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Yenebilir
Ambalajlar
G›dalar›n taﬂ›nmas› ve depolanmas› s›ras›nda
kalite ve güvenlik koﬂullar›nda de¤iﬂikliklere yol
açan, yani g›day› sabote eden unsurlar var.
Örne¤in, nem, oksijen ve ya¤, yiyece¤in tad›nda
ac›laﬂmaya, ayr›ca pörsüme, buruﬂma gibi
yap›sal olumsuzluklara neden olarak g›dan›n
kalitesini bozarlar. Mikroorganizmalar da
g›dalarda ekonomik kayb›n yan› s›ra sa¤l›k
aç›s›ndan riskli durumlar ortaya ç›kar›rlar.
Yenebilir film ve kaplamalar, g›dalar› bu gibi
olumsuzluklara karﬂ› koruman›n güvenli
yollar›ndan biri olarak g›da teknolojisinde yerini
ald›. Ürünle birlikte tüketilebilen bu malzemeler,
ucuzluklar›, çevre kirlili¤ine yol açmamalar›,
besin ö¤elerinin kayb›n› önlemeleri gibi birçok
üstün özellikleriyle g›da ambalajlamas›nda tercih
edilir konuma geldiler.
Yenilebilir film ve yenilebilir kaplama. Bu iki ad da g›dalar› korumak, raf
ömürlerini uzatmak amac›yla bir g›dan›n yüzeyi üzerinde oluﬂturulmuﬂ ince
tabakal›, g›dayla birlikte yenilebilen,
sentetik olmay›p do¤al kaynaklardan
elde edilen maddelerin geneline ait bir
söylem ya da tan›mlama. Tar›msal kökenli bu ambalajlar, cam, teneke, polimer gibi ticari ambalajlama materyallerine seçenek olarak geliﬂtirilmiﬂ ve geliﬂtirilmeye de devam ediyor. Bu ambalajlara bürünmüﬂ meyve ve sebzelerde
solunum yavaﬂlad›¤›ndan olgunlaﬂma
da gecikiyor; dolay›s›yla mevsime ait olmayan meyveleri, sebzeleri, daha diri,
tad›, tuzu yerinde olarak yeme ﬂans›m›z oluyor. Bu tekni¤in en önemli iﬂlevlerinden biri de su buhar› geçiﬂine
karﬂ› gösterdikleri direnç. Bu sayede
g›da maddelerinin a¤›rl›k kay›plar›
azalt›labiliyor. Yenebilir ambalajlarla
kaplanm›ﬂ et ürünlerindeki ya¤lar›n
oksijenle birleﬂip yanmas›, yani oksidasyonu engellendi¤inden, ac›laﬂmam›ﬂ, tazeli¤i korunmuﬂ et ürünlerini,
market raflar›nda bulabilmek olas›. K›saca, suyun yan› s›ra aroma bileﬂikleri,
pigmentler, kararma tepkimelerini durB‹L‹M ve TEKN‹K 30 Aral›k 2006

duran iyonlar ve vitaminler gibi maddelerin ürünlerin içinde tutulmas›n› sa¤l›yor bu ambalajlar. Dolay›s›yla, bitkisel
ve hayvansal g›dalar› korumak, bu ilginç ambalajlaman›n önemli marifetleri
aras›nda. Ama daha da önemlisi yenebilir film ve kaplamalar, plastiklerle yap›lan g›da ambalajlamas›n›n önemli bir
sorunu olan kanserojen etki riskini taﬂ›m›yor. Dahas› at›k sorunu da yok.
Böyle olunca da konu uzmanlar›, “gelecekte her g›da maddesine göre uygun
bir malzeme haz›rlanarak g›dalar›n ambalajlamas› bütünüyle yenebilir film ve
kaplamalarla yap›labilir” diyorlar.

Yenebilir
Ambalajlamada
Kullan›lan Bileﬂenler
Yenebilir filmlerle oluﬂturulan ambalajlar›n haz›rlanmalar›nda kullan›lan
bileﬂenler üç gruba ayr›l›yor. Polisakkaritler ve proteinlerden oluﬂan hidrokolloidler; lipitler (ya¤lar), reçineler ve
hidrokolloidlerle lipit kar›ﬂ›mlar›ndan
oluﬂan kar›ﬂ›mlar.

Polisakkarit filmlerin içeri¤ini, alginat, pektin, karragenan, niﬂasta, niﬂasta
hidrolizatlar›, selüloz türevleri gibi
maddeler oluﬂturuyor. Örne¤in alginat,
esmer su yosununa benzeyen kahverengi deniz yosunlar›ndan elde edilen bir
malzeme. Alginat›n kullan›ld›¤› ürünlerde, ürünün nem kayb›n› önledi¤i ve ya¤
oksidasyonuyla ortaya ç›kan ac›laﬂma
üzerine olumlu etki yapt›¤› gözlemlenmiﬂ. Karragenan ise, k›rm›z› deniz yosunlar›ndan (‹rlanda yosunu olarak da
adland›r›l›yor) elde edilen bir k›vam art›r›c›. Ambalaj› oldu¤u g›dada, yapay bir
nem bariyeri gibi görev yaparak, ürünün nem kayb›n› azalt›yor. Selüloz ise,
büyük yüzey alan› ve biyopolimerik yap›s›ndan dolay›, üründeki suyun büyük
miktar›n› içine alma yetene¤ine sahip.
Selüloz içerikli kaplamalar›n ac›laﬂma
üzerine de olumlu etkisi var.
Hidrokolloitleri oluﬂturan di¤er unsur olan protein filmlerse, bitkisel kökenli proteinler (m›s›r zeini, bu¤day
gluteni, soya proteini, yer f›st›¤› proteini ve çi¤it proteini gibi) ve hayvansal
kökenli proteinler (keratin, kollajel, jelatin, kazein ve peynir alt› suyu proteini) olarak iki gruba ayr›lmakta. Prote-
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G›dan›n kalite özellikleri, bulundu¤u ortam›n koﬂullar›na ve ambalaj›n özelliklerine ba¤l› olarak de¤iﬂir. G›da
maddelerinin ana bileﬂenlerinden biri olan su, bozulma h›z›n› kontrol ederken, g›dan›n tat, koku gibi
özelliklerini ve depolama ömrünü etkiler. Nem kayb› ya da kazan›m›n›n önlenmesiyle g›dalar›n depolama süresinin art›r›lmas› olas›. Bu da g›dan›n çevresiyle nem de¤iﬂimini kontrol eden uygun bir ambalaj malzemesinin seçimiyle önlenebilir. ﬁekilde g›da ile çevresi aras›ndaki etkileﬂimler görülmekte. Su buhar›n›n yan› s›ra
oksijen ve karbondioksit gibi gazlar›n aktar›m› da g›dalar›n depolama kararl›¤›n› etkiler. Oksijenin varl›¤›
ac›laﬂma ve baz› vitaminlerin kayb›na neden olabilir, böylece g›dalarda istenmeyen de¤iﬂiklikler meydana gelir. G›da maddesinin ›ﬂ›k ile etkileﬂimi g›dan›n bileﬂimine ba¤l› olarak g›dada istenmeyen fotokimyasal reaksiyonlar meydana gelmesine neden olur. Bunlar aras›nda ya¤lar›n oksidasyonu, ya¤da çözünen vitamin kay›plar›, riboflavin, karoten, tiamin ve askorbik asit gibi vitaminlerin bozunmas› say›labilir. G›da maddesinin ›ﬂ›kla etkileﬂimi, ambalaj malzemesi ile ›ﬂ›k aras›ndaki iliﬂkiye ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir. Bu aç›dan ambalaj
malzemesinin optik özelliklerinin bilinmesi önem kazan›r.

inlerden elde edilen filmler kapland›klar› g›dan›n besin de¤erini oldukça art›rmaktalar. Örne¤in zein, m›s›r endosperminde bulunuyor. Bu proteinden

haz›rlanan yenebilir filmler k›r›lgan bir
yap›da oldu¤undan öncelikle esnekleﬂtiriliyor; bu iﬂleme de plastikleﬂtirme
deniyor. Zein filmleri, kullan›ld›¤› ürün

üzerinde sert, parlak, mikroorganizmaetkinli¤ini engelleyen koruyucu bir tabaka oluﬂturuyor. Zein kaplamalar domateslerin üzerindeyken, sebzenin
parlakl›k ve nem kayb›n› azalt›yor,
renk de¤iﬂimini de geciktiriyor. Yine
peynirler üzerinde uyguland›¤›nda,
peynirlerin yüzeyine koruyucu olarak
uygulanan sorbik asidi koruyor. Böylece, bir anlamda koruyucunun koruyucusu oluyor. Bu¤day gluteniyse, bu¤day niﬂastas› üretiminde ortaya ç›kan
bir yan ürün olarak nitelenmekte. Bu
ürüne has özellikler sayesinde elde
edilen filmler kauçuk gibi, saydam,
güçlü, ve olabildi¤ince suya dayan›kl›
bir yap›ya sahip oluyor.
Yenebilir filmlerin ikinci grubunda,
asetillenmiﬂ monogliseritler (gliserin,
bir molekül ya¤ asidiyle birleﬂirse monogliserit oluﬂur), do¤al mumlar ve çeﬂitli ya¤l› bileﬂikler, koruyucu kaplama
ya¤lar var. Bu tip malzemeler, nem
kayb›na engel olmalar›n› sa¤layan özelikleri nedeniyle kullan›lmaktalar. Bu
özellikten daha çok beyaz ve k›rm›z›
etleri korumak amac›yla yararlan›lmakta. Ya¤lar, kullan›ld›klar› ürünün
solunumunu azaltarak, ömrünün uzamas›n› da sa¤l›yor. Meyve ve sebzelerde yüzey parlakl›¤›n› sa¤lamak için de

G›dalar›n Kaplanmas›nda Kullan›lan Yöntemler
.

Yenebilir film ve kaplamalar nem ve/veya oksijen bariyeri oluﬂturmak, yüzey kurumas›n› s›n›rlamak, yüzeyde mikrobiyal bozulmay› geciktirmek, küçük porsiyonlar›n yap›ﬂmas›n› önlemek,
g›dalar›n yüzey görünümünü düzeltmek amaçlar›yla uygulama alan› bulmakta. Yenebilir kaplamalar›n uygulanmas›nda dald›rma, püskürtme ve
dökme teknikleri kullan›lmakta.
Dald›rma yönteminde ürün, s›v› kaplama materyallerine dald›r›l›r ve sonra kurumas› için materyalin fazlas› üründen uzaklaﬂt›r›l›r. Ürün dald›rma iﬂleminden sonra bir kurutucuya taﬂ›n›r veya kaplama maddesinin oda koﬂullar›nda kurumas› sa¤lan›r.
Püskürtme yöntemi, ürünün belli bir yeri kaplanacaksa veya tekdüze ve ince bir tabaka elde edilecekse uygulan›r. Özellikle meyve ve sebze kaplamada çok s›k kullan›lan bir yöntemdir. Bu yöntem birkaç de¤iﬂik ﬂekilde yap›l›r. Alttan püskürtme yönteminde (A) bir tank içerisinde bulunan parçac›klar,
hava da¤›t›c›s›yla verilen hava yard›m›yla tankta as›l› durumda tutulur. Bu s›rada bir enjektör yard›m›yla ak›ﬂkan formundaki kaplama çözeltisi tank›n alt
k›sm›ndan püskürtülerek havada as›l› bulunan parçac›klar› kaplar. Kaplanan bu parçac›klar tank kenarlar›ndan aﬂa¤›ya düﬂer. Aﬂa¤›ya düﬂen kaplanm›ﬂ parçac›klar de¤iﬂik düzenekler yard›m›yla uzaklaﬂt›r›l›r.

parçac›k ak›ﬂ›
parçac›k ak›ﬂ›
kaplama
çözeltisi

kaplama
çözeltisi
hava ak›ﬂ›
hava ak›ﬂ›

(A)

hava da¤›t›c›

(B)

parçac›k ak›ﬂ›
kaplama
çözeltisi
hava ak›ﬂ›

Sprey yönteminde (B) kaplama çözeltisi parçac›klara üstten enjekte edilir. Fazla miktarda
kaplama materyali kullan›lmas›, yöntemin en
önemli dezavantaj›. Bu nedenle yard›mc› süreçlerle ürün üzerindeki kaplaman›n tekdüze bir ﬂekilde da¤›t›lmas› sa¤lan›r.
Te¤et yöntemindeyse (C) di¤er yöntemlerden
farkl› olarak kaplama çözeltisi yandan püskürtülerek parçac›klar›n kaplanmas› sa¤lan›r. Çok fazla tercih edilmeyen bir yöntemdir; kaplama verimi düﬂüktür. Bu yüzden iyi kaplanmayan parçac›klar tekrar tank içine gönderilir; böylece kapla-

(C)

ma iﬂlemi birkaç kez tekrarlanarak kaplama yap›l›r.
Dökme yöntemi di¤er yöntemlere yard›mc›
olarak kullan›l›r. Endüstride do¤rudan uygulanmas› yoktur. Çünkü fazla miktarda yüzeyin kaplanmas›, ürünün gaz geçirgenli¤ini k›s›tlar, bu da
ürünün, özellikle meyvelerin bozulmas›na yol
açar.
Doç. Dr. K. Nazan Turhan
Mersin Üniversitesi, G›da Mühendisli¤i Bölümü
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Paketlenmiﬂ ve paketlenmemiﬂ Trabzon hurmalar›n›n 10°C’de 17 gün depolanma sonras› görünümleri. Hurmalar›n metilselüloz-peyniralt› suyu proteini esasl› filmlerle paketlenmesi, meyvenin sertli¤inin daha uzun süre korunmas›na neden olmuﬂ, dolay›s›yla meyvenin raf ömrü uzat›lm›ﬂ. Paketlenmemiﬂ meyvelerin zedelenmiﬂ bölgelerinde depolama s›ras›nda küf geliﬂimi gözlenmiﬂ. Buna karﬂ›n paketlenmiﬂ örneklerin zedelenmiﬂ bölgelerinde küflenme görülmezken, uzun süre depolama s›ras›nda sadece film yüzeyinde küflenme ortaya ç›km›ﬂ.

öneriliyorlar. Ya¤l› filmler meyvelerin
küflenmesinin engellenmesinde de etkin bir koruyucu.
Polisakkarit, protein ve lipitlerin farkl› özelliklerini bir araya getirmek amac›yla haz›rlanan kar›ﬂ›mlara gelince... Bu
yolla bileﬂiklerin farkl› özelliklerinden
yararlan›lmakta. Bu konuda geçti¤imiz
aylarda sonuçlanan bir araﬂt›rma, kaﬂar
peynirinin yenebilir filmlerle ambalajlanmas› üzerine. Ülkemizde üretilen sütten
78 bin ton kaﬂar peyniri elde edilmekte.
Kaﬂar peynirinin olgunlaﬂma döneminde
kal›n kabuk tabakas› oluﬂmakta ve bir
süre sonra kabuk k›sm›nda küflenme ol-

Stearik asit

makta. Her y›l üretilen kaﬂar peynirlerinin kabuk tabakas›n›n at›lmas› sonucu
% 8’lik peynir kayb› oluﬂtu¤u saptanm›ﬂ.
Peynirin olgunlaﬂma döneminde meydana gelen küf oluﬂumu da 30 milyon dolarl›k ekonomik kayb›n yan› s›ra, zehirli
küfler nedeniyle sa¤l›k aç›s›ndan riskli
bir durum ortaya ç›karmakta. Peynirin
yüzeyinde oluﬂan küflerin, f›rçalama ya
da y›kama gibi mekanik iﬂlemlerle temizlenmesi de olas› de¤il. ‹ﬂletmelerde yüzey küflenmesinin önlenmesi için kimyasal maddelerle sterilizasyon yap›lsa da
uzmanlar bu iﬂlemin de sa¤l›k aç›s›ndan
tehlikeli oldu¤unu belirtmekteler. Pey-

Yenebilir film ve kaplama

nirlerin ince filmle ambalajlanmas›, bu
tür sorunlar›n ortadan kald›racak bir yol
olarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yap›lan bir araﬂt›rma sonucuyla kan›tland›. Bu araﬂt›rma yenebilir
filmlerin kaﬂar peyniri kaplanmas›nda
kullan›lmas› ve filmin peynir kalitesine
olan etkileri üzerine. Araﬂt›rmac›lar kaﬂar peynirinin sodyum kazeinat ve sorbitolden haz›rlanan kar›ﬂ›mlarla kaplanmas›n›n, peynirin olgunlaﬂmas› üzerinde
olumsuz bir durum yaratmad›¤›n› belirtiyorlar. Kaplama iﬂleminin uygun ortam
koﬂullar›nda yüzey kurumas›n›, yüzeyde
küf geliﬂimini ve kabuk oluﬂumunu
azaltt›¤› saptanm›ﬂ. Araﬂt›rmac›lar bu
özelliklerden dolay› kaﬂar peynirini kaplaman›n, iﬂletmelerde ekonomik kay›plar› azaltaca¤› için büyük bir kazanç da
sa¤layaca¤›n› söylüyorlar.
Sözün k›sas›, yenebilir filmlerin üretimi, özelliklerinin belirlenmesi ve uygulamalar›na yönelik araﬂt›rmalar biliminsanlar›n›n oldukça ilgisini çekiyor.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde yo¤un biçimde
araﬂt›r›lan yenebilir film üretimi art›k
ülkemizde de araﬂt›rmalara konu oluyor. Biliminsanlar›, farkl› geçirgenlik
özelliklerine sahip, ürünlerin aromas›n› ve yap›sal özelliklerini koruyan, onlar› mekanik etkilere ve çeﬂitli mikrobiyolojik bozulmalara karﬂ› dirençli tutan, zehirli olmayan, çevreyi kirletmeyen, ucuz ve kolay uygulanabilir maddeleri araﬂt›r›p ortaya ç›kar›yor, sonra
da uygulamaya sokuyorlar.

Kontrol

Gülgûn Akbaba

Kaplanmam›ﬂ Kontrol

Yap›lan bir araﬂt›rmada kaplanm›ﬂ havuç ve p›rasalar›n kaplanmam›ﬂlara göre fark›, ﬂekilde görülmekte. Kesilmiﬂ veya soyulmuﬂ yüzeylerde nem kayb›na ba¤l› olarak geliﬂen beyaz bölgeler, kaplanm›ﬂ havuçlarda ayn›
depolama süresi sonunda görülmemekte. Ayn› ﬂekilde p›rasalarda kesilen uçlardaki geniﬂlemeler, kaplama iﬂlemiyle engellenmiﬂ. Yap›lan di¤er bir çal›ﬂmada kaplanma iﬂleminin ve kaplama çözeltisi bileﬂiminin muzlar
üzerine etkisi zamana karﬂ› incelenmiﬂ.
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Konun haz›rlanmas›nda dan›ﬂmanl›k yapan
Mersin Üniversitesi, G›da Mühendisli¤i Bölümü
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