunuz.
Sanitasyon ve hijyen kurallarına
uyunuz.
Temiz ve düzenli çalıĢınız.
Meslek etiğine uyunuz.
Hamur yoğurma kabını hazırlayınız
Mayalandırma kabını hazırlayınız.
Ölçü kaplarını hazırlayınız.
Unu elemek için süzgeç hazırlayınız.
Hazırlanacak ürünün özelliğine
uygun ve ölçülü olarak
hazırlayınız.

 Unu eleyerek kullanınız.
 Kullanacağınız diğer gereçlerin
oda sıcaklığında olmasına dikkat
ediniz.
 Uygun kıvamda olmasına dikkat
ediniz.
 Elinize yapıĢmayı bıraktığında
yoğurma iĢlemini sonlandırınız.
 Mayalanması için uygun
ortam hazırlayınız.
 Hamurun üzerini nemli bir bez
veya streç filmle kapatarak
kurumasını önleyiniz.
 Hamur önceki hâlinin iki katına
çıkınca hamurun mayalanması
gerçekleĢmiĢ
demektir.
 Donatlara varsa donat kalıbıyla
Ģekil veriniz yoksa bardak ve

 Hamuru yoğurunuz.

 Hamuru mayalandırınız.
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 Hamuru Ģekillendiriniz.

ĢiĢe kapağı yardımıyla ortası
açık yuvarlaklar
hazırlayınız.
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 Donatların piĢirilmesi için fritözü
180° C’de ısıtınız.
 Tavada kızartılacaksa orta ateĢte
olmalıdır, ne çok sıcak ne de çok
soğuk olmalıdır.
 Donatları üçer dörder çevirerek her
tarafı altın sarısı gibi kızarana
kadar kızartınız.

 Donatları kızartmak için ön
hazırlığı yapınız.

 Donatları kızartınız.
 Kızaran donatları süzgece çıkarınız.

 Fazla yağını süzdürünüz.
 Üzerine çikolata sos dökerek
uygun servis tabağında sununuz.
 ÇalıĢma tezgâhı, kullanılan araçlar
ve çalıĢma atölyesini hijyen ve
sanitasyon
kurallarına uyarak temizleyiniz.

 Servise hazırlayınız.
 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. KiĢisel hazırlığınızı yaptınız mı?
2. Gerekli araçları hazırladınız mı?
3. Gerekli gereçleri hazırladınız mı?
4. Hamuru yoğurdunuz mu?
5. Hamuru mayalandırınız mı?
6. Hamuru ürüne göre Ģekillendiriniz mi?
7. Berlinerleri kızartmak için yağı hazırladınız mı?
8. Berlinerleri kızarttınız mı?
9. Kızaran Berlinerleri kâğıt havlu üzerine çıkarıp ikiye kestiniz
mi?
10. Ġçerisine krema veya marmelat yerleĢtirip üzerine pudra
Ģekeri serpiĢtirdiniz mi?
11. ÇalıĢma ortamını kullanılan araç gereci temizlediniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( )Bagel, Amerika simidi olarak da adlandırılır.

2.

( ) Berliner Almanya’da yapılan bir tatlı türüdür.

3.

( ) Bagel hamuruna mutlaka mahlep konmalıdır.

4.

( ) Donat sadece balla servis edilir.

5.

( ) Donat Ģekillendirildikten sonra yağda kızartılır.

6.

( ) Berlinerlerin Ģekli kandil simidine benzer.

7.

( ) Bagel fırınlanmadan haĢlanmalıdır.

8.

( ) Bagel sandviç gibi de hazırlanabilir.

9.

( ) Berlinerlerin içerisine sadece krema doldurulur.

10.

( ) Donat oda sıcaklığında 48 saat bekletilebilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5

AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve
koĢullar sağlandığında Sebzeler, et ürünleri, diğer gereçleri kullanarak istenilen renk, tat,
görünüm ve çeĢitte pizzalar hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Pizzada kullanılan mozerella peynirinin özelliklerini araĢtırınız. Edindiğiniz bilgileri
öğretmen ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

5. MAYALI HAMURLARDAN
PĠZZALAR HAZIRLAMA
Ġtalyan mutfağının vazgeçilmez yiyeceği olan pizza, ülkemizde de oldukça sevilen ve
tüketilen bir yiyecek olarak yer edinmiĢtir. Birbirinden lezzetli pizzaların yapımında mayalı
hamur kullanılmaktadır.

5.1. Pizza ÇeĢitleri
Pizza yapımında birbirinde farklı malzemeler kullanılarak birçok çeĢitte pizza
yapmak mümkündür. Pizza, yapımında kullanılan gereçlere göre gruplandırılır.

5.1.1. Sebzelerle Yapılan Pizzalar
Yapımında sebze çeĢitleri kullanılan pizzalardır. Pizza Giardiniera ve Pizza
Veneziena gibi uluslararası mutfak literatüründe yer alan isimleri olduğu gibi çoğu zaman da
içerisine ağırlıklı olarak konan sebze ismiyle adlandırılırlar. Örneğin domatesli pizza, soğanlı
pizza gibi. Vejeteryan pizza da sebzelerle yapılan pizzalar arasında yer alır.

5.1.2. Etlerle Yapılan Pizzalar
Et ve et ürünleri kullanılarak hazırlanan pizza çeĢididir. Kullanılan et ürünleri, salam
sucuk, sosis, jambon, pastırma, ton balığı, ançüez ve karides gibi malzemelerdir.

5.1.3. KarıĢık Pizzalar
Et ürünleri ve sebzelerin birlikte kullanılarak hazırlandığı pizza çeĢididir.
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Resim 5. 1: KarıĢık pizza

5.2. Pizzanın Hazırlanması
Pizzanın hazırlanma aĢamaları sırasıyla Ģöyledir: Hamurun yoğrulması, kullanılacak
sosların ve iç malzemelerin hazırlanması, Ģekil verilerek piĢirilmesidir.

5.2.1. Pizza Hamurunun Hazırlanması
Gereçler (4 kiĢilik )







2 su bardağı un
15 g yaĢ maya
3 yemek kaĢığı sıvıyağ
1 çay kaĢığı toz Ģeker
1 su bardağı ılık su
½ yemek kaĢığı toz Ģeker.

HazırlanıĢı:
Un ve tuz karıĢtırılır, bir kap içerisinde ılık su, Ģeker ve maya eritilir. Yağla birlikte
una eklenerek ele yapıĢmayan bir hamur elde edene kadar yoğrulur. Klasik hamur bu
gereçlerle hazırlanabileceği gibi hamurun içerisine çeĢitli baharatlar, sarımsak tozu, tereyağı
gibi malzemeler eklenerek hazırlanabilir.

5.2.2. Pizzada Kullanılacak Sosların Hazırlanması
Pizza sosunda temel gereç domatestir. Domatesin salçası, püresi veya domatesten
yapılmıĢ ketçap çeĢitli yardımcı gereçlerle karıĢtırılarak kullanılır. Domates sosu, dört
mevsim pizza sosu, kral pizza sosu, pesto sosu ve pizzaoli sos en çok tercih edilen pizza
soslarındandır. En çok tercih edilen domates sosunun hazırlanıĢı aĢağıda verilmiĢtir.
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Malzemeler:







2 yemek kaĢığı zeytinyağı
3 yemek kaĢığı soğan
1 diĢ ezilmiĢ sarımsak
1 yemek kaĢığı domates salçası
Birer çay kaĢığı fesleğen, kekik,
Yeteri kadar tuz ve karabiber

HazırlanıĢı:
Tavaya zeytinyağı ile sarımsak ve brunoise doğranmıĢ soğan sotelenir Domates
salçası eklenir biraz daha karıĢtırılır. Geri kalan malzemelerde eklenir ve kısık ateĢte
ezilinceye kadar piĢirilir. Ġstenilen kıvamı bulunca ocaktan alınıp soğutulur.

5.2.3. Pizza Ġç Malzemelerinin Hazırlanması















Pizzalarda iç malzeme olarak kullanılacak sebzeler ayıklanıp yıkandıktan sonra
özelliklerine göre doğranır.
Kabuklu olan sebzelerin kabukları soyulur. Çekirdekli olanların çekirdekleri
ayıklanır.
Çok sert olan sebzeler haĢlanabilir veya sotelenebilir.
KurutulmuĢ sebze kullanılacaksa sıcak suda bekletilir.
Maydanoz, nane, fesleğen dereotu, kekik, defneyaprağı gibi yapraklı sebzeler
taze olarak kullanılacağı gibi kurutulmuĢ olarak da kullanılabilir.
Pizzada kullanılacak et ürünleri de özelliklerine uygun olarak hazırlanır.
KuĢbaĢı ve kıyma olduğu Ģekliyle piĢirilerek tavuk ve balıklar ise
piĢirildikten sonra çeĢitli Ģekillerde parçalanmak suretiyle pizzaların üzerine
yerleĢtirilir.
ÇeĢitli salamlar, sucuklar, sosisler, pastırmalar konserve etlerde özelliğine
uygun Ģekillerde dilimlenerek kullanılabilir.
Pizzalarda genel olarak iki çeĢit peynir kullanılır. Birisi pizzanın sosu
sürüldükten sonra harca karıĢtırılır, diğeri de pizzanın piĢmesine yakın üzerine
serpilerek erimesi sağlanır.
Mozzarella peyniri pizzalarda rendelenerek kullanılmalıdır.
Pizzanın en üstünde kullanılacak peynirin pizzaya eklenme zamanına dikkat
etmek gerekir.
Siyah ve yeĢil zeytin taneler hâlinde pizzanın üzerine koyulabileceği gibi
çekirdekleri çıkarıldıktan sonra doğranarak dilimler hâlinde pizzaların üzerinde
kullanılabilir.

Resim 5. 2: Pizza yapımında kullanılan sebzeler

5.2.4. Pizza Hamuruna ġekil Verilmesi ve Ġç Malzemelerin Kullanımı








Pizzaya Ģekil vermeden önce tezgâh unlanarak hamur top hâline getirilir.
Hamur elle veya merdaneyle istenilen Ģekle getirilir.
Pizza yapımında kullanılacak kalıp yağlanır. Hamur yerleĢtirilir elle iyice
düzeltilir. Üzeri kapatılarak bir süre dinlendirilir.
Yeterince dinlenince tekrar hamur düzeltilir ve hamur iyice inceltilir (3-4 mm).
Kenarlar daha kalın olmalıdır.
Hazırlanan hamurun üzerine önceden yapılmıĢ ve soğutulmuĢ pizza sosu
sürülür.
Üzerine rendelenmiĢ peynir eklenir.
Onun üzerinde pizzada kullanılacak hazırlanmıĢ diğer malzemeler yerleĢtirilir
ve peynirin geri kalanı serpiĢtirilip fırınlanmaya hazır hâle getirilir.

5.3. Pizzanın PiĢirilmesi Ve Servise Hazırlanması






Pizzaların bazıları bütün malzemeler yerleĢtirilip fırınlanırken bazıları 2
kere fırınlanır. Yani sos sürülen hamur bir süre piĢirildikten sonra diğer
malzemeler eklenerek tekrar fırınlanır.
Pizza en iyi sonucu iyi ısıtılmıĢ fırında 225-250 ° C’de piĢirmek verir.
Pizzalar pizza için hazırlanmıĢ özel fırınlarda piĢirilirse daha iyi sonuç
verir.
Pizzanın piĢirme süresi çok uzun tutulmamalı üzerindeki peynir eridikten
sonra piĢirmeye son verilmelidir.

Resim 5. 3: Pizza için hazırlanmıĢ özel fırınlar






Pizzanın renginin koyulaĢması fazla piĢtiğinin göstergesidir bu da lezzetini
olumsuz etkiler.
Pizza fırından çıkar çıkmaz servis edilmeli çok fazla bekletilmemelidir.
Pizzanın piĢme iĢlemi tamamlandıktan sonra pizza tahtasına yerleĢtirilerek
beraberinde uygun servis takımıyla servis edilir.
Pizza servis edilirken yanında tamamlayıcı yiyeceklerle birlikte (turĢu, salata,
patates garnitürleri gibi) servis edilir. Özellikle de ketçap ve mayonez sosu
pizzanın vazgeçilmez tamamlayıcılarındandır.

5.4. Örnek Ürün ÇalıĢmaları
AĢağıda farklı pizza yapımı çalıĢmaları verilmiĢtir.


Vejeteryan pizza ( 4kiĢilik)

Resim 5. 4: Vejeteryan pizza

Malzemeler













Sarımsak tozuyla hazırlanmıĢ pizza hamuru
Dilim mozzarella peyniri
RendelenmiĢ parmesan peynir
Ġnci kıyılmıĢ 1 diĢ sarımsak
DilimlenmiĢ 4 büyük mantar
4 yemek kaĢığı tereyağı
4 yemek kaĢığı zeytinyağı
Ġnce doğranmıĢ acı biber
Birkaç dal doğranmıĢ maydanoz
3-4 dilim çeri domates
3 çay kaĢığı tuz
2 çay kaĢığı kuru fesleğen

HazırlanıĢı













Temel pizza hamuru hazırlarken ununa 1 çay kaĢığı sarımsak tozu
eklenir.
Bir tavada tereyağında sarımsak, fesleğen ve mantar sote yapıldıktan
sonra
Zeytinyağı da eklenerek 5 dakika daha piĢirilir.
DoğranmıĢ biber, maydanoz, domates ve tuz eklenir.
Kapak kapatılarak düĢük ısıda 45 dakika piĢirilir.
Pizza hamuru açılarak yağlanmıĢ kalıba yayılır.
Üzerine sosun bir kısmı yayılarak önceden 175-200° C’de ısıtılmıĢ
fırında piĢirilir.
PiĢen pizzanın üzerine dilimlenmiĢ peynirler yerleĢtirilir.
Peynirlerin üzerine sos dökülür.
Sosun üzerine rendelenmiĢ parmesan serpilir.
Birkaç dakika daha fırınlanarak peynirler eritilir. Servis yapılır.

Tavuklu pizza tarifi

Resim 5. 5: Tavuklu Pizza

Malzemeler

350 g Un

25 g yaĢ maya

1 su bardağı ılık süt veya su

1/2 Çay KaĢığı toz Ģeker

1 çay kaĢığı Tuz

300 g tavuk eti

200 g mantar

1 adet kuru soğan

2 adet domates

3 adet sivribiber

KaĢar peyniri rendesi

1 çorba kaĢığı domates salçası

3 çorba kaĢığı ketçap

Yeterince tuz, karabiber ve kekik
HazırlanıĢı

Maya ve toz Ģeker ılık su içerisinde eriyene kadar yaklaĢık 15 dakika
bekletiniz.

Tuz ve unun yarısını yavaĢ yavaĢ ilave edip iyice karıĢtırınız. Geri
kalan unu da katıp yoğurmaya baĢlayınız.

Yoğurduğunuz hamurun ele ve kaba yapıĢması bitince hamuru yoğurma
kabından alıp içini sıvıyağ ile yağladığınız bir kaba koyunuz. Üzerine
nemli bir bez örtüp mayalanmasını bekleyeniz.

Mayalanan hamuru alıp kabarıklığı gidene kadar 1-2 dakika daha
yoğurunuz ve hamuru 4 eĢit parçaya bölünüz.

Elde ettiğiniz bu hamur 25-26 cm çapında 4 adet pizza tepsisi içindir.

Tavuk etini, dörde böldüğünüz soğan ve yeterince su ile haĢladıktan
sonra didikleyiniz.

Domateslerin kabuklarını soyup sivribiberler ile birlikte ince ince kıyınız.

Hazırladığınız pizza hamurunu yağladığınız pizza tavası veya tepsisine
yayınız.

Üzerine yeterince sulandırdığınız kekikli ketçaplı salça sosu sürünüz.

Didiklediğiniz tavuk etlerini yeterince tuz, karabiber, ince kıydığımız
mantarlar, domatesler ve sivribiberler ile karıĢtırıp hamurun üzerine
yayınız.

Önceden ısıtılmıĢ 200 ° C’de fırında 20 dakika piĢiriniz.

Fırından çıkınca üzerine kaĢar rendesi serpiĢtiriniz. Ve tekrar fırınlayınız.

KaĢar peynir eriyince fırından çıkarıp servis ediniz.



Klasik salamlı pizza ( classic pepperoni pizza)

Resim 5. 6: Klasik salamlı pizza

Malzemeler

1 ölçü pizza hamuru

1 su bardağı domates sosu

800 g ince kıyılmıĢ veya rendelenmiĢ Mozzarella peyniri

6 kaĢık sızma zeytinyağı

20 dilim salam ( pepperoni )
HazırlanıĢı:

Hamur yağlanmıĢ kalıba yayılır.

Üzerine sosu sürüldükten sonra peyniri serpilir.

Zeytinyağı peynirin üzerine çiselenerek iyice dağıtılır.

250 °C’de 8-10 dakika (altın sarısı renk alıncaya kadar) fırında piĢirilir.

Fırından alarak üzerine salam dilimleri yerleĢtirilir.

Salamandrada ya da fırının ızgarasında 2-3 dakika daha tutularak servis
edilir.














Dört peynirli pizza
Peynirli biberli mantarlı pizza
Pizza margharita
Sebzeli ton pizza
Ġtaliano pizza
Mexicano pizza
Pizza siciliana
Pizza giardiniera (bahçıvan pizza)
Pizza capicciosa
Pizza neptune
Domatesli ve soğanlı vejeteryan pizza
Pizza veneziena
KurutulmuĢ domatesli pizza

UYGULAMA FAALĠYETĠ

Öğrenme faaliyeti kapsamında edindiğiniz bilgiler doğrultusunda pizza margharita
hazırlayınız.

ĠĢlem basamakları

Öneriler





 KiĢisel hazırlığınızı yapınız.
 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.








 Gerekli araçları hazırlayınız.
 Gerekli gereçleri hazırlayınız.
 1 ölçü pizza hamuru
 2 yemek kaĢığı sızma zeytinyağı
 3-4 domates
 1 diĢ ezilmiĢ sarımsak
 ½ çay kaĢığı tuz
 170 g mozzarella peyniri
 6-7 tane taze fesleğen yaprağı ya
da 1 çay kaĢığı

ĠĢ kıyafetlerinizi giyiniz.
Önlük giyip bone takınız.
KiĢisel hijyen kurallarına uyunuz.
Sanitasyon ve hijyen kurallarına
uyunuz.
Temiz ve düzenli çalıĢınız.
Meslek etiğine uyunuz.
Hamur yoğurma kabını hazırlayınız
Mayalandırma kabını hazırlayınız.
Ölçü kaplarını hazırlayınız.
Unu elemek için süzgeç hazırlayınız.

 Hazırlanacak ürünün özelliğine
uygun ve ölçülü olarak
hazırlayınız.
 Kullanılacak sebzeleri yıkayıp
çekirdeklerini çıkarıp ürüne uygun
doğrayınız.
 Öğrenme faaliyetinizden
yararlanarak 1 ölçü (1 kiĢilik) pizza
hamuru
hazırlayınız.
 SoyulmuĢ, çekirdekleri alınmıĢ ve
suyu sıkılarak iri parçalar hâlinde
kesilmiĢ domates 1 yemek kaĢığı
zeytinyağı, tuz
ve ezilmiĢ sarımsakla tatlandırınız.
 Kalıbı yağlayıp hamuru ince bir
Ģekilde yayınız.
 Hamurun üzeri zeytinyağı ile hafifçe
yağlayınız.
 RendelenmiĢ ya da çok ince
dilimlenmiĢ mozzarella peynirini
üzerine
yerleĢtiriniz.
 Peynirin üzerine de
domatesler yerleĢtirilir.
 Üzerine bir miktar daha

 Hamuru hazırlayınız.

 Sosu hazırlayınız.

 Hamuru kalıba yayınız.

 Pizzayı hazırlayınız.
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zeytinyağı gezdirilir.
 Pizza fırınında 250 ºC’de 8-10
dakika altın sarısı renk alıncaya ve
peynirler
 eriyinceye kadar piĢiriniz.

 Pizzayı piĢiriniz.
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 Fırından alınarak üzerine parmesan
ve taze fesleğen yaprağı serpiniz.
 2-3 dakika daha fırınlayarak çıkarınız.
 Pizzaya uygun servis tahtasında
veya tabakta servis ediniz.
 Sos, ketçap, mayonezle servis yapınız.
 ÇalıĢma tezgahı, kullanılan araçlar
ve çalıĢma atölyesini hijyen ve
sanitasyon
kurallarına uyarak temizleyiniz.

 Pizzayı servise hazırlayınız.
 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

KiĢisel hazırlığınızı yaptınız mı?

2.

Gerekli araçları hazırladınız mı?

3.

Gerekli gereçleri hazırladınız mı?

4.

Pizza hamurunu hazırladınız mı?

5.

Pizzada kullanılacak sosu hazırladınız mı?

6.

Pizza hamurunu kalıba yerleĢtirdiniz mi?

7.

Hamurun üzerini yağlayıp sos sürdünüz mü?

8.

Pizzanın üzerine sebzeleri yerleĢtirdiniz mi?

9.

Sebzelerin üzerine mozerella peynirini yerleĢtirdiniz mi?

10.

Pizzayı uygun ısıda piĢirdiniz mi?

11.

Pizzayı uygun servis araçlarıyla sundunuz mu?

12.

ÇalıĢma ortamını kullanılan araç gereci temizlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Pizzanın anavatanı......................................dır.

2.

Pizza çeĢitleri …………………….. ……………………. ve ……………………
olarak gruplandırılmıĢtır.

3.

Ġçerisinde salam bulunan pizzalar ....................yapılan pizzalar grubuna girer.

4.

Pizza sosunda temel gereç...................................tir.

5.

Pizzada genellikle...............................peyniri kullanılır.

6.

Pizza yapımında kullanılan sebzeler çok sert ise …………… veya ……..………..
kullanılabilir.

7.

Pizza en iyi sonucu iyi ısıtılmıĢ fırında........................0C derecede piĢirmek verir.

8.

Pizza...................................................servis edilmelidir.

9.

Pizzanın yanında özellikle ……………. ve...........................sosu verilir.

10.

Pizzada......................Peyniri de kullanılabilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6

AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar
sağlandığında mayalı hamurlardan ürün çeĢidine uygun, istenilen renk tat ve özellikte
çeĢitli simitler hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Simidin soframızdaki önemini araĢtırıp edindiğiniz bilgileri doküman hâline
getiriniz.

6. SĠMĠT ÇEġĠTLERĠNĠ YAPMA
Simit, günün her saatinde tüketilebilen ancak daha çok kahvaltıda tercih edilen
oldukça lezzetli bir yiyecektir. Yapımında genellikle mayalı hamur kullanılır.

6.1. Simit ÇeĢitleri Ve Özellikleri
Simidin birçok çeĢidi mevcuttur.

6.1.1. Kandil Simidi
Bu simit çeĢidi genellikle kandillerde hazırlanıp misafirlere ikram edilir. Mayalı
hamurdan hazırlanan bu simidin hamuruna mutlaka mahlep katılır.

6.1.2. Susamlı Simit
Susamlı simit, susamla kaplı yuvarlak biçimli gevrek ekmeklere verilen genel addır.
Türkiye ve Yunanistan’da yaygın olan simide, Yunanistan’da kuluri adı verilir. Kültürlere
göre değiĢkenlik gösterse de simidin gevrek olması tercih edilir. Genellikle sade olmakla
beraber içerisine çeĢitli malzemeler (beyaz peynir, kaĢar peynir, zeytin, salam gibi)
konularak yapılan simitler de mevcuttur.

6.1.3. Yöresel Simitler
Ülkemizin genelinde sevilen ve tüketilen simidin, bölgelere özgü farklı çeĢitlerine
rastlamak da mümkündür. Yöresel simitler içinde Beypazarı simidi(Ankara simidi),
Karadeniz bölgesinde yapılan susamsız simit, Zonguldak yöresine ait Devrek simidi vb.
birçok çeĢit bulunmaktadır.
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Resim 6. 1: Karadeniz bölgesinde yapılan susamsız simit

6.2. Simit Hamurlarının Hazırlanması
Malzemeler (5 adet)

2,5 çay bardağı ılık su (200 ml)

1,5 çorba kaĢığı kuru toz maya (yaĢ maya kullanılacaksa bir paket, 42 g)

3 su bardağı un

1-2 tutam tuz

1 çorba kaĢığı toz Ģeker

1 su bardağı susam

Üzerine

Bir çay bardağı su

1,5 çorba kaĢığı pekmez
HazırlanıĢı
Öncelikle ılık suda mayayı eritip 1 çorba kaĢığı Ģeker ekleyip karıĢtırınız, kabarması
için biraz bekleyiniz. Unu hamur yoğuracağınız kaba eleyip tuzu ekleyerek karıĢtırınız.
KarıĢımın ortasını havuz gibi açınız. Mayalı suyu ilave edip yoğurmaya baĢlayınız.
YumuĢak ve hafif elinize yapıĢan ama elinizde kalıntı bırakmayan bir hamur elde edince
yoğurmayı bırakarak üzerini örtüp 30 dakika mayalanması için bekletiniz.

Resim 6. 2: Kahvaltılarımızın vazgeçilmez yiyeceği susamlı simit
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6.3. Ürün ÇeĢidine Uygun ġekillendirme
Hamur mayalanırken bir kapta su ve pekmezi karıĢtırınız, Susamları geniĢ ve düz bir
tabağa alınız. Fırınınızı 175 ° C’de ayarlayınız. Hamurun mayalanma süresi bitince hamuru
tezgâha alıp çok az un ilavesiyle hafifçe yoğurunuz ve yapıĢkanlığını alınız. Hamuru beĢ
eĢit parçaya ayırıp her birini top hâline getiriniz. Topları teker teker elinize alıp
parmaklarınızla ortasına bir delik açınız ve hamuru parmaklarınız etrafında hafifçe
döndürerek deliği geniĢletip ürüne uygun Ģekli veriniz.

6.4. Ġç Ve Üst Malzemelerin Kullanımı
Simitler içerisine farklı iç gereçler konularak da yapılabilir. Bu iç gereçler
piĢirilmeden önce ilave edileceği gibi piĢtikten sonrada kesilip içerisine eklenebilir. Simit
yapımında kullanılan iç gereçler:







Peynir çeĢitleri,
Zeytin çeĢitleri
Salam,
Sosis,
Sucuk,
Çikolata.

Simitler, fırınlanmadan önce rengi ve görüntüsü daha iyi olsun diye bir takım
gereçlere bulanarak piĢirilir. Bu iĢlem için genellikle pekmezli su tercih edilir. Bazı yöresel
simitlerin yapımında ise kaynayan pekmezli suda 1-2 dakika haĢlanır hemen ardından
fırınlanır. Bu iĢlem yapıldıktan sonra simitler arzu edilirse bol susama bulanarak piĢirilir.

Resim 6. 3: ÇeĢitli iç gereçler kullanılarak hazırlanan simitler

6.5. PiĢirilmesi
Hazırlanıp Ģekillendirilen simitler pekmezli suda haĢlandıktan sonra (veya sadece
batırılıp çıkarıldıktan sonra) önceden ısıtılmıĢ 170-175 ° C’de fırında kızarana kadar
piĢirilir.

6.5.1. PiĢirilmesinde Dikkat Edilecek Noktalar





Fırın önceden uygun derecede ısıtılmıĢ olmalıdır.
PiĢirme esnasında fırının kapağı çok sık açılmamalıdır.
PiĢirme iĢlemi tamamlanmıĢ ürünün içi tam olarak piĢmiĢ, kabuk ise arzu
edilen rengi almıĢ olmalıdır.
Mayalı ürünler piĢtikten sonra kesinlikle üst üste konmamalıdır aksi takdirde
hamurlaĢır ve Ģekli bozulur.

6.5.2. PiĢen Üründe Aranılan Özellikler








Rengi kızarmıĢ olmalı yanık veya çiğ bir görüntü vermemelidir.
Gevrek olmalıdır.
Yapılmak istenen ürünün görüntüsü ile aynı olması gerekir,
Güzel bir kokusu olmalıdır.
Lezzeti iyi olmalı herhangi bir gerecin tadı ağır basmamalıdır.
Aroması güzel olmalıdır.
Çok sert veya çok yumuĢak olmamalıdır.

6.6. Örnek Ürün ÇalıĢmaları
AĢağıda çeĢitli simit hazırlanıĢları verilmiĢtir.


Çamlıca simidi

Resim 6. 4: Çamlıca simidi

Malzemeler

5 su bardağı un

½ çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık süt

2 adet yumurta

1 çorba kaĢığı aktif kuru hamur mayası

1,5 tatlı kaĢığı mahlep

1 çorba kaĢığı toz Ģeker

1 tatlı kaĢığı tuz
HazırlanıĢı

1 su bardağı ılık sütte toz Ģeker ve 1 çorba kaĢığı kuru hamur mayasını
eritip 10 dakika kadar bekletiniz.

Unu derin bir kabın içine boĢaltıp üzerine mahlep ve tuzu ilave edip
karıĢtırınız.

Unun ortasını havuz Ģeklinde açtıktan sonra erittiğiniz aktif kuru hamur
mayasını, yumurtayı ve sıvı yağı ekleyip karıĢtırınız.

Kulak memesi yumuĢaklığında bir hamur olana kadar yoğurunuz.

Mayasının gelmesi için ılık bir ortamda 45 dakika dinlendiriniz.

Hamurdan cevizden biraz daha büyük bezeler koparınız.

Kalın olmayan uzun çubuk yapıp ikiye katlayarak hamuru kıvırınız ve
sonra simit Ģekli veriniz.

Simitleri önce hafifçe suya ardından susama batırınız.

YağlanmıĢ veya yağlı kâğıt serilmiĢ bir tepsiye yerleĢtiriniz.

Tepsi de mayalanması için 20 dakika daha dinlendiriniz. Önceden
ısıttığınız 170 ° C’de 20 dakika piĢiriniz.


Ġçli

simit
Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 yemek kaĢığı toz Ģeker

1 paket yaĢ maya (42 g)

2 yemek kaĢığı ayçiçeği yağı

1 yumurta

1.5 tatlı kaĢığı tuz

4-4.5 su bardağı tam buğday unu

Ġç harcı için

150 gr kaĢar peyniri

Yarım su bardağı küp doğranmıĢ sucuk

Üzeri için

2 yemek kaĢığı pekmez



2 çay bardağı su susam

HazırlanıĢı

Mayayı ılık süt ve suyun içinde eritiniz.

ġeker, yağ, yumurta, tuz ve azar azar unu ekleyerek yoğurunuz.

Üzerini örterek 1 saat mayalanmaya bırakınız.

KaĢar peynirini rendeleyip sucuk ile harmanlayınız.

Hamurdan parçalar kopartıp unlanmıĢ tezgâhta elinizle bastırarak açınız.

Ġçine sucuklu peynirden bir miktar yerleĢtirip kapatınız.

Her birini önce pekmezli suya daha sonra bolca susama bulayıp yağlı
kâğıt serili tepsiye diziniz.

180 ° C’de ayarlanmıĢ fırında kızarıncaya kadar piĢiriniz.

Resim 6. 5: KaĢarlı-sucuklu Simit



Kandil simidi

Malzemeler

5 su bardağı un

1 çay bardağı ılık su

1 tatlı kaĢığı kuru maya

1 yemek kaĢığı tozĢeker

125 g Tereyağı (oda ısısında)

1 yemek kaĢığı toz mahlep

1 tatlı kaĢığı tuz

2 adet yumurta

Üzerine

1 su bardağı Susam

Çörekotu

1 çay bardağı su

1 yemek kaĢığı pekmez

HazırlanıĢı:

Ilık suyun içinde mayayı eritip toz Ģekerle karıĢtırınız.

Diğer malzemeleri yoğurma kabına alıp içerisine mayalı karıĢımı da
ilave ederek çok katı olmayan bir hamur yoğurunuz.

Hamur mayalananınca ceviz kadar koparıp önce çubuk sonra uçlarını
birleĢtirerek simit Ģekli veriniz.

Önce pekmezli suya daha sonra susama batırıp yağlanmıĢ tepsiye aralıklı
olarak diziniz.

180° C’de altı üstü kızarana kadar piĢiriniz.









Külçe Ģumralı simit
Beypazarı simidi
HaĢhaĢlı simit
Sokak simidi
Sucuklu simit
KaĢarlı simit
Sosisli simit
Zeytinli simit

UYGULAMA FAALĠYETĠ

Öğrenme faaliyeti kapsamında edindiğiniz bilgiler doğrultusunda susamlı simit
hazırlayınız.

ĠĢlem basamakları

Öneriler





 KiĢisel hazırlığınızı yapınız.
 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız.








 Gerekli araçları hazırlayınız.

ĠĢ kıyafetlerinizi giyiniz.
Önlük giyip bone takınız.
KiĢisel hijyen kurallarına uyunuz.
Sanitasyon ve hijyen kurallarına
uyunuz.
Temiz ve düzenli çalıĢınız.
Meslek etiğine uyunuz.
Hamur yoğurma kabını hazırlayınız.
Mayalandırma kabını hazırlayınız.
Ölçü kaplarını hazırlayınız.
Unu elemek için süzgeç hazırlayınız.

 Gerekli gereçleri hazırlayınız.
 2,5 çay bardağı ılık su (200 ml)
 1,5 çorba kaĢığı kuru toz maya
(yaĢ maya kullanılacaksa bir
paket, 42 g)
 3 su bardağı un
 1-2 tutam tuz
 1 çorba kaĢığı toz
Ģeker Üzerine
 1 su bardağı susam
 Bir çay bardağı su + 1,5
çorba kaĢığı pekmez

 Hazırlanacak ürünün özelliğine
uygun ve ölçülü olarak
hazırlayınız.

 Maya, su ve Ģekeri karıĢtırınız.

 Su ılık olmalıdır.
 Kabarmasını bekleyiniz.

 Unu yoğurma kabına alınız.

 Unu eleyerek kullanınız.

 Diğer gereçleri yoğurma
kabına ekleyiniz.

 Kullanacağınız diğer gereçlerin
oda sıcaklığında olmasına dikkat
ediniz.
 Unun ortasını açıp mayalı suyu
ilave ediniz.
 Uygun kıvamda olmasına dikkat
ediniz.
 Elinize yapıĢmayı bıraktığında
yoğurma iĢlemini sonlandırınız.
 YumuĢak bir hamur olmalıdır.

 Hamuru yoğurunuz.
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 Mayalanması için uygun
ortam hazırlayınız.
 Hamurun üzerini nemli bir bez
veya streç filmle kapatarak
kurumasını önleyiniz.

 Hamuru mayalandırınız.
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 Hamur önceki hâlinin iki katına çıkınca
hamurun mayalanması gerçekleĢmiĢ
demektir.
 Simidin kolayca batırılıp çıkarılması
için uygun büyüklükte olmalıdır.
 Susamları geniĢçe bir kaba alınız.
 Hamurun mayalanma süresi bitince
hamuru tezgâha alıp çok az un
ilavesiyle hafifçe yoğurunuz ve
yapıĢkanlığını
alınız.
 Hamurun mayalanma süresi bitince
hamuru tezgâha alıp çok az un
ilavesiyle hafifçe yoğurunuz ve
yapıĢkanlığını
alınız.
 Topları teker teker elinize alıp
parmaklarınızla ortasına bir delik
açınız ve hamuru parmaklarınız
etrafında hafifçe döndürerek deliği
geniĢletiniz. Bu iĢlem hamur elastik
olduğu ve çok kolay Ģekillendiği
için oldukça basit
olacaktır.
 Simidi önce pekmezli suya
ardından susama bulayınız.

 Pekmezli su karıĢımı hazırlayınız.
 Susamları hazırlayınız.

 Hamuru Ģekillendiriniz.

 Mayalanan ekmeklerin üst
gereçlerini tamamlayınız.

 Önceden ısıtılmıĢ 175° C fırında
üstü iyice kızarana kadar
piĢiriniz.
 ÇalıĢma tezgahı, kullanılan araçlar
ve çalıĢma atölyesini hijyen ve
sanitasyon
kurallarına uyarak temizleyiniz.

 Ürünü fırınlayınız.

 ÇalıĢma ortamını temizleyiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

KiĢisel hazırlığınızı yaptınız mı?

2.

Gerekli araçları hazırladınız mı?

3.

Gerekli gereçleri hazırladınız mı?

4.

Hamuru yoğurdunuz mu?

5.

Hamuru mayalandırınız mı?

6.

Kandil simidini Ģekillendiriniz mi?

7.

ġekillendirdiğiniz simidi tepsiye yerleĢtirdiniz mi?

8.

Kandil simidinin üst gereçlerini tamamladınız mı?

9.

Ürünü uygun sıcaklıkta fırınladınız mı?

10.

ÇalıĢma ortamını kullanılan araç gereci temizlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(…) Kandil simidi çoğunlukla kandillerde yapılır.

2.

(…) Simit yapımında mutlaka susam kullanılır.

3.

(…) Devrek simidi yöresel simitlerimizdendir.

4.

(…) Karadeniz simidinde susam kullanılmaz.

5.

(…) Simitler piĢmeden önce una bulanır.

6.

(…) Fırınlanmadan haĢlanan simitlerde mevcuttur.

7.

(…) Simit yapımında sadece beyaz peynir kullanılır.

8.

(…) Simit hamuruna Ģeker eklenmez.

9.

(…) Kandil simidinin hamurunda mahlep kullanılır.

10.

(…) PiĢirilmiĢ simit çok yumuĢak olmalıdır.

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

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi mayalı hamur hazırlama aĢamalarından değildir?
A)
B)
C)
D)

2.

AĢağıdakilerden hangisi temel mayalı hamur gereçlerinden değildir?
A)
B)
C)
D)

3.

Un
ġeker
Kakao
Maya

AĢağıdakilerden hangisi maya çeĢitlerindendir?
A)
B)
C)
D)

6.

KaĢık ve çatallar,
Blender
Çırpma teli
Ölçü kabı

AĢağıdakilerden hangisi mayalı hamur hazırlamada kullanılan gereçlerden değildir?
A)
B)
C)
D)

5.

Un
Tuz
Maya
Zeytinyağı

AĢağıdakilerden hangisi mayalı hamur hazırlamada kullanılan araçlardan değildir?
A)
B)
C)
D)

4.

HaĢlama
Malzemelerin hazırlanması
Yoğurma
Dinlendirme

Sıvı Maya
Kuru Maya
Ġnstant Maya
YaĢ Maya

AĢağıdakilerden hangisi mayalandırmaya etki eden etmenlerden değildir?
A)
B)
C)
D)

Isı
Yoğurma
Maya Miktarı
Yoğurma Kabı
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7.

AĢağıdakilerden hangisi açma gereçlerinden değildir?
A)
B)
C)
D)

8.

AĢağıdakilerden hangisi yöresel çöreklerden değildir?
A)
B)
C)
D)

9.

10.

Un
Maya
Zeytinyağı
ġeker

HaĢhaĢlı Çörek
Paskalya Çöreği
Tahinli Çörek
Balkabaklı Çörek

AĢağıdakilerden hangisi Amerikan simididir?
A)
B)

Donat
Berliner

C)
D)

Bagel
Croissantlar

AĢağıdakilerden hangisi yöresel simitlerimizdendir?
A)
B)
C)
D)

KaĢarlı simit
Devrek simidi
Susamlı simit
Kandil simidi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2

maya
Ģekere
hazırlama, yoğurma, dinlendirme
ve Ģekillendirme

3
4
5
6
7

iki
buğday
tuz
kuru
maya
dıĢ
ılık
küp

8
9
1
0

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

YanlıĢ

3

YanlıĢ

4

Doğru

5

YanlıĢ

6

Doğru

7

YanlıĢ

8

YanlıĢ

9

Doğru

10

Doğru
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

pekmez veya
Ģeker
190 derece

2
3
4

fırınlanmadan
önce
sıcak

5

kızarmıĢ

6

tüketilmelidir

7

cevizde

8

kapak

9

tepside

1
0

mayalandırılmıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Doğru

3

YanlıĢ

4

YanlıĢ

5

Doğru

6

YanlıĢ

7

Doğru

8

Doğru

9

YanlıĢ

10

YanlıĢ
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

Ġtalya

2

Sebzeli, etli ve karıĢık

3

Etler

4

Domates

5

Mozerella

6
7

HaĢlanarak/
sotelenerek
225-250

8

Fırından çıkınca

9

Ketçap/mayonez

10

KaĢar

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

YanlıĢ

3

Doğru

4

Doğru

5

YanlıĢ

6

Doğru

7

YanlıĢ

8

YanlıĢ

9

Doğru

10

YanlıĢ

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1

A

2

D

3

B

4

C

5

A

6

D

7

C

8

B

9

D

10

C
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1. FİKRİÇIKTI
Türkiye Fırıncılık Müfredatının Teorik ve Pratik Aşamaları Süresi
(Değiştirilmiş Versiyon)
Fırıncılık Müfredatı 7 ana başlık içerir - 7 farklı modül. Bunlar :
Gıda Teknolojisi (I),
Ekmek Hamuru Hazırlama (II),
Ekmek Fermantasyonu (III),
Ekmek Pişirme (IV),
Farklı Ekmek Çeşitlerinin Üretimi (V),
Katkılı Ekmek Hazırlama (VI) ve
Fermente Hamurlu Ürün Hazırlama (VII).
Türk Fırıncılık Müfredatının resmi, güncel versiyonunda pratik ve teorik aşamaların süresi aşağıdaki gibidir:
MODÜLLER

Teorik Süre

Pratik Süre

Gıda Teknolojisi

60 saat

30 saat

Ekmek Hamuru Hazırlama

40 saat

40 saat

Ekmek Fermantasyonu

50 saat

30 saat

Ekmek Pişirme

60 saat

50 saat

Farklı Ekmek Çeşitlerinin Üretimi

50 saat

40 saat

Katkılı EkmekHazırlama

50 saat

50 saat

Fermente Hamurlu Ürün Hazırlama

50 saat

40 saat

Toplam Süre

360 saat

280 saat

Müfredatın değiştirilmiş versiyonunda, pratik ve teorik aşamaların süresinin aşağıdaki gibi uygulanması önerilmektedir:
MODÜLLER

Teorik Süre

Pratik Süre

Gıda Teknolojisi

60 saat

30 saat

Ekmek Hamuru Hazırlama

40 saat

60 saat

Ekmek Fermantasyonu

30 saat

30 saat

Ekmek Pişirme

30 saat

60 saat

Farklı Ekmek Çeşitlerinin Üretimi

30 saat

70 saat

Katkılı EkmekHazırlama

30 saat

70 saat

Fermente Hamurlu Ürün Hazırlama

30 saat

70 saat

Toplam Süre

250 saat

390 saat

İlk modül olan Gıda Teknolojisi'nde bazı altbaşlıklar bulunur. İlk alt başlık personel hijyeni ile ilgilidir. Bu bölümde hijyen ve
sanitasyon, personel dolapları (personel için giyinme odaları) ve özellikleri, personel dolaplarında gerekli araçlar, iş kıyafetleri
ve koruyucu malzemeler, iş kıyafetleri giyerken dikkat edilmesi gereken hususlar, temizlik ve bakım hakkında açıklamalar
bulunmaktadır. Modülün ikinci alt başlığı kişisel temizlik kurallarına ilişkindir. Bu bölümde, işçilerin vücut temizliği hakkında
ayrıntılı olarak açıklamalar bulunmaktadır. Modülün üçüncü kısmı işletmelerdeki tuvaletler, banyolar ve el yıkama alanlarıyla
ilgilidir. Müfredatın bu modülünün kursiyerler tarafından çok daha teorik bir şekilde incelenmesi gerekir, çünkü Fırıncılık
Müfredatının giriş kısmı ile ilgili birçok konu vardır. Buna uygun olarak, kursiyerlerin modül için pratik çalışma için bu kadar
zaman harcamasına gerek yoktur. Sınıfta 60 saat teorik, laboratuvarda 30 saat uygulamalı eğitim alırlar.
İkinci modülde Ekmek Hamuru Hazırlama hakkında bahsediliyor. Ve bu modül ayrıca üç makale ve altbaşlıkları içerir. İlk kısım
un, tuz, su ve maya gibi ekmek üretiminde temel bileşenler ve formülasyon ve üretim kalitesine göre temel bileşenlerin
hazırlanması hakkındadır. İkincisi, antimikrobiyal maddeler, tatlandırıcılar, oksidanlar, enzimler, yağlar, stabilizatörler, jeller ve
kıvam arttırıcılar ve benzeri gibi ekmek üretiminde yardımcı bileşenler ve bileşenlerin formülasyona göre hesaplanması ve
hazırlanması ile ilgilidir. Son kısım farklı hamur yapma yöntemleri ve hamur yoğurma hakkındadır. Kursiyerlerin, hamur
hazırlamada temel bileşenlerin neler olduğu ve 40 saat boyunca farklı hamur yapma yöntemleri hakkında teorik bir çalışma
yapmaları gerekir ve daha sonra laboratuarda 60 saat boyunca pratik çalışma yaparlar.
Üçüncü modül Ekmek Fermantasyonu ile ilgilidir. İki altbaşlığı vardır. Bunlardan ilki, amacı ve işlevi gibi hamur işleme
detaylarında kütle fermantasyonundan ve işlemde kullanılan makine ve ekipmanlardan bahseder. İkinci alt başlık, nihai
fermantasyon ve amacı, işlevleri, özellikleri ve türleri ile ilgilidir. Modülün teorik aşaması 30 saat, pratik aşaması 30 saat sürer.
Müfredatın dördüncü modülü Ekmek pişirmeyi anlatır. Bu konudan bahsederken, bu modül ayrıca ekmek pişirmeyle ilgili diğer
bazı hususları da ifade eder. Örneğin, ekmek hamuru yapmayı göz önünde bulundurarak, yaygın olarak kullanılan fırın türleri ve
özellikleri ve ekmek hamurunun tüm aşamalarını açıklar. Buna ek olarak, ekmeğin soğutulması ve paketlenmesi hakkında bir
makale var. Bu modülün son maddesi ekmek kusurlarını ve hastalıklarını anlatır. Bu modül boyunca, kursiyerler modülün teorik
bölümünün içeriği için 30 saat çalışmakta ve laboratuardaki pratik parçalar için 60 saat çalışmaktadır.
Müfredatın beşinci kısmı francala ekmeği, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, mısır ekmeği ve bunların tanımı, özellikleri,
formülasyonu ve bu tür ekmeklerin nasıl pişirileceği ve satış yöntemleri ile ilgilidir.
Müfredatın altıncı modülü Katkılı Ekmeğinin Hazırlanması ile ilgilidir. Bu konudan bahsedildiğinde, hazırlıkta kullanılan araç
ve materyalleri, kuş üzümleri, tarçın, anason, susam, ceviz, ayçiçeği tohumu gibi, ekmeklere dahil edilen süt, yoğurt, peynir,
patates, zeytin, maydanoz vb. katkı maddelerinin özelliklerini ve miktarlarını açıklar. Ayrıca hazırlama işlemi, hamurun
şekillendirilmesi ve pişirme aşamaları hakkında da bilgi verir.
Müfredatın yedinci ve son kısmı Fermente Hamur ile Ürün Hazırlama hakkında bilgi verir. Bu modül öncelikle fermente
hamurun hazırlanmasına, mayanın hamur üzerindeki etkisine, farklı maya türleriyle fermantasyon yöntemlerine odaklanır. Sonra
turta, bisküvi, kurabiye, çörek, kek, kek gibi mayalı hamurdan bölgesel ürünler ve simit, çörek, berliner, krep, kruvasan ve pizza
gibi uluslararası ürünler hazırlamayı anlatır.
Bakery'nin son üç modülünde, bu modüllerin içeriği hakkında teorik bir çalışma yaptıktan sonra laboratuarda daha fazla pratik
yapmaya odaklanan kursiyerler, çoğunlukla son ürünler üretme konusunda çok daha fazla deneyim kazanmaya teşvik edilirler.
Buna göre kursiyerler laboratuarda, her üç modülde 30 saat teorik aşama ve 70 saat pratik aşama içeren ve teorik çalışmalardan
çok daha pratik çalışmalar yapmaktadırlar.

