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1. GİRİŞ
Süt, dişi memeli hayvanların yeni doğurdukları yavrularını besleyebilmek üzere, süt
bezlerinde hayvan türüne göre farklı sürelerde salgılanan, içinde çeşitli besin
maddelerini (laktoz, süt yağı, protein vb.) bulunduran, porselen beyazı renginde,
kendisine has tat ve kokusu olan besleyici bir sıvıdır (Yetişmeyen, 1997).
Sütte bulunan besin maddelerinden en yüksek oranda yararlanabilmenin tek yolu, sütün
içilerek tüketilmesidir. Sütün bu şekilde tüketimi, yüksek düzeyde su içermesi,
nakliyesinin masraflı olması ve çabuk bozulması gibi sebeplerden dolayı her zaman
mümkün olamamaktadır. Bu yüzden süt daha dayanıklı ürünlere işlenmekte ve bunlar
içerisinde de peynir önemli bir yer tutmaktadır (Uraz, 1993).
En eski süt ürünlerinden birisi olan peynir, yağlı süt, krema, kısmen veya tamamen yağı
alınmış süt, yayık altı veya bunların birkaçının veya tümünün karışımının peynir mayası
(kimozin enzimi) veya zararsız organik asitlerle pıhtılaştırıldıktan sonra peynir suyunun
ayrılması, pıhtının şekillendirilmesi ve tuzlanmasıyla elde edilen, taze veya
olgunlaştırıldıktan sonra tüketilen bir süt ürünüdür. Süte uygulanan değişik işlemler
sonucunda çok farklı şekil ve lezzette peynirler üretilebilmektedir (Uraz, 1993; Üçüncü,
1996; Yetişmeyen, 1997).
Sütün peynir, tereyağı ve süzme yoğurdu gibi konsantre ürünlere işlenmesi sırasında
peynir altı suyu, yayık altı gibi besin maddelerince zengin, önemli sayılacak miktarlarda
sütçülük artıkları meydana gelmektedir. Sütçülük artıklarının değerlendirilmesi hem
çevre kirliliğinin önlenmesi hem de besin maddelerinin geri kazanılması açısından önem
taşımaktadır. Özellikle yayık altı ve peynir altı suyunun işlenmesiyle, hayvansal
kaynaklı proteince zengin ve ucuz gıda maddeleri üretilebilmektedir.
Tereyağı üretiminde fabrikalarda krema, küçük aile işletmelerinde ise çoğunlukla yoğurt
kullanılmaktadır (Atamer, 1993). Yoğurt yayıklandıktan sonra geriye protein, süt şekeri
ve mineral maddeleri içeren, besin değeri yüksek bir gıda olan ayran kalmaktadır.
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Yüksek su içeriği nedeniyle ayranın uzun süre saklanması mümkün değildir. Bu
besleyici gıdanın değerlendirilmesi ve daha uzun süre muhafaza edilmesinde en fazla
yararlanılan yöntemlerden birisi çökelek üretimidir (Uraz ve Karacabey, 1974).
Yaygın olarak bilinen çökeleğin yanı sıra yerel özellikleri ağır basan, tulum veya küpe
basılarak ya da güneşte kurutularak saklama süresi arttırılmış çökelek tipleri de vardır.
Isparta yöresinde Tortu ya da Ekşimik, koyun ya da keçi sütünden yapılmış yoğurdun
ayranına süt ilave edilerek kaynatılması sonucu elde edilen kahverengi bir çökelek
türüdür. Rize ve Erzurum yöresinde Kurçi veya Kurçta yayık altı suyundan yapılan bir
başka çökelek türüdür. Kimi yerlerde çökeleğin içerisine tat vermesi amacıyla yabani
bitkiler de katılır. Batıda (Burdur, İçel ve Zonguldak) boyotu doğuda ise (Ağrı, Van,
Bitlis, Hakkâri) yabani sarımsak otu kullanılır. Ayranın ısıtılması yoluyla yapılan
Giresun çökelek peyniri Karadeniz pidesi yapımında kullanılır. Tereyağından arta kalan
yayık altından üretilen Kars çökelek peyniri ise börek ve salatalarda kullanılmaktadır.
Yine aynı şekilde yayık ayranından üretilen Milas Kırk Tokmak peyniri, Hatay Tulum
çökeleği ve Antakya Zahterli Cara çökeleği gibi yöresel çökelek türleri de vardır
(Ünsal, 2003).
Yüksek kurumadde içeriği nedeniyle peynirlerde genellikle maya ve küflerden
kaynaklanan bozulmalar öne çıkmaktadır. Özellikle uygun olmayan depolama koşulları
nedeniyle peynirlerinin yüzeyi tamamen küflerle örtülebilmektedir. Küflenme
sonucunda ekonomik ve besin değeri kayıpları ile önemli sağlık sorunarı ortaya
çıkabilmektedir (Topal, 1987). Küflenmenin önlenmesi yönünde yapılan araştırmalarda;
özel ambalaj malzeme ve tekniklerinden yararlanılması ile koruyucu madde uygulaması
yoluna gidilmiştir.
Genel olarak süt ürünlerinde kullanılan koruyucu maddeler; benzoik asit ve tuzları,
dehidro asetik asit, hegzametilen tetramin, hidrojen peroksit, CO2, nisin, nitratlar, phidroksibenzoik asit esterleri, natamisin ve propiyonik asit olarak belirtilmektedir.
Peynir tüm süt ürünleri arasında koruyucu madde kullanımının en yaygın olduğu ürün
olarak göze çarpar. Peynirde, % 0,1 oranında sorbik asit veya Ca ve Na tuzları küf
gelişimini önlemek amacıyla katılmaktadır. Sorbik asit ve/ya onun Na ve K tuzlarının
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yaklaşık 40 çeşit peynir ve peynirli gıdada kullanılmasına izin verilmektedir.
Koruyucular peynire karıştırılarak, kalıpların antimikotik çözeltiye daldırılmasıyla veya
çözeltinin

spreylenmesiyle

uygulanmaktadır.

Peynirlerde

küf

oluşumunun

engellenebilmesi için son yıllarda natamisin kullanımına da izin verilmektedir. Bu
koruyucu, beyaz peynirde salamura suyunda mayaların neden olduğu sünme problemi
nedeni ile peynir yüzeyinde oluşan, peynir lezzetini, görüntüsünü bozan jelimsi yapı
oluşumunu önlemektedir (Saldamlı, 1985).
Natamisin, ilk olarak 1955 yılında Streptomyces natelensis kültüründen izole edilmiştir.
Pimarisin adı ile de bilinen natamisin, gıda sektöründe Delvocid, Delvopos, Delvocoat
ve Natamax ticari adlarıyla satılmaktadır. Natamisin, hücre zarında sterollerle özellikle
ergosterol ile birleşerek, hücrenin geçirgenlik mekanizmasını tahrip eder. Natamisin,
gıda maddelerinde görülen küf ve mayalara karşı çok düşük miktarlarda kullanıldığında
bile oldukça etkilidir. Özellikle fermantasyon içeren işlemlerde, gerekli bakterinin
çalışmasına izin verip, diğer zararlı küf ve mayaları inhibe eder (WHO, 1976; Borcaklı,
1999). İhtiyaç duyulan natamisin konsantrasyonu diğer koruyuculardan daha azdır (Jay,
1998) ve peynirin lezzetini ve doğal mikroflorasını değiştirmez. Natamisin insanlarda
ilaç olarak kullanıldığından farklı peynir tipleri için uygun konsantrasyonun bilinmesi
önemlidir (Reps ve ark., 2002).
Endüstriyel ölçekte üretiminin önümüzdeki yıllarda ağırlık kazanması beklenen
çökeleğin, üretim bölgesinden çok daha uzaktaki pazarlara kalite ve lezzetinden ödün
vermeden, tüketici beğenisini de göz önüne alarak ulaştırılması ve uzun bir raf ömrüne
sahip olabilmesi için uygun muhafaza tekniklerinin kullanılması zorunludur. Yapılan
kaynak taramasında, çökeleğin raf ömrünün belirlenmesi ve bu sırada meydana gelen
değişikliler ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlardaki natamisin uygulamasının depolama süresi
boyunca çökeleğin bazı kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerine etkisi incelenmiştir.
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2. LİTERATÜR ÖZETİ
Tereyağı üretiminde artakalan ürünün değerlendirilmesine yönelik bir uygulama olan
çökelek

üretimi,

ülkemizin

birçok

yöresinde

aile

ölçeğinde

yapılmaktadır.

Endüstriyel ölçekte üretimine henüz başlanmamış olan çökeleğin raf ömrünü uzatmaya
dönük herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yüzden literatür özetinde,
çökeleklerin kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini ortaya koyan ve peynir başta
olmak üzere süt ürünlerinde natamisin uygulamalarını konu alan çalışmalara yer
verilmiştir.

2.1. Çökeleğin Kimyasal Özellikleri
Çökeleğin kimyasal özelliklerini konu alan çalışmalar tarih sırasına göre aşağıda
verilmiştir.
Toplam 42 Kurut örneği üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada ortalama ürün bileşimi
şu şekilde belirlenmiştir: Kurumadde % 80,03, yağ % 11,07, protein % 52,35, kül %
4,8, tuz % 9,11 ve asitlik 21,2 °SH (Eralp, 1953),
Kavut (1963), Sivas yöresinde üretilen Pestigen örneklerinin genel bileşimini belirlemek
amacıyla gerçekleştirdiği araştırmada, ortalama kurumaddeyi % 67,3, yağı % 2,6, tuzu
% 3,0 ve titrasyon asitliğini 78 °SH olarak belirlemiştir.
Kurut örneklerinin ortalama kimyasal bileşimini belirlemek amacıyla Adam (1971)
tarafından gerçekleştirilen çalışmada örneklerin su içeriği % 19,97, yağ içeriği % 11,07,
protein içeriği %52,35, tuz içeriği % 9,11 ve kül içeriği ise % 4,8 olarak belirlenmiştir.
Kurt ve ark.(1982) tarafından 12 Pestigen örneği üzerinde yapılan araştırmada, ortalama
kurumadde % 35,11, yağ % 0,11, protein % 20,26, kül % 5,95, tuz % 4,77 ve titrasyon
asitliği ise 78 °SH düzeyinde belirlenmiştir.
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Kurutun genel bileşimini belirlemek amacıyla 13 örnek üzerinde gerçekleştirilen bir
çalışmada, ortalama kurumadde % 79,69, yağ % 10,58, protein % 52,89, kül % 1,4, tuz
% 9,66 ve titrasyon asitliği de 59,75 °SH olarak belirlenmiştir (Akyüz ve Gülümser,
1987).
Kurt ve Çağlar (1988) tarafından gerçekleştirilen çalışmada Pesküten örneklerinin
kimyasal bileşimleri incelenmiş ve şu ortalama sonuçlar bulunmuştur: Kurumadde
%30,96, yağ % 3,66, protein %22,08, kül % 4,9 ve laktik asit % 1,89.
Van yöresinde üretilen kurutlar üzerinde Akyüz ve ark.(1993) tarafından yapılan
araştırmada ortalama kurumadde % 85,51, yağ % 8,52, protein % 54,64, kül % 14,89 ve
tuz % 12,18 olarak belirlenmiştir.
Deri tulumlarda olgunlaştırılarak Malatya ilinde tüketime sunulan çökelekler üzerinde
Keven ve ark. (1998) tarafından yapılan bir çalışmada kurumadde % 38,33, yağ % 5,13,
kül % 4,33, tuz % 3,77, laktik asit % 1,06 ve pH 4,97 olarak belirlenmiştir.
Küçüköner ve Tarakçı (1998), Van yöresinde üretilen cacığın (otlu çökelek) bazı
özelliklerini inceledikleri çalışmada, ortalama kurumaddeyi % 22,07, yağı % 2,69,
proteini % 14,51, külü % 3,31, tuzu % 1,97 ve laktik asidi % 1,93 olarak
belirlemişlerdir.
Antakya piyasasında satılan Sürkler üzerine bir araştırma yürüten Güler-Akın ve Konar
(2002) şu ortalama değerleri bulmuşlardır: Kurumadde % 44,3, yağ % 8,9, protein %
19,0, kül % 7,9, tuz % 8,35 ve titrasyon asitliği % 1,14.
Burdur ve Antalya yöresinde satışa sunulan çökeleklerin kimyasal nitelikleri üzerinde
çalışan Kırdar (2003) ortalama kurumaddeyi % 28,55, yağı % 3,54, tuzu % 0,9 olarak
belirlemiştir.
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Darende Dumas çökeleği üzerinde Tarakçı ve ark. (2003) tarafından yapılan bir
araştırmada ortalama kurumadde % 34,93, yağ % 8,02, protein % 21,66, kül % 2,39, tuz
% 1,64, asitlik % 1,67 ve suda çözünen azot % 0,12 olarak belirlenmiştir.
Torak çökeleği üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada, ortalama kurumadde % 38,56,
protein % 29,01, yağ % 7,4, tuz % 1,56 ve titrasyon asitliği % 0,33 düzeyinde
belirlenmiştir (Akkurt ve ark., 2005).
Erinç (2006) tarafından yapılan çalışmada, Tokat yöresinde satışa sunulan çökeleklerin
ortalama kurumaddesi % 26,04, yağı % 3,3, tuzu % 0,22, proteini % 15,69, laktoz oranı
% 1,95, su aktivitesi 0,995, toplam karbonil madde içeriği 553 ppm, titrasyon asitliği %
0,335 ve pH değeri 4,47 olarak bulunmuştur.
Elazığ piyasasında satılan 40 adet çökelek örneği üzerinde çalışan Öksüztepe ve ark.
(2007) şu ortalama değerleri bulmuşlardır: Su aktivitesi 0,95, kurumadde % 21,43, yağ
% 1,38, kurumaddede yağ %6,94, protein % 17,91,

kül % 2,14, tuz % 0,52,

kurumaddede tuz % 2,44, pH 3,79 ve titrasyon asitliği % 1,25.

2.2. Çökeleğin Mikrobiyolojik Özellikleri
Çökeleğin mikrobiyolojik özellikleri ile ilgili çalışmalar tarih sırasına göre aşağıda
sunulmuştur.
On üç kurut örneğinin mikrobiyolojik niteliklerini inceleyen Akyüz ve Gülümser
(1987), toplam mezofilik aerobik bakteri sayısını 8,41x103 kob/g ve maya–küf sayısını
ise 5,01x103 kob/g düzeyinde bulmuştur.
Peskütenin mikrobiyolojik özelliklerinin incelendiği bir çalışmada, toplam mezofilik
aerobik bakteri sayısı 3,74x107 kob/g, maya–küf sayısı 1,40x105 kob/g ve koliform
grubu bakteri sayısı 5,69x104 kob/g şeklinde bulunmuştur (Kurt ve Çağlar, 1988).
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Deri tulumlarda olgunlaştırılarak Malatya ilinde tüketime sunulan çökelekler üzerinde
Keven ve ark. (1998) tarafından yapılan bir çalışmada, toplam mezofilik aerobik bakteri
sayısı 3,39x106 kob/g, maya–küf sayısı 6,24x105 kob/g ve koliform grubu bakteri sayısı
da 2,41x103 kob/g olarak belirlenmiştir.
Küçüköner ve Tarakçı (1998) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada Van yöresinde
üretilen cacığın (otlu çökelek) bazı özellikleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda, toplam
mezofilik aerobik bakteri sayısı 2,57x107 kob/g, maya–küf sayısı 7,76x106 kob/g ve
koliform grubu bakteri sayısı 5,88x102 kob/g olarak saptanmıştır.
Ordu yöresinde üretilen Keş üzerine yapılan bir araştırmada toplam mezofilik aerobik
bakteri

sayısı

9,57x105

kob/g,

maya–küf

sayısı

4,85x104

kob/g,

lipolitik
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mikroorganizma sayısı 8,51x10 kob/g, proteolitik mikroorganizma sayısı 3,43x104
kob/g ve laktik asit bakteri sayısı 2,92x104 kob/g olarak belirlenmiştir (Tarakçı ve ark.,
2001).
Patır ve Ateş (2001) tarafından 25 adet Kurut örneği üzerinde yapılan bir çalışmada
toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı 3,40x104 kob/g, koliform grubu bakteri
2,79x102 kob/g, Staphylococcus–Micrococcus 2,40x103 kob/g, Staphylococcus aureus
1,49x102 kob/g, Lactobacillus–Leuconostoc–Pediococcus 2,23x104 kob/g, Lactococcus
1,13x104 kob/g ve maya–küf sayısı 1,12x104 kob/g olarak belirlenmiştir.
Antakya piyasasında satılan Sürkler üzerinde yapılan bir araştırmada Güler-Akın ve
Konar (2002), toplam mezofilik aerobik bakteri sayısını 4,2x106 kob/g, maya–küf
sayısını 2,7x106 kob/g ve koliform grubu bakteri sayısını da 0 kob/g olarak bulmuştur.
Darende Dumas çökeleği üzerine yapılan bir araştırmada toplam mezofilik aerobik
bakteri sayısı 9,24x106 kob/g, maya–küf sayısı 1,09x108 kob/g, laktik asit bakteri sayısı
1,50x106 kob/g ve koliform grubu bakteri sayısı ise 1,96x102 kob/g olarak belirlenmiştir
(Tarakçı ve ark., 2003).
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Torak çökeleği üzerine Akkurt ve ark. (2005) tarafından yapılan bir araştırmada toplam
mezofilik aerobik bakteri sayısı 1,51x106 kob/g, maya–küf sayısı 5,62x107 kob/g ve
koliform grubu bakteri sayısı 1,62x102 kob/g düzeyinde belirlenmiştir.
Tokat yöresinde üretilen çökelekler üzerinde çalışan Erinç (2006), örneklerin toplam
mezofilik aerobik bakteri sayısını 3,39x108 kob/g, maya-küf sayısını 5,17x107 kob/g,
koliform bakteri sayısını 2,53x105 kob/g ve Staphylococcus aureus sayısını 3,40x107
kob/g olarak bulmuştur.
Elazığ yöresinde satışa sunulan çökelekler üzerinde yapılan bir araştırmada toplam
mezofilik aerobik bakteri sayısı 2,87x108 kob/g, maya–küf sayısı 3,10x107 kob/g,
Enterococcus spp. 15 kob/g, Staphylococcus aureus 1,04x102 kob/g, Escherichia coli
1,09x103 kob/g, Staphylococcus-Micrococcus sayısı 1,42x103 kob/g, LactobacillusLeuconostoc-Pediococcus sayısı 2,97x107 kob/g, Lactococcus 1,03x108 ve koliform
grubu bakteri sayısı ise 8,53x103 kob/g olarak belirlenmiştir (Öksüztepe ve ark., 2007).

2.3. Süt Ürünlerinde Natamisin Kullanımı
Natamisin, membran geçirgenliğinin seçiciliğini bozarak membran sterollerini bağlama
görevi yapan bir polien’dir. İhtiyaç duyulan natamisin konsantrasyonu diğer
koruyuculardan daha azdır ve peynirin lezzetini ve doğal mikroflorasını değiştirmez.
FDA tarafından maksimum 20 ppm natamisin olacak şekilde kullanımına izin
verilmiştir (Elayedath ve Barringer, 2002).
Ülkemizde

25.08.2002’de

yayınlanan

24857

sayılı

Türk

Gıda

Kodeksinin

“Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri” Tebliğinde peynir
yüzeyinde en fazla 1 mg/dm2 natamisin bulunabileceği bildirilmiştir (TGK, 2002).

9

Cheddar tipi peynirlerden izole edilen Phoma glomerata küfleri üzerinde çeşitli
antifungal maddelerin etkinliğinin test edildiği bir çalışmada, P.glomerata konidileri
farklı tipte küf önleyici ajan içeren solüsyonlarda süspanse edilerek değişik zamanlarda
konidi gelişimleri izlenmiştir. Sonuçta, % 0,5 natamisin ve % 2 paraben içeren
solüsyonlarda konidi gelişimi gözlenmezken, % 2 sorbik asit, % 4 potasyum sorbat ve
% 2 propiyonik asitle yapılan denemelerde konidi gelişiminin sürdüğü belirlenmiştir
(Basilico ve ark., 2001).
Peynir yüzeyinde küf gelişimini önlemede “Delvocid”’in uygun olup olmadığını
belirlemek amacıyla yapılan çalışmada Salami, Jezioraski, Gouda ve Edam peynirleri 60
saniye süreyle %0,2-0,4’lük “Delvocid”in sulu süspansiyonuna daldırılmış ve sonuçta
natamisinin peynir yüzeyini küf gelişimine karşı koruduğu tespit edilmiştir (Reps ve
ark., 2002).
Diğer bir çalışmada ise, rendelenmiş peynir parçaları küf gelişiminin önlemesi için
antimikotik madde ile kaplanmıştır. Bu amaçla sorbat ve propiyonatlara göre küf ve
mayalara karşı daha etkili olduğu bilinen natamisin kullanılmıştır. Rendelenmiş
Cheddar ve Mozzarella peynirleri sıvı ve toz haldeki natamisin ile silindir ve hareketli
bant kullanılarak elektrostatik ve elektrostatik olmayan şekilde kaplanıp (natamisin
konsantrasyonu 20 ppm olacak şekilde) peynirlerin natamisin içeriği ile raf ömürleri
belirlenmiştir. Silindirde elektrostatik olarak kaplanan peynirlerin raf ömürleri,
elektrostatik olmayan ve sıvı formdaki natamisin ile kaplanmış örneğe göre önemli
derecede uzamıştır. Kaplamada silindir metodu, elektrostatik olsun veya olmasın
hareketli bant metoduna göre daha etkili bulunmuştur (Elayedath ve Barringer, 2002).
Natamisin ve farklı paketleme materyallerinin (PVC ve sperdex-Ref. 99017) Kaşar
peynirinin özellikleri üzerine etkisi Var ve ark. (2004) tarafından incelenmiştir.
Araştırma sonucunda, natamisin ve farklı ambalaj materyali uygulamalarının toplam
mezofilik aerobik bakteri sayısı, maya sayısı ve lipolitik bakteri sayısı üzerine herhangi
bir etkisinin bulunmadığı saptanmıştır. Bununla birlikte, hem natamisin hem de
natamisin + ambalaj materyali uygulamasının proteolitik bakteriler üzerine inhibe edici
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etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca natamisin ve ambalaj uygulaması yapılan
örneklerde 5 aylık olgunlaşma boyunca küf gelişimi gözlenmemiştir.
Şahan ve ark. (2004) tarafından gerçekleştirilen çalışmada natamisin ilave edilmiş ve
edilmemiş çiğ sütlerden farklı asitliklere sahip yoğurtlar üretilmiş ve bu yoğurtlar da
süzme yoğurtlarına işlenmiştir. Çalışmada, 10 ppm natamisin ilavesinin süzme
yoğurtlarındaki maya-küf sayısını önemli ölçüde azalttığı (p<0.05) belirlenmiştir.
Farklı konsantrasyonlarda natamisin (% 2 ve 4) ilave edilmiş filmlerle kaplanmış
Gorgonzola peynirleriyle yapılan bir çalışmada, maya-küf gelişiminin durdurulmasında,
özellikle de Penicillium roqueforti’in inhibasyonunda tatminkar sonuçlar elde edilmiştir
(de Oliveira ve ark., 2006).
Kazein kaplamanın küf gelişimini engellemek için natamisini taşıyabilmedeki
etkinliğini değerlendirmek ve bunun Kaşar peynirlerinin bazı özellikleri üzerindeki
etkisini belirlemek için yapılan çalışmada, natamisin içeren kazein çözeltisi ile
kaplamanın görünür küf gelişimini 1 ay geciktirdiği ve kazeinin natamisinin antimikotik
etkisine engel olmadığı tespit edilmiştir. Natamisin içeren kazein çözeltisi ile kontrol
örneği arasında kurumadde, yağ, tuz ve toplam azot açısından önemli bir farklılık
bulunmamıştır.

Elektroforetogram

ve

olgunlaşma

katsayıları

birlikte

değerlendirildiğinde 90 günlük olgunlaşma neticesinde kazein hidrolizi bakımından
örnekler arasında önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Ayrıca natamisin içeren kazein
çözeltisi ile kaplanan peynirlerin, duyusal niteliklerinin olumsuz yönde etkilemediği
saptanmıştır (Yıldırım ve ark., 2006).

11

3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Materyal
Araştırma, 2007-2008 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümünde yürütülmüştür. Ticari olarak “Delvocid” adı ile satılan ve %50 oranında
natamisin içeren karışım Tianjin Ecobio Biotech La. Ltd. (Çin)’den temin edilmiştir.
Analizlerde kullanılan kimyasal maddeler analitik saflıkta olup Merck (Almanya) ve
Sigma (Amerika Birleşik Devletleri) şirketlerinden temin edilmiştir.
3.1.1.Çökelek örnekleri: Materyal olarak kullanılan çökelek örnekleri inek sütünden
yöresel yöntemle üretilmiştir. Oda sıcaklığında pH’sı 4,3-4,6 oluncaya kadar bekletilen
(24-48 saat) süt yayıklanarak tereyağı üretimi gerçekleştirilmiştir. Yayıktan yağı
uzaklaştırmadan önce süt hacminin ½’si kadar su ilave edilerek hem yağın toparlanması
hem de belirli ölçüde yıkanması sağlanmıştır. Yağın uzaklaştırılmasından sonra geriye
kalan kısım 95ºC’ye kadar ısıtılarak pıhtılaşma sağlanmış ve kendi halinde soğuması
için 4 saat bekletilmiştir. Sonra Amerikan bezinden yapılmış torbalara faraşlarla
aktarılan pıhtının 2 saat süreyle kendi halinde oda sıcaklığında süzülmesi sağlanmıştır.
Kendi halinde süzülen pıhtı üzerine ağırlık uygulanarak (50 kg süt için 10 kg ağırlık) bir
gece oda sıcaklığında süzme işlemi gerçekleştirilmiştir. Üretilen çökelek 5 gruba
ayrılmıştır (her bir grup 800 g olacak şekilde). Birinci gruba (A) 20 ppm, ikinci gruba
(B) 10 ppm ve üçüncü gruba da (C) 5 ppm düzeyinde natamisin içerecek şekilde
püskürtme yöntemiyle natamisin uygulaması yapılmıştır. Natamisin uygulamasından
sonra çökelek örnekleri iki yüzer gramlık porsiyonlar halinde 16x18 cm boyutlarında
plastik film (polietilen/poliamid O2 geçirgenliği 25–30 cm3/m2 24 sa ve su buharı
geçirgenliği 5 g/m2 24 sa) (Saf Plastik, İzmir) kullanılarak paketlenmiştir. Dördüncü
grup (D) plastik film kullanılarak vakum paketlemiş ve 5. grup ise (E) yalnızca plastik
film ile ambalajlanmıştır. Tüm örnek grupları 45 gün süreyle buzdolabı sıcaklığında
(4ºC) muhafaza edilmiş ve 0., 15., 30. ve 45. günlerde analize tabi tutulmuşlardır.
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3.2. Metot
Çökelek örneklerinin kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinde aşağıda belirtilen
yöntemler kullanılmıştır.

3.2.1. Örneklerin Analize Hazırlanması
Depolamanın 0., 15., 30. ve 45. günlerinde her bir gruptan örnekler alınarak sırasıyla
mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılmıştır. Çökelek örneklerinin kimyasal
analizlere hazırlanması TSE (1995)’ye göre gerçekleştirilmiştir. Kimyasal analizler için
örnekler cam kavanozlara konulmuş ve ağızları sıkıca kapatılmıştır. Analizler süresince
örnekler buzdolabı şartlarında (4°C) muhafaza edilmiştir.
Mikrobiyolojik analizler için her bir çökelek örneğinden steril plastik torbalar içerisine
10 g kadar tartılmış ve % 2’lik steril sodyum sitrat çözeltisinden 90 ml ilave edilmiştir.
Karışım stomacher (iuL instruments, İspanya) kullanılarak homojenize edildikten sonra
steril peptonlu (% 0,1’lik) su ile seyreltilmiştir.

3.2.2. Kimyasal Analizler
3.2.2.1. Toplam Asitlik Değerleri
Çökelek örneklerinin toplam asitlik değerleri TSE (1995)’de belirtilen yöntem
kullanılarak tespit edilmiştir. Bir erlen içersine yaklaşık 10 g çökelek örneği tartılıp (0,1
mg hassasiyetle) üzerine sıcaklığı 40°C olan saf sudan 105 ml ilave edilmiştir. Erlen
içeriği 1 dakika süreyle kuvvetlice çalkalandıktan sonra kaba filtre kağıdından süzülmüş
ve süzüntüden 25 ml alınarak 2-3 damla fenolftalein varlığında 0,1 N sodyum hidroksit
çözeltisi ile 5 saniye kaybolmayan pembe renk meydana gelinceye kadar titre edilmiştir.
Laktik asit cinsinden toplam asitlik aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır.
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(V1-V0) x 0,090 x N
% Laktik asit =

x 100
Örnek miktarı (g)

V1 :

Titrasyonda örnek için harcanan NaOH miktarı (ml)

V0 :

Şahit için harcanan NaOH miktarı (ml)

N:

Titrasyonda kullanılan NaOH’in normalitesi

3.2.2.2. pH Değerleri
Çökelek örneklerinin pH değerleri Inolab pH level 1 model (WTW GmbH Co,
Weilhelm, Almanya) dijital pH metre kullanılarak belirlenmiştir. Analize başlanmadan
önce pH metre, pH’sı 4,0 ve 7,0 olan tampon çözeltiler yardımıyla ayarlanmıştır.
Elektrot, 10 g çökelek örneğinin üzerine 6 ml saf su ilave edilip ezildikten sonra
hazırlanan karışıma daldırılarak okuma yapılmıştır (BSI, 1976).

3.2.2.3. Toplam Kurumadde Oranları (%)
Çökelek

örneklerinin

kurumadde

içerikleri

gravimetrik

yöntem

kullanılarak

belirlenmiştir (TSE, 1995). Yaklaşık ikişer gram örnek (G1), darası alınmış paslanmaz
çelik kaplara (G2) tartılarak 105±2 ºC’lik etüvde (Elektro-Mag M420) 6 saat
bekletilmiştir. Bu süre sonunda kaplar desikatöre alınıp 1 saat süre ile soğuması
sağlandıktan sonra ağırlıkları (G3) belirlenmiştir. Bu işleme sabit tartım elde edilinceye
kadar devam edilmiş ve yüzde (%) kurumadde oranları aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanmıştır.
% Kurumadde = [(G3 - G2) / G1] x 100
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3.2.2.4.Yağ Oranları (%)
Çökelek örneklerinin yağ içerikleri Van Gulik Bütirometresi kullanılarak Gerber
Yöntemi ile tespit edilmiştir (TSE, 1978). 0,01 g hassasiyetle 3 g örnek peynir
bütirometresinin haznesine tartılmış ve üzerini kaplayacak kadar sülfürik asit (d=1,55
g/ml) ilave edildikten sonra 65°-70°C’deki su banyosunda çözme/parçalama işlemine
tabi tutulmuştur. Daha sonra 1 ml amil alkol ve belli bir hacme kadar sülfürik asit
eklenip Gerber santrifüjünde (1200 devir/dakika) 10 dakika süreyle santrifüj edilmiş ve
% yağ (g/g) bütirometrenin skalasından okunmuştur.

3.2.2.5. Tuz Oranları (%)
Örneklerin tuz içerikleri Mohr yöntemi ile belirlenmiştir (TSE, 1995). Yaklaşık 5 g
örnek sıcaklığı 65°C olan damıtık su yardımıyla havanda ezilmiş ve sulu kısım 500
ml’lik ölçülü balona aktarılmıştır (yıkama işlemi 5 kez tekrarlanmıştır). Oda sıcaklığına
kadar soğuduktan sonra hacmi 500 ml’ye tamamlanıp kaba filtre kâğıdından
süzülmüştür. Süzüntünün 25 mL’si 0,5 mL potasyum kromat varlığında 0,1 N gümüş
nitrat ile titre edilerek örneklere ait % tuz oranları hesaplanmıştır.
(V1-V0) x 0,0585 x N
% Tuz =

x 100
Örnek miktarı (g)

V1 :

Titrasyonda örnek için harcanan AgNO3 miktarı (ml)

V0 :

Şahit için harcanan AgNO3 miktarı (ml)

N:

Titrasyonda kullanılan AgNO3’ın normalitesi

3.2.2.6. Protein Oranları (%)
Gripon ve ark. (1975) tarafından belirtilen yönteme göre, 12,5 g çökelek örneği 40 ml
0,5 M sodyum sitrat (pH 7,0) çözeltisi yardımıyla 40°C’deki su banyosu içerisinde Ultra
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Turrax (IKA T18 Basic, USA) kullanılarak homojenize edilmiş ve 250 ml’lik balon
jojeye aktarılmıştır. Sonra balon çizgisine kadar saf su ile tamamlanmıştır. Bu şekilde
hazırlanan örnekten 2 ml alınarak mikro Kjeldahl yöntemi (IDF, 1993) ile azot içeriği
belirlenmiş ve çökelek örneklerinin toplam azot değerleri aşağıda verilen formül
yardımıyla hesaplanmıştır. Toplam azot değerleri, süt ürünleri için dönüşüm faktörü
olan 6,38 ile çarpılarak çökelek örneklerinin protein içerikleri hesaplanmıştır.
(V1-V0) x 0,014 x N
% Azot =

x 100
Örnek miktarı (g)

V1 :

Titrasyonda örnek için harcanan HCl miktarı (ml)

V0 :

Şahit için harcanan HCl miktarı (ml)

N:

Titrasyonda kullanılan HCl’in normalitesi

3.2.2.7. Protein Olmayan Azot (NPN) Oranları (%)
Protein tayini için 3.2.2.6 başlığı altında açıklanan şekilde hazırlanan örnekten 187,5 ml
alınıp 250 ml’lik bir behere aktarılmıştır. Sonra pH değeri 1 N HCl ile 4,4’e ayarlanarak
250 ml’lik balon jojeye aktarılmış ve balon çizgisine kadar saf su ile tamamlanmıştır.
Balon içeriği 42 numaralı Whatman filtre kağıdı kullanılarak 2 defa süzülmüş ve
süzüntü, stok örnek olarak buzdolabında muhafaza edilmiştir. Stok örnekten 5 ml’lik
pipetle yardımıyla 16 ml alınarak 50 ml‘lik behere aktarılmış ve üzerine % 60’lık
trikloroasetik asit (TCA) çözeltisinden 4 ml ilave edilmiştir. Karışım oda sıcaklığında 1
saat bekletilmiş ve Whatman 42 filtre kağıdı yardımıyla süzüldükten sonra süzüntüden
8 ml alınarak (Gripon ve ark., 1975) mikro Kjeldahl tekniği (IDF, 1993) ile azot içeriği
belirlenmiştir
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3.2.3. Mikrobiyolojik Analizler
3.2.3.1. Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayısı
Stomacher (iuL instruments, İspanya) kullanılarak homojenize edilen örnekler steril
peptonlu (% 0,1’lik) su ile seyreltildikten sonra plate count agar (PCA) besiyerine
aktarılmıştır (Marshall, 1992). Bu amaçla 0,1 ml seyreltilmiş örnek yayma yöntemi ile
petri kutularına aktarılmış ve daha sonra 35 °C’de (Anonim, 2007) 48 saat süreyle
inkübe edilmiştir.

3.2.3.2. Maya – Küf Sayısı
Maya–Küf sayımı için pH’sı % 10’luk tartarik asit ile 3,5’e ayarlanmış Potato Dekstrose
Agar (PDA) besiyeri kullanılmıştır (Marshall, 1992). PDA içeren petri kutularına ekim,
0,1 ml seyreltilmiş örneğin yayılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Daha sonra petri kutuları
oda sıcaklığında (25ºC) 5 gün süreyle inkübasyona bırakılmıştır.

3.2.3.3. Koliform Grubu Bakteri Sayısı
Koliform grubu bakteri sayısı Violet Red Bile (VRB) agar besiyeri kullanılarak
belirlenmiştir (Marshall, 1992). Petri kutularına ekim 1 ml seyreltilmiş örneğin
yayılması ve üzerine ince bir tabaka oluşturacak şekilde VRB agar dökülmesiyle
gerçekleştirilmiştir. Petriler 35 °C’de 24 saat süreyle inkübasyona bırakılmıştır.

3.2.3.4. Proteolitik Bakteri Sayısı
Proteolitik bakterilerin sayımında, kalsiyum-kazeinat agar besiyeri kullanılmıştır. Bu
besiyeri % 0,4’ lük sodyum sitrat içerisinde gerekli miktarda PCA (23,5 g/lt) ve % 1
oranında Na-kazeinat karıştırılarak hazırlanmıştır. Sterilizasyondan sonra 100 ml
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besiyeri için 0,58 g olacak şekilde steril CaCl2 · 10 H2O çözeltisinden ilave edilmiştir.
Ekim işlemi, besiyeri içeren petri kutularına 0,1 ml seyreltilmiş örneğin yayılmasıyla
gerçekleştirilmiştir. 32 °C’ de 3 gün inkübe edilen petrilerde berrak alan oluşturan
koloniler sayılmıştır.
3.2.3.5. Psikrofilik Bakteri Sayısı
Toplam mezofilik mikroorganizma sayımında olduğu gibi homojenize edilen çökelek
örnekleri steril peptonlu (% 0,1’lik) su ile seyreltildikten sonra plate count agar (PCA)
besiyerine aktarılmıştır. Bu amaçla 0,1 ml seyreltilmiş örnek yayma yöntemi ile petri
kutularına aktarılmış ve daha sonra 4°C’de 14 gün süre ile inkübe edilmiştir (Anonim,
2007).
3.2.4. İstatistiksel Analizler
Üç tekerrürlü (n=3) olarak gerçekleştirilen araştırma sonucunda elde edilen verilerin
ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır (Düzgüneş ve ark., 1987). Depolama
süresince yapılan analizlerden elde edilen veriler, iki faktörlü (çökelek çeşidi, n=5 ve
depolama süresi, n=4) tesadüf blokları (tekerrürler, n=3) deneme deseninde, p<0,05
seviyesinde SAS paket programı (SAS, 1995) kullanılarak varyans analizine tabi
tutulmuştur. Ortalamalar arasındaki farklılıkların tespitinde ise LSD çoklu karşılaştırma
testi (p<0,05) kullanılmıştır.
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA

4.1. Titrasyon asitliği ve pH değerleri
Diğer bütün peynir çeşitlerinde olduğu gibi çökelekte de pıhtının yapısını doğrudan
etkileyen faktörlerden bir tanesi asitliktir (titrasyon asitliği ve pH değeri). Asitlik düzeyi
kazeinin çözünebilirliğini etkilediğinden diğer bütün şartlar aynı kalmak koşulu ile
düşük asitlik düzeyine sahip peynirler, yüksek asitlik düzeyine sahip peynirlere oranla
daha yumuşak bir yapıya sahiptirler. Çökeleklerde asitlik düzeyi üretimde kullanılan
yağsız ürünün asitlik derecesine, çökeleğin mikroorganizma, su, laktoz ve tuz içeriğine
ve muhafaza koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir.
Çökelek örneklerinin ortalama pH değerleri ve titrasyon asitlikleri Çizelge 4.1 ve
Çizelge 4.2’de sunulmuştur.

Ayrıca verilerin daha iyi izlenebilmesi amacıyla pH

değerler için Şekil 4.1 ve titrasyon asitlikleri için ise Şekil 4.2 hazırlanmıştır.
Çizelge 4.1’in incelenmesinden, örneklerin depolama süresince pH değerlerinin
4,31±0,071 ile 4,63±0,156 arasında değiştiği görülmektedir. Depolama periyodu
boyunca en yüksek değeri depolamanın 30. gününde kontrol örneği (E), en düşük değeri
ise depolamanın 45. gününde 20 ppm natamisin içeren örnek (A) almıştır. Örneklerin
pH değerleri depolama boyunca genel olarak azalma göstermekle birlikte hafifçe
artışların gerçekleştiği dönemler de bulunmaktadır.
Çizelge 4.1. Çökelek örneklerinin pH değerlerinde depolama süresince gözlenen
değişimler (n=3)*
Depolama
A
B
C
D
E
Süresi (Gün)
0
4,63±0,156 4,63±0,156 4,63±0,156 4,63±0,156 4,63±0,156
15
4,47±0,065 4,47±0,046 4,50±0,047 4,51±0,035 4,55±0,015
30
4,42±0,044 4,42±0,040 4,49±0,036 4,50±0,030 4,58±0,102
45
4,31±0,071 4,46±0,071 4,46±0,041 4,48±0,050 4,55±0,083
*A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5 ppm
natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği.
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Yapılan varyans analizi ile natamisin uygulamasının örnekler arasında istatistiksel
açıdan önemli bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Ancak, depolama
süresinin örneklerin pH değerleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu (p<0,001)
görülmüştür. Örneklerin pH değerlerinin zamanla azalmasının nedeni olarak,
mikroorganizma faaliyetiyle gerçekleşen biyokimyasal olaylar gösterilebilir.
Şekil 4.1’de görüldüğü gibi bu çalışmada elde edilen pH değerleri Elazığ yöresinde
satılan çökelekler için Öksüztepe ve ark. (2007) tarafından belirlenen 3,79 değerinden
yüksek; Erinç (2006) tarafından Tokat ilinde satışa sunulan çökelekler için bildirilen
4,47 değerine benze; Keven ve ark. (1998) tarafından Malatya ilinde tüketime sunulan
çökelekler için bildirilen 4,97 değerinden ise daha düşük bulunmuştur.

4.7
4.6
A
B
C
D
E

pH

4.5
4.4
4.3
4.2
0

15

30

45

Depolama Süresi (Gün)

Şekil 4.1. Çökelek örneklerinin pH değerlerinde depolama süresince gözlenen
değişimler (A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5
ppm natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği).
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Deneme çökeleklerinin depolama süresince sahip oldukları titrasyon asitliği değerlerini
gösteren Çizelge 4.2’nin incelenmesinden, titrasyon asitliği değerlerinin % 0,379±0,176
ile % 0,604±0,137 arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Depolama boyunca en düşük
değeri 15. gününde kontrol örneği (E), en yüksek değeri ise depolama sonunda 20 ppm
natamisin içeren örnek (A) almıştır. Örneklerin titrasyon asitlikleri, depolama boyunca
genel olarak artış göstermekle birlikte, D ve E örneklerinde hem artış hem de azalış
yönünde düzensiz bir değişim gözlenmiştir. Depolama sırasında D ve E örneklerinde
gözlenen bu azalışların, protein parçalanma ürünlerinden bazılarının laktik asidi
nötrlemesinden kaynaklandığı ileri sürülebilir.
Örneklerin titrasyon asitliği oranlarındaki değişimi daha kolay izlemek amacıyla
hazırlanan Şekil 4.2’den de görüleceği üzere depolama süresince titrasyon asitliği
oranları genel olarak artmıştır.
Çökelek örneklerinin titrasyon asitliği oranları arasında istatistiksel açıdan bir fark olup
olmadığını belirlemek için yapılan varyans analizi sonucunda, ne muamelelerin ne de
depolama süresinin titrasyon asitliği üzerindeki etkisi önemli bulunmuştur (p>0,05).
Ancak istatistiksel olarak önemsiz olmakla birlikte, depolama boyunca örneklerin
titrasyon asitliği artış göstermiştir.

Çizelge 4.2. Çökelek örneklerinin titrasyon asitliği (% laktik asit eşdeğeri olarak)
değerlerinde depolama süresince gözlenen değişimler (n=3)*
Depolama
A
B
C
D
E
Süresi (Gün)
0
0,433±0,175 0,433±0,175 0,433±0,175 0,433±0,175 0,433±0,175
15

0,490±0,157 0,507±0,154 0,454±0,217 0,422±0,219 0,379±0,214

30
0,549±0,132 0,531±0,167 0,557±0,205 0,514±0,199 0,451±0,166
45
0,604±0,137 0,576±0,182 0,573±0,213 0,560±0,205 0,399±0,176
*A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5 ppm
natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği.
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Titrasyon asitliği değerleri, Erinç (2006) tarafından Tokat çökeleği (% 0,169-% 0,854)
ve Akkurt ve ark. (2005) tarafından Torak çökeleği (% 0,33) için bildirilen değerlere
benzer bulunmuştur. Buna karşın, Kurt ve ark. (1982) tarafından Pestigen (% 1,755),
Kurt ve Çağlar (1988) tarafından Pestigen (% 1,89), Keven ve ark. (1998) tarafından
Malatya ilinde tüketime sunulan çökelekler (% 1,06), Küçüköner ve Tarakçı (1998)
tarafından Van yöresinde üretilen Otlu çökelek (% 1,93), Güler-Akın ve Konar (2002)
tarafından Antakya piyasasında satılan Sürkler (% 1,14), Tarakçı ve ark. (2003)
tarafından Darende Dumas çökeleği (% 1,67) ve Öksüztepe ve ark. (2007) tarafından
Elazığ yöresinde satışa sunulan çökelekler (%1,25) için bildirilen değerlerden daha
düşük saptanmıştır.
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Şekil 4.2. Çökelek örneklerinin titrasyon asitliği (%) değerlerinde depolama süresince
gözlenen değişimler (A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren
örnek, C: 5 ppm natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol
örneği).
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4.2. Toplam kurumadde oranları
Miktarı arttıkça, peynirlerin besin değerinin atmasını sağlayan bileşen kurumaddedir.
Çökelek örneklerinin toplam kurumadde değerleri Çizelge 4.3.’de ve takibini
kolaylaştırmak amacıyla Şekil 4.3.’de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden
anlaşılacağı üzere, örneklerin kurumadde oranları % 32,42 ile % 33,26 arasında değişim
göstermiştir.
Çökelek örneklerinin kurumadde oranları arasında istatistiksel açıdan bir fark olup
olmadığını belirlemek için yapılan varyans analizi sonucunda, natamisin uygulamasının
ve depolama süresinin önemli bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).
İstatistiksel açıdan önemli bir farklılık bulunmamakla birlikte en düşük kurumadde
değerini (%32,42±2,94) 20 ppm natamisin içeren örnek depolamanın 15. gününde
göstermiştir. En yüksek değeri (%33,26±3,51) ise 10 ppm düzeyinde natamisin içeren
örnek depolamanın 30. gününde göstermiştir. Örneklerin kurumadde oranları depolama
boyunca önemsiz de olsa artış ve azalışlar göstermiştir. Bu durumun analizin
uygulanması

sırasında

yapılan

hatalardan

ve

analiz

metodunun

doğasından

kaynaklandığı ileri sürülebilir.
Araştırmamız, çökeleğin depolanması boyunca gösterdiği değişimleri konu alan ilk
araştırma olması nedeniyle elde edilen sonuçların karşılaştırılabileceği benzer bir başka
çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle elde edilen veriler çökeleğin genel bileşimini
belirlemeye yönelik çalışmalar ile karşılaştırılmıştır.
Çizelge 4.3. Çökelek örneklerinin kurumadde oranlarında (%) depolama süresince
gözlenen değişimler (n=3)*
Depolama
A
B
C
D
E
Süresi (Gün)
0
33,07±3,033 33,07±3,033 33,07±3,033 33,07±3,033 33,07±3,033
15
32,42±2,935 32,60±3,18 33,04±3,698 33,24±3,811 32,85±3,228
30
32,97±3,036 33,26±3,511 33,10±3,388 32,96±3,025 32,92±2,946
45
32,96±3,338 32,76±3,189 33,18±3,960 33,16±3,403 33,00±3,678
*A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5 ppm
natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği.
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Keven ve ark. (1998) tarafından Malatya ilinde tüketime sunulan çökelekler için
%38,33 ve Akkurt ve ark. (2005) tarafından Torak çökeleği için % 38,56 olarak
belirlenen kurumadde değerleri araştırmamızda tespit edilen oranlardan daha yüksektir.
Kurt ve ark. (1982) Pestigen üzerinde yaptıkları araştırmada ortalama kurumaddeyi
%35,11 olarak belirlemişlerdir. Peskütenin özelliklerini inceleyen Kurt ve Çağlar (1988)
da ortalama kurumaddeyi % 30,96 olarak tespit etmişlerdir. Darende Dumas çökeleği
için ise % 34,93 değeri belirlenmiştir (Tarakçı ve ark., 2003). Bu çalışmalarda saptanan
ortalama kurumadde değerleri araştırmamızda tespit edilen değerlere yakındır. Diğer
yandan, çalışmamızda elde ettiğimiz değerler, Van ve yöresinde üretilen Otlu çökeleğin
özelliklerini inceleyen Küçüköner ve Tarakçı (1998), tarafından bildirilen % 22,07;
Burdur ve Antalya yöresinde üretilen çökelekler için bulunan % 28,55 (Kırdar, 2003)
ve Tokat yöresinde üretilen çökelekler için bulunan % 26,04 ve Elazığ yöresinde
tüketime sunulan çökelekler için bulunan % 21,43 (Öksüztepe ve ark., 2007)
değerlerinden daha yüksektir.
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Şekil 4.3. Çökelek örneklerinin kurumadde oranlarında (%) depolama süresince
gözlenen değişimler (A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren
örnek, C: 5 ppm natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol
örneği).
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4.3. Yağ oranları
Genel olarak peynir kurumaddesinin yarısına yakın kısmını oluşturan yağ; peynirin
kalitesini, tadını, aromasını ve besin değerini önemli ölçüde etkilemektedir. Ancak
çökelek gibi yağ oranı düşük peynirlerde sözü edilen etkiler çok fazla baskın değildir.
Çökeleklerde, yapım tekniğine ve eklenen katkı maddelerine göre yağ içerikleri
değişiklik gösterebilmektedir.
Üretim amacı gereği çökeleğin yağ oranının düşük olması nedeniyle depolama boyunca
yağ oranında önemli bir değişiklik meydana gelmesi beklenmemektedir. Bu nedenle
çökelek örneklerinin yalnızca başlangıç yağ oranları belirlenmiştir. Depolamanın
başlangıcında çökelek örneklerinin ortalama yağ oranı % 3,5±0,87 olarak tespit
edilmiştir. Aynı dönemde çökeleklerin kurumaddede yağ değerleri ise % 10,6 olarak
saptanmıştır.
Bu çalışmada tespit edilen ortalama yağ değeri (% 3,5), Keven ve ark. (1998)’nın
Malatya çökeleği için % 5,1, Akkurt ve ark. (2005)’nın Torak çökeleği için % 7,4,
Tarakçı ve ark. (2003)’nın Darende Dumas çökeleği için % 8,0, Güler-Akın ve Konar
(2002)’ın Sürkler için % 8,9 olarak buldukları yağ değerlerinden düşük; Kurt ve ark.
(1982)’nın Pestigen için % 0,1 ve Küçüköner ve Tarakçı (1998)’nın Otlu çökelek için
%2,6 ve Öksüztepe ve ark. (2007)’nın Elazığ yöresi çökelekleri için %1,38 olarak
belirledikleri yağ değerlerinden yüksek; Kurt ve Çağlar (1988)’ın Pesküten için % 3,7,
Kırdar (2003)’ın Burdur ve Antalya çökelekleri için % 3,5 ve Erinç (2006)’in Tokat
yöresinde satışa sunulan çökelekler için % 3,3 olarak saptadıkları değerlere ise benzer
bulunmuştur.

4.4. Tuz oranları
Tuz peynire çeşni vererek onun dayanıklılığını sağlar. Tuz konsantrasyonu
olgunlaştırma işleminde son ürün kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden birisidir.
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Yüksek tuz konsantrasyonları olgunlaşmayı geciktirirken, düşük tuz konsantrasyonları
acılık ve diğer istenmeyen bozukluklarla sonuçlanan aşırı proteolize yol açabilmektedir.
Tokat yöresinde genel olarak çökelek üretimi tuz kullanılmadan gerçekleştirildiğinden
çalışmamızda da tuz ilavesi yapılmamıştır. Bunun sonucu olarak da, çökelek
örneklerinde analiz için kullanılan Mohr yöntemiyle tespit edilebilecek düzeylerde tuz
belirlenememiştir. Ancak Tokat yöresinde satışa sunulan çökelekler üzerinde çalışan
Erinç (2006) örneklerin ortalama tuz içeriklerini % 0,22 şeklinde saptamıştır.

4.5. Protein oranları
Depolama boyunca, çökelek örneklerinin protein oranlarında gözlenen değişimler,
Çizelge 4.4. ve Şekil 4.4’de verilmiştir. Söz konusu çizelgeden görüleceği gibi en düşük
ve en yüksek protein oranları % 25,55±0,492 ile % 26,75±0,580 arasında değişmiştir.

Çizelge 4.4. Çökelek örneklerinin protein oranlarında (%) depolama süresince gözlenen
değişimler (n=3)*
Depolama
A
B
C
D
E
Süresi (Gün)
0
25,55±0,492 25,55±0,492 25,55±0,492 25,55±0,492 25,55±0,492
15
26,58±0,510 26,75±0,580 26,43±0,545 26,37±0,256 26,31±0,275
30
26,11±0,379 26,53±0,604 26,18±0,404 26,53±0,650 26,44±0,840
45
25,85±0,179 26,08±0,342 26,03±0,207 25,85±0,395 25,84±0,326
*A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5 ppm
natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği.

Çökelek örneklerinin protein oranları arasında, istatistiksel açıdan bir fark olup
olmadığını belirlemek için varyans analizi yapılmıştır. Varyans analizli sonucunda
örneklerin protein oranları üzerine muamelelerin etkisi önemsiz (p>0,05), depolama
süresinin etkisi ise önemli bulunmuştur (p<0,001). Natamisin uygulamasının örneklerin
protein içerikleri üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmaması beklenen bir durumdur.
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Ancak depolama süresinin, örneklerin protein oranları üzerine etkisinin önemli çıkması,
protein oranlarının artmasına ya da azalmasına yol açabilecek herhangi bir değişkenin
bulunmaması nedeniyle beklenmeyen bir sonuçtur. Bu sonuca deneysel hataların yol
açtığı düşünülmektedir.
Bu çalışmada tespit edilen ortalama protein değerleri, Akkurt ve ark. (2005)’nın Torak
çökeleği (% 29,01) için buldukları protein değerlerinden düşük, Kurt ve ark. (1982)’nın
Pestigen (% 20,26), Kurt ve Çağlar (1988)’ın Pestigen (% 22,08), Küçüköner ve Tarakçı
(1998)’nın Otlu çökelek (% 14,51), Güler-Akın ve Konar (2002)’ın Sürk (% 19,0),
Tarakçı ve ark. (2003)’nın Darende Dumas çökeleği (% 21,66), Erinç (2006)’in Tokat
çökeleği (% 15,69) ve Öksüztepe ve ark. (2007)’nın Elazığ yöresi çökelekleri (%17,91)
için belirledikleri ortalama protein değerinden ise daha yüksektir.
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Şekil 4.4. Çökelek örneklerinin protein oranlarında (%) depolama süresince gözlenen
değişimler (A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5
ppm natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği).
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4.6. Protein olmayan azot (NPN) oranları
Depolama süresince çökelekte gözlenebilecek en önemli değişikliklerden birisi
proteolizdir. Proteoliz, mikroorganizma enzimleri ve sütün doğal proteazlarının
aktivitesiyle oluşan kazein hidrolizinin bir göstergesidir. Proteoliz sonucunda proteinler,
değişik boyutlarda peptidlere ve aminoasit, amonyak, üre gibi protein yapısında
olmayan ürünlere hidrolize olabilirler. Bu hidroliz sonucunda oluşan aminoaist,
amonyak, üre gibi protein yapısında olmayan ürünlerin ölçüsü, triklorasetik asitte
çözünen azot, diğer bir ifadeyle protein olmayan azottur (NPN). Olgunlaşma geçiren
peynir çeşitleri için NPN değeri olgunlaşmanın ölçüsü olarak kabul edilirken, çökelek
gibi olgunlaşması gerekmeyen peynir çeşitleri için bozukluk göstergesi olarak kabul
edilebilir.
Depolama süresince deneme örneklerinin NPN içeriklerindeki değişimler Çizelge 4.5.
ve Şekil 4.5.’de verilmiştir. Örneklerin NPN oranlarıyla ilgili çizelge incelendiğinde,
depolama boyunca örneklerin neredeyse tamamında düzenli bir artışın meydana geldiği
anlaşılmaktadır. Ancak 20 ppm natamisin katkılı örnek (A) ile vakum paketlenmiş
örnekte (D) 30. günde hafif bir azalma görülmüştür. Depolamanın başlangıcında NPN
değeri %0,086 iken depolamayla birlikte %0,167’ye kadar yükselmiştir. Depolama sonu
itibariyle en düşük değeri A örneği, en yüksek değeri ise E örneği almıştır.
Çizelge 4.5. Çökelek örneklerinin protein olmayan azot oranlarında (%) depolama
süresince gözlenen değişimler (n=3)*
Depolama
A
B
C
D
E
Süresi (Gün)
0
0,086±0,050 0,086±0,050 0,086±0,050 0,086±0,050 0,086±0,050
15
0,122±0,015 0,113±0,017 0,116±0,018 0,133±0,022 0,121±0,034
30
0,119±0,020 0,122±0,031 0,130±0,033 0,130±0,035 0,154±0,028
45
0,119±0,026 0,134±0,003 0,140±0,021 0,144±0,027 0,167±0,017
*A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5 ppm
natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği.
Yapılan istatistiksel kontrolde, protein olmayan azot içeriğine natamsin uygulamasının
etkisi p>0,05 düzeyinde önemsiz bulunurken, depolama süresinin etkisi ise p<0,001
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düzeyinde önemli çıkmıştır. Depolama boyunca, sütün doğal enzim sisteminden veya
mikroorganizmalardan kaynaklanan proteolitik enzimlerin aktivitesi sonucunda çökelek
örneklerinde önemli düzeyde proteoliz gerçekleştiği anlaşılmaktadır. İstatistiksel açıdan
önemli olmamakla birlikte, proteoliz düzeyinin A örneğinde en düşük ve E örneğinde de
en yüksek düzeye ulaşması nedeniyle natamisin uygulamasının proteoliz düzeyini
azalttığı şeklinde değerlendirilebilir. Ancak proteolitik bakteri sayısı bu değerlendirmeyi
destekler nitelikte değildir (bakınız sayfa 36).
Yapılan literatür incelemelerinde çökeleklerin NPN içeriği ile ilgili herhangi bir bilgiye
rastlanmadığından,
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Şekil 4.5. Çökelek örneklerinin protein olmayan azot oranlarında (%) depolama
süresince gözlenen değişimler (A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin
içeren örnek, C: 5 ppm natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E:
Kontrol örneği).
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Protein olmayan azot oranlarının toplam azot içerisindeki (NPN/TN) payını
değerlendirmek amacıyla yapılan hesaplama sonucu Çizelge 4.6.’da ve takibini
kolaylaştırmak amacıyla Şekil 4.6.’da sunulmuştur. Söz konusu çizelge incelendiğinde,
örneklerin NPN/TN değerlerinin % 2,15±0,074 ile % 4,12±0,382 arasında değiştiği
görülmektedir. Depolama süresince örneklerin NPN/TN değerleri artış ve azalışlar
şeklinde düzensiz bir değişim göstermiştir. Bu durum toplam azot (protein) içeriğindeki
düzensiz değişimden kaynaklanmaktadır.

İstatistiksel değerlendirmede, NPN/TN oranlarına natamisin uygulamasının etkisi
p>0,05 düzeyinde önemsiz bulunurken, depolama süresinin etkisi ise p<0,001
düzeyinde önemli çıkmıştır. Benzer durum NPN değerlerinde de gözlenmiştir.

Çizelge 4.6. Çökelek örneklerinin NPN/TN oranlarında (%) depolama süresince
gözlenen değişimler (n=3)*
Depolama
A
B
C
D
E
Süresi (Gün)
0
2,15±0,074 2,15±0,074 2,15±0,074 2,15±0,074 2,15±0,074
15
2,93±0,316 2,69±0,388 2,79±0,463 3,21±0,499 2,94±0,818
30
2,92±0,513 2,94±0,778 3,18±0,839 3,14±0,882 3,73±0,700
45
2,93±0,612 2,29±0,089 3,43±0,500 3,56±0,630 4,12±0,382
*A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5 ppm
natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği.
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Şekil 4.6. Çökelek örneklerinin NPN/TN oranlarında (%) depolama süresince gözlenen
değişimler (A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5
ppm natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği).
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4.7. Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayısı
Olgunlaşma dönemi geçiren peynirlerin aksine çökelek, üretimi sırasında uygulanan ısıl
işlem nedeniyle mikroorganizma içeriği düşük olması gereken bir üründür. Toplam
bakteri içeriğinin yüksek olması çökeleğin depolanma süresini önemli ölçüde
kısaltacaktır.
Çökelek örneklerinde belirlenen ortalama toplam mezofilik aerobik bakteri sayıları
Çizelge 4.7 ve Şekil 4.7’de sunulmuştur. Çizelge 4.7’nin incelenmesinden, depolama
süresince örneklerin mezofilik aerobik bakteri sayılarının 4,52±0,508-7,46±0,474 log10
kob/g arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Depolamanın 45. gününde en yüksek sayıya B
örneği (7,46±0,474 log10 kob/g) sahip olurken bunu C ve A örnekleri izlemiştir.
Çökelek örneklerinin toplam mezofilik aerobik bakteri sayıları arasında istatistiksel
açıdan bir fark olup olmadığını belirlemek için yapılan varyans analizi sonucunda,
natamisin uygulamasının önemsiz (p>0,05), depolama süresinin ise önemli bir etkiye
sahip olduğu bulunmuştur (p<0,01). Depolama süresi arttıkça mezofilik aerobik bakteri
sayısı tüm örneklerde sürekli bir şekilde artış göstermiştir. Depolamanın 45. gününde
A, B ve C örneklerinin yüksek sayıda bakteri içermeleri natamisin uygulamasının
toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadığını
ortaya koymaktadır.

Çizelge 4.7. Çökelek örneklerinin toplam mezofilik aerobik bakteri içeriğinde (log10
kob/g) depolama süresince gözlenen değişimler (n=3)*
Depolama
A
B
C
D
E
Süresi (Gün)
0
4,52 ± 0,508 4,52 ± 0,508 4,52 ± 0,508 4,52 ± 0,508 4,52 ± 0,508
15
6,56 ± 0,529 6,16 ± 0,467 6,27 ± 0,484 6,31 ± 0,489 6,24 ± 0,635
30
6,73 ± 0,518 6,88 ± 0,403 6,47 ± 0,395 6,85 ± 0,565 6,74 ± 0,494
45
7,29 ± 0,603 7,46 ± 0,474 7,39 ± 0,655 7,13 ± 0,504 7,18 ± 0,503
*A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5 ppm
natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği.
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Toplam Mezofil bakteri (log)
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Şekil 4.7. Çökelek örneklerinin toplam mezofil bakteri içeriğinin depolama süresi
boyunca değişimi(A= 20 ppm natamisinli örnek, B= 10 ppm natamisinli örnek, C= 5
ppm natamisinli örnek, D= Vakum paketlenmiş örnek, E= Kontrol örneği )

Tokat yöresinde üretilen çökelekler üzerinde çalışan Erinç (2006) toplam mezofilik
aerobik bakteri sayısını 3,39x108 kob/g, Torak çökeleği üzerinde çalışan Akkurt ve ark.
(2005) ise 1,51x106 kob/g olarak belirlemişlerdir.

4.8. Maya-Küf Sayısı
Mayalar ve küfler, düşük pH değerinden ötürü peynirlerde görülen bozulmaların en
büyük etmenidir. Starter olarak kullanılanlar dışında peynirlerde küf gelişimi istenmez.
Küfler, üzerinde çoğaldıkları gıda maddelerinde kalite kayıplarına neden olmaları
yanında, salgıladıkları mikotoksinler nedeniyle de sağlık açısından risk oluştururlar
(Ünlütürk, 1998; Erdoğan ve ark., 2000).
Asidik özellik gösteren bir gıda maddesi olan çökeleğin bozulmasında en önemli
etkenlerden birisi maya-küf gelişimidir. Bu nedenle örneklerin maya-küf sayıları
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belirlenmiş ve depolama boyunca gözlenen değişimler Çizelge 4.8 ile Şekil 4.8’de
sunulmuştur. Çizelgeden de izlenebileceği gibi örneklerin maya-küf içerikleri
3,59±0,117 ile 6,56±0,106 log10 kob/g arasında değişmiştir.
Çökelek örneklerinin maya-küf sayıları arasında istatistiksel açıdan bir fark olup
olmadığını belirlemek için yapılan varyans analizi sonucunda, natamisin uygulaması ve
depolama süresinin maya-küf sayıları üzerindeki ortak etkileri önemli bulunmuştur
(p<0,001). Bu nedenle, depolama boyunca örnekler arasında maya-küf sayısı
bakımından önemli bir farklılık olup olmadığı da LSD testi ile araştırılmıştır.
İstatistiksel açıdan önemli olmamakla birlikte en yüksek düzeyde (20 ppm) natamisin
ilave edilerek üretilen örneğin (A) maya-küf içeriği, depolama boyunca sürekli bir
şekilde azalarak 45. gün sonunda saptanamayacak düzeye inmiştir. Aynı şekilde 10 ppm
düzeyinde natamisin ilave edilerek üretilen örneğin (B) maya-küf içeriği de azalmış
ancak 45. gün sonunda hala sayılabilecek düzeyde maya-küf içermiştir (Şekil 4.8). Beş
ppm düzeyinde natamisin katkılı örnek (C) ise depolama boyunca kontrol örnekleri (D
ve E) gibi artış göstermiştir. Depolamanın 45. gününde en yüksek değeri kontrol
örneklerinden E çökeleği göstermiş, ancak bu örnek ile vakum paketlenmiş D örneği
arasında önemli bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05). Bu dönemde E örneği diğer
bütün örneklerden önemli ölçüde daha fazla sayıda maya-küf içermiştir (p<0,05). Sonuç
olarak, maya küf sayısını sınırlandırmak için kullanılması gereken minimum natamisin
konsantrasyonun 10 ppm olduğu söylenebilir.
Çizelge 4.8. Çökelek örneklerinin maya-küf içeriğinde (log10 kob/g) depolama süresince
gözlenen değişimler (n=3)*
Depolama
A
B
C
D
E
Süresi (Gün)
0
3,59±0,117a** 3,59±0,117a 3,59±0,117 a 3,59±0,117 a 3,59±0,117 a
15
3,53±0,160 a 4,49±0,687a 5,12±0,954 a 5,52±0,583 a 5,91±0,629ab
30
1,78±0,289 a 3,40±0,132a 5,46±0,517 a 6,05±0,289ab 6,31±0,013bc
45
SA***
2,58±0,394a 5,68±0,606ab 6,31±0,326bc 6,56±0,106 c
*A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5 ppm
natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği.
** Değişik harflerle işaretlenen ortalamalar istatistiksel olarak p<0,05 düzeyinde
farklıdır.
***SA: Sayılamayacak kadar az.

34

Depolamanın sonu olan 45. günde çökelek örneklerinin fotoğrafları çekilmiştir (Şekil
4.9.). Fotoğrafların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, natamisin katkılı örneklerde
(A, B ve C) önemli düzeyde bir gaz birikimi gerçekleşmemiştir. Ancak vakum
paketlenmiş D örneği ile E örneğinin önemli bir şekilde şişme gösterdiği
anlaşılmaktadır. Bu durum maya-küf sayısındaki değişimin bir yansıması olarak
değerlendirilebilir.
Diğer çalışmalarda tespit edilen maya-küf sayısı da şu şekildedir. Peskütenin 1,40x105
kob/g (Kurt ve Çağlar, 1988), deri tulumlarda olgunlaştırılmış çökeleklerin 6,24x105
kob/g (Keven ve ark., 1998), Otlu çökeleğin 7,76x106 kob/g (Küçüköner ve Tarakçı,
1998), Keşlerin 4,85x104 kob/g (Tarakçı ve ark., 2001), Sürklerin 2,70x106 kob/g
(Güler-Akın ve Konar, 2002), Burdur ve Antalya yöresinde üretilen çökeleklerin
2,00x103 (Kırdar, 2003), Darende Dumas çökeleğinin 1,09x108 kob/g (Tarakçı ve ark.,
2003), Torak çökeleğinin 5,62x107 kob/g (Akkurt ve ark., 2005), Tokat yöresinde
üretilen çökeleklerin 5,33x107 kob/g (Erinç, 2006) ve Elazığ’da satılan çökeleklerin
3,10x107 kob/g (Öksüztepe ve ark., 2007) değerinde maya-küf içerdiği bildirilmiştir.
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Ş
ekil 4.8. Çökelek örneklerinin maya-küf içeriğinde (log10 kob/g) depolama süresince
gözlenen değişimler (A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren
örnek, C: 5 ppm natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol
örneği).
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A (20 ppm)

C (5 ppm)

B (10 ppm)

D (Vakum)

E (Kontrol)
Şekil 4.9. Çökelek örneklerinin depolamanın 45. gündeki fotoğrafları (A: 20 ppm
natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5 ppm natamisin içeren
örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği).
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4.9. Koliform Grubu Bakteri Sayısı
Koliform grubu bakteriler fekal bulaşmanın göstergesi olarak kabul edildiğinden
gıdalarda bu grup bakterilerin bulunması kuşku ile karşılanmaktadır. Çökelek
üretiminde uygulanan ısıl işlem bu grup bakterilerin imhasını sağlayacak düzeyde
olduğundan bu grup bakterilerin çökelekte bulunmaması gerekir.
Çökelek örneklerinin depolamanın başlangıcında 2,61x102 ± 345,75 kob/g düzeyinde
koliform bakteri içerdiği saptanmıştır. Depolamanın 15. 30. ve 45. günlerinde ise
çökelek örneklerinin hiçbirinde koliform grubu bakteriye rastlanmamıştır. Asitlik
gelişimi, inhibitör maddelerin üretimi ve rekabet gibi olumsuz koşulların bu sonucun
alınmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceyi destekler nitelikte,
olgunlaşmanın başlangıcında yüksek sayılarda bulunan koliform grubu bakterilerin,
olgunlaşma boyunca azaldığı hatta tamamen yok olduğu bildirilmiştir (Yanai ve ark.,
1977; Gökovalı, 1980).
Bu alanda yapılmış diğer çalışmalarla karşılaştırdığımızda, araştırmamızda tespit
ettiğimiz değerin, Tarakçı ve ark. (2003)’nın Darende Dumas çökeleğinde tespit ettikleri
1,96x102 kob/g ve Torak çökeleğinde Akkurt ve ark. (2005)’nın buldukları 1,62x102
kob/g değerlerine benzer, Erinç (2006) tarafından Tokat çökeleğinde tespit edilen
2,53x105 kob/g değerinden ise düşük olduğu görülmektedir.

4.10. Proteolitik Bakteri Sayısı

Gıdalar üzerinde gelişen bazı mikroorganizmalar, proteinleri hidrolize ederek tat ve
koku üzerinde etkili olurlar. Proteolitik bakterilerin en yaygın türleri Micrococcus,
Staphylococcus,

Bacillus,

Clostridium,

Pseudomonos,

Alteromonas,

Proteus,

Flavobacerium ve Alcaligenes’tir. Bu bakterilerin dışında bazı maya ve küf türleri de
proteolitik etki gösterebilmektedir (Marshall, 1992; Çakır ve ark., 2000).
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Çökelek örneklerinin ortalama proteolitik bakteri sayıları Çizelge 9’da sunulmuştur.
Ayrıca verilerin daha iyi izlenebilmesi amacıyla Şekil 10 hazırlanmıştır. Çizelge 9’un
incelenmesinden,

örneklerin

depolama

süresince

proteolitik

bakteri

içerikleri

sayılamayacak kadar düşük bir sayıdan 3,59 log10 kob/g düzeyine kadar değiştiği
görülmektedir. En yüksek sayı depolamanın başlangıcında saptanmış, depolama süresi
arttıkça proteolitik bakteri sayısı tüm örneklerde sürekli bir şekilde azalma göstermiştir.
Yapılan varyans analizi ile natamisin uygulamasının örnekler arasında istatistiksel
açıdan önemli bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Ancak, depolama
süresinin örneklerin proteolitik bakteri içeriği üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu
(p<0,01) görülmüştür. Bu verilerden natamisin uygulamasının örneklerin proteolitik
bakteri içeriklerine herhangi bir etkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Proteoliz düzeyinin kimyasal ölçüsü olarak değerlendirilen NPN oranları genel olarak
depolama boyunca artış gösterirken, proteolitik bakteri içeriği tam tersi bir durum ortaya
koymuştur. Bu nedenle örneklerin proteolitik bakteri içerikleri ile NPN değerleri
arasında doğrusal bir ilişki bulunmadığı söylenebilir. Ancak proteoliz düzeyinin,
ortamda aktif olarak bulunan mikrobiyal enzimlerin etkisi nedeniyle atış gösterebileceği
dikkate alınmalıdır.
Natamisin uygulamasının Kaşar peynirlerinde proteolitik bakteriler üzerine inhibe edici
etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Var ve ark., 2004). Bu sonuç, çalışmamızda elde
edilen veriler ile uyum göstermemektedir.
Çizelge 4.9. Çökelek örneklerinin proteolitik bakteri içeriğinde (log10 kob/g) depolama
süresince gözlenen değişimler (n=3)*
Depolama
A
B
C
D
E
Süresi (Gün)
0
3,59 ± 1,170 3,59 ± 1,170 3,59 ± 1,170 3,59 ± 1,170 3,59 ± 1,170
15
2,83 ± 0,123 2,69 ± 0,301 2,61 ± 0,442 2,76 ± 0,307 2,92 ± 0,022
30
0,67 ± 0,949 0,54 ± 0,763 0,75 ± 1,064 1,11 ± 0,473 0,99 ± 0,410
45
0,15 ± 0,213
SA**
SA
SA
0,39 ± 0,124
*A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5 ppm
natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği.
**SA: Sayılamayacak kadar az.
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Şekil 4.10. Çökelek örneklerinin proteolitik bakteri içeriğinde (log10 kob/g) depolama
süresince gözlenen değişimler (A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin
içeren örnek, C: 5 ppm natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E:
Kontrol örneği).

4.11. Psikrofilik Bakteri Sayısı
Bu grup içerisinde çoğunlukla sporlu bakteriler, koliform bakteriler, Enterococcus,
Bacillus, Pseudomonas cinsine dahil türler, bazı laktik asit bakterileri, maylar ve küfler
bulunur (Kılıç ve ark., 2000). Peynir teknolojisinde en çok sorun olan psikrofil bakteri
türleri, Flavobacterium, Pseudomonas, Alcaligenes, Klebsiella, Aeromonas ve
Achromobacter’dir (Anonim, 2007).
Soğukta muhafaza esnasında gelişerek çökelekte sorunlara yol açabileceği için
örneklerin psikrofilik bakteri sayıları belirlenmiş ve depolama boyunca gözlenen
değişimleri Çizelge 4.10. ile Şekil 4.11.’de sunulmuştur. Çizelgeden de izlenebileceği
gibi örneklerin psikrofil karakterli bakteri içeriği 4,34 ± 0,65 ile 7,00 ± 0,82 log10 kob/g
arasında değişmiştir.
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Çökelek örneklerinin psikrofil bakteri sayıları arasında istatistiksel açıdan bir fark olup
olmadığını belirlemek için yapılan varyans analizi sonucunda, natamisin uygulamasının
önemsiz (p>0,05), depolama süresinin ise önemli bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur
(p<0,01). Depolamanın 45. gününde en yüksek değeri B örneği (10 ppm natamisin)
gösterirken bunu D (vakum paketlenmiş kontrol), C (5 ppm natamsin), E (kontrol) ve A
(20 ppm natamisin) örnekleri takip etmiştir. Bu verilerden natamisin uygulamasının
örneklerin

psikrofilik

bakteri

içeriklerine

önemli

bir

etkisinin

bulunmadığı

anlaşılmaktadır. A örneği dışında bütün örneklerin psikrofil bakteri sayıları depolama
boyunca artış göstermiştir.

Çizelge 4.10. Çökelek örneklerinin psikrofilik bakteri içeriğinde (log10 kob/g) depolama
süresince gözlenen değişimler (n=3)*
Depolama
A
B
C
D
E
Süresi (Gün)
0
4,34 ± 0,650 4,34 ± 0,650 4,34 ± 0,650 4,34 ± 0,650 4,34 ± 0,650
15
4,19 ± 1,242 4,50 ± 1,124 4,83 ± 0,668 4,76 ± 1,306 5,43 ± 0,952
30
5,38 ± 1,034 5,82 ± 0,932 5,78 ± 0,592 5,65 ± 1,092 6,10 ± 0,727
45
6,38 ± 0,457 7,00 ± 0,818 6,78 ± 0,515 6,85 ± 0,252 6,59 ± 0,657
*A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin içeren örnek, C: 5 ppm
natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E: Kontrol örneği.
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Şekil 4.11. Çökelek örneklerinin psikrofilik bakteri içeriğinde (log10 kob/g) depolama
süresince gözlenen değişimler (A: 20 ppm natamisin içeren örnek, B: 10 ppm natamisin
içeren örnek, C: 5 ppm natamisin içeren örnek, D: Vakum paketlenmiş örnek ve E:
Kontrol örneği).
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5. SONUÇLAR
Çalışmamızda elde edilen verilerin genel olarak değerlendirilmesi aşağıda verilmiştir.
1.

Çökelek örneklerinin depolama süresince pH değerlerinin 4,31±0,071 ile
4,63±0,156 arasında değiştiği; natamisin uygulamasının örnekler arasında
istatistiksel açıdan önemli bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir.

2.

Deneme çökeleklerinin depolama süresince sahip oldukları titrasyon asitliği
değerleri % 0,379±0,176 ile % 0,604±0,137 arasında değişmiştir. Natamisin
uygulaması

örneklerin

titrasyon

asitliği

değerlerinde

önemli

bir

etki

oluşturmamıştır.
3.

Çökeleklerin kurumadde oranları depolama süresince % 32,42 ile % 33,26
arasında değişim göstermiştir. Natamisin uygulamasının ve depolama süresinin
örneklerin kurumadde oranları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı
belirlenmiştir.

4.

Depolamanın başlangıcında çökelek örneklerinin ortalama yağ oranı % 3,5±0,87
olarak tespit edilmiştir. Aynı dönemde çökeleklerin kurumaddede yağ değerleri ise
% 10,6 olarak saptanmıştır.

5.

Çökelek örneklerinde, Mohr yöntemiyle tespit edilebilecek düzeylerde tuz
belirlenememiştir.

6.

Deneme örneklerinin protein oranları % 25,55±0,492 ile % 26,75±0,580 arasında
değişmiş, örneklerin protein oranları üzerine natamisin uygulamasının etkisi ise
önemsiz bulunmuştur.

7.

Depolamanın başlangıcında NPN değeri % 0,086 iken depolamayla birlikte
%0,167’ye kadar yükselmiştir. Protein olmayan azot oranlarının toplam azot
içerisindeki (NPN/TN) payı ise depolama süresince % 2,15±0,074 ile
%4,12±0,382 arasında değişmiştir. Protein olmayan azot içeriğine natamsin
uygulamasının etkisi önemsiz bulunmuştur.

8.

Çökelek örneklerinin toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı 4,52±0,508 ile
7,46±0,474 log10 kob/g arasında değişmiştir.
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9.

Örneklerin maya-küf içerikleri 3,59±0,117 ile 6,56±0,106 log10 kob/g arasında
değişmiştir. Natamisin uygulaması ve depolama süresinin çökelek örneklerinin
maya-küf sayıları üzerindeki ortak etkileri önemli bulunmuştur. En yüksek
düzeyde (20 ppm) natamisin ilave edilerek üretilen örneğin (A) maya-küf içeriği,
depolama boyunca sürekli bir şekilde azalarak 45. gün sonunda saptanamayacak
düzeye inmiştir. Maya küf sayısını sınırlandırmak için kullanılması gereken
minimum natamisin konsantrasyonu 10 ppm olarak saptanmıştır.

10. Çökelek örneklerinin depolamanın başlangıcında 2,61x102 ± 345,75 kob/g
düzeyinde koliform bakteri içerdiği saptanmıştır. Depolamanın 15. 30. ve 45.
günlerinde ise çökelek örneklerinin hiçbirinde koliform grubu bakteriye
rastlanmamıştır.
11. En yüksek proteolitik bakteri sayısı depolamanın başlangıcında saptanmış,
depolama süresi arttıkça proteolitik bakteri sayısı tüm örneklerde sürekli bir
şekilde azalma göstermiştir. Natamisin uygulaması örnekler arasında istatistiksel
açıdan önemli bir farklılık oluşturmamıştır.
12. Çökelek örneklerinin psikrofil karakterli bakteri içeriği depolama boyunca 4,34 ±
0,65 ile 7,00 ± 0,82 log10 kob/g arasında değişmiştir. Natamisin uygulamasının
örneklerin psikrofilik bakteri içeriklerine önemli bir etkisinin bulunmadığı
anlaşılmıştır.
Elde edilen bu sonuçlar göstermektedir ki, farklı konsantrasyonlarda natamisin
uygulaması çökeleğin maya-küf içeriği dışında diğer mikrobiyolojik ve kimyasal
niteliklerini önemli ölçüde etkilememiştir. Maya-küf gelişimini sınırlandırmada tek
başına vakum uygulaması etkili olmamıştır. Depolama boyunca maya-küf gelişimini
sınırlandırmak için en uygun natamisin konsantrasyonun 10 ppm olduğu saptanmıştır.
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