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HAZIR GIDALARIN HAZIRLANMA SÜREÇLERİ 

HAM MADDE SEÇİMİ 

          Ürün çiftçiden doğrudan temin ediliyorsa çiftçinin kullandığı böcek ilacı, yabancı 

maddeler, gübre vb maddeler çiftçinin sorumluluğunda olmakla birlikte gıda firmaları bunları 

da kontrol etmelidir. Gıda firması satın alacak olduğu ürünün temiz topraklarda, temiz suyla 

ve temiz havada yetişmiş olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca ürünün hasat sırasındaki 

işlemlerine dikkat edilmelidir. Çünkü hasat sırasındaki bir dikkatsizlik sağlık açısından çok 

büyük tehlikelere neden olabilir. En son olarak da gıda firmaları ürünleri seçerken ürünün taze 

ve tabi olmasına çok dikkat etmelidir. 

 

GIDA ÜRETİM TEKNİKLERİ 

 

Gıda firmaları öncellikle bütün işlemleri için üretim talimatları hazırlamalı ve 

uygulamalıdır. Bu talimatlar sıcaklık, zaman ve basınç gibi ayarları içermelidir. Teknikler ise 

şu şekilde sıralanabilir;  

Ürün asitliği düzenlenmesi  

Su aktivitesinin kontrolü 

         Dondurma  

Bu teknikler daha çok koruma amaçlı kullanılmaktadır. 

 

ÜRÜN ASİTLİĞİ DÜZENLENMESİ 

 

           Gıdaların özellikle pH ı bakterilerin büyümesini etkilemektedir. Örn; yüksek asitli 

gıdalarda (domates, vişne, kiraz, erik vb) bakteriler büyüyemez. Ancak düşük asitli gıdalarda 

(birçok sebze, et, balık ve ürünleri) bakteriler büyüyebildiğinden, bunların sporlarını yok 

etmek için yüksek sıcak uygulaması gereklidir. Bazı gıdalar pH ı düşürülerek(asitlendirme 

işlemi ) ile korunabilmektedir. Bu durumda gıdanın pH ının 4.6 veya daha düşük ve su 

aktivitesinin de 0.85den büyük olması gerekmektedir. Bu tür gıdalara enginar, asitli fasulye 

salataları, biberler, tuzlu sebze ve turşular örnek olarak verilebilir. 

SU AKTİVİTESİNİN KONTROLÜ 

Su aktivitesinin giderilmesine yönelik konsantrasyon ve kurutma işlemleri 

uygulanmaktadır. Bu teknikle gıdalar daha iyi korunmuş olur. Bu tür ürünlere örnek olarak 

reçel, kurutulmuş gıdalar, konsantreler verilebilir. 



DONDURMA 

         Dondurulmuş gıdalar daha çok hazır gıdalardır. Bu gıdalar, dondurma işlemi sonrasında 

mikroorganizmaların üreyemeyeceği uygun sıcaklıkta tutulmalıdır. Ayrıca az işlenmiş 

gıdaların soğukta depolama ve koruyucularla korunma gibi uygulamalarda yaygınlaşmaktadır.  

Bu tekniklere ek olarak ; modifiye atmosferde ambalajlama ve kontrollü atmosferde depolama 

gibi teknikler de eklenebilir.Bu teknikler özellikle koruma için de çok önemlidir. 

 

ÇALIŞAN HİJYEN UYGULAMALARI 

 

 

 

            Gıda işletmelerinde çalışanlar en önemli yapı taşlarındandır. Bu önemi çalışanlara 

hissettirmek gerekir. Gıdalara doğru işlemlerin uygulanması;gıdalara yeni bulaşmaların 

önlenmesini,var olan bakterilerin çoğalarak tehlikeli olabilecek sayılara ulaşmasını ve gıda 

zehirlenmesi oluşması engellenebilir. Aksi takdirde gıda zehirlenmesi nedeniyle insan sağlığı 

ve ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilenmektedir. Tüm bunların yaşanmaması için ise 

çalışanların işletmelerde belirlenen hijyen talimatlarına uyması gerekmektedir. 

HAZIR GIDALARIN PAKETLENMESİ VE SUNUMU 

 



          Gıda paketleme malzemesi temiz ve dayanıklı olmalı ancak toksik olmamalıdır. 

Paketleme malzemesi, paketlenecek gıdaya uygun olmalı, kullanım öncesi depolama 

koşullarına dayanabilmelidir. Çapraz bulaşmayı önlemek için fazla paketleme malzemeleri 

gıda hazırlama bölümünden ayrı tutulmalıdır. Eğer gıda paketlemede kap kullanılıyorsa bu 

kaplar toz ve kirden uzak ortamlarda depolanmalıdır. Kullanılmadan önce kontrol edilmelidir. 

HAZIR GIDALARIN BOZULMA NEDENLERİ VE SAKLANMA KOŞULLARI 

          Gıdalardaki farklılık (sebzeler, fırında pişmiş gıdalar, paketlenmiş etler, deniz ürünleri 

vb) gıdaların sağlıklı ve faydalı olması hususunda rekabete katkıda bulunmaktadır. 

Şayet tat, koku, renk veya kıvamda sakıncalı değişiklikler meydana gelirse zevk aldığımız 

yiyecekler bozulmuş olabilir. Bu bozulmaların çoğuna ENZİMler neden olmaktadır. Bu 

enzimler yiyecek içinde olabilir veya yiyecek içinde gelişen bakteri, maya ve küf gibi 

mikroorganizmalar tarafından üretilebilir. Her gıda ve bakteri çeşidi farklı bir kimyasal madde 

üretebilir. Bunlar arasında uçucu bazlar, uçucu asitler, aldehitler ve sülfür bileşikleri 

sayılabilir. Hastalığa neden olan patolojik bakterilere göre bozulmaya neden olan bakteriler 

üreme zamanları daha kısa olduğundan dolayı yiyeceklerin çok daha kısa sürede bozulmasına 

sebep olurlar. Bunların sayıları hücre replikasyonu denilen süreçle(bir hücrenin bölünerek iki 

hücre olması)çok kısa bir sürede artmaktadır. Bakteriler çoğaldıktan bir süre sonra yiyeceğin 

lezzet, kıvam ve besin değerini bozacak hale gelirler ve böylece yiyeceğin raf ömrü azalmış 

olur. Bir bakteri yiyeceğe ulaştığı zaman tüketicinin yiyeceği soğutması, ısıtması veya yemesi 

için dört saatten az bir zaman kalmıştır. Çünkü bakteriler çoğaldıkça bunların ürettiği enzim 

miktarı da çoğalmaktadır. Enzimler yiyecekleri içerisinde normal olarak bulunan, kimyasal 

reaksiyonların hızını artıran veya azaltan bileşiklerdir. Örn; şeftali ve elmanın olgunlaşmasını 

sağlarlar. Isı bu enzimlerin aktivasyonunu engeller. Bu özellikten dolayı sebzeler kaynatılarak 

tüketilirse daha sağlıklı olurlar. Benzer şekilde de soğuk sıcaklık dereceleri enzimlerin 

aktivasyonunu bozar. Bu özellikten dolayı da bazı gıdalar buzdolabında saklanabilir. 

Yiyeceklerin içindeki kimyasal değişiklikler sonucu veya daha yaygın olarak ısının yanlış 

kullanımından dolayı da gıdalar bozulabilir bu yiyecekleri kokusu bize onların bayatlığı 

hakkında bilgi verir. Ayrıca besinleri saklarken ve taşırken kullandığımız alüminyum folyoları 

da kullanmamalıyız. Çünkü sulu ve sıcak besinlere ağır metaller bırakırlar; bu da vücutta 

beyinle ilgili hastalıklara ve kansere neden olabilmektedir. 


