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GİRİŞ

Sevgili Kursiyer,

Bilindiği üzere gıdaların bozulmasındaki en büyük faktörlerden biri mikroorganizmalardır 

(bakteri, maya, küf vb.). Mikroorganizmalar gözle görünmeyecek kadar küçük sadece mikroskopla 

görünebilen küçük canlılardır ve uygun koşullarda bulaştıkları gıdalarda çoğalarak bozulmaya 

neden olmaktadır. Su birçok mikroorganizmanın gıdaya bulaşmalarında ve çoğalmalarında önemli 

role sahiptir. İlk çağdan beri insanların ürünlerini daha uzun süre saklayabilmek için bilmeden 

gerçekleştirmiş oldukları kurutma işlemi de gıdalardaki suyun uzaklaştırılması prensibine 

dayamaktadır. İlk çağlarda insanlar kurutma kaynağı olarak güneşi kullanmıştır. Doğada bu 

yöntem kendi kendine gerçekleşmektedir. Buna tarladaki tahılların ve baklagillerin kuruyarak 

dayanıklı hale gelmesi örnek olarak gösterilebilir. Ancak kurutma kaynağının güneş enerjisi 

olmasından dolayı güneşin her zaman kurutma yöntemi olarak kullanılamayacağı aynı zamanda 

her ürünün doğal kaynaklarla kurutulamayacağı sonucuna varılmış ve insanlar kurutma işlemi için 

yeni yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemlerle18 yy. da kurutma işlemi sanayileşmeye başlamıştır.

 Gıdaların kurutulması ile bozulmadan daha uzun süre muhafazası sağlanmaktadır. Bu durum 

ürünleri mevsimi dışında da ulaşılır kılmakta, böylece gerek hammadde kaynağı olarak gerekse 

son ürün olarak piyasa arzlarının sağlanmasına olanak sağlamaktadır.

 Bu modül yenilebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerji ile gıdaların nasıl 

kurutulabileceği ile ilgili araştırmalar ve elde edilen verilerle oluşturulmuştur. Jeotermal enerjisinin 

kullanılması, artan nüfus ve beraberinde artan gereksinimlerin karşılanmasında hem doğanın 

korunması hem de ekonomiye katkı sağlaması açısından önemlidir. 



1.   GIDALARIN KURUTULMASI

      Bütün canlılarda olduğu g�b� gözle görülmeyen m�kroskopla görüleb�len küçük canlılar olan 

m�kroorgan�zmalarında yaşamsal faal�yetler�n� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n suya �ht�yaçları vardır. 

Yaşamsal tüm faktörler mevcut olsa b�le yeterl� suyun bulunmaması hal�nde çalışamazlar ve böylece 

gıda maddeler�nde meydana gelen bozulmalar önlenm�ş olur. Kurutma �şlem�, gıdalardak� 

bozulmaların önüne geçmek ve daha uzun süre muhafaza etmek amacıyla gıda �çer�ğ�ndek� suyun 

çeş�tl� yöntemlerle uzaklaştırılması �şlem� olarak tanımlanmaktadır. 

       İlk çağlardan ber� �nsanlar kurutma yöntem� olarak güneş enerj�s�nden faydalanmıştır. 

Ancak bu yöntem bulaşmalar (hayvan p�sl�ğ�, toz vb.) başta olmak üzere b�rçok sorunu da 

beraber�nde get�rmekted�r. Her yerde ve her zaman güneş ısısından faydalanarak kurutmanın 

mümkün olmaması, dış etkenlere maruz kalması (toz, böcek vb.), kurutmayla b�rl�kte oluşab�lecek 

fermantasyon (mayalanma) r�skler�n�n olması �nsanları yapay kurutma tekn�kler�n� araştırmaya 

yönlend�rm�şt�r. Bununla b�rl�kte yapay kurutma �le daha kısa sürede kurutma �şlem�n�n sağlanması, 

ürünün her yer�n�n homojen b�r şek�lde kurutulmasına �mkân vermes� solar ve sıcak hava 

kurutucularının kullanılmasına teşv�k etm�şt�r. 

2.   KURUTMA YÖNTEMLERİ

       2.1. Doğal Kurutma 

       Doğal kurutmada gıdalarının kurutulmasında kaynak genell�kle güneşt�r ve b�r d�ğer adı 

solar kurutma olarak geçmekted�r. İlk çağlardan ber� kullanılan bu yöntem �le balık, et, tahıl ve 

baklag�ller�n kurutulmasında faydalanılmış ve yüksek kal�tel� ürünler elde ed�lm�şt�r. Ülkem�zde 

b�rçok bölgede domates, b�ber g�b� sebzeler�n kurutulmasında hala doğal yöntemler 

kullanılmaktadır.

      Doğal kurutma yöntem�n�n ucuz, kolay ve yaygın b�r yöntem olması avantajları arasında 

göster�leb�l�r. Ancak kurutma hızının yavaş olması ve toz, kum, böcek kalıntıları g�b� dış etkenlere 

maruz kalma r�skler�n�n olması bu yöntem�n dezavantajları olarak göster�leb�l�r. 

Res�m1.2: Güneş enerj�s�yle gıdaların kurutulması 
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      2.2. Mekan�k Kurutma 

�      Mekan�k kurutma gıdaların doğal yöntemlerle kurutulmasında karşılaşılan sorunları yok etmek 

veya en aza �nd�rmek amacıyla oluşturulmuş kurutma s�stemler�d�r. Bu s�stemlerle gıdalar hava 

şartlarından bağımsız, h�jyen�k ve homojen olarak daha hızlı kurutulmakta ve toz, kum, böcek 

kalıntıları g�b� bulaşmalardan da uzak kalmaktadır.

�      2.2. Mekan�k Kurutma S�stemler�

 ��            2.2.1. Kab�n Kurutucular

�       Kurutulacak ürün alt tarafı ızgara şekl�nde olan b�r 

tür teps� olan “kerevet”lere yerleşt�r�l�r, kerevetler üst 

üste �st�flenerek önce araba daha sonra bu arabalardan 

oluşan b�r vagon şekl�ne get�r�l�p kurutma kab�n�ne 

alınır. Kurutma süres�nce kerevetler harekets�zd�r. 

Sıcak hava kab�n�n panjur şekl�nde olan yan 

duvarlarından g�rer ve teps�ler arasında dolanarak y�ne 

aynı şek�lde yan duvarlardan çıkarak ısıtıcıya ulaşır.

      Kab�n kurutucuların en öneml� sorunu, kerevetler�n 

her tarafında hava sıcaklığı, hızı ve nem� aynı oranda 

tutulamadığı �ç�n kurutma hızı her yerde eş�t sağlanamamaktadır. D�ğer b�r sorun �se kurutma 

hücres�ne �lk g�ren vagonun daha erken kuruyup d�ğerler�n�n daha yavaş kurumasıdır. Bunu 

önlemek �ç�n hava s�rkülasyon fanı zaman zaman değ�şt�r�l�r veya ç�ft fan kullanılır. Daha çok az 

m�ktarda, b�rkaç ton meyve ve sebze kurutacak kapas�ted�r. Kuruma süres� ürene ve �stenen son 

nem düzey�ne bağlı olarak 10-20 saat kadardır.�
�� 

Şek�l 1:Kab�n Kurutucu

             2.2.2. Tünel Kurutucular

�       Kab�n kurutucuların daha gel�şm�ş şekl� olarak düşünüleb�l�r. Kab�n kurutuculardan farkı 

kerevet �st�fler�nden oluşan arabaların, b�r tünel boyunca ray üzer�nde hareket etmes�d�r. Bu sayede

taze ürün taşıyan b�r araba tünele alınırken d�ğer uçtan kurutulmuş olan başka b�r araba alınır ve 

böylece her araba tünelde zaman zaman hareket ederek tünel boyunca �lerley�p kurumuş olur. 

Ü� rün akış yönü ve hava akış yönüne göre çeş�tl� t�plerde tünel kurutucular mevcuttur. Sıcak hava 

�le arabaların aynı yönde hareket etmes� ya da zıt yönde hareket etmes� g�b� prens�plere bağlı 

olarak kurutma gerçekleşt�r�l�r. Meyve ve sebzeler�n kurutulmasında en yaygın yöntem paralel 

veya zıt akış tüneller�d�r. Paralel kurutmada yaş gıda �lk sıcak havayla karşılaşır ve tünel sonuna 

doğru hava sıcaklığı düşer. Buna bağlı olarak erken kabuklanmaya bağlı daha az buruşma 

gerçekleş�rken �ç yüzeyde boşluklar ve çatlama gözlemlen�r. Zıt akış tünel�ndeyse kuruyarak 

�lerleyen ürün kurudukça uygun kuruma koşullarıyla karşılaşır. Özell�kle er�k g�b� yumuşak

meyveler�n kurutulmasına uygundur.
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             2.2.3. Konveyör Kurutucular 

�       Sürekl� bant kurutucular olarak adlandırılırlar. S�stem�n çalışma prens�b� tünel kurutuculardan 

pek farklı değ�ld�r. Tünel kurutuculardak� kerevet ve vagonların yer�n� sürekl� çalışan b�r bant 

almıştır. Paslanmaz çel�kten yapılmış elek şekl�ndek� bu bant üzer�nde ürünler hareket ederken 

alttan sıcak havanın ver�lmes� prens�b�yle kurutma gerçekleşt�r�lmekted�r. Genell�kle b�r sezon 

boyunca aynı ürünün fazlaca m�ktarlarda kurutmaya elver�şl� c�hazlardır. Elma, havuç, soğan ve 

fasulye g�b� doğranmış, kıyılmış, parça hal�ndek� gıdaların kurutulmalarında oldukça elver�şl�d�r.

B� u kurutucular çok aşamalı fakat daha çok �k� aşamalı b�r çalışmaya elver�şl� olarak yapılmaktadır.

             2.2.4. Akışkan Yataklı Kurutucular

       Akışkan yataklı kurutucular tekne şekl�ndek� bantlı kurutucuların gel�şt�r�lm�ş şekl�d�r. 

Kurutulacak ürün alttan yüksek hızla ver�len sıcak hava �le adeta havada askıda kalır, akışkan b�r 

yatak hal�nde bulunur. Ürünün bu hareket�yle etk�leş�m� sonucunda kurutulurken sab�t kalmaması, 

ısı transfer katsayısının yükselmes�ne ve aynı zamanda �y� b�r karışım sağlanıp tek t�p kurutma 

�şlem�n�n gerçekleşmes�ne yardımcı olur. Kurutulan ürünler�n akışkan yatak hal�nde kalab�lmes� 

�ç�n hava hızı ve sıcaklık doğru seç�lmel�d�r. Örneğ�n 1 cm boyutlarında küp şekl�nde doğranmış 

elma veya patatesler�n havada akışkan kalab�lmeler� �ç�n hava hızının 19 ms-1 kadar yüksek 

olmasının zorunluğu olduğu bel�rlenm�şt�r. 

Şek�l 2: Akışkan Yataklı Kurutucu 
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Şek�l 3: Püskürterek Kurutma Örnekler� 
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             2.2.5. Sandık Kurutucular 

�      Sandık t�p� kurutucular özell�kle sebzelerde kurumanın son aşamasında kullanılan kurutma 

s�stemler�d�r. Bu kurutucular tünel veya sürekl� bantta kurutulmuş sebzelerdek� nem oranının 

�stenen son düzeye düşürülmes� �ç�n kullanılır. Sandık kurutucular, bel�rl� b�r su �çer�ğ�ne kadar 

kurutulmuş ürünüılımlı kurutma koşullarında �stenen nem oranına kadar ekonom�k b�r şek�lde 

kurutulmasına olanak sağlar. Aynı zamanda �lk kurutucudan yer yer ıslak veya kuru çıkan ürünler 

sandık kurutucularda tümden dengelenm�ş hale gel�r. Ekonom�kt�r, az yer kaplar, hareketl� veya 

sab�t olab�l�rler. Genel b�r çalışma sıcaklığından bahsetmek gerek�rse 40-45°C dolaylarındadır.

��             2.2.6. D�ğer Kurutma S�stemler� 

      Meyve ve sebzelerden elde ed�len domates suyu, salça, meyve suyu veya patates püres� g�b� 

sıvı ve yarı sıvı ürünler�n kurutulmasında kullanılan yöntemlerd�r. Bunlar; püskürterek kurutucular, 

valsl� kurutucular, vakumlu kurutucular, puf ve köpük kurutucular g�b� değ�ş�k s�stemlerden 

yararlanılmaktadır

             Püskürtme kurutucular: Sıvı veya püre g�b� gıdaların kurutulmasında kullanılır. 

Hava akışına bağlı yaş ürünün b�r taraftan püskürtülerek d�ğer taraftan kuru olarak alınması 

şekl�nde çalışmaktadır. 

             Valsl� kurutucular: Bu kurutucularda �çten ısıtılan b�r s�l�nd�r�n sıcak yüzey�nde �nce b�r 

tabaka hal�nde yayılan sıvı veya lapa hal�ndek� ürünün, d�l�nd�r�n yaklaşık 300 derecel�k dönüşüyle 

yüzeyde kuruması ve kazınarak alınması prens�b�ne göre kurutma sağlanmaktadır. Bu s�stemle daha 

çok patates püres� g�b� sebze püreler�yle, domates salçası kurutulur. Y�ne toz çorbalarının üret�m�nde 

bu yöntemden faydalanılmaktadır. 



Res�m 4: Vakumlu Kurutma Mak�nes�
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             Vakumlu kurutucular: Bu kurutma yöntem�nde kuruma vakum altında, düşük 

sıcaklıklarda gerçekleş�r. Temel prens�b� suyun vakum altında uzaklaştırılmasıdır. Kurutma �şlem�n�n 

gerçekleşt�ğ� ortamda neredeyse h�ç havanın olmaması üründe oks�dasyon olasılığını sınırlamaktadır. 

Katı ve sıvı formdak� gıdalar bu yöntemle kurutulab�l�r. Ancak gerek kurulum mal�yet�n�n gerek 

�şletme mal�yet�n�n yüksek olmasından dolayı bu yöntem daha çok ısıya çok duyarlı gıdaların 

kurutulmasında veya nem �çer�ğ�n� zarara uğratmadan çok düşük düzeylere �nd�r�lmes� gereken 

ürünlerde kullanılmaktadır. D�ğer kullanım alanları 

olarak �laç ve k�mya sanay� örnek göster�leb�l�r.

Düşük atmosfer basıncında suyun kaynama noktasının 

düşmes� �le kurutma daha hızlı gerçekleşmekted�r.  

B�rçok t�pte vakumlu kurutma mak�nes� mevcuttur 

ancak heps�nde vakum hücres�, ısıtma düzen, vakum 

üret�m� ve vakumun korunmasını sağlayan s�stem ve 

kurutma sırasında oluşan buharı toplayan düzenek 

olmak üzere dört kısım bulunur.

              Köpük kurutma: Sıvı veya püre hal�ndek� 

gıdaların köpük hal�ne get�r�lerek kurutulmasıdır. 

Kurutma �ç�n vakumlu b�r kurutucu veya atmosfer�k 

şartlarda çalıştırılan b�r bant kurutucudan yararlanılır. 

Geleneksel kurutulmuş ürünlerden renk ve aroma g�b� 

n�tel�kler� bakımından üstündür. Kurutma sonunda sünger�ms� b�r yapı oluştuğundan oks�dasyona 

yatkındır. Meyve tozları bu yöntemle üret�lmekted�r.

       2.2.7. M�krodalga Kurutma

       M�krodalga gıdayı her taraftan ısıtma sağlayan gıda kurutma tekn�ğ�d�r. 

M�krodalga �le kurutma günümüzde prat�k ve kolay uygulanab�len b�r yöntem olmasından dolayı 

tüket�c�ler tarafından kullanılan yaygın b�r yöntemd�r. Geleneksel kurutma yöntemler�ne kıyasla 

hızlı b�r nem hareket�n�n gerçekleşmes� gıdaların bes�n değerler�n�n daha �y� korunmasını 

sağlamaktadır. Ancak her ürün m�krodalga �le kurutmaya uygun değ�ld�r. Aynı zamanda son ürün 

kal�tes�n�n bel�rlenmes�nde seç�len dalga boyu ve frekans aralığı oldukça öneml�d�r. İlk yatırım 

mal�yet�n�n yüksek oluşu, kapas�te sorunları ve yet�şm�ş �nsan gücü gerekt�rmes� ürün mal�yet�n� 

arttırmaktadır. Bununla b�rl�kte, m�krodalga ekonom�k olarak değerl� farklı kurutucularda 

kurutulamayan ürünler�n kurutulmasında öneml� b�r yöntemd�r. Meyve ve sebzelere uygulanab�len 

hızlı b�r kurutma tekn�ğ�d�r. Ayrıca farklı kurutucularla komb�ne ed�ld�ğ�nde ürün kal�tes� olumlu 

yönde etk�lenmekte ve enerj� ver�ml�l�ğ� artmaktadır. Örneğ�n vakum destekl� m�krodalga kurutma 

�le hassas meyveler ve benzer� ürünler�n kullanılması �ç�n çok uygundur ve bu yöntemle düşük 

mal�yetle daha kal�tel� ürün elde ed�leb�lmekted�r. B�r d�ğer komb�nasyon akışkan yatak kurutma 

�le olandır bu �k� yöntem b�rb�r�n�n dezavantajlarını ortadan kaldırarak �sten�len hedef ürünün 

kal�tel� olmasında etk�l�d�r.



Res�m 3: Dondurarak Kurutma Mak�nes� 
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      2.2.8. Dondurarak Kurutma

�      Son ürünün kal�tes� göz önünde bulundurulduğunda en �y� kurutma yöntemler�ndend�r. 

Dondurarak kurutma proses�nde; donma, vakum, sübl�masyon ve yoğunlaşma aşamalarından oluşur.

Bu yöntem ürünün bel�rl� soğutucularla dondurulması, basıncın düşürülerek suyun buz formundan 

er�meden yan� suya dönüşmeden d�rek su buharına dönüşmes� prens�b�yle gerçekleşmekted�r. Bu 

yöntemle ürünün sertl�ğ� korunmuş olur böylece kurutma sonrasında çok fazla büzüşme olmaz ve 

su �çer�s�nde bekled�ğ�nde esk� hal�n� alır. Ayrıca bu �şlemle kurutulmuş gıdalarda tat ve aroma 

kaybı çok azdır. D�ğer kurutma yöntemler�ne nazaran su kaybının hızlı olması, aroma kaybının az 

olması, daha az k�myasal değ�ş�mler�n meydana gelmes� g�b� avantajlarının yanı sıra mal�yet�n�n 

yüksek olması ve tekn�ğ�n�n karmaşık olması g�b� dezavantaja sah�pt�r. Hazır kahveler, süt tozu ve 

bazı kahvaltılık gevrekler bu yöntemle üret�lmekted�r.

3. KURUTUCU ÇEŞİTLERİ 

�      Endüstr�yel anlamda kurutma �şlem� elektr�k enerj�s�n�n ve ısı �şlem�n�n kullanılmasıyla 

sağlanan kurutma �şlem�d�r. İht�yaç duyulan asıl enerj�,buharlaşma sürec�n� başlatmak ve nem�n 

bel�rl� b�r yüzdes�n� uzaklaştırmak �ç�n gerekl� enerj�y� elde etmek �ç�n uygun sıcaklığı elde etmekle 

bağlantılıdır. Kullanılan sıcaklık n�speten düşük sıcaklıktak� (35-80°C) hava �le kurutulan ürünün 

(sebzeler, meyveler, tahıllar vb.) doğrudan temasıyla gerçekleş�r. Bu b�lg� doğrultusunda düşük 

sıcaklıktak� jeotermal kaynaklar, tarımsal ürünler�n kurutulmasında enerj� kaynağı olarak 

değerlend�r�leb�l�r.
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Şek�l 1: Sıcak Hava �le Kurutma Şeması

      3.1. Havanın Kurutma İşlem�nde Kullanılması

�      Kurutma �şlem�nde hava, nem�m buharlaşması �ç�n �ht�yaç duyulan ısının taşınması, buharlaşan 

suyun tes�s dışına çıkarılması ve kurutulan ürünün soğutulması g�b� aşamalarda kullanılır.

K� urutma havasının sıcaklığı kurutulacak gıdaya göre farklılıklar göstermekted�r. Mesela, tahılların 

kurutulması �ç�n en yüksek sıcaklık genell�kle 43°'d�r. Buna bağlı olarak kurutma �şlem�n�n süres�de 

bel�rlenen en yüksek sıcaklığa bağlı olarak değ�şecekt�r. Kısaca kurutuma sıcaklığı ne kadar yüksek 

�se kuruma süres� o kadar kısa olacaktır. Kurutma �şlem�nde sıcaklığın çok yüksek seç�lmes� fiz�ksel

ve k�myasal olarak gıdanın zarar görmes�ne neden olab�l�r. Örneğ�n tahıllarda yüksek sıcaklık 

çatlamalara neden olab�lmekted�r. Meyve ve sebzelerde uygulanan yüksek sıcaklık sonucu renk 

kaybı, kal�te kaybı, yapı ve aroma bozukluklarıyla karşılaşılab�lmekted�r. Bu sonuçlardan 

kaçınmak �ç�n;

·Kurutma sıcaklığı düşük seç�lmel�.

·Kuruma sonrası soğutma �şlem�n� yavaş b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmel�.

·Her ürüne özgü b�ç�mde �ht�yaç duyulan nem �çer�ğ�ne kadar buharlaşma sağlanmalı.

·Bel�rl� nem ve ısıya sah�p hava kullanılmalı.

      Genel olarak hava kullanılan s�stemler�n prens�b�; sıcak havanın ürünler�n üzer�nden ve arasından 

geçerek suyun buharlaşmasının sağlanması şekl�nded�r. Bu yöntem sanay� kuruluşlarında kullanılan 

yaygın b�r yöntemd�r. Bu s�stemle oluşturulmuş kurutma s�stem�;

·Çevre k�rl�l�ğ�, patlama, yanma ve zeh�rlenme g�b� tehl�kelere yol açmaz.

·Kısa sürede ve h�jyen�k kurutma sağlar.

·Ürünlerde çürüme, patlama veya tat değ�ş�kl�ğ� meydana gelmez üründe kend� kokusu dışında

herhang� b�r koku oluşmaz.

·Kurutma tes�sler�nde ısı pompaları bas�t ve hızlı b�r şek�lde kurulur ve kullanılır.

·Fos�l yakıt kullanan kurutma tes�sler�ne göre %40-80 arasında daha tasarrufludur.

      Kab�n kurutucular, sandık kurutucular, tünel kurutucular, akışkan yatak kurutucular ve 

püskürterek kurutucular bu yöntem�n bazı uygulamalarıdır. 
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Şek�l 2: Kurutma S�stem�n�n Aşamaları 

      3.2. Jeotermal Kaynak 

�      Daha önce bel�rtt�ğ�m�z g�b� düşük sıcaklıklarda kurutma �şlem�nde düşük sıcaklıktak� 

jeotermal kaynaklarının kullanılması mümkündür. Kullanılacak kaynak jeotermal kaynak �se 

aşağıda bel�rt�len faktör d�kkate alınmalıdır:

·Kaynağın tes�se olan uzaklığı

·Jeotermal kaynağın sıcaklığı

·Jeotermal kaynağı deb�s� (saatte akan sıvı m�ktarı)

·Kaynağın k�myasal yapısı

·D�ğer uygulamalarla entegre ed�l�p ed�lemeyeceğ�

      

      3.3. Kurutma S�stemler�n�n Tasarlanması  

�       Termal hesaplama büyük oranla ısının ürüne nasıl uygulanacağına bağlıdır. Sıcak hava �let�m� 

�le çalışan kurutucu çeş�tler� �ç�n kurutma �ç�n �ht�yaç duyulan zamanı bel�rleyen parametreler, 

sıcaklık, akış hızı ve kurutma oranının bağıl nem� �le tanımlanır. Kurutma �şlem�nde ısı g�r�ş yolları 

�ç�n (temas, termal radyasyon, yüksek frekanslı akım vb) ısı akışının yoğunluğu, malzeme 

sıcaklığının bel�rlenen sınır değer�n� geçmeyecek şek�lde ayarlanır.

 �     Tarımsal ürünler genell�kle bu yöntemle kurutulur. Kurutma fırınlarının termal ısısının 

hesaplanması sadece ısının nasıl ver�ld�ğ�n�n yanı sıra fırın t�p� ve yapısına da bağlıdır.  
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Res�m 6: Taze Meyve ve Sebzeler   

4. KURUTULACAK GIDALARDA ARANAN ÖZELLİKLER 

Uluslararası en fazla tüket�len kurutulmuş gıdalar şunlardır;

·Meyveler; mango, ananas, muz, avokado, papaya, er�k ve kaju fıstığı

·Sebzeler; havuç, domates, sarımsak, acı b�ber

·Otlar; k�şn�ş, maydanoz, kerev�z, nane g�b� aromat�k gıdalar

·Çaylar; Roselle ç�çeğ�, papatya, portakal ç�çeğ�, l�mon çayı

·Baharatlar; kek�k, b�ber�ye, defne yaprağı g�b� 

      İnc�r, elma, üzüm, kayısı, şeftal�, lahana, domates, v�şne, er�k, muz, havuç, soğan, patlıcan, kabak 

çek�rdeğ�, dut, mantar, ç�lek g�b� b�rçok meyve, sebze kurutularak bozulmadan saklanab�l�r ve 

güvenle tüket�leb�l�r. Kurutma �şlem�yle b�rçok gıda ürünü kurutularak mevs�m�n�n dışında da bes�n 

ögeler�nden faydalanmaya olanak sağlar.

      Şeker oranı yüksek gıdaların kurutulması kurutulma �şlem�nde b�rb�r�ne yapışma eğ�l�m�nde 

olmalarından kaynaklı d�ğer gıda ürünler�ne göre daha zordur. Toz formunda üret�m� planlanan 

ürünlerde daha sonrasında topaklaşma sorunları gözleneb�lmekted�r.

Res�m 4.5: Kurutulmuş Meyve ve Sebze  
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Res�m 8: Çürük ve Zedelenm�ş Meyveler    

Gıdaları kurutmadan önce aranan özell�kler şunlardır;

�Olgun olmalıdır. Kurutulacak meyveler kurutma olgunluğunda hasat ed�lmel�d�r. Bazı gıdalar bu 

duruma �st�sna olsa da olgunlaşmış gıdalar tat ve v�tam�n bakımından özüne kavuşmuş oldukları 

�ç�n bu aşamada terc�h ed�l�r. Kurtulduktan sonra �lk günkü tadını alab�lmek �ç�n gıdaların reng� 

ve tadı tam olgunlaşmış olmalıdır.

Uygun yöntemle hasat ed�lmel�d�r. Ürün en ver�ml� olduğu dönemde hasat ed�lmel�d�r. 

Bu sayede daha fazla aynı üründen kurutma sağlanab�l�r. Kurutulacak gıdalar mevs�m�nde hasat 

ed�lmel� ve organ�k yet�şm�ş ürünler kullanılmalıdır.

Doku zedelenmeler� ve yaralar olmamalıdır.  Yaralanmış ürünler kurutulma aşamasında ne kadar

 yıkanırsa yıkansın böcek, haşere �le temasta bulunma �ht�mal�nden dolayı kullanıma uygun değ�ld�r. 

Kullanılacak gıdalar sağlam olmalıdır. Aynı zamanda ez�lm�ş gıdalar öz sıvılarını kaybett�kler� �ç�n 

kurutmaya uygun değ�ld�r. Aynı zamanda çürük ürünler �nsan sağlığına zarar verd�ğ�nden çürük 

ürünlerde kurutma �şlem�ne uygun değ�ld�r. Kurutulacak ürünler sap, çöp, yaprak, taş vb. 

maddelerden ayıklanmalıdır.

5. KURUTULACAK GIDALARA UYGULANAN ÖN İŞLEMLER

�      Kurutma �şlem�n�n temel amacı kal�tel� b�r son ürün elde etmen�n yanı sıra mümkün olduğunca 

enerj�y�de etk�n b�r şek�lde kullanmaktır. Tek b�r kurutma yöntem�n�n hem ekonom�kl hem de 

başarılı olması tüm ürünler �ç�n yeterl� değ�ld�r. Bazı gıdalar �ç�n kurutma önces� çözelt�ye daldırma 

veya buharla haşlama g�b� ön �şlemler yapılması gerekmekted�r. Sonuç olarak kurutma teknoloj�s�n�n 

dışında gerekl� durumlarda doğru seç�lm�ş ön�şleme yöntem�yle son ürün daha kal�tel� sonuç 

vermes�n�n yanında daha kısa kurutma süres� sağlamaktadır. Ürün t�p�ne göre kullanılacak kurutma 

yöntem�ne göre uygun ön �şlemler seç�lmel�d�r.örneğ�n c�ps şekl�nde kurutulacak ürünün halka 

şekl�nde d�l�mlenmes� veya toz şekl�nde ürüt�lecek ürünün değ�rmenlerde öğütülmes�d�r. Gıdalara 

uygulanan ön �şlemler aşağıda bel�rt�ld�ğ� g�b�d�r. 
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Res�m 9:Ayıklanıp doğranmış gıdalar

      5.1. Meyvelere Uygulanan Ön �şlemler

�Kurutma kal�tes�n�n arttırılması amacıyla kurutma önces� gıdalara uygulanan �şlemlerd�r. Her gıda 

ürünü kurutma s�stem�ne göre farklı ön �şlemlere tab�� tutulmaktadır. Örneğ�n ç�lek ve üzüm g�b�

küçük meyveler kes�lmeden kurutulab�l�r ancak mango, ananas, elma g�b� büyük meyveler 

ayıklanmalı, yıkanmalı, soyulması ve kuruma yüzey�n� arttırmak ve d�füzyon mesafes�n� azaltmak

�ç�n yan� ısının yayılma noktalarının kısaltılması g�b� bel�rl� b�r örnekte (küp, halka vb.) 

kes�lmel�d�r.

      B�l�nd�ğ� üzere bazı meyve ve sebzeler kes�ld�kler�nde veya zedelend�kler�nde havayla teması 

hal�nde esmerleşmekted�r ( Oks�dasyona uğramaktadır.). Tüket�c�ler�n gıdalarda �lk değerlend�rd�kler� 

kr�terlerden olan renkt�r ve bu anlamda oks�dasyon kurutma teknoloj�s�nde öneml� b�r sorundur ve 

gerekl� ön �şlemlerle önüne geç�lmekted�r.

M� eyveden meyveye farklılık göstermekle b�rl�kte genel olarak uygulanan ön �şlemler

ØYıkama

ØYabancı maddelerden ayırma (sap, yaprak, çöp)

ØBoyutlama

ØMeyveler�n c�ns�ne göre kabuk soyma

ØBölme, d�l�mleme, doğrama

ØÇek�rdek çıkarma

ØBunlara ek haşlama, alkal� (baz�k) çözelt�lere daldırma, kükürtleme g�b� ön�şlemler yapılmaktadır.
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             5.1.1. Bandırma veya Zeyt�nyağlı Alkal� Çözelt�s�

      Üzüm, er�k g�b� bazı meyvelerde kurutmanın hızlı gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n uygun çözelt�lere 

daldırılması esk� çağlardan ber� uygulanan b�r yöntemd�r. Esk� dönemlerde bu �şlem �ç�n odun külü 

ve zeyt�nyağından faydalanılmakta �ken günümüzde odun külü yer�n� K CO  (potasyum karbonat) 2 3

ve NaOH g�b� alkal� b�leş�klere bırakmıştır. Ön �şlem olarak bandırma �şlem� en çok üzüme 

uygulanmaktadır. Bu �şlem üzümün dışında doğal olarak bulunan mum tabakasını g�dermek, 

kurutmayı hızlandırmak ve reng�n� korumak amacıyla uygulanmaktadır. Dışında doğal mum 

tabakası olan d�ğer meyvelere v�şne, er�k, elma ve armut örnek olarak göster�leb�l�r. Bu yöntem 

dışında üzüm kurutulmak �sten�ld�ğ�nde 93°C 'dek� sıcak suya daldırıldıktan sonra kurutulmasında 

SO  (kükürtd�oks�t) kullanımına gerek kalmadan b�le açık renkl� kuru üzüm elde ed�leb�l�r.2 

��             5.1.2. Kükürtleme İşlem� 

�      Meyveler �çer�ğ�ndek� enz�mlere bağlı olarak kurutma sırasında bazı reaks�yonlar göstererek 

esmerleş�rler. Bunun önüne geçmek �ç�n uygulanan en yaygın yöntem kükürtlemed�r ve 

kükürtd�oks�t (SO ) kullanılmaktadır. Meyveler kurutma önces�, kurutma sırasında ve kurutmadan 2

sonra kükürtlenmekted�r. Genell�kle kayısı, şeftal�, armut kurutmadan önce, üzümler p�yasaya 

sunulmadan önce, elmalarda �se kurutma önces� ve kurutma sırasında kükürtleme yapılır.

 �      Kükürtlemen�n meyvelerde kararmaların önüne geçerek renk kal�tes�n� koruması, 

m�kroorgan�zma faal�yetler�n� durdurması, A ve C v�tam�nler�n� koruması, ürünün çabuk kurumasını 

sağlaması ve ürünü haşerelerden koruması g�b� avantajları vardır. Bunun dışında ürün ve ek�pmanda 

aşınmalara neden olması, kötü, tat ve aroma oluşturab�lme �ht�mal�, fazla m�ktarlarının �nsan sağlığı 

üzer�nde olumsuz etk�ler�n�n olması kullanımının dezavantajları olarak göster�leb�l�r. 

�             5.2.Sebzelerde Uygulanan Ön �şlemler 

�      Sebzeler�n kurutulmasında uygulanan ön �şlemler; yıkama, ayıklama, kabuk soyma, doğrama, 

haşlama, tuzlama ve soğutmadır. Ön �şlemler arasındak� en öneml� uygulama haşlamadır.

             5.2.1. Yıkama

�      Isıl �şlem� kolaylaştırmak, m�kroorgan�zma yükünü azaltmak ve toz-toprak, tarımsal �laç g�b� 

kalıntıların tem�zlenmes� �ç�n yıkama �şlem� gerekl�d�r. Ürünün c�ns�ne ve özell�ğ�ne göre

yıkama; ön yıkama (yumuşatma), yıkama, durulama şekl�nde üç aşamada gerçekleşmekted�r. 

Seç�len yıkama proses� ne olursa olsun kullanılan su soğuk ve tem�z olmalıdır.�

Res�m 10: Yıkama Mak�nası
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Res�m 11: Elle Ayıklama İşlem� 

             5.2.2. Ayıklama

      Tem�zlenen sebzeler�n kurutulma önces�nde 

ayıklanması gerekmekted�r. Ayıklama ün�tes�nde

 zedelenm�ş, küflü, çürümüş sebzeler tamamen 

atılır. Ayıklama �şlem� genell�kle elle 

yapılmaktadır. 

              5.2.3. Kabuk Soyma 

       Kurutma �şlem� sırasında kabuk sebzeler�n kuruma hızını yavaşlattığı �ç�n sebzeler�n kabukları 

soyulur. Kabuklar, sebzen�n özell�ğ�ne bağlı olarak haşlamadan önce veya sonra gerçekleşt�r�leb�l�r.

K� abuk soyma �şlem�; elle, ısı uygulaması �le, dondurarak veya k�myasal maddelerle gerçekleşt�r�l�r. 

��             5.2.4.Doğrama

       Sebzeler�n kurutulmasının hızlandırılması �ç�n sebzeler �k�ye ayrılab�l�r, d�l�mleneb�l�r yada 

bell� b�r şekle sah�p olmamak üzere doğranır. Sebzeler�n çeş�d�ne ve �stenen son ürüne göre doğrama 

şekl� bel�rlen�r.

Res�m 12: Sebze Doğrama Şek�ller�  

             5.2.5. Haşlama

�       Haşlama, sebze kurutma �ç�n en öneml� ön �şlemlerdend�r. Sebzeler�n depolanması ve 

kurutulmasında rastlanan en öneml� sorun renk, tat kaybı ve esmerleşmed�r. Bu sorunlarının neden� 

�se gıda �çer�ğ�ndek� enz�m akt�v�tes�n�n devam etmes�d�r. Haşlama �le bu etken ortadan 

kaldırılmaktadır. Ayrıca sebze hücre zarlarında oluşan dokuların daha geç�rgen hale gelmes�n� 

sağladığı �ç�n kurumanın daha hızlı gerçekleşmes� sağlanır. 

Şek�l 3: Bazı Sebzeler�n Haşlanma Süres�   

Her ürün farklı sürelerde haşlama �şlem�ne tab�� tutulur. Soğan, mantar ve b�ber g�b� bazı sebzelere 

haşlama �şlem� uygulanmaz. Haşlama �şlem�yle sebzeler üzer�ndek� m�krob�yal yük azalır. Suda 

er�yen v�tam�nler�n azalmasına neden olmaktadır ve bunun önğne geçeb�lmek �ç�n b�sülfat eklenerek 

koruma sağlanab�l�r. Haşlama �şlem� �k� şek�lde yapılmaktadır. Sebzeler�n kaynar su �çer�s�nde 

bekleterek veya tel kutulara ya da süzgeçlere koyulmuş sebzeler�n kaynar su çevres�nde asılmasıyla 

buharla haşlama yapılır.
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Res�m 13: Kurutulmuş Domates   

            5.2.6. Tuzlama 

      Kurutma sonrası depolama aşamasında küflenmen�n önüne geçmek �ç�n kurutma önces� 

tuzlama yapılmaktadır. Çünkü b�rçok bakter� %6'nın üzer�nde tuz �çer�ğ�nde yaşamsal faal�yetler�n� 

gerçekleşt�rememekted�r. Daldırma, serpme veya tuzlu çözelt�lere daldırılarak tuzlama �şlem� 

yapılmaktadır. Tuz uygulaması hasattan hemen sonra yapılmalıdır. Tuzlu üründe renk daha koyudur. 

Daha çok İtalya ve bazı Avrupa ülkeler� tuzlu ürün tüketmekted�r. Depo koşullarında nem çekme 

eğ�l�m�nde olduğundan küflenme ve mayalanmalar meydana geleb�lmekted�r. Domates kurutmada 

yaygın olarak kullanılmaktadır.

      6. GIDALARA UYGULANACAK KURUTMA SICAKLIĞININ VE SÜRESİNİN 

      BELİRLENMESİ

      İlkel çağlardan bu yana �nsanlar yaptıkları tüm çalışmalarda deneme yanılma yoluyla en uygun 

metoda ulaşmıştır. Aynı şek�lde araştırmacılar her ürünün aynı sıcaklık ve aynı t�p kurutucularda 

kurutulamayacağını yapmış oldukları araştırmalar �le ortaya koymuşlardır. Hammadde olarak 

kullanılan gıdalara (örn. Domates, nane, goj� berry, balık) gerek �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne gerek çevre 

k�rl�l�ğ�ne bağlı olarak her zaman aynı standartta ulaşmak çok zordur. Bundan dolayı gerek sıcaklık 

bel�rlemek gerek kurutucu t�p� bel�rlemek her zaman aynı şek�lde gerçekleşmemekle b�rl�kte 

kaynaklarda da bell� b�r standart �çer�ğ�ne ulaşmak mümkün değ�ld�r. Ancak y�nede yaklaşık 

değerlerden söz ed�leb�lmekted�r. Aşağıdak� tablolarda  bazı gıdalar �ç�n sıcaklıkla �lg�l� b�lg� 

ver�lm�şt�r.
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Şek�l 4: Bazı Gıdalara Uygulanan Sıcaklıklar

       Bazı gıdaların kurutulmasında düşük sıcaklıkta gerçekleşmekted�r. Bu koşulda gıdalarda 

kurutma hızının yavaş olmasından bozulmalar meydana geleb�lmekted�r. Bunun önüne geçeb�lmek 

�ç�n sıcak havanın bağıl nem� (havanın bell� b�r sıcaklıkta taşıyab�leceğ� nem m�ktarı) azaltılarak 

sıcak havanın nem alma kapas�tes�n�n artması sağlanır ve böylece kurutma hızında artış görülür.

       Bunun aks�ne bazı gıdaları kurutmak �ç�n yüksek sıcaklıklara �ht�yaç vardır. Yüksek sıcaklıkla 

kurutmanın b�rçok avantajının yanında dezavantajları da mevcuttur. Özell�kle �nce tabaka hal�nde 

olan gıdalarda yüksek sıcaklıklarda yanma ve buna bağlı olarak da bes�n değer� kayıpları 

gözlenmekted�r. Kurutma �şlem�n�n esası gıdadan nem�n uzaklaştırılması olduğundan �şlem�n 

gerçekleşt�r�ld�ğ� ortamın nem�n�n azaltılması veya artırılmasına bağlı üründe nem değ�ş�mler� farklı 

karakter�st�klere sah�p olmaktadır.

       Kurutma �şlem�n�n sıcaklık ve süre tanımlanırken kurutma önces�nde gerçekleşt�r�len ön 

�şlemlerde öneml�d�r. ARGE çalışmaları sonucunda bazı gıda ürünler� �ç�n ön �şlem ve gıda kurutma 

sıcaklık ve süreler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r.
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Şek�l 5: Bazı Gıdalara Uygulanan Ön İşlem, Sıcaklıklar ve Süreler
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       Daha önce de bahsett�ğ�m�z g�b� her ürün �ç�n kes�n b�r sıcaklık ve süre bel�rtmek mümkün 

değ�ld�r. Üsttek� çalışmada yaklaşık olarak genel değerlere yer ver�lm�şt�r. Yapılan ARGE 
oçalışmalarında jeotermal enerj� �le yapılan kurutma �şlem�nde s�stemler�nde 45-51 C'lerde çalışma 

sıcaklığı uygun görülmüştür. Bu sıcaklık değerler�nde gıdaların v�tam�n �çer�ğ�n�n korunduğu 

saptanmıştır.

       

       7.  KURUTULMUŞ GIDALARA UYGULANAN SON İŞLEMLER

 �            7.1. Kurutulmuş Sebzeler� Soğutma

�       Kurutma �şlem�ndek� amaç suyun uzaklaştırıldığı gıdanın daha uzun süre muhafazasının 

sağlanmasıdır. Bu amaca uygun olarak gıdaların kurutulduktan sonra nem çekmemes� �ç�n nem�n 

olmadığı ortamlarda saklanması gerekmekted�r. Ambalajlama �şlem�nden önce kurutulmuş gıdanın 

soğutulması gerekmekted�r. Kurutucudan çıkan ürünler hemen ambalajlanır �se ambalaj �çer�s�nde 

çıkan ürün sıcaklığına bağlı olarak oluşab�lecek buharlaşma nemlenmeye sebep olab�leceğ�nden 

ürünün raf ömrü azalır, tekrar nemlenmes�ne neden olur ve sonuç olarak kurutma �şlem� amacına 

ulaşamamış olur. Bu sorunların önüne geçmek �ç�n kurutucudan çıkan ürün bell� b�r sıcaklık 

sev�yes�ne kadar soğutulmalıdır. 

 �      Soğutma �şlem� �k� şek�lde gerçekleşt�r�l�r :

1.F ırın �ç�ne yerleşt�r�len özel fanlarla

2.Ö zel konteynırlarla bel�rlenm�ş uygun ortama taşıma.

 �      Nem oranı ürünün özell�ğ�ne göre değ�ş�r. Nem her yerde homojen olacak şek�lde bel�rl� b�r 

sev�yeye get�r�lmel�d�r. Her sebzen�n kuruduğu zaman �çer�ğ�ndek� nem m�ktarları farklılık 

göstermekted�r. Genel olarak kuru gıdanın nem �çer�ğ� %8-10 oranında olmalıdır.

Res�m14-15: Kurutma Tezgâhlarında Yaş Domates ve Kuruma Sırasındak� Domatesler 
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Res�m 16: Kal�brasyon Eleğ� 

             7.2. Kurutulan Ürünün Boyutlandırılması 

�      Kurutulan ürünler b�r elek s�stem�nden geçerek son ürün büyüklükler�ne göre sınıflandırılmadır. 

Bu şek�lde ambalaj �çer�s�nde homojen b�r görüntü elde ed�lm�ş olur. 

Res�m 17: Kal�brasyon Eleğ�n�n Bas�t Şeması 
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Res�m 18: Kal�brasyon Eleğ�nden Boyutlarına Göre Ayrılmış Kuru Domates 
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Res�m 19: Kal�brasyon Eleğ�nden Boyutlarına Göre Ayrılmış Kuru Ispanak 

       Aşağıda farklı t�plerde eleme mak�neler�n�n görseller�ne yer ver�lm�şt�r. S�stem heps�nde aynı 

çalışmaktadır. S�stem üzer�nde gerek t�treş�m oluşturarak gerek bant üzer�nde hareket ett�r�lerek 

ürünler bell� büyüklüktek� elekler�n üzer�nden geç�r�lerek boyutlandırılır.

Res�m 19: T�treş�ml� Elek Res�m 20: Bakl�yat Eleme Mak�nes�

      Kurutma sırasında kırıntı şekl�nde oluşmuş parçacıklar kes�nl�kle b�r sarsak elek �le ayrılmadır. 
Ayrıca sap, kabuk, yaprak vb. yabancı ürünlerde ayıklanmalıdır. Yapılan tüm bu �şlemler 
ambalajlama da dah�l olmak üzere düşük nem �çer�kl� ortamda gerçekleşt�r�lmel�d�r.
             
             7.3. Ambalajlama
�      Kurutulmuş gıdaların kal�tes�nde öneml� b�r yer� olan d�ğer b�r aşama ambalajlamadır. 
Ambalajlama �şlem� gıdanın özell�ğ�ne uygun yapılmalıdır. Ambalajın ser�n, havadar, loş, 
korunmalı olmasına d�kkat ed�lmel�d�r. Gıdayı dış etkenlerden koruyan, pazarlanmasını ve tüket�m� 
kolaylaştıran metal, cam, kâğıt, plast�k g�b� özel malzemelerden yapılan kap, kılıf ya da sargı 
şekl�ndek� ürünlere gıda ambalajı den�r. Türk Gıda Kodeks� Yönetmel�ğ�ne göre “gıda 
maddeler�n�n; �ç�nde tutma, koruma ve b�lg� verme amacıyla ambalaj materyal� kullanılarak 
sarılmaları ve/veya kaplara yerleşt�r�lmeler” şekl�nde tanımlanmıştır.
 �      
       Ambalaj maddeler�n�n özell�kler� 
Ø Isıyı ve ışığı geç�rmemel�
Ø Ürünü nemden korumalı 
Ø Depolamaya elver�şl� olmalı 
Ø Sevk�yat sırasında zarar görmeyecek n�tel�kte olmalıdır.
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Res�m 20: Avrupa B�rl�ğ� Gıda Güvenl�ğ� Yaklaşımı

       Avrupa B�rl�ğ� “Tarladan Çatala” sloganıyla gıda güvenl�ğ� konusunda bütüncül b�r yaklaşım 

serg�lemekted�r. Amaç; gıda güvenl�ğ�, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve b�tk� sağlığının en üst 

sev�yede sağlanmasıdır. B�r�nc�l üret�m, �şleme, ambalajlama, taşıma, depolama ve satış amaçlarının 

heps�nde gıda kontrolü, �zlenmes� ve �ç pazarı en etk�l� şek�lde çalışması �le gıda güvenl�ğ�n�n 

sağlanması hedeflen�r. Ayrıca Avrupa B�rl�ğ� ambalaj atıklarının çevre k�rl�l�ğ�ne neden olmaması 

açısından ger� dönüştürüleb�l�r ürünler olması yönünden çalışmalarla bel�rl� standartlarda ambalaj 

ürünler�n�n gıdaya temasıyla �lg�l� çalışmalar gerçekleşt�rm�ş ve plast�k g�b� ambalajlarda bazı 

değ�ş�mler gerçekleşt�rm�şt�r. 

       AB veya Türk mevzuatı değerlend�r�l�rken,  �lg�l� düzenlememen�n tam olarak hang� ambalaj 

ürünüler�n�n kapsadığına d�kkat ed�lmel�d�r. Örneğ�n, ambalaj ve ambalaj atıklarına �l�şk�n 

düzenlemeler, satış noktalarında doldurularak kullanılan kağıt veya plast�k kaplar ya da tek 

kullanımlık tabak ve bardaklar dah�l olmak üzere tüm ambalajları kapsarken, hazır ambalajlı 

ürünlere yönel�k düzenlemeler, yalnızca satıcının bulunmadığı b�r aşamada paketlenen, m�ktarı 

daha önceden bel�rlenm�ş olan ve ambalaj açılmaksızın veya deforma ed�lmeks�z�n değ�şt�r�lemeyen 

ambalaj ürünler� kapsar. 

 �      Kuru ürünler�n depolama süreler� kullanılan ambalaj malzemes�ne göre farklılıklar 

göstermekted�r. Kurutulmuş gıdalarda ambalaj s�stem�nde su buharı ve gaz geç�rgenl�ğ� 

�stenmemekted�r. Gaz geç�rgenl�ğ�ne bağlı olarak gıda �çer�ğ�ndek� yağ as�tler� oks�jenle tepk�meye 

g�rerek oks�dasyona neden olmakta buna bağlı olarak gıda da tat ve renk değ�ş�mler� meydana 

gelmekted�r.

       Düşük nem düzeyler�ne kadar kurutulmuş meyveler, kapanab�l�r ambalajlara yerleşt�r�lmel�d�r. 

Daha sonra �şlenmes� gereken kuru gıdalar �se var�l, sandık, karton kutu ve teneke kutularda 

ambalajlanab�l�r. 
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Res�m 22: Vakumlu Ambalaj 

       Ayrıca kaplama yöntem�yle de gıdaların korunmasında kullanılmakta olan yen�leb�l�r filmler 

tarımsal kökenl�, doğal veya b�yoloj�k olarak ger� dönüşümlü maddelerden yapıldığından çevre 

k�rl�l�ğ�ne neden olmayan ambalajlardır. Yen�leb�l�r film, tüket�c� tarafından yen�leb�len ve gıda �ç�n 

oks�jen ve nem bar�yer� olan ayrıca katı geç�ş�n� sağlayan, gıdanın tümünü saran veya gıda 

b�leşenler� arasında b�r b�leşen olarak yer alan �nce b�r katmandır. Bu tanımlamadan anlaşılacağı 

üzere yen�leb�l�r filmler, gıdanın tüket�c�ye sunumu sırasında, gıdayı bes�n değer�, m�krob�yal kal�te 

açısından korumak g�b� fonks�yonel özell�klere sah�pt�r. Bu filmlerle, nem kaybını önlemek, 

solunumunu yavaşlatmak, mekan�ksel özell�kler�n� gel�şt�rmek, şekl�n� korumak, ant�oks�dan, 

ant�m�krob�yal, renk, aroma maddeler�n� taşınması amacıyla gıdalara uygulanmaktadır. Kayısı, 

�nc�r g�b� nem  kaybı ve oks�jene duyarlı kurutulmuş ürünlerde olumlu sonuçlar elde ed�lm�şt�r.

Res�m 21: Doypack Ambalaj (Açılır Kapanır Ambalajlar)

Res�m 23: Yen�leb�l�r F�lm Kaplama 
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             7.4. Et�ketleme 
�       Et�ket, tüket�c�ye ürün hakkında b�lg� veren n�tel�kte olmalıdır. Üzer�nde firma adı, adres�, 
ürünün adı, part� numarası, raf ömrü, �mal ve son kullanım tar�h�, net-brüt m�ktarı, üret�m �zn�, 
hazırlama ve kullanma tal�matı, �ç�ndek�ler, depolama ve saklama koşulları, alerjen �çer�p �çermed�ğ�, 
bes�n değerler� vb. b�lg�ler bulunmalıdır. Et�ketler otomat�k s�stemlerle veya personel aracıyla 
ambalaj üzer�nde uygun yere yapıştırılır.

�             7.5. Depolama 
�       Depolama b�r ürünün özell�kler�n�n ve kal�tes�n�n bozulmadan bel�rl� b�r süre korumasıdır. 
Kurutulmuş gıdalar �ç�n en �y� depo koşulları soğuk, karanlık ve kuru olmalıdır. Depoya 
yerleşt�r�lm�ş soğutucular sayes�nde deponun soğultulması sağlanır.  Gıdalarda renk değ�ş�mler� 
bozulma olarak değerlend�r�lmekted�r, kurutulmuş gıdalarda renk değ�ş�mler�n�n meydana gelmemes� 
�ç�n karanlık depolarda depolanmalıdır. Depoların kuru olamsı , nem almasının ve küflenmen�n 
önüne geçer. Sonuç olarak da soğuk, karanlık ve kuru b�r depo kuru gıdaların raf ömrünün 
korunmasında ve uzamasında olumlu sonuçlar vermekted�r.

o �      Kurutulmuş sebzeler 0-4 'de %50-60 bağıl neml� depolarda bozulma bel�rt�s� olmadan b�r yıl 
depolanab�l�r. Daha uzun süreler �ç�n depo şartları sağlanmalı ve ürün son nem �çer�ğ�ne d�kkat 
ed�lmel�d�r.
 �     Depo bakım ve tem�zl�ğ� bel�rl� aralıklarla gerçekleşt�r�lmel�d�r. Depolar tem�zl�ğ� kolay 
malzemeler �le yapılmalıdır. Ayrıca depo uygun şartlarının sürekl�l�ğ� açısından nem ve sıcaklık 
değerler� tak�p altına alınmalıdır.

8. KURUTMADA MEYDANA GELEN BAŞLICA DEĞİŞMELER 
       
      8.1. F�z�ksel Değ�ş�mler 
 �     Bölgesel kuru madde b�r�k�m�:Kuruma �şlem�n�n gıdadan suyun uzaklaşması olduğundan 
bahsetm�şt�k. Bu aşamada gıdadak� su hareket�yle b�rl�kte suda çözünmüş bazı maddelerde �çten 
gıda yüzey�ne doğru hareket eder ve suyun uzaklaşmasıyla bu maddeler gıda yüzey�nde b�r�k�r. 
Buna bağlı olarak gıda merkez�nde veya yüzey�nde kuru madde (yan� su har�c�nde gıdayı oluşturan 
d�ğer maddeler) artışı olab�lmekted�r.
�       Kabuk bağlama: Kurutma koşullarının yanlış seç�lmes�nden kaynaklanan b�r durumdur. 
Uygulanan yüksek sıcaklığa bağlı olarak dış yüzey�n hızla kuruması ve büzüşmes�d�r. Genell�kle 
meyveler�n kurutulması sırasında dış kabuğun büzüşmes� ve camsı b�r dokunun oluşmasıyla �ç 
katmanlarda kuruma tam anlamıyla gerçekleşmez ve sıvı(su) m�ktarı �ç tabakalarda daha fazla olacak 
şek�lde kend�n� göster�r. Kurutma hızı ayarlanarak kabuk bağlama sorununun önüne geç�leb�l�r.
       K�tle yoğunluğunda değ�şmeler: Meyve ve sebzeler kurutma �şlem�nden sonra büzüşme 
eğ�l�m�nded�r. Büzüşmeye bağlı olarak ürünler�n kapladıkları alan değ�şmekle b�rl�kte �çer�ğ�ndek� 
suyun uzaklaşmasıyla da ağırlığında düşüş meydana gelmekted�r. K�tle yoğunluğu �se bu ürünler�n 
kapladıkları alana bağlı ağırlıklarını �fade etmekted�r. Örneğ�n yaş b�r elmanın başlangıç k�tle 
koyunluğu onun ağırlığının kapladığı alanına oranıdır. Ilımlı b�r kurutma �le dış yüzey�nde hızlı 
kabuklanma olmadan gerçekleşt�r�len kurutma �le �çten başlayan b�r büzüşme meydana gelecekt�r 
ve ürün �lk boyutuna göre oldukça küçülecekt�r buna bağlı olarak k�tle yoğunluğu artacaktır. Y�ne 
aynı şek�lde hızla kurutma sağlandığında dış yüzeyde kabukla meydana gel�p �ç yüzeyler daha ıslak 
kalacağı �ç�n ürün daha az büzüşür ve görüntü olarak �lk hal�ne daha yakındır ve k�tle yoğunluğu 
daha düşüktür. Bu kavramlar tüket�c�n�n terc�h�nde öneml� rol oynamaktadır çünkü tüket�c� �lk 
görünümüne yakın ürünü almayı daha çok terc�h etmekted�r. 
       Kurutulmuş ürünün reh�drasyon (ger� su çekmes�) yeteneğ�: Kurutulmuş b�r ürün su 
�çer�s�nde bekled�ğ�nde kurutma önces�ndek� hal�n� alab�l�yorsa, yan� kurutma önces�ndek� su 
�çer�ğ�ne ulaşab�l�yorsa kurutuma �şlem�n�n muazzam gerçekleşt�ğ� sonucuna varılmaktadır. 
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       8.2. K�myasal ve D�ğer Değ�ş�mler 

�       K�myasal değ�şmeler dönüşü olmayan değ�ş�mlerd�r. Bu değ�ş�mler kurutulmuş gıdalarda 

reng�nde, lezzet�nde, dokusunda, akışkanlığında, bes�n değerler�nde ve depolama standartlarında 

kend�n� göstermekted�r. Bu değ�ş�mler her ürün �ç�n kend�ne özgüdür ve uygulanan kurutma 

sıcaklığı ve kurutma süres� k�myasal değ�ş�mler�n düzey�n� etk�lemede en öneml� faktörlerd�r. 

 �    En fazla karşılaşılan k�myasal değ�ş�m kurutulan ürünün esmerleşmes�d�r. Gerek kurutma önces� 

gerek kurutma ve depolanması sırasında esmerleşme gerçekleşmekted�r. Gıdaların �çer�ğ�nde 

bulunan bazı maddeler�n havayla temasıyla gerçekleşeb�l�r. Kabuğu soyulmuş b�r elmanın zamanla 

kararması buna örnek göster�leb�l�r. Y�ne ürünün �çer�ğ�nde bulunan şeker m�ktarına bağlı olarak 

gerçekleşen esmerleşme durumları vardır. Ürünün kükürtlenmes�yle esmerleşmen�n önüne 

geç�lmekted�r.

 �      Kurutma �şlem�nden önce gerçekleşt�r�len ön �şlemlerle gıdalardak� bazı bes�n değerler� 

azalmaktadır. Örneğ�n ön �şlem olarak haşlanan b�r üründe C v�tam�n� kaybı kend�n� göstermekted�r. 

Ancak �çer�ğ�ndek� su uzaklaştığı �ç�n b�r�m ağırlıktak� bes�n öğeler� fazladır buda bes�n değer�n� 

arttırmaktadır. Örneğ�n yaş b�r kayısı �çer�ğ�ndek� bes�n değer� kuru kayısıya göre daha azdır çünkü 

yaş kayısının �çer�s�nde bes�n değer� (kalor�s� olmayan) su bulunmaktadır.

 �      Kurutma �şlem�yle gıdalardan m�kroorgan�zmalar haşlama ve ısıtma g�b� �şlemler uzaklaşmakta 

buda gıdanın m�krop m�ktarını azaltmaktadır.

9. KURUTULMUŞ GIDALARIN HAZIRLANMASINDA JEOTERMAL ENERJİ 

KULLANIMI VE ÖNEMİ

�       Esk� çağlardan bu yana �nsanlık meyve ve sebzeler�, çeş�tl� hayvansal gıdaları daha uzun süre 

koruyarak, mevs�m� dışında da tüketeb�lmek g�b� amaçlarla farklı yöntemler gel�şt�rm�şt�r. Bu 

yöntemlerden en yaygın olanı daha öncede bahsett�ğ�m�z g�b� kurutmadır. Kurutma �şlem�n� tekrar 

tanımından bahsetmek gerek�rse kısaca gıdalardak� suyun bel�rl� yöntemlerle uzaklaştırılmasıdır.

Res�m 24: Kurutulmuş Gıdalar 
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Res�m 25: Kurutulmuş Etler

Res�m 26: Kurutulmuş Den�z Ürünler� 

       Yukarıdak� res�mlerden ve daha önce de bahsett�ğ�m�z kurutma konusundan da anlaşılanacağı 

üzere gerek meyve sebze gerek et ürünler�, den�z ürünler�n�n kurutulması mümkündür. Ve kurutma

 �le taze b�r meyven�n raf ömrü 3-10 gün arasında değ�ş�rken �şlem sonunda aylarca muhafaza 

ed�leb�leb�lmekted�r. Kurutma �şlem�nde doğal kaynaklardan ve �nsanlığın çeş�tl� yöntemlerle 

gel�şt�rm�ş olduğu mekan�k kaynaklardan faydalanılmaktadır. İnsanlık tar�h�n en geçm�ş�nde 

kurutmada kullanılan doğal kaynak olarak güneş göster�lmekted�r. Ancak açık havada kurutma 

�şlem�n�n gerek sıcaklığın sab�t olmaması gerek dış etkenlerden olumsuz etk�lenmes� g�b� 

dezavantajları vardır. Kurutma �şlem�n�n kısa sürelerde gerçekleşt�r�lmes� ve �stenen son ürün 

kal�tes�n�n sağlanması �ç�n modern kurutma yöntemler� bulunmuştur ve kullanılan s�steme bağlı 

olarak enerj� �ht�yacıda öneml� oranda artmaktadır. Bu nedenle, yen�leb�l�r enerj� kaynaklarının 

kurutma yöntem�nde enerj� kaynağı olarak kullanılması önem kazanmaktadır. Jeotermal enerj�, 

kurutma uygulamalarında kullanılan enerj� kaynaklarından b�r�d�r.  Jeotermal enerj� mevs�msel 

farklılıklardan etk�lenmeyen sürekl� b�r enerj� kaynağıdır. 

       Ülkem�zde ve dünyada enerj� kaynağı olarak jeotermal kaynakların kullanılması hem ekonom�k 

hemde stratej�k b�rçok olanak sağlanması açısından kullanılmasının yaygınlaştırılması öneml�d�r.

Jeotermal enerj�, güneş enerj�s�ndek� kurutma s�stemler�nde karşılaşılan sorunlar, örneğ�n ürünler�n 

haşere, toz bulaşması g�b�, ele alındığında alternat�f b�r yöntemd�r. Ayrıca daha düşük mal�yetl� 

olmasıyla, elektr�k kullanan d�ğer modern kurutma yöntemler�nden de ayrılmaktadır. 
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       Yen�den hatırlatmak gerek�rse gıdaların kurutulma amaçları şöyled�r;
Ø Gıda �ç�ndek� su düzey�n�n azaltılması,
Ø Ağırlık ve hac�mde azalma meydana gelerek depolama ve nakl�ye mal�yet�n� düşürmek,
Ø B�r gıdayı daha kolay b�r depolama, ambalajlama, nakl�ye ve kullanma şekl�ne dönüştürmek,
Ø Ürünlere tüm yıl boyunca ulaşılmasını sağlamak,
Ø Gıdaların raf ömrünün uzatmak.
�
       9.1. Jeotermal Ned�r?
�       Jeotermal; İng�l�zce “geo : yer” ve “thermal : ısı” anlamlarına gelen �k� sözcüğün b�rleşmes�yle 
meydana gelen b�r ter�md�r. Türkçe karşılığını yer ısıs veya yer enerj�s� olarak �fade edeb�l�r�z.
B� �l�msel olarakta; yer�n der�nl�kler�ndek� kayaçlar �ç�nde b�r�km�ş olan ısı enerj�s�n�n akışkanlarla 
taşınarak rezervuarlarda depolanması �le oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhar olarak 
tanımlanmaktadır.
�       
      9.2. Jeotermal Enerj� Ned�r?
 �      Jeotermal enerj�, yer kabuğunun çeş�tl� der�nl�kler�nde bulunan b�r�km�ş ısının oluşturduğu 
sıcaklıkların, bölgen�n atmosfer�k ortalama sıcaklığının üzer�nde olan ve çevres�ndek� normal yeraltı 
ve yerüstü sularına göre daha fazla çözülmüş m�neral, çeş�tl� tuzlar ve gaz �çereb�len basınç altındak� 
sıcak su ve buhar yolu �le yüzeye taşınan ısıdır.
J�eotermal enerj� genell�kle yer �ç�nde kırık ve çatlakların oluştuğu yerler kullanılarak yüzeylenen 
sulardan ya da özel olarak açılan sondaj kuyularından elde ed�lmekted�r.
       Jeotermal enerj�n�n kaynağı su, buhar, sıcak kayalar ve yeryüzüne yakın katmanlardak� magma 
olarak görüleb�l�r. Jeotermal enerj�, fos�l yakıtlara alternat�f oluşturan en öneml� kaynaklardandır. 

Jeotermal enerj� ;
· Yen�leneb�l�r 
· Sürdürüleb�l�r
· Ucuz ve güven�l�r
· Çevre dostu 
· Yerl� ve yeş�l b�r enerj�d�r. 

Jeotermal kaynaklar �le ;
· Elektr�k enerj�s� üret�m�,
· Merkez� ısıtma, soğutma, sera ısıtması vb.
· Endüstr�yel amaçlı kullanım, proses ısısı tem�n�, kurutma vb.
· K�myasal madde ve m�neral üret�m�, karbond�oks�t, gübre, l�tyum, ağır su, h�drojen vb.
· Kaplıca amaçlı kullanım

o
· Düşük sıcaklıklarda (30 C) kültür balıkçılığı 
· M�nerall� su olarak �ç�lerek kullanımı gerçekleşt�r�lmekted�r .
      
      9.3. Türk�ye'de Jeotermal Enerj� Kullanımı
�      Türk�ye gerek coğrafi konumu gerek jeoloj�k konumu �t�bar�yle akt�f b�r teknot�k kuşakta yer 
almaktadır buna bağlı olarak jeotermal açıdan dünya ülkeler� arasında zeng�n konumdadır.  Avrupa 
jeotermal enerj� kaynaklarında dördüncü sırada yer almaktadır. Ve yaklaşık 1000 adet doğal çıkış 
şekl�nde değ�ş�k sıcaklıklarda jeotermal kaynaklar mevcuttur. Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı
 (ETKB)'nın ver�ler�ne göre 1283 MW jeotermal enerj� santral� kurulu güç �le Avrupa ülkeler� 
arasında �lk sıradadır.
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Grafik 1: Türk�ye'de Bölgelere Göre Jeotermal Enerj� Kaynakları

       Türk�ye'de konut ısıtması, sera ısıtması, termal ve sağlık tes�sler� ısıtması, termal su ısıtma, 

z�ra� kurutma, ısı pompaları ve soğutma amacıyla jeotermal enerj� kaynağı kullanılmaktadır. En son 

ver�lere göre yaklaşık 3495 Mwt enerj� kullanımından söz ed�lmekted�r.  Türk�ye'dek� jeotermal 

enerj�den faydalanılarak kurulan kurutma tes�sler� Kırşeh�r, Den�zl�(Sarayköy), Aydın, 

Afyonkarah�sar, Balıkes�r(Sındırgı), Ankara (Kızılcahamam), Man�sa (Alaşeh�r) �ller�nde 

kurulmuştur.

�       
       9.4. Dünyada Jeotermal Enerj� 

�       Jeotermal enerj�n�n dünyada genel dağılımı �ncelend�ğ�nde, özell�kle levha sınırlarının olduğu 

bölgeler ön plana çıkmaktadır. Alp-H�malaya Kuşağı, Güney ve Güneydoğu Asya 

(Pas�fik Ateş Çember�) �le Amer�ka kıtası bu konuda öne çıkan bölgelerd�r. Tıpkı ülkem�zdek� g�b� 

d�ğer dünya ülkeler� de jeotermal enerj�y�, elektr�k enerj�s� üretme, soğutma, kurutma, ısıtma vb. 

amaçlarda kullanmaktadır. Özell�kle elektr�k üret�m�nde yen�leneb�l�r ve sürdürüleb�l�r b�r kaynak 

olmasından ötürü terc�h ed�lmekted�r. Avrupa elektr�k enerj�s� üret�m� bakımından �lk beş ülke 

sayılacak olursa sırasıyla şöyled�r; ABD, Endonezya, F�l�p�nler, Türk�ye ve Yen� Zelanda. 

 �      Soğuk kuşakta yer alan bazı gel�şm�ş ülkeler yolların, kaldırımların ve p�stler�n ısıtılmasında 

jeotermal enerj� kullanmaktadır. 
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Tablo 1: Dünyada Jeotermal Enerj� Kaynak Dağılımı 

       Dünyanın en büyük jeotermal santraller�, ABD' dek� Geysers Kompleks� ve Saltonsea, 
İtalya'da yer alan Lardello, Meks�ka'da Cerropr�eto, İzlanda'da Hellshe�de, 
F�l�p�nler'de Malaya ve Makban, Kenya'dak� Olkar�a, Endonezyada'k� Darajat'tır. �     
       2019 yılında ABD'de düzenlenen toplamda 20 ülken�n hazırladığı 200 projeden oluşan  
“Sürdürüleb�l�r Jeotermal Enerj� �le Meyve ve Sebze Kurutma” projes�nde Man�sa Alaşeh�r 
Beled�yes�n�n projes� b�r�nc�l�k ödülüne layık görülmüştür. 
 �     Özetlemek gerek�rse, jeotermal enerj� dünyada ve ülkem�zde sürekl� ve yen�leneb�l�r olmasından 
dolayı öneml� b�r kaynaktır. Ülkem�z ve dünya jeotermal kaynağına sah�p d�ğer ülkeler�n 
kalkınmasında özell�kle elektr�k enerj� üret�m�ndek� çalışmalara yoğunluk ver�lmekle b�rl�kte 
enerj�y� kullanab�lecek örneğ�n gıdaların kurutulması, sera ısıtılması g�b� alanlarda da kullanımının 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

      9.5.Jeotermal Enerj�n�n Kurutma İşlem�nde Kullanılması 
�      Kurutma �şlem� b�l�nd�ğ� g�b� gıdaları muhafaza etmek amacıyla nem m�ktarlarının düşürülmes� 
�şlem�d�r. Bazı gıdalara yüksek sıcaklık uygulandığında v�tam�n �çer�ğ� düşmekte veya 
kaybolmaktadır. Bu durumda bazı gıdalara kurutma �şlem� düşük sıcaklıklarda gerçekleşt�r�lmed�r. 
Düşük sıcaklığa sah�p jeotermal akışkanların bu amaçla kullanılması uygundur. Jeotermal enerj�n�n 
kurutma �şlem�nde kullanılması aynı zamanda çevre korunmasına da katkı sağlayacaktır. 
Jeotermal kaynakların kullanılması, ülkey� pahalı ve çevre k�rlet�c� fos�l yakıtlardan farklı olarak 
ülken�n kend� enerj� kaynaklarını, endüstr�ler�n� gel�şt�rme ve yen� �ş olanakları açma �mkanı 
sunmaktadır. Jeotermal enerj�n�n sağladığı b�rçok avantajlara rağmen, dünyada hala uygulama 
alanları çok sınırlıdır. Andr�tsos ve arkadaşlarının Yunan�stan gerçekleşt�rm�ş oldukları çalışmalarda, 
Yunan�stan'ın bazı adalarında bulunan düşük entalp�l� (madden�n yapısında depoladığı her türden 
enerj� toplamı) jeotermal suların domates, k�raz, kayısı, er�k, �nc�r, kuşkonmaz gıda yet�şt�r�len 
gıdaların kurutulmasında kullanılab�leceğ�n� bel�rtm�şt�r. Y�ne Lund ve arkadaşlarının çalışmalarında; 
İzlanda'da den�z yosunun, ABD'de soğanın, Sırb�stan'da buğday ve d�ğer tahılların, 
Guatemala ve Meks�ka'da meyven�n, Yen� Zelanda'da yoncanın,F�l�p�nler'de h�nd�stan cev�z�n�n,
Türk�ye'de Kırşeh�r �l�nde muz, hurma, ayva, portakal, k�v�, ananas, karpuz ve kavun 
kurutulduğu bel�rt�lm�şt�r. 
�
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      Türk�ye'de Kırşeh�r �l�nde bulunan kurutma tes�s�n�n prens�b� �ncelend�ğ�nde jeotermal enerj� 

kaynağının kullanımıyla �lg�l� b�r kalıp şek�llenm�ş olacaktır. 
o

      Tes�s 147 metre der�nl�ğ�ndek�, san�yede 12 lt deb�ye ve 52 C sıcaklığına sah�p kaynağı 

Karakurt1 kuyusundan elde etmekted�r. Tes�s ve kuyu arasındak� mesafe 500 metre kadardır ve 

jeotermal kaynak borular vasıtasıyla ısı merkez�ne taşınamakta, eşanjörler vasıtasıyla şebeke suyunu 

ısıtmaktadır. Isınan şebeke suyu, kl�ma santral�ne gelerek burudan kurutma fırınına sıcak hava 

üflenmekted�r. Ayrıca jeotermal enerj� �le kurutmada fan ve pompaları çalıştırmak �ç�n buradan 

üret�len elektr�k kullanılmaktadır. 

 �     Jeotermal tes�sler�n en öneml� dezavantajı, kurulum ve parça mal�yet�n�n fos�l yakıtlı s�stemlere 

göre pahalı olmasıdır. Ancak yıl boyunca kes�nt�s�z sab�t ısı sağlanması ve ucuz enerj� mal�yet� 

açısından d�ğer kurutma yöntemler�ne göre oldukça avantajlıdır.  Jeotermal enerj� kullanılan 

tes�slerde tekn�k ve ara personel sayısının yeterl� olmadığı durumlarda üret�mde düşüşler meydana 

geleb�lmekted�r.

10.KURUTMA FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

�      
      Günümüzde küresel olarak artan nüfus ve bunla orantılı �y� yaşam beklent�ler� kısıtlı olan enerj� 

kaynakları üzer�ne baskı yapar.

 �     Kurutma �şlem�nde temel amaç kal�tel� son ürüne ulaşmaktır. Bu amaca ulaşırken de enerj�y� 

mümkün olduğunca etk�n b�r şek�lde kullanmayı hedeflemekted�r. Tek b�r kurutma yöntem�n�n tüm 

ürünler �ç�n hem ekonom�k hem de kal�te özell�kler� açısından yeterl� olması mümkün değ�ld�r. 

Bazen kurutma önces� ön �şlemler b�r çözelt�ye daldırma veya buharla haşlama g�b� �şlemler 

uygulanarak kurutma �şlem�n�n etk�nl�ğ� arttırır ve kurutma süres�n� azaltır ve ürün mal�yet�n� 

düşürmekted�r. Ürünün hammadde kal�tes� ve �şlend�kten sonra p�yasa değer�ne uygun olarak 

seç�len kurutma yönet�m�, firmaların rekabet ortamının yüksek olduğu pazarda tutunab�lmes� ve 

varlıklarını sürdüreb�lmeler� �ç�n gerekl�d�r. Kurutma teknoloj�s�n�n yanı sıra gerekl� durumlarda 

uygun ön�şleme yöntemler�n�n seç�lmes� de öneml�d�r. 

 �     B�rçok sebze ve meyve kurutulmuş halde sev�lerek tüket�leb�lmekte, ayrıca kurutulmuş sebzeler 

hazır çorba karışımlarında, soslarda kullanılab�lmekted�r. Meyve tozları �se pud�ng ve pastacılık 

sanay�nde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca çeş�tl� b�tk�ler�n kurutulmasıyla elde ed�len yoğurt 

tozu, baharatlardan kurutuma teknoloj�s�nde faydalanılarak üret�len ürünlerd�r. Kurutulma �şlem�yle 

sağlanan hac�m ve ağırlık küçülmeler�yle sebze ve meyveler�n depolanması ve sevk�yatında 

kolaylık sağlaması, raf ömrünün artması g�b� olumlu sonuçlar �le ürünler�n �hracatının sağlanmasına 

�mkân vermekted�r.

 �     Kurutulmuş ürünler uygun paketleme ve depolama şartlarıyla bel�rlenen kal�tede uzun sürede 

saklanab�lmekted�r. 
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· Aşağıdak� cümlelerde ver�len b�lg�ler doğru �se (D) yanlış �se (Y) yazınız.

(…) 1. Her koşulda kurutma �şlem� �ç�n Güneş enerj�s�nden yararlanılır. 

(…) 2. Gıdaların kurutma �şlem�nden önces� ayıklanması son ürün kal�tes�n� etk�lemez.

(…) 3. Jeotermal enerj� kullanılan tes�sler çok tehl�kel� sınıftadır.

(…) 4. Kurutma �şlem�nden önce uygulanan ön �şlemler kurutma süres�n� azaltır, son ürün 

            kal�tes�n� arttırır. 

(…) 5. Daha düşük sıcaklıklarda kurutma �şlem� yapılırken jeotermal kaynaklardan faydalanılab�l�r.

(…) 6.  Kükürtleme �şlem�n�n gereğ�nden fazla yapılması �nsan sağlığı açısından r�sk oluşturmaz.

(…) 7. Ön �şlem olarak haşlama �şlem� mantara uygulanmaz.

(…) 8. Kurutma sonunda ürünün ağırlığının azalması fiz�ksel b�r değ�ş�md�r.

(…) 9. Tüm gıdalara aynı sıcaklıkta kurutma �şlem� uygulanır.

(…) 10. Jeotermal kaynaklar bakımından Türk�ye 4. sırada yer alır. 

· Aşağıdak� çoklu seçmel� sorularda doğru olanı �şaretley�n�z

1.  Aşağıdak�lerden hang�s� kurutulmuş gıdada meydana gelen b�r fiz�ksel değ�ş�m değ�ld�r?

A. Kabuk Bağlama

B. C v�tam�n� kaybı

C. Boyut Küçülmes� 

D. Ağırlığının Azalması 

2. Aşağıdak�lerden hang�s� gıda ambalajının sah�p olduğu özell�kt�r?

A. Ürünü nemden korumalı 

B. Isıyı ve ışığı geç�rmemel�

C. Depolamaya elver�şl� olmalı 

D. Heps� 

3. Aşağıdak� b�lg�lerden hang�s� yanlıştır?

A. Kurutma �şlem�nde olgun meyve kullanılmaktadır.

B. Kayısı çek�rdeğ�yle b�rl�kte kurutulur. 

C. Her gıdanın kend�ne özgü yaklaşık b�r kurutma sıcaklığı vardır.

D. Kurutulmuş gıdalar hem son ürün hem de ara ürün olarak değerlend�r�l�r.

4. Aşağıdak�lerden hang�s� jeotermal enerj�n�n kullanım avantajlarından değ�ld�r?

A. Sürdürüleb�l�r. 

B. Güvenl�d�r.

C. Yen�leneb�l�r.

D. İlk kurulum mal�yet� yüksekt�r.

GENEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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5. Aşağıdak�lerden hang�s� b�l�nen en esk� kurutma yöntem� ned�r?

A. Kurutma fırını �le kurutma 

B. Saç kurutma mak�nes�yle kurutma

C. Jeotermal kaynak kullanılarak kurutma

D. Güneş enerj�s�yle doğal kurutma 

6. Aşağıdak�lerden hang�s� kurutma �şlem�ndek� amaçlanan hedeflerden değ�ld�r?

A. Dalından koparıldığı tatta son ürün elde etmek 

B. Gıdalardak� su akt�v�tes�n� düşürerek y�yecekler� korumak

C. Kurutma �şlem� uygulayarak raf ömrünü uzatmak

D. Paketleme, depolama, nakl�ye mal�yet�n� düşürmek 

7. Aşağıdak�lerden hang�s� kurutma �şlem� �ç�n en çok sektörde en çok kullanılan kaynak ned�r?

A. Güneş

B. Sıcak hava

C. Jeotermal kaynak

D. Rüzgar 

8. Aşağıdak�lerden hang�s� jeotermal enerj�n�n b�r tes�ste kullanılması �ç�n tes�s açısından aşağıdak� 

hang�s� öneml� değ�ld�r?

A. Tes�se olan uzaklık 

B. Konut ısıtmasına �mkân ver�p vermemes� 

C. Kaynak sıcaklığı

D. K�myasal yapısı 

9. Aşağıdak�lerden hang�s� kurutma �şlem� önces�nde gerçekleşen ön �şlemlerden değ�ld�r?

A. Ayıklama 

B. Boylama 

C. Kabuk ayırma, d�l�mleme

D. Çek�rdekler�n� çıkarmamak 

o10.  Aşağıdak�lerden hang�s� yüksek sıcaklıklarda 70-80 Cde kurutulan gıdalara örnek değ�ld�r?

A. İnc�r

B. Kayısı 

C. Elma 

D.Bezelye 
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CEVAP ANAHTARI

Aşağıda doğru/yanlış seçenekl� sorular �ç�n cevap anahtarı ver�lm�şt�r.

Aşağıda çoktan seçmel� sorular �ç�n cevap anahtarı ver�lm�şt�r.
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