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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

BURRATA PEYNİRİ ÜRETİMİNDE PROBİYOTİK BAKTERİ KULLANIMININ                          
ÜRÜN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Nilüfer Sena AYDOĞDU 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
Danışman: Doç. Dr. Tuğba KÖK TAŞ 

 
 

Tüm dünyada probiyotik mikroorganizmaların sağlıklı etkileri belirlenmesiyle 
bu tür mikroorganizmaların alternatif kullanımları artmaktadır. Peynir çok 
yüksek besleyici -özellikle protein ve mineral- içeriğe sahip olması sebebiyle, 
çok geniş bir tüketici grubunun tercihi olan bir süt ürünüdür. Peynir yapımında 
kullanılan süt çeşitliliklerinin kullanımı, çiğ süt kalitesindeki farklılıklar, 
kullanılan kültür ve enzim çeşitliliği, üretim yönteminde ve olgunlaştırma 
koşullarındaki farklılıklardan dolayı dünyanın her yerinde üretilen binlerce 
peynir çeşidi vardır. Bu peynir çeşitlerinden biri de İtalya’da manda sütü 
kullanılarak üretilen pasta filata grubunda yer alan ve dolgulu bir peynir olan 
Burrata peyniridir. 
 
Bu araştırmanın amacı, Lacticaseibacillus casei ATCC 393’ün peynir ürününde 
kullanımıdır. Burrata peyniri taze ve dolgulu bir peynirdir ve bu sebep tercih 
edilmiştir. Burrata peynirin ısıl işlem uygulanmayan iç dolgusu 
Lacticaseibacillus casei ATCC 393 ile hazırlanarak (LC-BC) ve kontrol grubu (C-
BC) peynirler üretilmiştir. Üretilen Burrata peynirlerinde 21 günlük depolama 
süresince fizikokimyasal (titrasyon asitliği analizi, pH, kuru madde tayini, yağ 
tayini, tuz tayini, toplam azot, suda çözünen azot, olgunlaşma indeksinin’nin 
belirlenmesi, su aktivitesi analizi), renk (CIE), mikrobiyolojik (laktik asit bakteri 
sayımı, M17 sayımı, toplam mezofil bakteri sayımı, maya ve küf sayımı, koliform 
grubu bakteri sayımı, toplam psikrofil bakteri sayımı, proteolitik bakteri sayımı 
ve lipolitik bakteri sayımı) analizler, aroma bileşenlerinin kantitatif olarak 
belirlenmesi (Gaz kromatografisi) ve duyusal analizlerin değerlendirilmesi ile 
ürünler arasında değişimler belirlenmiş ve yorumlanmıştır. 
 
Araştırmamızda Burrata peynirine Lacticaseibacillus casei ilavesinin 1. günde 
pH değerini azalttığı ancak raf ömrü süresince pH aralığını (5.80-5.22) 
koruduğu belirlenmiştir. Depolama süresince su aktivitesi, tuz, kurumadde, yağ, 
toplam azot, suda çözünen azot, olgunlaşma indeksi, protein, L*, a*,b* 
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. 
 
LC-BC ve C-BC örneklerinin Lactobacillus spp. sayısı 1. gün değerleri sırasıyla 
8.62 log kob/g ve 7.26 log kob/g olarak tespit edilmiş, 21 gün raf ömrü 



iv 
 

süresince laktik asit bakterilerinin anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir 
(p>0.05). Burrata peynirlerinde her iki grupta araştırılan mezofilik bakteri, 
koliform, maya-küf, M17 bakterileri, psikrofilik bakteri, proteolitik bakteri, 
lipolitik bakteri sayısında de istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
gözlenmemiştir. 
 
İki peynir arasındaki farklılığı esas belirleyen bileşenler LC-BC örneğinde 
diasetil, C-BC örneğinde ise butanoik asittir. Diasetil miktarının yüksek olması 
nedeniyle LC-BC örneğinde kremsi, hafif tatlı ve tereyağımsı aroma daha öne 
çıkmaktadır.  
 
Burrata peynirlerinin üretiminde Lacticaseibacillus casei kullanımı ürünün 
organoleptik özelliklerini olumlu etkilediği belirlenmiştir. 
 
Sonuç olarak Burrata peynirinin iç dolgusuna ilave edilen Lacticaseibacillus 
casei subsp. casei ATCC 393 peynir kalitesine, duyusal kabul edilebilirliğine ve 
raf ömrüne olumlu katkı sağlamıştır. Yapılan analizlerle Burrata peynirinin 
probiyotik kullanımına uygun bir peynir olduğu gösterilmiş ve literatüre katkı 
sağlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Peynir, probiyotik, Lacticaseibacillus casei, fonksiyonel 
gıdalar 
 
2022, 108 sayfa 
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THE EFFECT ON PRODUCT QUALITY OF BURRATA CHEESE PRODUCTION 
WITH PROBIOTIC BACTERIA 

 
Nilüfer Sena AYDOĞDU 

 
Süleyman Demirel University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Food Engineering  

 
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tuğba KÖK TAŞ 

 
 
Alternative uses of probiotic microorganisms are increasing all over the world 
as healthy effects of probiotic microorganisms are determined in the research. 
Cheese is a dairy product preferred by a wide range of consumers, as it has a 
very high nutritive content especially protein and mineral. There are thousands 
of cheese varieties produced all over the world, such as the variety of milk, 
differences in raw milk quality, diversity of cultures and enzymes used, 
differences in production method and ripening conditions. One of these cheese 
types is Burrata cheese, which is a filled cheese in the pasta filata group 
produced using buffalo milk in Italy. 
 
The purpose of this research is the use of Lacticaseibacillus casei ATCC 393 in 
cheese product. Burrata cheese is fresh and filled cheese and it was chosen for 
this reason. The non-heat treated inner filling of Burrata cheese was prepared 
with Lacticaseibacillus casei ATCC 393 (LC-BC) and control group (C-BC) 
cheeses were produced. Physicochemical (titration acidity analysis, pH, dry 
matter determination, fat determination, salt determination, total nitrogen, 
water-soluble nitrogen, determination of ripening index, water activity 
analysis), color (CIE), microbiological (lactic acid bacteria count, M17 count, 
total mesophyl bacteria count, yeast and mold count, coliform group bacteria 
count, total psychrophilic bacteria count, proteolytic bacteria count and lipolytic 
bacteria count) analyzes, quantitative determination of aroma components (Gas 
Chromatography) and evaluation of sensory analyzes changes were identified 
and interpreted. 
 
In our study, it was determined that the addition of Lacticaseibacillus casei to 
Burrata cheese reduced the pH value at the 1st day, but maintained the pH range 
(5.80-5.22) during the shelf life. Water activity, salt, dry matter, oil, total 
nitrogen, water-soluble nitrogen, ripening index, protein, L*, a*, b* values were 
observed no statistically significant changes during storage. 
 
Lactobacillus spp. of LC-BC and C-BC samples values were determined as 8.62 
log cfu/g and 7.26 log cfu/g, respectively at the 1st day and it was determined 
that lactic acid bacteria increased significantly during the shelf life (p>0.05). The 
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number of mesophilic bacteria, coliform, yeast-mold, M17 bacteria, 
psychrophilic bacteria, proteolytic bacteria, and lipolytic bacteria wasn’t 
observed statistically significant difference in both of Burrata cheeses groups. 
 
The main components that the difference between the two cheese group are 
diacetyl in the LC-BC sample and butanoic acid in the C-BC sample. Due to the 
high amount of diacetyl, creamy, slightly sweet and buttery aroma is more 
prominent in the LC-BC sample. 
 
It has been determined that the use of Lacticaseibacillus casei in the Burrata 
cheese production affects positively the organoleptic properties. 
 
As a result, Burrata cheese production with Lacticaseibacillus casei subsp. casei 
ATCC 393 was contributed positively to cheese quality, sensory acceptability 
and shelf life. It has been shown that Burrata cheese is suitable for probiotic use 
and a contribution to the literature has been made. 
 
Keywords: Cheese, probiotic, Lacticaseibacillus casei, functional foods 
 
2022, 108 pages 
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1. GİRİŞ 

 

Tıbbi gıdalar, nutrasötikler, terapötik gıdalar, süper gıdalar, gıda ürünleri ve 

tıbbi ürünler olarak da bilinen fonksiyonel gıdalar, “geleneksel besin 

maddelerinin ötesinde sağlığı destekleyen bazı bileşen (ler) içeren gıdalar” 

olarak tanımlanmaktadır (Shah, 2007). Fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi, 

sağlıklı beslenmenin desteklenmesinde ve bazı hastalıkların önlenmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır (Nguyen vd., 2020). Geleneksel yiyecek konsepti 

değişmiştir. Günümüzde tüketiciler terapötik ve iyileştirici yiyecekler olan 

fonksiyonel gıdaları talep etmektedir (Afzaal vd., 2019). Fonksiyonel gıda 

ürünleri dünyanın birçok ülkesinde giderek daha popüler hale gelmiştir. 

2018'de fonksiyonel gıdalar için küresel pazarın büyüklüğü 161.49 milyar ABD 

Doları olarak belirlenmiştir ve 2025 yılına kadar 275.77 milyar ABD Doları 

değerine ulaşması beklenmektedir (Nguyen vd., 2020). 

 

Dünya nüfusu, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkinin bilincine varmaktadır. 

Tüketicinin bilinçlenmesi, faydalı gıda ve gıda bileşenlerinin tanımlanması 

konusunda artan araştırmaları teşvik etmektedir. Bu çabaların bir sonucu 

olarak fonksiyonel gıdalar olarak tanımlanan probiyotik ürünler pazara 

girmiştir (Agrawal, 2005; Meira vd., 2015). Probiyotik gıdalar “bağırsaktaki 

mikrobiyota dengesini iyileştirerek sağlığı aktif olarak arttırdığına inanılan canlı 

mikroorganizmalar içeren gıdalar” olarak tanımlanır (Fuller, 1992). 

Probiyotikleri içeren gıdalar, önemli fonksiyonel gıdalar arasındadır ve  dünya 

fonksiyonel gıda pazarının yaklaşık % 65'ini oluşturmaktadır (Agrawal, 2005). 

Fonksiyonel gıdalar pazarı (yani geleneksel besin maddelerinin ötesinde sağlığı 

iyileştiren bileşenler içeren gıdalar) büyümeye devam ettikçe, probiyotik 

bakterileri içeren gıda ürünlerinin geliştirilmesi konusundaki araştırmalar 

artmaya devam edecektir (Boylston vd., 2004). Probiyotiklerin, laktoz 

metabolizmasında iyileşme, serum kolesterolünde azalma, gastrointestinal 

enfeksiyonlar üzerinde antimikrobiyal aktivite, antimutajenik özellikler, 

antikarsinojenik özellikler, anti-diyare özellikleri, bağışıklık sistemi 

stimülasyonu, inflamatuar bağırsakta iyileşme ve Helicobacter pylori 

enfeksiyonunun baskılanması gibi sağlık üzerine birçok olumlu etkisi vardır 
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(Shah, 2007). Giderek daha fazla insan sağlık bilincine kavuştukça probiyotik 

gıdaların satışı artmaktadır (Agrawal, 2005). Probiyotiklerin gıdalara eklenmesi 

olumlu sağlık etkilerinin yanında ürünün tadına, lezzetine, rengine, dokusuna ve 

besin değerine de  olumlu katkı sağlar (Forssten vd., 2011). Üreticiler bu 

değişimin farkında olduğundan piyasaya daha yeni probiyotik ürünler 

getirmeye çalışmaktadır (Agrawal, 2005). 

 

Probiyotik kültürlerin probiyotik gıdaların üretiminde uygulanmasıyla ilişkili en 

büyük zorluk, işleme sırasında hayatta kalmalarıdır (Ricciardi vd., 2014). Bunun 

için probiyotik ürünlerin üretiminde  uygun bileşenler, gıda matrisleri ve üretim 

süreçleri seçilmelidir (Forssten vd., 2011). Peynir, günümüzde mevcut olan çok 

yönlü gıda ürünlerinden biridir, birçok damak tadına hitap eder ve tüm yaş 

grupları için uygundur. Çok yönlülüğü, probiyotik bir gıda taşıyıcısı olarak 

birçok pazarlama stratejisi için fırsatlar sunmaktadır (da Cruz vd.,  2009). Aynı 

zamanda  peynirin  diğer fermente süt ürünlerinden  daha uygun bir probiyotik 

taşıyıcı olduğu öne sürülmektedir (Bergamini vd., 2005). Probiyotik bakteri 

canlılığının yüksek tutulması, peynirlerde kullanılması sağlık durumunu ve 

ürünlerin kalitesini iyileştirmenin yanı sıra probiyotik ürün yelpazesini de 

arttırmaktadır (Ong vd., 2006 ). 

 

Bu araştırmanın ana amacı probiyotik canlılığı yüksek olan probiyotik peynir 

üretmektir. Taze peynirler,  kısa raf ömrüne sahip olduklarından probiyotiklerin 

canlılıklarının uzun süreli olgunlaşan peynirlere göre daha fazla olduğu 

bildirilmiştir (Homayouni vd., 2020). Bu nedenle probiyotik bakterilerin insan 

vücuduna iletilmesi amacıyla olgunlaşmamış taze peynir üretimi seçilmiştir. 

Pasta filata peynirlerde ısıl işlem uygulaması sebebiyle canlı bakteri sayımında 

azalma olacağı için dolgulu bir pasta filata peyniri olan İtalyan Burrata 

peynirinin kullanılması düşünülmüştür. Burrata peynir üretiminde dolgu 

kısmında kullanılan probiyotik bakteri olan Lacticaseibacillus casei’nin raf ömrü 

süresince etkisi mikrobiyolojik, kimyasal, aroma bileşenleri ve duyusal 

analizlerle belirlenmiştir. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

2.1. Peynir 

 

Peynir; yağlı süt, krema, kısmen ya da tamamen yağı alınmış süt veya bunların 

karışımının peynir mayası denilen uygun proteolitik enzimlerle veya zararsız 

organik asitlerle pıhtılaştırıldıktan sonra; peynir altı suyunun ayrılması, pıhtının 

şekillendirilmesi ve tuzlanmasıyla elde edilen taze veya olgunlaştırıldıktan 

sonra tüketilen bir süt ürünüdür (Üçüncü, 2008). Peynir, birçok farklı tat ve 

dokuya sahip son derece besleyici ve sağlıklı bir besindir (Farkye, 2004). Aynı 

zamanda peynir, dünya çapında tüketilen bir besin olup günlük diyetin ayrılmaz 

bir parçasını oluşturur. Ayrıca bir atıştırmalık olarak veya diğer gıdalarda veya 

mutfaklarda bir bileşenin parçası olarak tüketilmesini sağlayan alternatifleri 

olan bir besindir (Farkye, 2004). Yüksek kalsiyum içeriği, sağlıklı kemiklerin 

korunmasını ve bileşimindeki esansiyel amino asitlerin varlığı ise kas yapısının 

gelişimini sağlar (Gomes vd., 2011a). 

 

Peynirin sınıflandırılması son derece güç ve karmaşık bir konudur. Birçok 

ülkede değişik özellikte yüzlerce çeşit peynir üretilmesi; her bir çeşidin kendi 

içinde şekil, büyüklük ve ambalaj bakımından farklılaşması; üretimde inek, 

koyun, keçi ve manda sütü gibi özellikleri farklı süt türlerinin kullanılması; bazı 

peynir çeşitlerinin özelliklerinin birbirine benzemesi ve daha birçok neden net 

bir sınıflandırmayı güçleştirmektedir (Üçüncü, 2008). Peynir endüstrisinde 

kullanılan enzim ve kültür çeşitliliklerinin artması, peynirin satış ve tüketiminde 

artışlar yaşanmaktadır (Farkye, 2004).  

 

2.2. Dünya Peynirleri 

 

Coğrafi, iklimsel, ekonomik ve teknolojik farklılıklar ile genetik etmenlere bağlı 

olarak insanların farklı lezzetler araması gibi faktörler yüzünden dünyada çok 

sayıda peynir çeşidi bulunmaktadır (Hayaloğlu ve Özer, 2011). Bu peynir 

çeşitlerden bazıları uluslararası tanınırlığa sahipken, bazıları hala geleneksel 

olarak küçük ölçekte üretilmektedir. (Ozer vd., 2002). Süt ürünleri arasında en 
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zengin çeşide sahip ürün olan peynirin sınıflandırılması zor ve karmaşık olarak 

yorumlanabilir. Birçok ülkede farklı özellikte binlerce çeşit peynir üretilmesi; 

her bir çeşidin kendi içinde şekil, büyüklük ve ambalaj farklılığı, üretimde farklı 

süt türleri (inek, koyun, keçi ve manda vb.) kullanımı, olgunlaşma durumu, bazı 

peynir çeşitlerinin lezzet ve tekstür gibi özelliklerinin birbirine benzemesi ve 

daha pek çok neden net bir sınıflandırmayı zorlaştırmaktadır. Peynirin 

sınıflandırılmasında tarihsel süreçte; kazeini pıhtılaştırma pıhtılaşma yöntemi, 

olgunlaşma özellikleri, süt türü, konsistens, su oranı, yağ oranı, kurumaddde yağ 

oranı ve yağsız peynir kitlesindeki su oranı gibi hususlar dikkate alınmıştır 

(Üçüncü, 2008).  

 

Peynirler, pıhtının oluşma yöntemine göre (enzimle pıhtılaşan peynirler, 

organik asitle pıhtılaşan peynirler) farklı şekillerde sınıflandırılmaktadırlar. 

Dünyadaki peynir üretiminin yaklaşık % 75’ini enzimle pıhtılaşan peynirler 

oluşturmaktadır. Olgunlaşan peynirlerin tamamı bu gruba dahil olmaktadır (Fox 

vd., 2000; Hayaloğlu ve Özer, 2011). 

 

2.2.1. Enzimle pıhtılaşan peynirler 

 

Enzimle pıhtılaşan peynirler kurumadde içeriğine, tuz konsantrasyonuna, 

gözenek oluşumuna, yüzey tabakasının gelişimine, küf oluşumuna ve pıhtı 

işleme yöntemine göre sınıflandırılmaktadır (Hayaloğlu ve Özer, 2011). 

 

Salamurada olgunlaşan peynirler 

 

Salamurada olgunlaşan ve yüksek oranda tuz içeren peynir çeşitleri ağırlıklı 

olarak Akdeniz ve Balkan ülkelerinde üretilmektedir. Beyaz peynir (Türkiye), 

Feta ve Teleme (Yunanistan), Akaawi (Suriye), Hellim (Kıbrıs), Mudafara 

(Suriye), Arab (Irak), Baladi, Montanian (Lübnan) ve Domiati (Mısır) peynirleri 

bu gruba örnektir.  
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Domiati peynirinde diğer peynir çeşitlerinden farklı olarak tuz (% 8-15) 

pıhtılaşma öncesi süte ilave edilmektedir. Diğer peynir çeşitlerinde pıhtılaşma 

sonrası tuzlama işlemi uygulanmaktadır (Abd El-Salam vd., 1993).  

Bu tip peynirlerde tuzlama ve olgunlaştırma işlemi salamurada 

gerçekleşmektedir. Tüketiciye ulaşıncaya kadar peynirler salamurada 

bekletilmektedir. Peynirin fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal özellikleri 

salamurada gerçekleşmektedir (Azarnia vd., 1997). Salamurada olgunlaşan 

peynirlerde ön tuzlama için kullanılan salamuranın tuz oranı % 12-24, 

olgunlaşma aşamasında salamuranın tuz içeriği % 8-12 ve salamura sıcaklığı ise 

14-18 ºC arasında değişim göstermektedir (Morris vd., 1985). 

 

Küfle olgunlaşan peynirler 

 

Küfle olgunlaşan peynirler, yarı yumuşak tekstüre sahiptirler. Peynirin 

karakteristik tat ve kokusundan küflerin yüksek biyokimyasal aktiviteleri 

sonucu oluşan bileşenler sorumludur. Diğer peynir çeşitlerine göre küflü 

peynirlerde proteoliz ve lipoliz daha ileri düzeyde olmaktadır. Starter 

bakterilerce laktozun fermantasyonundan oluşan laktik asit, küf ve mayalar 

tarafından kullanılmakta ve pH yükselmektedir. Küfle olgunlaşan peynirler, 

küfün peynirin yüzeyinde (Penicillium camemberti) ya da iç kısmında 

(Penicillium roqueforti) gelişmesine göre iki gruba ayrılmaktadır  (Molimard vd., 

1996; Viljoen vd., 2003).  

 

Çoğunlukla Fransan’ın farklı bölgelerinde üretilen Brie, Camambert, Carré de 

l’Est, Neufchatel peynirleri yüzeyi küfle olgunlaşan peynirlere örnektir. Yüzeyi 

küfle olgunlaşan peynirlerden en çok bilineni Camambert peyniridir. Bu 

peynirin üretiminde mezofik kültür ile pH 6.1’e getirilmekte ve daha sonra 

rennet ilave edilmektedir. Pıhtı kesilmeden P. camemberti sporları ilave edilip 

peynire süzme işlemi uygulanır.  Peynir altı suyu uzaklaştıktan sonra kuru 

tuzlama işlemine tabi tutulur. Ancak endüstriyel üretimde küf sporları süte 

inoküle edilmekte ve salamura tuzlama uygulanmaktadır. Peynirlerin yüzeyinde 

küf gelişiminin sağlanması için 12 ºC’de 10-12 gün depolanmakta daha sonra 7 

ºC’de 7-10 gün olgunlaşamaya bırakılmaktadır (Gripon, 1993).  
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Roquefort ve Bleu d’Auvergne (Fransa), Stilton (İngiltere), Danablu ve Mycella 

(sarı-beyaz renkli) (Danimarka), Cabralase (İspanya), Edelpilkase (Almanya), 

Gorgonzola (İtalya) peynirleri içi küflü ya da mavi damarlı peynirlere örnektir. 

İçi küflü ya da mavi damarlı peynirlerden en çok bilineni Roquefort (Rokfor) 

peyniridir. Bu peynirin üretiminde süte starter kültür ilave edilmemektedir ve 

asitlik gelişimi sütün doğal mikroflorası (homofermentatif Lactococcus’lar, 

Leuconostoc’lar ve CO2 oluşturan heterofermantatif laktik asit bakterileri)  ile 

sağlanmaktadır. Mikrofloranın oluşturduğu CO2 pıhtıda küçük deliklere sebep 

olmakta ve bu deliklerdeki 02 küf gelişimini teşvik etmektedir. Pıhtı oluştuktan 

sonra P. roqueforti sporları ilave edilip peynire süzme işlemi uygulanır.  Peynir 

altı suyu uzaklaştıktan sonra kuru tuzlama işlemine tabi tutulur. Ardından 

kireçtaşı mağaralara alınıp 5-10 ºC ve % 95 nispi rutubetli ortamda 3-5 ay 

olgunlaşmaya bırakılmaktadır. Bu süre zarfında her 2-3 haftada yüzeyi 

temizlenmektedir (Hayaloğlu ve Özer, 2011). 

 

Yüzeyden olgunlaşan peynirler 

 

Yüzeyden olgunlaşan peynirler,  bağıl nemi yüksek ortama (>% 95) bırakılarak 

doğal olarak maya ve bakterilerden oluşan kaygan ve renkli (özellikle kırmızı-

turuncu) yüzey tabakası geliştiren peynirlerdir. Kısa olgunlaşma süresine 

sahiptirler (Bockelmann vd., 2005).  

 

Tilsit (Prusya), Limburg, Romadur, Brick (İngiltere), Trappist (Bosna-Hersek), 

Taleggio (İtalya), Sera da Estrela (Portekiz), Münster (Almanya), Livarot 

(Fransa-Normandy), Harvati (Danimarka), Pont 1’ Eveque (Fransa-

Normandy)  gibi peynirler yüzeyden olgunlaşan peynirlere örnektir (Hayaloğlu 

ve Özer, 2011). 

 

Pasta filata peynirler 

 

Pasta filata tipi peynirler geleneksel olarak Güney İtalya kökenlidir. Bu tip 

peynirlerin taze ürün olarak tüketilen yumuşak veya yarı yumuşak çeşitleri 

(örneğin Mozzarella ve Scamorza) veya tüketilmeden önce olgunlaştırılan yarı 
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sert ve sert çeşitleri (örneğin Caciocavallo, Ragusano ve Provole) bulunmaktadır 

(Ziino vd., 2005). Pasta filata tipi peynirlerden üretimi en yaygın olanı pizza 

peyniri olarak bilinen Mozzarella’dır (Mizuno ve Lucey,  2005). 

 

Pasta filata peynirleri iki adımda üretilir: pıhtı yapımı ve ardından 

pişirme/gerdirme. (Ziino vd., 2005). Bu tip peynirlerde asitliği yaklaşık pH 5.15 

civarına getirilen pıhtı, sıcak su ya da salamurada yoğurularak haşlanması ile 

sıkılaşmasını ve para-kazein jel matriksinin kasılmasını artırdığından elastik 

nitelikli para-kazein liflerini oluşturarak plastik bir özellik göstermesine neden 

olmaktadır (Hayaloğlu ve Özer., 2011). 

 

Pasta filata peynirlerinin karakteristik özelliği pıhtı pH’sına, pıhtıda tutulan 

kalsiyum fosfat oranına ve peynirin yağ oranına bağlıdır (Petersen vd., 2000).  

Pasta filata peynirlerde yağ oranı tekstürü önemli düzeyde etkilemektedir. Yağ 

içeriğinin az olması istenmeyen kalite unsurlarına sebep olmaktadır. Az yağlı 

Mozzarella ısıtıldığında, tam yağlı olanlara göre peynirlerin esneme, erime ve 

akma yeteneği azalmaktadır. Bunun nedeni az yağlı peynirlerde kalsiyum 

içeriğinin tam yağlı peynirlere kıyasla fazla olmasından ve kolloidal fazda kazein 

ile kalsiyum fosfat bağının oluşmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlar peynir 

tekstüründe sertliğe neden olmaktadır. Bu nedenle pıhtılaştırıcı enzim 

kullanılmadan önce süte asit ilave edilerek pH düşürülmektedir. Böylece bir 

miktar kalsiyum destabilize olarak bağlar azaldığından daha akıcı ve uzama 

özelliğine sahip yumuşak bir peynir üretimi gerçekleşmektedir (Zisu ve Shah, 

2007).  

 

Pasta filata peynirlerde nem oranının artması eriyebilirliği olumlu yönde 

etkilemektedir (Petersen vd., 2000). Ekzopolisakkaritler (EPS), nemi hapsetme 

ve peynir altı suyu atılımını geciktirme özelliğine sahiptir. Bu 

nedenle  Mozzarella peynirlerinin nem içeriğini yükseltmek için EPS oluşturan 

starter kültürler kullanılmıştır (Low vd., 1998).  
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Gözlü peynirler 

 

Peynirlerde pıhtı parçalarının iyi kaynaşmamasından dolayı gözenekler 

oluşmaktadır. Bu durum bazı peynir çeşitlerinde karakteristik bir özellik 

olmasına karşın bazılarında (Cheddar) kusur olarak kabul edilmektedir. Doğal 

mikroflora ile olgunlaşan bazı peynir çeşitlerinde bakteriyel metabolizma ile 

üretilen gazın pıhtıda tutulması gözenek oluşumuna neden olmaktadır. 

Bakterinin gaz üretim hızına ve pıhtının gaz tutma yeteneğine bağlı olarak 

peynirdeki gözenek büyüklüğü ve sayısı değişiklik göstermektedir. 

Edam, Gouda vb. peynirler küçük gözenekli peynirlere; Emmentel, Gruyére de 

Comté, Apenzeller, Maasdam vb. peynirler büyük gözenekli peynirlere örnek 

olarak gösterilmektedir (Hayaloğlu ve Özer, 2011). 

 

Pıhtıya ısıl işlem uygulanan ekstra sert ve sert peynir çeşitleri 

 

Sert peynirlerin en yaygını Cheddar peyniridir. Onun dışında Cheshire, Derby,  

Gloucester ve Leicester (İngiltere), Cantal (Fransa), Friesan Clove, Leiden 

(Hollanda), Graviera ve Kefalotiri (Yunanistan), Manchego, Idiazabal, Roncal  ve 

La Serena (İspanya)  ve Ras (Mısır) gibi çok sayıda çeşidi mevcuttur (Hayaloğlu 

ve Özer ., 2011). 

 

Cheddar ve benzeri sert peynirlerde pıhtıya ısı uygulaması (32-35 ºC ) asitliği 

artırmak ve peynir altı suyunun pıhtıdan uzaklaşmasını hızlandırmak için 

yapılmaktadır. Uygulanan ısıl işlem pıhtının uzama özelliği göstermesine neden 

olmamaktadır. Kırılan pıhtı teneke içinde bir araya toplanmakta (çedarlama) ve 

bu da sıcaklığın düşmesini engellemektedir. Çedarlama işlemi yapılırken ısı 

uygulanarak pH 5.4 ‘ün altına düşmesi sağlanarak koliform gibi gaz oluşturan 

mikroorganizmaların gelişimi önlenmektedir. Bu tip peynirlerde gözenek 

oluşumu bir kusur olarak sayılmamaktadır (Lawrence vd., 1993).  

 

Permigiano-Reggiano, Grana Padano, Asiaga ve Romano ekstra-sert peynir 

çeşitlerine örnektir. Pıhtısı sert peynir çeşitlerine göre pıhtı daha yüksek 
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sıcaklıklarda (48-57ºC) pişirilmektedir. Bu grupta yer alan peynirlerin 

kurumadde içeriği % 60’dan fazla olmaktadır (Hayaloğlu ve Özer .,2011). 

 

2.2.2. Organik asitle pıhtılaşan peynirler 

 

Dünyada toplam peynir üretiminin yaklaşık % 23’ünü organik asitle pıhtılaşan 

peynirler oluşturmaktadır. Bu peynirler sütün, süt-krema karışımının ya da 

peynir altı suyunun asitliğinin geliştirilmesiyle sağlanmaktadır. Üretildikleri 

hammaddeye göre iki gruba ayrılmaktadırlar (Hayaloğlu ve Özer, 2011). 

Süt ve krema karışımında üretilenler: 

 Organik asitle üretilenler: Quark, Fromage, Labneh, Labanah, Krem tip 

(Petit Suisse, Neufchatel) ve Cottage peyniri 

 Asit/ısı kombinasyonu ile pıhtılaşanlar; Queso Blanco, Ricotte, 

Mascarpone 

Peynir altı suyundan üretilenler: Ricottone ve Anari  

 

2.3. Burrata Peyniri  

 

Burrata , Apulia Bölgesi'nde (Güney İtalya), özellikle Bari, Barletta-Andria-Trani 

ve Foggia İllerinde ve Taranto Eyaleti'nde bir kasaba olan Martina Franca'da 

üretilen geleneksel bir peynirdir (Rea vd., 2016). İtalya’nın geleneksel 

ürünlerinden olan "Burrata di Andria" peyniri 2016 yılında Puglia bölgesinin 

Korumalı Coğrafi İşaret (PGI) tescil belgesi almıştır (Di Cerbo vd., 2020). Aslında 

bu peynirin ortaya çıkışı Mozarella yapımında malzemelerinin 

değerlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Günümüzde Burrata peynirinin 

yapımı etkileyici bir gösteriye dönüşmüştür. Otellerde peynirin gösteri ile 

üretimi, restaurantlarda farklı lezzetler üzerinde sunumu, insanları etkileyen ve 

merak uyandıran lezzetli bir peynir olarak değerlendirilmektedir. 

 

Burrata manda sütü ve kaymağından yapılan taze bir "pasta filata" peyniridir 

(Trani vd., 2016). Burrata peyniri, krema ve Mozarella parçalarını içeren 

karışımın gerilmiş lor zarfının içine alıp hafif sıkıştırılarak şekillendirme 

tamamlandıktan sonra soğuk suda 20–30 dk sertleşmeye bırakılmasıyla elde 
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edilir. Genellikle ağırlığı 100 ila 500 g, çapı 7 ila 12 cm arasında değişen bir 

aralığa sahiptir. Yüzeyi pürüzsüz, kabuksuz, parlak, süt beyazı renkli 

(Dambrosio vd., 2013); iç dolgusu beyaz veya fildişi, kremsi renkli, kıvamı 

kremanın kalitesine ve miktarına bağlı olarak değişir (Di Cerbo vd., 2020). Tatlı 

ve tereyağlı tadı olan hoş kokulu taze bir peynirdir (Conte vd., 2011). 

Organoleptik özelliklerin daha iyi anlaşılması için üretimden itibaren 24 saat 

içinde tüketilmesi ayrıca fazla kremalılık ve daha yoğun bir tat elde etmek için 

ben mari usülü ısıtıldıktan sonra tüketilmesi tavsiye edilir (Di Cerbo vd., 2020). 

 

Paketlemeden önce Burrata, tuzlama için tuzlu suya birkaç dakika daldırılır 

(Conte vd., 2011). Yüksek nem ve yağ içeriği nedeniyle Burrata, uygun olmayan 

sıcaklıklarda mikrobiyal bozulmaya karşı çok hassastır (Conte vd., 2011). Bu 

nedenle 4 ◦C'de saklanmalıdır (Di Cerbo vd., 2020). 

 

Peynir elle veya mekanik olarak üretilebilir ancak el yapımı Burrata, inceltilmiş 

hamurun içene dolgu ilavesi ile ve zayıf mikrobiyolojik özellikler nedeni ile kısa 

raf ömrüne sahiptir (Trani vd., 2016). Peynir el yapımı ise, zayıf mikrobiyolojik 

özellikler nedeniyle raf ömrü 3 ila 5 gün arasında değişirken, şekillendirme ve 

doldurma aşamasında bir üfleme makinesinin kullanılması durumunda raf 

ömrünü 20 güne kadar uzatabilmektedir (Di Cerbo vd., 2020). Araştırmamızda 

ise raf ömrü süresini etkileyen birincil faktörün peynirin tekstürel 

özelliklerinden kaynaklandığı, ikincil faktörün sütün yağ oranından 

kaynaklandığı ve üçüncül faktörün ise mikrobiyal kontaminasyondan 

kaynaklandığı şeklinde yorumlayabiliriz. 

 

Üretim teknolojisinde, henüz yasal bir korumaya sahip olmadığı için 

standartlaştırılmaktan uzaktır. Burrata peynir yapımında ürün ve üretim 

standartlarının olmaması,  piyasada farklı nitelikte ürünlerin bulunması raf 

ömrünü de etkilemektedir (Rea vd., 2016).   
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2.4. Probiyotik Kullanımına Alternatif Olarak Peynir 

 

Probiyotiklerin sağlık üzerine etkilerinden faydalanmak için tüketilen üründe 

canlı olmaları gerekmektedir (Forssten vd., 2011) ve raf ömrü boyunca 

ürünlerde yüksek seviyelerde canlı kalabilmelidir (da Cruz vd., 2009). 

Probiyotik kültürlerin probiyotik gıdaların üretiminde uygulanmasıyla ilişkili en 

büyük zorluk, işleme sırasında hayatta kalmalarıdır (Ricciardi vd., 2014). Bunun 

için probiyotik ürünlerin üretiminde  uygun bileşenler, gıda matrisleri ve üretim 

süreçleri seçilmelidir (Forssten vd., 2011). Probiyotik bakteriler, süt ürünlerine 

(yoğurt, peynir, dondurma, sütlü tatlılar gibi) ve  süt ürünü olmayan ürünler 

(çikolata, tahıllar, meyve suları gibi) gibi çok çeşitli gıdalara dahil edilmiştir 

(Burgain vd., 2011). Süt ürünleri probiyotik bakterilerin insan bağırsağına 

iletilmesinde önemli bir yere sahiptir, çünkü bu ürünler probiyotik bakterilere 

büyümelerinin ve canlılıklarının teşvik edildiği uygun bir ortam sağlar (Özer vd., 

2009). Süt ürünleri arasında  probiyotik bakterileri vermek için en çok 

kullanılan fermente süt ürünlerindendir (Bergamini vd., 2005). Fermente süt 

ürünleri, geleneksel sütün pozitif değerine katkıda bulunan ve birçok sağlık 

yararı olan çok çeşitli probiyotikler için mükemmel bir kaynaktır (Farag vd., 

2019). Bununla birlikte, probiyotikler, asidik yapıları nedeniyle yoğurt ve diğer 

fermente süt ürünlerinde (pH 3.7-4.5) oldukça düşük canlılık 

gösterebilmektedir (Özer vd., 2009; Ricciardi vd., 2014; Karimi vd., 2011; 

Bergamini vd., 2005). Son yıllarda, peynirin  diğer fermente süt ürünlerinden  

daha uygun bir probiyotik taşıyıcı olduğu öne sürülmüştür (Bergamini vd., 

2005). Peynir, dünya çapında çok çeşitli tatlar, dokular ve formlarda üretilen bir 

grup fermente süt bazlı gıda ürününün genel adıdır (da Cruz vd., 2009 ). Diğer 

fermente sütlere kıyasla peynir, spesifik kimyasal ve fiziksel özellikleri (daha 

yüksek pH değeri ve daha düşük titre edilebilir asitlik, daha yüksek tamponlama 

kapasitesi, daha fazla yağ içeriği, daha yüksek kullanılabilir besin maddesi, 

düşük oksijen içeriği ve dokunun daha yoğun matrisi) nedeniyle probiyotik 

mikroorganizmaların insan bağırsağına iletilmesi için iyi bir potansiyele sahip 

bir süt ürünüdür (Karimi vd., 2011). Peynirlerin, daha yüksek pH (4.8-5.6), daha 

katı kıvam ve nispeten daha yüksek yağ içeriğine sahip olma eğiliminde 

olduklarından ve yüksek tamponlama kapasitelerine sahip olduklarından, 
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gastrointestinal sisteme canlı probiyotikler için bir dağıtım sistemi olarak 

yoğurt gibi taze fermente ürünlerden daha avantajlıdır (Ong vd., 2006; Karimi 

vd., 2011). Aynı zamanda peynir, günümüzde mevcut olan çok yönlü gıda 

ürünlerinden biridir, birçok damak tadına hitap eder ve tüm yaş grupları için 

uygundur. Çok yönlülüğü, probiyotik bir gıda taşıyıcısı olarak birçok pazarlama 

stratejisi için fırsatlar sunmaktadır (da Cruz vd.,  2009). Probiyotik kültürlerin 

peynirlere dahil edilmesi, sadece sağlık durumunu ve ürünlerin kalitesini 

iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda probiyotik ürün yelpazesini de arttırır 

(Ong vd., 2006 ).  

 

Karish peyniri, Cheddar peyniri, Gouda peyniri, Ras peyniri, Süzme peynir ve 

beyaz veya taze peynirler gibi probiyotik bakterileri vermek için  birçok peynir 

çeşidi kullanılmıştır (Bergamini vd., 2005; Hammam ve Ahmed, 2019).  Farklı 

peynir çeşitleri ve probiyotiklerin kullanımı ile ilgili 1994-2019 yılları 

arasındaki çalışmalar Çizelge 2.1’ de gösterilmiştir.   

 

Çizelge 2.1. Peynir çeşitleri ve üretiminde kullanılan probiyotik 
mikroorganizmalar 

                        
Peynir Çeşidi Probiyotik Mikroorganizma  

Cheddar 
Peyniri 

Bifidobacterium bifidum Dinakar ve Mistry, 
1994 

Cheddar 
Peyniri 

Lacticaseibacillus paracasei NFBC 338 Gardiner vd., 2002 

Kasar Peyniri Lactobacillus acidophilus  
B. bifidum 

Burgain vd., 2011 

 
Crescenza 

Peyniri 

B. bifidum 
Bifidobacterium longum 

Bifidobacterium longum subsp. infantis 

 
Gobbetti vd., 1998 

 
Kasar Peyniri 

B. bifidum BB-12 
L. acidophilus LA ‐ 5 

 
Özer vd., 2008 

Beyaz 
Salamura Türk 

Peyniri 

B. bifidum BB-12 
L. acidophilus LA ‐ 5 

 
Özer vd., 2009 

Yağsız 
Mozarella 

Peynir 

 
L. paracasei LBC-1 

 
Ortakci vd., 2012 

Pategrás 
Argentino 

Peyniri 

L. acidophilus  
L. paracasei 

Bergamini vd., 
2005 

Pategrás 
Argentino 

peyniri 

L. acidophilus, 
L. paracasei    

Bifidobacterium animalis subsp. lactis 

Bergamini 
vd.,2009 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mozzarella-cheese
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mozzarella-cheese
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Çizelge 2.1. Peynir çeşitleri ve üretiminde kullanılan probiyotik mikroorganizmalar 

(devamı) 
 

Cheddar 
peyniri 

B. longum R0175, B. lactis BB-12,  B. infantis 
ATCC 15697 ve B. longum ATCC 15708 

Fortin vd., 2011 

İran Beyaz 
Salamura 

peyniri 

 
L. acidophilus La5 

 
Mirzaei vd., 2012 

 
Pecorino 
peyniri 

L. acidophilus 
B. longum 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis 

 
Santillo vd., 2012 

İran Feta 
peyniri 

Lactococcus lactis subsp. lactis, 
Lactococcus lactis subsp. cremoris 

Karimi vd., 2012 

Cremoso 
peynirleri 

Lactiplantibacillus plantarum I9I ve  
L. paracasei I90 

Burns vd., 2012 

Emmental  
Peyniri ve 

Edam peyniri 

Lacticaseibacillus rhamnosus GG, 
L. rhamnosus LC705, Propionibacterium 

freudenreichii subsp. Shermanii JS 

 
Hatakka vd., 2007 

 
Edam peyniri 

L. rhamnosus GG ATCC 53103 (LGG)  
         L. rhamnosus LC 705 

Ahola vd., 2002 

Türk beyaz 
peynirleri 

L. acidophilus 593N Kasımoğlu vd., 
2004 

Cremoso ve 
Pategrás 
peyniri 

L. plantarum I9I, L. casei I90,                                
L. rhamnosus I73 ve I75 

 
Milesi vd., 2009 

Cheddar 
peyniri 

B. longum 15708 Amine vd., 2014 

Minas taze 
peyniri 

 
L. acidophilus LA-5 

 
Gomes vd., 2011b 

 
Fior di Latte 

L. casei, Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus, L. paracasei, L. plantarum, L. 
rhamnosus ve Limosilactobacillus reuteri 

 
Minervini vd., 

2012 
Cheddar 

peynirleri 
B. longum 1941, L. casei 279 

ve L. acidophilus 4962 
Ong ve Shah, 2008 

Scamorza 
peyniri 

L. acidophilus ve B. longum ve B. lactis Albenzio vd., 2013 

İran UF ‐ Feta 
peyniri 

          L. acidophilus LA-5 ve                                         
B. lactis BB-12 

Akbarian vd., 2015 

UF Feta 
Peyniri 

Lc. Lactis ve  
Lc. Cremoris 

Mazinani vd., 2016 

İsviçre ve 
Hollanda tipi 
peynirlerin 

L. paracasei LPC37, L. rhamnosus HN001 ve 
L. acidophilus NCFM 

Aljewicz ve 
Cichosz, 2017 

Kurutulmuş 
peynir altı 

suyu peyniri 

L. casei ATCC 393 ve L. bulgaricus ATCC 11842 Dimitrellou vd., 
2017 

Feta 
tipi peynir  

L. paracasei SP3 Mantzourani vd., 
2018  

Pasta filata 
peynir 

L. acidophilus LA-5 ve L. rhamnosus GG Cuffia vd., 2019 
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2.5. Probiyotik Kültürler  

 

Probiyotik, “yaşam için” anlamına gelen ve “mikrobiyal dengesini geliştirerek 

konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalar” olarak 

tanımlanan bir terimdir (Burgain vd., 2011). Bir bakterinin probiyotik olarak 

kabul edilmesi için çeşitli kriterlere sahip olması gerekmektedir (Ortakci vd., 

2012). Probiyotik olarak tanımlanacak bir mikroorganizmanın kriterleri 

arasında, suşun insan kaynaklı olması, insan kullanımı için güvenli olması, asit 

ve safrada stabil olması ve bağırsak mukozasına uyması bulunmaktadır 

(Isolauri vd., 2001). Probiyotik olarak kullanılan mikroorganizmalar, 

konakçıdaki çeşitli biyolojik sistemleri modüle ederek çok sayıda faydalı etki 

sağlamaktadır (Takanashi vd., 2014). Probiyotiklerin sağlık üzerine etkilerinden 

faydalanmak için probiyotik bakteriler, gıdaların raf ömrünün sonuna kadar 

depolama yoluyla bu canlılığı korumalı ve hoş olmayan tatlar veya dokular 

oluşturmamalıdır (Ortakci vd., 2012).  Tüketilen üründe canlı probiyotik 

bakteriler 106 kob g−1 oranında mevcut olmalıdır (Tharmaraj ve Shah, 2004). Bu 

kritere ulaşmak için olgunlaşma ve depolama süresi boyunca canlı bakteri 

sayısındaki değişiklikler bilinmelidir. Çeşitli bileşim ve işlem faktörleri, pH, titre 

edilebilir asitlik, redoks potansiyeli, bakteriyosinler, lezzet verici 

maddeler, mikrobiyal uyumluluk , ambalaj malzemeleri, indüksiyon, sütün 

besinlerle takviyesi, inkübasyon sıcaklığı, saklama sıcaklığı, tuz ve 

antimikrobiyal koruyucuların eklenmesi dahil olmak üzere probiyotik 

mikroorganizmaların canlılığını önemli ölçüde etkiler (Karimi vd., 2012).  Ayrıca 

probiyotik bakteriler üst gastrointestinal yoldan geçerek hayatta kalmalı ve etki 

bölgesine canlı olarak ulaşmalı ve bağırsak ortamında işlev 

görebilmelidir (Ortakci vd., 2012). 

 

Probiyotik olarak Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Bifidobacterium ve 

Enterococcus dahil olmak üzere birçok bakteri (ve maya) kullanılır ancak 

probiyotik özelliklere sahip olduğuna inanılan bakterilerin başında 

Lactobacillus spp.. (L. acidophilus, L. rhamnosus ve L. casei) ve Bifidobacterium 

spp. gelmektedir (Isolauri vd., 2001; Shah, 2007). Lactobacillus spp. ve 

Bifidobacterium spp., insan kolonunun normal sakinleridir (Boylston vd., 2004)  

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/lantibiotics
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/microbial-competition
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030212004092#bib0565
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ve gıdalarda uzun süredir güvenli kullanım öyküsü nedeniyle genel olarak 

güvenli (GRAS)  olarak kabul edilmiştir (Talwalkar ve Kailasapathy, 2004; 

Homayouni vd., 2020). Bu bakteriler patojenlere karşı mukozal savunmaları 

geliştirerek ve bağırsak mikrobiyotasının dengesini geliştirerek insan sağlığını 

olumlu yönde etkiler. Ayrıca sağlık yararları arasında arttırılmış bağışıklık 

yanıtı, serum kolesterolünün azaltılması, vitamin sentezi, anti-kanserojen 

aktivite ve anti-bakteriyel aktivite de vardır (Boylston vd., 2004). 

 

Yapılan çalışmalarda probiyotik peynir üretiminde en yaygın kullanılan 

mikroorganizmalar Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp. türleridir. 

Fizyolojileri nedeniyle, bu matrikse çok uygundurlar (Castro vd., 2015). 

 

Laktik asit bakterileri, insan gastrointestinal sistemi ile ilişkili en önemli 

probiyotik mikroorganizmalar arasında yer almaktadır. Metchnikoff tarafından 

sağlık yararları savunulan laktik asit bakterileri (LAB), fermente süt ürünleri ile 

birlikte bulunmuştur. 

 

Laktik asit bakterileri gram-pozitif, spor yapmayan, çoğunlukla hareketsiz, 

mikro-aerofil veya anaerobik, aside toleranslı ve kesinlikle fermantif olan 

katalaz negatif organizmalardır. Laktik asit fermantasyonunun ana son ürünü 

laktik asit ve şekerdir (Holzapfel vd., 2001). Laktik asit bakterilerinden 

Laktobasiller genellikle, çubuk şeklindeki bakterilerle karakterize edilir, uzun 

ile ince formdadırlar ancak bazen kısa zincirler oluştururlar (da Cruz vd., 2007).  

Laktobasillerin sağlığı geliştirici birçok etkisi vardır. Sağlığı geliştirici etkileri 

arasında mikrobiyal enfeksiyona karşı koruma, yerli mikrobiyal popülasyonun 

stabilizasyonu, laktoz intoleransının hafifletilmesi, serum kolesterol 

düzeylerinin azaltılması, gıdaların artan besin değeri, ve bağışıklık sisteminin 

spesifik olmayan şekilde arttırılması yer alır (Floros vd., 2012). 

 

Bifidobakteriler ilk olarak B. bifidum olarak adlandırılan, emzirilen bebeklerin 

dışkısında bulunan, çubuk şekilli, gaz üretmeyen, bifid morfolojisi olan 

anaerobik mikroorganizmaları tanımlayan Tissier tarafından izole edilmiştir. 

Yerli bifidobakteri türleri bireyin yaşına bağlıdır. B. infantis  ve  B. breve 
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bebeklerde baskındır, B. adolescentis yetişkinlerde baskındır ve B. longum 

yaşam boyunca mevcuttur (Boylston vd., 2004). Bifidobakteriler genellikle 

gram-pozitif, hareketli olmayan, spor oluşturmayan, ve katalaz negatif 

anaeroblar olarak karakterize edilir.  İnsan kaynaklı tüm bifidobakteriler 

glikozun yanı sıra, galaktoz, laktoz ve genellikle fruktozu karbon kaynakları 

olarak kullanabilir (Gomes ve Malcata, 1999). Bifidobakteriler, L. acidophilus 

kadar asit toleranslı değildir (Shah, 2000). Bifidobacterium'un büyümesi için 

optimum pH 6.0-7.0'dır,  pH 4.5-5.0 altında ve 8.0-8.5 üzerinde neredeyse hiç 

büyüme olmaz. Optimum büyüme 37-41 ºC sıcaklıkta gerçekleşir. Minimum ve 

maksimum büyüme sıcaklıkları sırasıyla 25-28 ve 43-45 ºC 'dir ( Shah, 2007 ). 

 

İnsan bağırsak kaynaklı bifidobakteriler, insan bağırsağında kolonize olabilme 

yeteneklerinden dolayı gıdalara dahil edilmede sıklıkla tercih edilir. 

Bifidobakteriler gibi probiyotik kültürler için en popüler gıda dağıtım sistemleri 

fermente edilmiş veya fermente edilmemiş süt ürünleridir ancak uzun süre 

yaşayabilirliklerini sağlamak zordur. Bifidobakterilerin uzun süreli hayatta 

kalmasında peynir gibi ürünler diğer fermente süt ürünlerinden daha 

elverişlidir. Peynirler (pH aralığı 4.8-5.6), fermente sütlerden (pH 3.7-4.3) 

belirgin şekilde daha yüksek bir pH'a sahiptir ve aside duyarlı bifidobakterilerin 

uzun süreli hayatta kalmasını desteklemek için daha kararlı bir ortam sağlarlar. 

Ayrıca peynir içindeki mikroorganizmaların metabolizması, olgunlaştıktan 

birkaç hafta sonra neredeyse anaerobik bir ortamla sonuçlanır ve 

bifidobakterilerin ve diğer anaerobik mikroorganizmaların hayatta kalmasını 

destekler  (Boylston vd., 2004; Scheller ve O'Sullivan, 2011). 

 

Laktobasil grubunda olan önemli suşlardan  L. casei  ve L. acidophilus’un pek çok 

araştırmayla sağlık yararları ve güvenli kullanımı kanıtlanmıştır (Holzapfel vd., 

2001).  

 

İlk olarak 1990 yılında Moro adlı bir araştırıcı tarafından anne sütüyle beslenen 

bebeklerin dışkısından izole edilmiş olan L. acidophilus Gram (+), katalaz (–), 

spor oluşturmayan, çubuk veya kokobasil şekilli, anaerob veya fakültatif 

anaerob ve hareketsiz bir bakteridir (Gomes ve Malcata, 1999; Holzapfel vd., 
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2001). L. acidophilus’un büyümesi, 6.4-4.5 pH'da (hafif asidik ortam) 

optimumdur ancak 4.0-3.6 pH'a ulaşıldığında büyüme durur. L. acidophilus 45 

ºC 'ye kadar büyüyebilir ama optimum büyüme sıcaklığı 35-40 ºC arasındadır 

(Shah, 2007). 

 

Laktobasiller, insan yerli mikrobiyotasının önemli bir bölümünü oluşturur. Aynı 

zamanda  patojenik olmayan ve güvenli mikroorganizmalar olarak kabul 

edilir. İnsan gastrointestinal ve genitoüriner sistemlerinde sağlık geliştirici 

özelliklere sahiptirler (Gomes ve Malcata, 1999). Özellikle L. acidophilus diyette 

kullanım için en çok önerilen mikroorganizmadır (Gomes ve Malcata, 1999). 

Kasımoğlu vd. (2004) yaptıkları çalışmada L. acidophilus'un  Türk Beyaz 

peynirinde probiyotik özellik sağlanarak kullanılabileceğini göstermiştir.  

 

Diğer önemli probiyotik bakteriler L. casei, L. paracasei ve L. rhamnosus olmak 

üzere genotipik ve fenotipik olarak ilişkilidir (Hill vd., 2018).  

 

Hansen ve Lessel (1971) L. casei’yi ve yeni türlerini ilk kez sunmuşlardır. 

1996’da ilk kez Dicks vd. (1996) tarafından bu türlerin karakterizasyonu 

belirlenmiştir. Kuznetsov (1959)’da L. zeae yeniden sınıflandırılmış ve L. casei 

ssp. casei ATCC 393 and L. rhamnosus ATCC 15820 türleri olarak tanımlanmıştır. 

Birbirine çok benzer olan L. casei, L. paracasei ve L. rhamnosus tanımlamalar 

üzerine çalışılmaya başlanmıştır. Dicks vd. (1996) tarafından L. paracasei 

reddedilmiştir ancak L. casei ATCC 334 yeni bir tip olarak önerilmiştir. Felis vd. 

(2001) de türler arasında daha üstün metotların kullanılmaları ile filogenetik 

ilişkideki bu farklılık recA geninden kaynaklandığı şeklinde açıklanmıştır. 

2002’de Dellaglio vd., (2002) L. zeae, L. casei ssp. casei ATCC 393; L. paracasei,  

L. casei ATCC 334 olarak sınıflandırılmıştır. 2008’de L. casei’nin orijinal suşunun 

ATCC 393 olduğu belirtilmiştir (Tindall, 2008). Zhang vd. (2020) da 

Lactobacillus spp. ailesinden pek çok bakterinin taksonometrik 

adlandırmasında tanımlamalar yapılmıştır ve Lactobacillus casei isimi değişerek 

Lacticaseibacillus casei olarak tanımlanmıştır.  

L. casei’nin morfolojik ve fenotipik özellilklerine göre, Gram pozitiftir, 

hareketsiz, fakültatif anaerobik, endosporlar üretme özelliğine sahip değildir. 
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Sütte büyümesi yavaştır, pıhtılaşma genellikle 300C'de 3 ila 5 gün içinde 

meydana gelir. Büyüme sıcaklığı 10 ila 400C arasındadır, bazı suşlar 450C'ye 

kadar da gelişme göstermektedir. Glikoz, fruktoz, mannoz, galaktoz, laktoz, 

selobiyoz ve trehaloz fermente edebilmektedir. Genellikle Maltoz ve sakaroz 

fermantasyona uğrar ancak fermantasyonları yavaş olmaktadır. Melibioz, 

Raffinoz, inülin ve nişasta fermente edemez (Hansen vd.,1971;Cai vd., 2007). 

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'ne 

(FAO/WHO) göre gıdanın probiyotik olması için kullanılan 

mikroorganizmaların cins ve tür düzeyinde taksonomik olarak tanımlanmasını 

zorunlu kılmaktadır (FAO/WHO, 2002). Çok çeşitli ortamlardan izole edilen L. 

casei grubu (L. casei, L. paracasei, ve L. rhamnosus) türleri gıda endüstrisindeki 

birçok üretiminde kullanılmaktadır bu sebeple moleküler genotiplendirme, 

evrimini ve filogenisini belirlemek için çok önemlidir (Cai vd.,2009).  

 

L. casei kanıtlanmış probiyotik aktiviteleri olan çok sayıda suş içerir (Buriti ve 

Saad, 2007). L. casei grubu (L. casei, L. paracasei, ve L. rhamnosus) türlerinden 

türetilen yeni fonksiyonel gıdalar ve farmabiyotikler alanlarında büyük bir 

potansiyel bulunmaktadır. Ancak bu suşların birçoğunun in vitro veya in vivo 

fare modellerinde bir etkiye sahip olduğu gösterilmiş olsa da, altta yatan 

mekanizmaların -mikrobiyal terapötikler olarak- gelecekte kullanımları için 

daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtilmiştir (Hill vd., 2018).  

 

L. casei, çiğ ve fermente edilmiş süt ürünlerinden, insan ve hayvanların bağırsak 

yollarından ve üreme sistemlerinden, taze ve fermente edilmiş bitki 

ürünlerinden izole edilebilmektedir (Cai vd., 2007).  

 

L. casei’nin bilinen sağlık potansiyelleri nedeniyle ticari ve endüstriyel ve en çok 

çalışılan türler arasında yer almaktadır (Hill vd., 2018). Geniş ticari 

uygulamaları, çeşitli habitatlara olağanüstü ekolojik uyum sağlama 

yeteneklerini yansıtabilir (Cai vd., 2007).  Genellikle ticari olarak, süt ürünlerini 

fermente etmek için kullanılmaktadırlar ve gelişmiş lezzet ve dokuya sahip gıda 

ürünlerinin üretilmesini sağlamaktadırlar (Hill vd., 2018). Ayrıca 
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tüketildiklerinde konakcı sağlığını olumlu yönde etkiledikleri görülmüştür. 

Dietrich vd. (2014) yaptıkları çalışmada antibiyotik tedavisi sırasında L. 

casei DN-114001 içeren ticari probiyotik içeceğin antibiyotikle ilişkili diyare 

üzerine etkisi incelenmiştir. Müdahale grubunda, kontrol grubuna göre 

antibiyotikle ilişkili diyare (AAD) insidansının (% 6.5'e karşı % 28.4) ve gün 

cinsinden antibiyotikle ilişkili diyare süresinin önemli ölçüde azaldığı 

(1.7±1.1'e karşı 3.1±2.1) gözlenmiştir. Başka bir çalışmada  farelere verilen L. 

casei CRL 431 içeren fermente bir sütün obeziteye etkisi incelenmiştir. Obez 

konakçılara probiyotik verilmesinin obez bireylerde vücut ağırlığını azalttığı, 

bağırsak mikrobiyotasını ve obezite tarafından değiştirilen mukozal 

bağışıklığı iyileştirdiği, metabolik sendromla ilişkili kandaki bazı biyokimyasal 

parametreleri azaltıcı yönde regüle ettiği ve karaciğer yağlanmasını azalttığı 

gözlenmiştir (Núñez vd., 2014).  

 

L. casei suşları süt endüstrisinde ve fermantasyon süreçlerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Hosseini vd., 2015). L. casei gibi termofilik laktik asit 

bakterileri sütün veya lorun nispeten yüksek bir sıcaklıkta (45 ºC veya üzeri) 

inkübasyonunu gerektiren peynir ve fermente süt üretiminde biyoteknolojik 

öneme sahiptir (Kosin ve Rakshit, 2006). Süt fermantasyonları için asit üreten 

starter kültürler olarak ve olgunlaştırılmış peynir çeşitlerinde lezzet gelişiminin 

yoğunlaştırılması ve hızlandırılması için özel kültürler olarak endüstriyel 

uygulamalara sahiptir (Hosseini vd., 2015). Endüstride tercih edilmesinin bir 

başka nedeni de Corsetti vd. (2008), peynirden izole edilen L. casei türlerinin 

mide asidine (pH=2) ve safra tuzuna dirençli olduğunu belirtmesi olabilir. 

 

L. casei birkaç yarı-sert peynir çeşidinde starter olmayan LAB (NSLAB) olarak 

da bulunmaktadır. NSLAB, üretim sırasında kasıtlı olarak eklenmez ancak 

pastörizasyon işleminden sonra düşük sayılarda hayatta kalır ve olgunlaşma 

sırasında peynir matrisinde büyür, peynire özgü tat ve aroma kazandırırlar 

(Hosseini vd., 2015). Crow vd. (2001) yaptıkları çalışmada Cheddar peynirinin 

olgunlaşması sırasında gelişen starter olmayan laktik asit bakterilerin (NSLAB) 

peynirin tat ve aroması üzerinde olumlu etkileri olduğu gözlenmiştir. Başka bir 

çalışmada çiğ sütten yapılan Cheddar peyniri birkaç hafta olgunlaştıktan sonra 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mucosal-immunity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mucosal-immunity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/metabolic-syndrome
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/fatty-liver
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L. casei sayısının arttığı ayrıca peynire özgü tat ve aroma kazandırdığı 

gözlenmiştir. L. casei suşundan bazılarının peynire tereyağı benzeri lezzet 

kazandırdığı gözlenmiştir. Bu sonuçlar, Cheddar peynirine yapılacak pastörize 

süte L. casei eklenmesinin bir avantaj olabileceğini düşündürmüştür (Lane ve 

Hammer, 1935).  

 

2.6. Probiyotik Kültürlerin Peynirde Kullanımı ve Etkileyen Faktörler 

 

Peynirde kültürleme, asitleştirme, tuzlama, paketleme, olgunlaşma veya 

depolama gibi diğer koruyucu etkilerle birlikte sütün dehidrasyonudur (Everett 

ve Auty, 2008). Peynirin üretimi, kazein moleküllerinin çökelmesini ve süt 

pıhtılarının konsantrasyonunu artırmak için süte maya ve laktik asit 

bakterilerinin eklenmesini içerir. Elde edilen pıhtılar kalıplanır, preslenir ve 

tuzlama işlemine tabi tutulur. Peynirlerin karakteristik aromaları ve dokuları, 

olgunlaşma döneminde, peynirde bulunan bakterilerin lipolitik ve proteolitik 

aktivitesi ile gelişir. Özel yapım işlemleri ile birlikte peynir yapımında kullanılan 

mikroorganizmalar, farklı peynir türlerinin farklı lezzet ve doku özelliklerine 

katkıda bulunur. Peynirler, dokuya göre, çok sertten yumuşamaya kadar 

kategorize edilir. Peynir aroması olgunlaşmamış peynirlerde hafif, olgunlaşmış 

peynirlerde keskindir (Boylston vd., 2004). Peynir üretimi, süt çok kolay 

bozulabildiğinden, bir süt muhafaza şekli olarakda kabul edilir (Farkye, 2004). 

Probiyotik peynirler, otokton mikrobiyotasının yanı sıra, spesifik veya 

probiyotik suşların bir karışımını içeren peynirlerdir (Homayouni vd., 2020). 

2.6.1. Sütün pastörizasyonu 

Pastörize içme sütü, kaliteli çiğ sütün doğal niteliklerine fazla zarar vermeden 

pastörizasyon işlemi uygulayarak patojen mikroorganizmaların tamamen, diğer 

mikroorganizmaların büyük bir kısmının yok edilmesi ile elde edilen ve 

tüketileceği sınırlı süre boyunca soğuk koşullarda (-4 ºC) muhafaza edilen bir 

süt çeşididir (Üçüncü, 2008). Büyük ölçekli peynir imalatında, süt genellikle 73 

ºC ‘de 15 saniye boyunca pastörize edilir (Castro vd., 2015). Böylece çiğ sütün 

neden olduğu Tüberküloz, Bruselloz ve Q ateşi gibi bazı hastalıklar 

önlenebilmektedir (Homayouni vd., 2020). 
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2.6.2. Probiyotik kültür ilavesi 

Probiyotikler, ‘besinlerin bir parçası olarak yeterli miktarlarda tüketildiğinde, 

konakçı sağlığına faydası olan yararlı canlı mikroorganizmalar’ olarak 

tanımlanır (Yan ve Polk, 2011). Herhangi bir probiyotik gıdanın sağlık 

yararlarından faydalanmak için tüketilen üründe, probiyotik bakteriler canlı ve 

yüksek konsantrasyonda olmalı, tipik olarak üründe 106 kob g−1 oranında 

mevcut olmalıdır (Tharmaraj ve Shah, 2004). Aynı zamanda üründe bulunan 

probiyotik bakterilerin insan bağırsağında büyümesi ve / veya çoğalması, mide 

ve safrada ince bağırsakta hidroklorik aside maruz kalmayı içeren 

gastrointestinal sistemden (GIT) geçiş sırasında hayatta kalabilmesi 

gerekmektedir (da Cruz vd., 2009 ).  

Probiyotiklerin, süt ürünlerinde birçok sağlık yararı tanımlanmıştır. Ancak 

fermente süt ürünleri de dahil olmak üzere gelenekselde probiyotiklerin uzun 

süreli hayatta kalmasına çok kolay değildir. Probiyotiklerin hayatta kalmasını, 

fermente süt ürünlerdeki asitleştirme sonrası pH, işleme ve paketleme 

sırasındaki oksijen toksisitesi, başlangıç kültüründe yer alan bakterilerle 

uyumsuzluk ve üründe fonksiyonel proteazların bulunmaması nedeniyle bir 

azot kaynağının bulunmaması zorlaştırmaktadır (de Vos vd., 2010). 

Peynirler, canlı probiyotik mikroorganizmalar için önemli bir ortamdır ve 

fermente sütlere göre bir takım avantajlara sahiptir (Burns vd., 2008). 

Gastrointestinal sistemdeki yüksek asidik ortama karşı bir tampon oluşturur ve 

daha yüksek pH nedeniyle gastrik geçiş boyunca probiyotik bakterilere hayatta 

kalmak için daha uygun bir ortam oluşturur ( Karimi vd., 2012). Ayrıca, 

peynirdeki yoğun matris ve nispeten yüksek yağ içeriği, midede probiyotik 

bakterilere ek koruma sağlamaktadır (Burns vd., 2008). Bu nedenle probiyotik 

hücrelerin farklı peynir matrislerine dahil edilmesi ve bu üründeki 

probiyotiklerin canlılığını etkileyen farklı kompozisyon ve işlem faktörlerinin 

etkilerinin ve duyusal özelliklerinin incelenmesi çok sayıda çalışmanın konusu 

olmuştur (Karimi vd., 2011). 

Peynirdeki probiyotiklerin hayatta kalmasını etkileyen faktörler, formülasyon 

faktörleri (probiyotik bakteri ve mikrobiyal etkileşimlerin suşları, pH ve titre 
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edilebilir asitlik, moleküler oksijen, tuz, hidrojen peroksit, büyüme 

destekleyicileri ve gıda katkı maddeleri, mikrokapsülleme ve olgunlaşma 

faktörleri), proses faktörleri (inkübasyon sıcaklığı, aşılama türleri, ısıl işlem ve 

depolama sıcaklığı) ve kullanılan ambalaj malzemeleri ve sistemleridir (Karimi 

vd., 2011). 

Peynir üretiminde kullanılan probiyotik bakteri suşları, ürünün özelliklerine 

uygun olmalıdır. Örneğin bifidobakterilerin canlılığını 106 kob g− 1'den yüksek 

seviyelerde korumak için anaerobik bir ortam ve nötr pH gerektirir (Karimi vd., 

2011). Peynirler (pH 4.8-5.6), fermente sütlerden (pH 3.7-4.3) belirgin şekilde 

daha yüksek bir pH'a sahiptir ve aside duyarlı bifidobakterilerin uzun süreli 

hayatta kalmasını desteklemek için daha kararlı bir ortam sağlamaktadır. Aynı 

zamanda peynir içindeki mikroorganizmaların metabolizması, olgunlaştıktan 

birkaç hafta sonra neredeyse anaerobik bir ortamla sonuçlanır ve 

bifidobakterilerin ve diğer anaerobik mikroorganizmaların hayatta kalmasını 

destekler (Boylston vd., 2004).  Bu nedenle, mayalanmamış ve anaerobik 

ortamlara sahip olan peynirler (yumuşak peynirlere kıyasla sert peynirler), 

bifidobakterilerin büyümesi ve bakımı için daha iyi koşullar sağlamaktadır 

(Karimi vd., 2011). 

Lactococci, lactobacilli ve streptococci, peynir türüne ve özelliklerine bağlı 

olarak peynir yapımında yaygın olarak kullanılan başlangıç kültürlerindendir. 

Bu başlangıç kültürlerinin çoğu, sadece patojenlerin değil, aynı zamanda 

probiyotik bakterilerin de büyümesini engelleyen ortamlar oluşturabilir. Bu 

inhibitör aktivite, laktik ve diğer organik asitlerin üretimi, hidrojen peroksit ve 

bakteriyosinlerin yanı sıra besin maddelerinin bulunabilirliğinin azaltılması 

dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlanmaktadır (Boylston vd., 2004). Bu 

nedenle probiyotikler ile starter kültürler arasındaki etkileşimler olumsuz 

etkiye neden olabileceği için en uygun probiyotik ve starter kültür 

kombinasyonları yapılmalıdır (da Cruz vd., 2009 ). 

Milesi vd. (2009) yaptıkları bir çalışmada, asitleştirici starter olarak 

Streptococcus salivarius subsp. thermophilus kültürü kullanılırken probiyotik 

olan ama starter olmayan dört laktobasil suşunun (L. plantarum I91, L. casei I90, 

L. rhamnosus I73 ve I75)  yumuşak (Cremoso peyniri) ve yarı sert (Pategrás 
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peyniri) peynirlerde peynir proteolizine ve duyusal profiline katkısı 

incelenmiştir. Başlangıç ve ek laktik kültürler arasında etkileşim 

saptanmamıştır.  

L. plantarum I91 ve L. casei I90 yumuşak ve yarı sert peynirlerde yüksek 

sayılara ulaşabildiği, orta derecede artmış ikincil proteolize neden olduğu, aşırı 

asitleşmediği ve peynirlerin duyusal profillerini olumlu yönde değiştirdiği 

gözlenmiştir. Probiyotik olan L. rhamnosus  I73 ve I75 suşu, peynirin ikincil 

proteolizinde daha güçlü bir artış sergilediği ancak peynir genel kalitesini 

iyileştirmediği ve bazı durumlarda asidifikasyona neden olduğu gözlenmiştir. L. 

plantarum I91 ve L. casei I90  Cremoso (yumuşak) ve Pategrás (yarı sert) 

peynirlerin yapımında iyi yardımcı kültürler olduğu gözlenmiştir. Ancak L. 

rhamnosus I73 ve I75 suşu dahil etmek için karışık primer starterlere dahil 

edilmeleri, galaktoz tüketen laktik starterlerle birleştirilmeleri veya daha düşük 

başlangıç dozlarında test edilmeleri gibi alternatif yaklaşımlar önerilmiştir. 

Probiyotik suşlar, gıda üretim süreci ile teknolojik olarak uyumlu 

olmalıdır. Probiyotik suşların peynire aşılanması için yüksek hücre yoğunluğuna 

ekilebilmesi veya üretim ve olgunlaşma işlemi sırasında çoğalabilmesi 

gerekmektedir (da Cruz vd., 2009 ). 

Probiyotiklerin korunmasında püskürtülerek kurutma tekniği, yaygın bir 

yöntemdir (Gardiner vd., 2002). Yapılan bir çalışmada, probiyotik  L. 

paracasei NFBC 338 kültürü içeren bir spreyle kurutulmuş yağsız süt 

tozu Cheddar peynirine ilave edilmiştir. Püskürtülerek kurutulmuş formdaki 

probiyotik kültür, soğutulmuş veya oda sıcaklığında depolama sırasında en az 7 

hafta boyunca stabil kalmıştır. Büyük ölçekli ürün geliştirme için süt bazlı 

konsantre püskürtülerek kurutulmuş tozun, dondurma veya dondurarak 

kurutma gibi daha geleneksel yöntemlerle korunan kültürlerden daha uygun 

maliyetli ve uygulanabilir olduğu gözlenmiştir. Bu şekilde hazırlanan kültürler, 

ürünlere doğrudan ilave etmek için kullanılabilir, böylece probiyotiklerin 

kontaminasyonu ile ilgili problemler önlenebilir (Gardiner vd., 2002). Bazı 

probiyotik organizmaların, özellikle L. paracasei'nin verilmesi için Cheddar 

peyniri, etkili bir araç olarak gösterilmiştir (Agrawal, 2005).  
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Bergamini vd. (2005), süt ve süt yağından oluşan bir substratta probiyotik 

bakterilerin ön inkübasyonunun Pategrás Argentino peynirindeki canlılıklarını 

iyileştirip iyileştirmediğini belirlemiştir. Probiyotik kültürler (L. 

acidophilus  ve  L. paracasei) peynir sütüne, liyofilize (dondurularak 

kurutulmuş) bir toz olarak veya süt ve süt yağından oluşan bir substrat içinde 

olmak üzere iki farklı yöntemle eklenmiştir. Peynirlerin yapımı ve olgunlaşması 

sırasında probiyotiklerin canlılıkları karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, liyofilize 

bir kültür olarak probiyotiklerin doğrudan eklenmesi daha verimli olarak kabul 

edilmiştir çünkü doğrudan ekleme daha kolay, daha hızlı ve kontaminasyon 

riski daha azdır. Bununla birlikte, ön inkübasyon, ilk aşılamada artan bir 

laktobasil popülasyonu gibi bazı avantajları olduğu gözlenmiştir. Olgunlaşmanın 

sonunda probiyotik popülasyonu oldukça benzer olduğu ve peynirlerin aşırı 

asitlenmediği gözlenmiştir.  

Gomes vd. (2011b),  artan miktarlarda L. acidophilus LA-5  (0, 0.4 veya 0.8 g / L 

süt) takviyesinin, Minas taze peynirinin fizikokimyasal parametreleri ve duyusal 

kabulü üzerindeki etkisini araştırmıştır. Yüksek miktarda L. acidophilus 

eklenmesi, 20 gün boyunca 5 ve 7ºC'de depolanan Minas taze peynirinin raf 

ömrü boyunca ürünün probiyotik durumunu koruyan bu mikroorganizmanın 

sayısının artmasına (9.42 ve 9.11 log kob/g) neden olduğunu ancak 

organoleptik özelliklerinin azaldığı tespit etmişlerdir. 

Bergamini vd. (2009), Pategrás Argentino peynirinin sütüne iki farklı yöntemle 

probiyotik uygulaması, bu probiyotik kültürlerin olgunlaşma sırasında hayatta 

kalmalarını ve proteolize katkılarını karşılaştırmıştır. Üç farklı probiyotik kültür 

(L. acidophilus,  L. paracasei ve B. lactis) hem tek kültür hem de üç türlü karışık 

kültür olarak peynir sütüne ilave edilmiştir. Üç suşlu karışık bir kültür olarak 

kullanıldığında sinerjik etki gözlenmiştir ve peynirin kabul edilebilirliği 

üzerinde olumlu etkisi olmuştur. Probiyotiklerin ön inkübasyonu, 

yiyeceklerdeki canlılıklarını arttırmamıştır. Aynı zamanda L. acidophilus, bir ön 

inkübasyon aşamasından sonra, tek başına veya üç karışık kültür şeklinde ilave 

edildiğinde, peynirlerin sekonder proteolizini arttırdığı gözlenmiştir.  

Fortin vd. (2011), oksijene duyarlı olduğu bilinen probiyotik bifidobakteri 

suşları (B. longum R0175, B. lactis BB-12,  B. infantis ATCC 15697 ve B. longum 
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ATCC 15708) kullanılarak üretilen Cheddar peynirinde çözünmüş oksijen 

seviyesinin, sıcaklığın ve tuzlamanın kültürlerin yaşayabilirliği üzerindeki etkisi 

incelemiştir. Çözünmüş oksijen seviyesinin, sıcaklığın ve tuzlamanın probiyotik 

kültürlerin yaşayabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olduğu gözlenmiştir. 

Probiyotiklerin canlı kalma oranlarını artırmak için  hücre direncini arttıran 

ölümcül streslere (örn., Asit, safra , oksijen, soğuk, ısı..) maruz bırakıldığında 

endüstriyel işleme ve gastrointestinal geçiş sırasında canlılıklarını korudukları 

gözlenmiştir (Scheller ve O'Sullivan, 2011; Minervini vd., 2012). Birçok 

mikroorganizma, koruyucu olarak önemli bir rol oynayan çeşitli spesifik stres 

proteinlerini sentezleyerek ölümcül stres koşullarına yanıt verir ve böylece 

dezavantajlı koşullara toleransı artırır (Schmidt ve Zink, 2000). 

Scheller ve O'Sullivan (2011), yaptıkları çalışmada anaerobik bir ortamda pH 

5.75'e asitleştirilmiş BLIM+Fe (ortamblim+Fe) varlığında hazırlanan B. longum 

DJO10A ve B. lactis Bb-12 Cheddar peynirine ilave edilmiş ve raf ömrü boyunca 

kültürlerin canlılığı üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Yalnızca Bb-12 

kullanılan peynirlerde aşılamanın % 133'ü kadar büyüyerek 8.00 log kob/g 

olduğu, olgunlaşma sırasında sayımların yüksek kaldığı ve 12 aylık bir dönemde 

1 log dan daha az azalma gösterdiği gözlenmiştir. Karışık Bb-12 ve DJO10A 

kültürü kullanan peynirlerde her iki suş daha düşük seviyelerde (% 3.02 ve 

1.11) ilave edilmiştir ve artarak sırasıyla 6.00 ve 5.04 log kob/g değerlerinde 

olduğu gözlenmiştir.  Yapılan çalışma sonucunda öldürücü olmayan stres 

ortamında bifidobakterilerin hazırlanmasının, peynire katılan canlı hücrelerin 

sayısını artırabildiği halde, peynir olgunlaşması sırasında canlılığı etkilemediği 

bildirmiştir. 

Schmidt ve Zink (2000), yaptıkları çalışmada B. adolescentis NCC251, farklı 

sıcaklık, tuz ve safra tuzu koşullarında stres uygulamıştır. B. adolescentis 

ölümcül ısı şokundan önce 15 dk boyunca 47ºC'ye maruz bırakılması ısı 

toleransını 128 kat artırdığı gözlenmiştir. Tuz veya safra tuzu ile ön-muamelesi, 

donma-çözülme döngülerinden ya da ölümcül ısı stresinden sonra toleransın 

artmasıyla sonuçlandığından B. adolescentis için çapraz koruma gösterilmiştir. 

Isı kaynaklı termotoleransların tuz kaynaklı olanlardan daha belirgin olduğu 

gözlenmiştir. 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/critical-thermal-maximum
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/critical-thermal-maximum
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Pasta filata peynir çeşitleri esas olarak inek ve manda sütünden üretilmektedir. 

Pasta filata peyniri üretiminin ana aşamaları asit gelişimi, peynir mayası 

katalizli pıhtılaşma ve lor kütlesinin ısıtılması ve gerilmesini 

içermektedir. Isıtma ve germe işlemi, birleştirilmiş yağ ve nemi tutan ve parlak, 

beyaz bir görünüm veren protein liflerinin pıhtı içinde görünür hale gelmesi ile 

sonuçlanmaktadır (Albenzio vd., 2013). 

Minervini vd. (2012), pasta filata peynir grubunda olan Fior di Latte peynirine 

(yüksek nemli inek sütü Mozzarella peyniri) ısıya dayanıklı probiyotik 

Lactobacillus türleri (L. casei, L. bulgaricus, L. paracasei, L. plantarum, L. 

rhamnosus ve L. reuteri) kullanılarak peyniri yapımı ve 14 gün depolanması 

sırasında probiyotik bakterilerin canlılığını araştırmıştır. Depolama süresince 

probiyotik bakterilerin canlılıklarını koruduğu ve probiyotik laktobasillerin 

eklenmesinin Fior di Latte peynirlerinin lezzetini geliştirdiği gözlenmiştir. 

Probiyotik suşların peynir üretimi sırasında uygulanan haşlama işlemine 

dayanma kapasitesinin (65 veya 55 ºC’de 10 dk) önemli ölçüde artırdığı tespit 

edilmiştir. En yüksek canlılık 42 ºC 'de 30 dk boyunca adapte edildiğinde 

gözlenmiştir   

Yüksek sıcaklığa adaptasyon geri dönüşümlü bir direnç mekanizmasıdır. Bu 

nedenle yapılan çalışmada, laktobasilin uyarlanmış hücreleri yerine yapısal 

olarak ısıya dayanıklı termofilik laktobasiller kullanılarak da diğer pasta filata 

peynirlerine  uygulanabileceği gösterilmiştir (Minervini vd., 2012).  

Probiyotiklerin canlılığını sürdürmesinde yaşanan zorluklardan dolayı 

endüstriyel protokollerden farklı olarak probiyotikler mikrokapsülasyon 

yoluyla da peynir içine yerleştirilmektedir (Castro vd., 2015). Probiyotik 

hücrelerin mikrokapsülasyonu en yeni ve en etkili tekniklerden biridir (Mirzaei 

vd., 2012). Mikrokapsülleme (ME), gıda endüstrisinde kullanılmak üzere 

geliştirilmiş ve bakteri hücrelerinin korunmasına sağlayan  güçlü bir 

teknolojidir (Burgain vd., 2011). Kapsülleme sadece yaşayabilirliği değil, daha 

da önemlisi işlevselliği de korur, ve bağırsağın belirli kısımlarında hedefli salımı 

kolaylaştırabilmektedir (de Vos vd., 2010). Probiyotik hücreleri kapsüllemek 

için aljinat,  gellan sakızı ve ksantan sakızı, κ-Karragenan, selüloz asetat fitalat, 

kitosan, nişasta, jelatin, süt proteinleri gibi polimerler kullanılmaktadır (Burgain 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mozzarella-cheese
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/pasta-filata-cheese
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/pasta-filata-cheese
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vd., 2011). Mikrokapsülleme, aljinat esaslı veya diğer kaplama türleri, toksik 

olmamaları, biyouyumlulukları ve düşük maliyetleri nedeniyle probiyotiklerin 

ve prebiyotiklerin geçerli taşıyıcılarıdır (Castro vd., 2015). Farklı kapsülleme 

yaklaşımları vardır. En yaygın olarak uygulanan teknolojiler koaservasyon, 

emülsifikasyon, spreyle kurutma, spreyle soğutma, akışkan yataklı kaplama, 

dondurarak kurutma ve ekstrüzyon teknolojileridir. Aynı zamanda siklodekstrin 

kapsülleme ve lipozom kapsülleme gibi daha pahalı teknikler de 

kullanılmaktadır (de Vos vd., 2010). Birçok çalışmada kapsüllenmiş probiyotik 

hücrelerin özellikle Cheddar peynirinde kullanıldığını bildirmiştir (Burgain vd., 

2011). 

Mirzaei vd. (2012)  yaptıkları bir çalışmada, probiyotik İran Beyaz salamura 

peynirine serbest veya kalsiyum aljinat jeli ve dirençli nişasta ile ekstrüzyon 

tekniği kullanılarak mikrokapsülasyonu ile ilave edilen L. acidophilus LA-5'in 

182 günlük depolama süresince canlı hücre sayısı değerlendirilmiştir. İlk günde 

serbest bakteri içeren peynirdeki ortalama canlı hücre sayısı (10±0.58 log 

kob/g) mikrokapsüllenmiş bakteri (12.32±0.35 log kob/g) içeren peynirden 

daha az olduğu belirlenmiştir. Her iki peynir türünde de saklama süresinin 28. 

gününden 182. gününe kadar azalma gözlenmiştir. Ancak serbest hücreler 

içeren peynirdeki azalma (5.1 ± 0.67 log kob/g), mikrokapsüllenmiş hücreler 

içeren peynirden (11.00  ±  0.58 log kob/g) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

İran beyaz salamura peynirinde 6 aylık depolamadan sonra L. acidophilus LA‐5 

'in hayatta kalma oranını artırabildiği gözlenmiştir.  

Gobbetti vd. (1998), mikrokapsüllenmiş probiyotik bakterileri, yumuşak bir 

İtalyan peyniri olan Crescenza peynirine dahil edimiştir. Kalsiyum aljinat jelinde 

hareketsizleştirilmiş B. bifidum, B. infantis ve B. longum  Crescenza peynirine, 

tek tek veya çoklu tür karışımları olarak ilave edilmiştir. Bifidobakterilerin 

canlılığı 14 günlük peynirlerde farklılık göstermiştir: ayrı ayrı eklendiğinde, B. 

bifidum, B. longum ve B. infantis'in hücre sayıları sırasıyla 8.05, 7.12 ve 5.23 log 

kob/g, karışım olarak ilave dildiğinde yaklaşık 5.0 log kob/g olduğu 

gözlenmiştir. Peynire probiyotik katılması lezzet, görünüm ve mikrobiyal ve 

fiziko-kimyasal özelliklerde herhangi bir farklılık göstermemiştir. 
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Santillo vd. (2012) yaptıkları bir çalışmada, kapsüllenmiş L. acidophilus ve B. 

longum ve B. lactis karışımını içeren kuzu mayası macununun Pecorino 

peynirindeki canlılıkları gözlemlemiştir. Peynir mayası, probiyotiklerin 

yaşayabilirliğini farklı şekilde etkilemiştir. L. acidophilus 4 ila 5 gün boyunca 

canlılığını korumuş ve daha sonra hızlı bir azalma göstermiştir, öte yandan, B. 

longum ve B. lactis  başlangıçta ölüm eğimi, ardından edinilmiş direnç nedeniyle 

bir kuyruk etkisi göstermiştir. 1 ay olgunlaşmadan sonrasında peynirdeki 

probiyotik bakteri sayısında artış gözlenmiştir. 60 gün sonra L. acidophilus ve 

bifidobakterilerin hücre sayıları sırasıyla 7.52 ve 6.84 log kob/g olmuştur. 

Böylece kapsüllenmiş mikroorganizmalar içeren peynir mayasının kullanılması 

fonksiyonel üretimin sürdürülmesinde etkili olduğu gözlenmiştir. 

Dinakar ve Mistry (1994) yaptıkları çalışmada, hareketsizleştirilmiş B. bifidum’u 

emülsifikasyon tekniği ile mikrokopsülleyerek Cheddar peynirine ilave 

edilmiştir. Yapılan çalışma peynir bileşimini etkilememiştir. Olgunlaşma 

sırasında bifidobakterilerin yaygın metabolitlerinden olan asetik asit ve etanol 

tespit edilmemiştir. 24 haftalık çalışma sırasında B. bifidum‘un sayılarını 

artırarak canlılıklarını korudukları gözlenmiştir. Cheddar peynirlerin lezzetinde 

ve lezzet yoğunluğunda, dokusunda ve görünümünde değişiklik gözlenmemiştir. 

Başka bir çalışmada  B. bifidum BB-12 ve L. acidophilus LA‐5 ekstrüzyon veya bir 

emülsiyon tekniği ile mikrokapsüllenerek Kasar peynirine ilave edilmiş ve 

yaşayabilirliği araştırılmıştır. Peynirlerin 90 günlük depolama süresince 

mikrobiyolojik, biyokimyasal ve organoleptik özellikleri bakımından iki 

kapsülleme tekniği arasında fark bulunmamıştır. Analiz sonucunda  probiyotik 

bakterilerin canlılığının mikrokapsülleme ile büyük ölçüde korunduğu ve kasar 

peynirinin uygun bir probiyotik dağıtım aracı olduğu gösterilmiştir (Özer vd., 

2008). 

Özer vd. (2009), B. bifidum BB-12 ve L. acidophilus LA‐5’i ekstrüzyon veya bir 

emülsiyon tekniği ile mikrokapsüllenerek beyaz salamura Türk peynirine ilave 

ederek canlılığı araştırmıştır. Probiyotiklerin serbest hücre olarak kullanıldığı 

kontrol peynirinde probiyotik bakteri sayısında yaklaşık 3 log azalırken, 

mikrokapsüllenmiş hücre olarak kullanıldığı peynirlerde yaklaşık 1  log daha az 

azalma gözlenmiştir.  Probiyotikli peynirlerde orta ve uzun zincirli serbest yağ 
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asidi içerikleri, asetaldehit ve diasetil seviyelerinin kontrol peynirinden çok 

daha yüksek olduğu gözlenirken duyusal özellikler açısından farklılık olmadığını 

belirlemişlerdir. 

Ortakci vd. (2012) yaptıkları çalışmada, düşük nemli yarı yağlı  Mozzarella 

peyniri üretimindeki pasta filata (peynir 55 ºC 'ye ısıtılma ve 70 ºC sıcak tuzlu 

su içinde germe) işleminin ve depolanması sırasında  aljinat mikrokapsüllerinde 

kapsüllenmesinin, probiyotik  L. paracasei LBC-1’in   hayatta kalması üzerinde 

etkisi araştırılmıştır. Mozzarella peynirinin üretiminde uzama işleminin serbest 

(~1010 kob/g) ve jel kapsüllenmiş (~5×108 kob/g) probiyotik  L. paracasei LBC-

1 sayısında  sırasıyla 0.4 ve 0.2 log azalmaya neden olduğunu tespit etmişlerdir.  

Probiyotik kültürün oksijene, donmaya ve kurutmaya duyarlı olduğu 

bilinmektedir. Ancak ticari probiyotikler, dondurulmuş veya 

dondurularak kurutulmuş bir biçimde pazarlanmaktadır. Probiyotik kültürlerin 

dondurulması sonucunda karşılaşılacak teknolojik olumsuzlukları gidermek için 

çalışmalar yapılmaktadır (Amine vd., 2014).  

Amine vd. (2014), aljinat boncukları kullanılarak yapılan mikrokapsülasyonun 

(ME),  Cheddar peyniri üretimi ve 21 gün 4 ºC’de depolanması sırasında −80 ºC 

'de donmuş B. longum 15708'in simüle edilmiş gastrointestinal sistemde 

canlılığını araştırmıştır. Bu amaçla damlacık ekstrüzyon yöntemi (ADE) ve iki 

polimeri (doğal ve palmitoillenmiş aljinat) içeren emülsiyon yöntemi 

karşılaştırılmıştır. Damlacık ekstrüzyon yöntemi kullanılarak üretilenler 

boncuklar kullanılarak ME tekniği, emülsiyon tekniği ile üretilenlerden B. 

longum  daha uzun süre canlı kaldığı belirtilmiştir.  

2.6.3. Sütün pıhtılaşması 

Peynir yapım sürecinin önemli bir parçası, sütün kazein ve yağını içeren ancak 

suyun ana kısmını ve genellikle peynir altı suyunu dışarı atmış katı bir pıhtıya 

dönüştürülmesidir. Kazeini pıhtılaştırmak için peynir mayası eklenmelidir. 

Böylece daha sonra presleme, tuzlama ve olgunlaştırma gibi işlemlerle modifiye 

edilen peynirin temeli oluşur (da Cruz vd., 2009). 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mozzarella-cheese
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mozzarella-cheese
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Peynir üretiminde sütü pıhtılaştırmak için iki temel yöntem kullanılır. Bunlar 

peynir mayası veya asitle sütün pıhtılaştırılmasıdır. Genel olarak asitle 

pıhtılaşmış peynirler yumuşaktır, peynir mayası ile pıhtılaştırılan peynirler 

serttir (Farkye, 2004). 

2.6.4. Tuzlama  

Başlangıç aktivitesini yavaşlatmak veya engellemek ve peynirin tadını arttırmak 

için peynire tuz eklenir (Farkye, 2004).  

Tuzun peynirde üç ana işlevi vardır: koruyucu olarak işlev görür, lezzete 

doğrudan katkıda bulunur ve bir diyet sodyum kaynağıdır. İstenen pH, su 

aktivitesi ve redoks potansiyeli ile birlikte tuz, bozulmayı en aza indirerek ve 

patojenlerin büyümesini önleyerek peynirlerin korunmasına yardımcı olur 

(Guinee, 2004). 

Peynirdeki tuz, su aktivitesi üzerindeki etkisi ile peynir olgunlaşmasını, 

mikrobiyal büyümeyi, çeşitli enzim aktivitelerini ve peynirlerin proteolizini 

etkilemektedir (Farkye, 2004; Karimi vd., 2011). 

Peynirler pıhtılaşma ve pıhtı oluşumundan sonra tuzlanır. Peyniri tuzlamak için 

üç temel yöntem vardır:  

1)Kuru tuzlama: kuru tuz kristallerinin imalat sonunda kırık veya öğütülmüş 

pıhtı parçalarına doğrudan eklenmesi ve karıştırılması, örneğin Cheddar.  

2)Yüzey kuru tuzlama: kuru tuz veya tuz bulamacının kalıplanmış pıhtıların 

yüzeyine sürtünmesi, örneğin mavi tip peynirler.  

3)Salamura tuzlama: kalıplanmış peynirin tuzlu su çözeltisine batırılması, 

örneğin Edam, Gouda, Saint Paulin, Provolone, vb. (Guinee, 2004). 

Peynirdeki tuz varlığı probiyotik suşların canlılığını kısıtlamaktadır. Probiyotik 

bakteri içeren fonksiyonel peynirlerde, tuz konsantrasyonu % 4'ün üzerinde 

olduğunda probiyotik bakterilerin canlılığı önemli ölçüde azalır (Özer vd., 

2009). Bu nedenle, doğal olarak yüksek konsantrasyonlarda sodyum içeren 

peynirlerin üretim süreçlerini fonksiyonel özellikleri içerecek şekilde optimize 

etmeleri gerekmektedir (Karimi vd., 2012). Peynirlerdeki sodyum içeriğini 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/probiotic-bacteria
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/probiotic-bacteria
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azaltmak için makul bir teknolojik seçenek, sodyum klorürü potasyum klorür ile 

değiştirmektir (Gomes vd.,  2011a). 

Karimi vd. (2012) yaptığı bir çalışmada, Lc. lactis, L. cremoris ve S. thermophilus 

MTF1 içeren ultra filtre süt kullanılarak üretilen probiyotik İran Feta peynirinde 

NaCl'nin KCl ile kısmi olarak yer değiştirilmesinin fiziksel, kimyasal, 

mikrobiyolojik ve duyusal etkileri incelenmiştir. Bir sızdırmazlık makinesinde 

(Primodan), peynirin üst yüzeyine % 3 kuru tuzlama (% 100 NaCl, % 50 NaCl: 

% 50 KCl,  % 75 NaCl: % 25 KCl veya % 25 NaCl: % 75 KCl)  yapılmıştır. Daha 

sonra numuneler, olgunlaşma süresi boyunca (5 ºC 'de 90 gün) soğuk bir odaya 

bırakılmıştır. 90 günlük olgunlaşma süresinin sonunda probiyotik ve probiyotik 

olmayan başlangıç bakterilerinin, NaCl ile karşılaştırıldığında daha fazla 

miktarda KCl varlığında aktivitelerini daha iyi koruduğu ve olgunlaşma 

döneminde daha yüksek asitlenme oranına yol açtığı gözlenmiştir. KCl 

varlığında probiyotik bakterilerin aktivitelerini daha iyi korumasının sebebinin 

K iyonlarının probiyotikler için bir büyüme faktörü olarak görülmesine 

bağlanmıştır. Peynirlerdeki KCl miktarının artması sinerezi arttırmıştır. 

Depolama sırasında sinerezdeki önemli artışın sertlik  ve yapışkanlıktaki artışa 

neden olduğu ve duyusal özelliklerin dokusunu etkilediği gözlenmiştir. 100:0 ve 

75: 25 (NaCl: KCl) oranı ile tuzlanmış peynirler, panelistler tarafından lezzet ve 

genel kabul açısından en çok tercih edilenlerinden olmuştur. Diğer peynirlerde 

KCI oranı arttıkça KCl'ye özgü hafif acı metalik bir tat oluşmuştur. 

Probiyotik bakterilerin canlılığını korumak için mikroenkapsülasyon yöntemi ya 

da tuz direnci geliştirmek için probiyotik bakterilerin zor koşullar altında hücre 

inkübasyonu sağlanabilir (da Cruz vd., 2009). 

2.6.5. Paketleme 

Ambalaj, gıdaların kalitesinin ve raf ömrünün korunmasında temel bir rol 

oynar. Ambalaj, koruma sisteminin entegre bir parçasıdır ve gıda ile dış 

atmosfer arasında bir bariyer görevi görerek gıda ürününü korur. Ambalajın 

sağladığı koruma, doğrudan tüketicinin güvenliği ile ilgili olduğu için en önemli 

faktör olduğunu düşünülmektedir. Ambalaj, raf ömrü boyunca ürünü 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/sensory-properties
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etkileyebilecek istenmeyen değişiklikleri en aza indirmek için her bir gıda ürünü 

için uygun olarak seçilmelidir (da Cruz vd., 2007). 

Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp. gibi probiyotik bakteriler, mikro-

aerofil veya anaerobik oldukları için  oksijenin varlığı, hayatta kalmaları için bir 

tehdit oluşturmaktadır  (da Cruz vd., 2009 ). Probiyotik bir ürünün depolanması 

sırasında paket içindeki oksijen seviyesi, probiyotik bakterilerin ölümünü 

önlemek için mümkün olduğunca düşük olmalıdır (Miller vd., 2003; da Cruz vd., 

2007). Bunun için uygun paketleme sistemini seçilmelidir. Düşük oksijen 

geçirgenliğine sahip film plastik, vakum paketleme veya aktif paketleme gibi 

sistemler seçilebilir (da Cruz vd., 2009).  

Kasımoğlu vd. (2004) yaptıkları çalışmada, L. acidophilus 593N' in vakumda 

veya tuzlu suda depolanan Türk beyaz peynirlerinin olgunlaşması sırasında L. 

acidophilus 593N' in canlılığına etkisini araştırmıştır. 90 gün boyunca 4 ºC 'de 

olgunlaştırılan probiyotik peynirlerin laktik asit içeriği, hem vakumlu hem de 

tuzlu su içinde depolanan peynirlerde kontrollerinden biraz daha yüksek 

olduğu gözlenmiştir. Vakum paketinde olgunlaşma yapılan peynirlerde  L. 

acidophilus 593N sağlık üzerindeki olumlu etkiler için gerekli olan 107 kob/g 

sayılarına ulaşmıştır. Vakumlu paketlenmiş probiyotik peynir, en yüksek 

proteoliz seviyelerine ve duyusal skorlara sahip olduğu gözlenmiştir. Bu 

nedenle, probiyotik Türk Beyaz peynirlerini depolamak için vakum paketleme 

tercih edilebileceği belirtilmiştir. 

2.6.6. Olgunlaşma  

Birçok peynir, özellikle lezzet ve aroma olmak üzere kendi duyusal özelliklerini 

elde etmek için ek bir zamana ihtiyaç duyar. Bu amaca ulaşmak için, belirli bir 

süre için kontrollü çevre koşullarına sahip özel bir odada tutulurlar. Bu işleme 

olgunlaşma denir ve son ürün olgunlaşmış peynir olarak adlandırılır (da Cruz 

vd., 2009). Rennet ile pıhtılaştırılmış peynirler, çeşitliliğe bağlı olarak yaklaşık 

iki hafta ila iki veya daha fazla yıl arasında olgunlaştırılır (McSweeney, 2004). 

Peynir olgunlaşması, peynirin son lezzetini (tat ve koku) ve dokusunu etkileyen 

en önemli faktörlerden biridir (Everett ve Auty, 2008; Homayouni vd., 2020).  

Cheddar peyniri, Beyaz salamura peyniri gibi peynirler  lezzet ve aroma olmak 
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üzere kendi duyusal özelliklerini elde etmek için  olgunlaştırılan peynirlere 

örnektir (Homayouni vd., 2020). 

Peynir olgunlaşması, genellikle glikoliz, lipoliz ve proteoliz olarak adlandırılan 

çeşitli biyokimyasal ve metabolik işlemlerin bir sonucudur (Farkye, 2004). En 

yaygın olarak kullanılan probiyotik bakteriler olan laktobasiller ve 

bifidobakteriler proteolitik ve peptidolitik enzime sahip oldukları için proteolizi 

etkileme potansiyeline sahiptir (Bergamini vd., 2009). 

Proteoliz, süt (plasmin), peynir mayası (pepsin ve kimozin) içinde bulunan 

enzimler ve başlangıç kültürleri tarafından salınan mikrobiyal enzimlerden 

kaynaklanır. Bu enzimlerin aktiviteleri kazeinleri hidrolize eder ( α s1 -, α s2 -, β - 

ve κ-casein), bu da büyük ve orta boy peptitlerin oluşumuna sebep olur. Bu 

peptitler ayrıca, peynirlerin mikroflorasındaki starter bakteriler, starter 

olmayan laktik asit bakteriler (NSLAB) ve probiyotik bakterilerden kaynaklanan 

proteolitik enzimlerle daha küçük peptitlerin oluşumuna yol açabilir (Ong vd., 

2007). 

Laktobasiller, bifidobakterilerden daha iyi bir proteolitik sisteme sahiptir, bu da 

kazeini hidrolize etmelerini ve süt ortamında yetişmelerini sağlar. Proteolitik 

yeteneklerdeki bu farklılıklar L. paracasei ve L. acidophilus’un ön inkübasyon 

aşaması sırasında bifidobakterilerden daha iyi büyüdüğünü açıklamaktadır 

(Bergamini vd., 2009). 

Başka bir çalışmada, koyun sütü kullanılarak yapılan Scamorza peynirine 

probiyotik suşların (L. acidophilus ve B. longum ve B. lactis karışımı) dahil 

edilmesi ve peynir yapımı sırasında probiyotik bakterilerin hayatta kalması 

araştırılmıştır. Peynirlerdeki olgunlaşma işlemi, kullanılan probiyotik suşa göre 

farklı şekilde etkilenmiştir. B. longum ve B. lactis suşlarının karışımı, peynirde 

daha fazla proteolizi sürdürdü ve daha karmaşık çözünür peptit oluşumuna yol 

açtığı, L.acidophilus suşu ise lipolize etki ederek  peynirde oleik asit ve  konjüge 

linoleik asit  içeriğini artırdığı gözlenmiştir (Albenzio vd., 2013). 

Endüstriyel bir ortamda veya bir çiftlik ölçeğinde yapılan peynirlerin 

olgunlaşması sırasında starter olmayan laktik asit bakterilerinin 

geliştirilmesi, peynir yapım sürecinin kontrolsüz bir faktörüdür. Peynir kalitesi 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/lactic-acid-bacterium
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düşünüldüğünde bu dikkate alınmalıdır, çünkü laktik asit bakterilerin büyümesi 

peynirin kimyasal bileşimini ve lezzetini etkilemektedir. Bu nedenle diğer 

kontrolsüz laktik asit bakterilerinin büyümesini kontrol etmek için “ek 

kültürler” olarak bilinen seçilmiş laktik asit bakteri suşları eklenmesi ile başarılı 

sonuçlar alınabilir ( Burns vd., 2012). 

Yapılan bir çalışmada, Cremoso peynirlerinde  (yumuşak peynir çeşidi)  

başlangıç kültürü olmayan laktobasillerin ve iki ek kültürün probiyotik 

performansı incelenmiştir. Çalışmada laktobasil içermeyen bir kontrol peyniri 

ve  L. plantarum I91 ve L. paracasei I90  içeren iki deneysel 

peynir hazırlanmıştır. Hem L. paracasei I90 hem de L. plantarum I91, peynir 

matrisinde ek kültürler olarak yeterli bir performans göstermiştir, ürünlerin 

genel bileşimini değiştirmemiştirler ve peynir olgunlaşması sırasında 

asidifikasyona neden olmamışlardır. Probiyotik eklenmiş peynirler, çoğu 

tüketici için en az kontroller kadar kabul edilmiştir. Seçilmiş laktobasil 

suşlarının kullanılması teknolojik ve probiyotik bir rol oynadığı, peynir 

kalitesinin standartlaşmasına katkıda bulunduğu ve bağırsak mukozasında in 

vivo yararlı sağlık etkilerine katkıda bulunmuştur (Burns vd., 2012). 

Olgunlaşmış peynirlerde probiyotik adayları seçerken, peynir üretim süreci 

boyunca ve olgunlaşma döneminde hayatta kalma yeteneklerini değerlendirmek 

önemlidir (Homayouni vd., 2020). Olgunlaşma sıcaklığı, peynir olgunlaşması 

sırasında probiyotiklerin canlılığını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle 

olgunlaşama sıcaklığı probiyotiklerin gelişimine uygun olmalıdır (Karimi vd., 

2011). 

Yapılan bir çalışmada, probiyotik Cheddar peynirlerinin 24 hafta boyunca 

olgunlaşması sırasında, farklı olgunlaşma sıcaklıklarının (4 ve 8 ºC) probiyotik 

bakterilerin (B. longum 1941, L. casei 279 ve  L. acidophilus 4962) hayatta 

kalması ve proteoliz üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Probiyotik 

mikroorganizmalar 24 hafta boyunca hem 4 ve 8 ºC 'de olgunlaşma sırasında 

Cheddar peynirlerindeki canlılıklarını korudukları gözlenmiştir. 8°C'de 

olgunlaşan L. casei 279 ve L. acidophilus 4962 ilavesi yapılan probiyotik 

peynirlerin daha yüksek proteoliz seviyesine sahip olduğu gözlenmiştir (Ong ve 

Shah, 2008). 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/lactic-acid-bacterium
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/lactobacillus
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/mucosa
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Taze peynirler (olgunlaşmanın olmadığı peynirlerde), kısa raf ömrüne sahip 

olduklarından probiyotiklerin yaşayabilirliklerinin uzun süreli olgunlaşan 

peynirlere göre daha fazla olduğu bildirilmiştir (Homayouni vd., 2020). 

2.6.7. Depolama 

Yetersiz saklama koşulları probiyotiklerin canlı kalma yeteneğini etkiler. 

Depolama koşullarının sıkı izlenmesi çok önemlidir çünkü depo koşullarındaki 

arıza ürünün fonksiyonel durumunu tehlikeye atabilir ve patojenik 

mikroorganizmaların büyümesine yol açabilir. Bu nedenle depolama sıcaklığı 

sık sık kontrol edilmelidir. Satış noktalarının çoğunda bulunan yüksek sıcaklığın 

probiyotik popülasyonların hayatta kalması üzerinde olumsuz bir etkisi vardır 

ve peynirlerde (renk, doku ve lezzet) istenmeyen değişikliklere neden olur ve 

bu da ürünün tüketici tarafından reddedilmesine yol açar (da Cruz vd., 2009 ). 

Gıdaların depolanması sırasında sadece bakteri değil mantarlar ve toksik 

metabolitleri bozulma ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Mantarlar ve 

küflerin alerjenik sporlar ürettiği ve mikotoksinlerin ciddi sağlık tehlikeleri 

oluşturduğu bilinmektedir (Ahmadova vd., 2013). 

Bozulabilir hammaddelerin bakteriyel fermantasyonu, uzun bir raf ömrü 

boyunca yiyecek ve içeceklerin besleyici değerini korumak için yüzyıllardır 

kullanılmıştır. LAB metabolizmasının son ürünleri (Laktik asit, hidrojen 

peroksit, diasetil, asetoin ve diğer organik asitler) ve LAB’nin ürettiği 

bakteriyosinler, gıdanın bozulmasına neden olan mikroorganizmaları 

engelleyerek biyo-koruyucu olarak işlev görürler (Deegan vd., 2006). Kim 

(2005) yaptığı çalışmada; L. casei, Lactiplantibacillus pentosus, Loigolactobacillus 

coryniformis ve Latilactobacillus sakei gibi LAB türlerinin organik asitler ve 

bakteriyosinler gibi antifungal özellikte toksik maddeler ürettiklerini 

bildirmiştir.  

Ahmadova vd. (2013) yaptıkları çalışmada, Azerbaycan'da üretilen ev yapımı 

peynirden izole edilen probiyotik Latilactobacillus curvatus A61 suşu 

antibakteriyel ve antifungal aktivitelerin değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın 

sonucunda, L. curvatus A61 suşunun, Listeria monocytogenes ve Bacillus cereus 

gibi bazı gıda kaynaklı patojenlere karşı geniş bir yelpazede inhibitör aktivite 
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sergilediği gözlenmiştir. Ayrıca L. curvatus A61, güçlü bir antifungal ve anti-

 Listeria aktivitesi gösterdiği gözlenmiştir. Böylece antifungal özellikte olan 

LAB’nin gıda depolanmasında, koruyucu olarak iyi bir potansiyele sahip 

olabileceği gösterilmiştir. 

 

2.7. Burrata İle İlgili Çalışmalar 

 

Dambrosio vd. (2013) işleme hijyen kriterlerini (koagülaz pozitif stafilokoklar 

[CPS] ve E. coli) ve gıda güvenliği kriterlerini için Puglia bölgesinde üretilen 404 

Burrata peynirinde mikrobiyolojik çalışma yapılmıştır. 404 Burrata peynirinde 

ortalama E. coli  4.4 102 kob/g olduğu gözlenmiştir. Bu örneklerin 15 (% 3,7) 

tanesinde E. coli değerlerini 103 kob/g'den fazla olduğu ve koagülaz pozitif 

stafilokok olduğu tespit edilmiştir. S. aureus'un  pozitif örneklerin her birinde 

tanımlanmış ve karakterize edilmiştir (7'si (% 46,6) stafilokokal enterotoksin A, 

5'i (% 33,3) stafilokokal enterotoksin C, 2'si (% 13,3) stafilokokal enterotoksin 

D üretmiştir ve 1 (% 6,6) hem stafilokokal enterotoksin A hem de D üretmiştir). 

Salmonella spp. ve Listeria monocytogenes  gözlenmemiştir. Sonuç olarak 

Burrata peynirinin mikrobiyolojik kalitesinin iyi kabul edilebileceği, ancak daha 

fazla gıda güvenliğini garantilemek için işleme sırasında ham maddelere ve iyi 

hijyene dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 

Di Cerbo vd. (2020) pastörize süt ve çiğ süt kullanılarak üretilen Burrata 

peynirleri karşılaştırılmıştır. Çiğ ve pastörize süt Burrata peynirleri arasında 

fizikokimyasal özelliklerde herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir. Çiğ süt 

kullanılarak üretilen Burrata peynirinde nem(%) 69.39 ± 3.48, yağ 18.35 ± 2.33, 

protein (%) 10.50 ± 2.31, NaCI (%)  0.45 ± 0.25, su aktivitesi 0.97 ± 0.004, pH 

6.21 ± 0.27 gözlenirken Pastörize süt kullanılarak üretilen Burrata 

peynirlerinde sırasıyla 70.48 ± 2.10, 17.55 ± 2.43, 10.12 ± 2.04, 0.39 ± 0.19, 0.97 

± 0.008, 6.35 ± 0.12 olduğu belirlenmiştir. Tüm numunelerin nem değeri genel 

olarak % 70.01 ± 2.75 değerinde olduğu tespit edilmiştir. Pastörize süt 

kullanılarak üretilen Burrata peynirlerinde,  Salmonella spp., L. monocytogenes 

ve B. cereus saptanmazken, patojenik olmayan Yersinia enterocolitica suşunun 

pozitif olduğu gözlenmiştir. Pastörize sütten üretilen Burrata peynirinde toplam 
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canlı sayımı (TVC)(6.34 ± 1.18 Log kob/g) ve E. coli (2.54 ± 0.72 Log kob/g), çiğ 

sütten üretilen Burrata peyniri örneklerine (sırasıyla 7.15 ± 0.80 ve 4.47 ± 1.05 

Log kob/g) göre önemli ölçüde daha düşük olduğu gözlenmiştir. 

 

Yapılan bir çalışmada farklı hammadde ve üretim teknikleri kullanılarak 

üretilen Burrata peynirinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri 

değerlendirilmiştir. Burrata peynirleri, farklı üretim tekniği uygulanan iki farklı 

fabrikadan sağlanmıştır. Burrata peynirlerinin bir kısmı geleneğe göre çiğ süt ve 

peynir altı suyu kremasından başlayarak tamamen manuel olarak üretilirken 

diğerleri pastörize süt ve UHT krema ile endüstriyel peynir yapımındaki gibi 

çoğu Mozzarella üretim hattında tipik olan özel ekipman kullanılarak 

üretilmiştir. Toplam canlı sayımı (TVC) ve E. coli  için geleneksel üretilen 

Burrata peynirlerinde (sırasıyla 7.85 ± 0.28,  5,35 ± 0,11)  

endüstriyel üretilenlere(7.11 ± 0.17, 3.62 ± 0.24) göre daha yüksek değerler 

alındığı gözlenmiştir.  Geleneksel üretilen  burratada  koagülaz pozitif 

stafilokoklar ve Yersinia enterocolitica gözlenmiştir. Geleneksel üretilen burrata 

peynirlerinde endüstriyel üretilenlere daha düşük su aktivitesi (sırasıyla 0.963 

± 0.003, 0.969 ± 0.001 ) ve pH değerleri (sırasıyla 6,35 ± 0,14, 6.51 ± 0.15) ve 

daha yüksek NaCl konsantrasyonu (sırasıyla 0.99 ± 0.56, 0.12 ± 

0.01)  göstermesine rağmen, daha yüksek  E. coli  içermesi, geleneksel peynir 

yapımı süreci boyunca hijyenik prosedürlere daha doğru uyulması gerektiğini 

göstermektedir (Rea vd., 2016). 

 

Yapılan başka bir çalışmada Burrata peynirinin raf ömrünü uzatmak 

için, lizozim ve EDTA disodyum tuzunun (Na 2- EDTA) etkilerini  MAP 

koşulları ile veya MAP olmadan değerlendirilmiştir. Burrata peynirleri, ekşi 

kremaya Na 2 -EDTA tuzu (50  m M ) ve farklı oranlarda lizozim ( 150  mg/ kg, 

250  mg / kg ve 500  mg / kg) eklenerek hazırlanmıştır. Peynirler, MAP (% 95 

CO2 boyunca  ve % 5 N2  ) paketlenmiştir ve 9 günlük depolamaya bırakılmıştır. 

Lizozim ve EDTA disodyum kombinasyonunda enziminin en yüksek 

konsatrasyonun MAP koşulları altında Burrata peynirinin duyusal 

özelliklerinden ödün vermeden raf ömrünü uzattığı gözlenmiştir (Conte vd., 

2011). 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/lysozyme
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/lysozyme


38 
 

 

Trani vd. (2016) yaptıkları çalışmada inek sütü ve kaymağından yapılan taze bir 

"pasta filata" peyniri olan Burrata peynirinin yüksek kalori içeriğini düşürmeye 

çalışmışlardır. Bu amaçla Burrata peynirinin yağını azaltarak bitkisel kaynaklı 

çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) ile güçlendirmişlerdir. Çalışmada krema, 

keçiboynuzu tohumu unu süspansiyonu ile seyreltilerek özel olarak geliştirilen 

% 14 yağlı krema elde edilmiştir. Burrata peynirleri keten tohumu ve 

Carthamus tinctoriusoil'den türetilen ve sırasıyla C18: 3: n3 (α-linolenik asit, 

ALA) ve 9cis, 11trans- ve 10trans, 12cis-konjuge linoleik asit bakımından 

zenginleştirilmiştir. Maksimum 7·0 mg g-1 yağ ALA ve 6·8 g-1 yağ konjüge 

linoleik asit ilavesi, 7 günlük depolama duyusal üzerinde olumsuz bir etkiye 

neden olmadığı gözlenmiştir. Ürünün içeriğinin % nem değeri 62.6'dan % 68.4'e 

yükseldiği, kuru maddede % yağ değeri ise 59.1'den % 34.7'ye düşürülmesi 

nedeniyle kalori içeriği 1060.8'den 718 J/100 g'a düştüğü belirlenmiştir (Trani 

vd., 2016). 

 

Minervini vd. (2017) yaptıkları çalışmada, koruyucu laktobasil (L. plantarum 

LPAL ve L. rhamnosus LRB), fruktooligosakkaritler ve inülin kullanarak Burrata 

peynirinin fonksiyonel özellikleri ve raf ömrü üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu 

amaçla; geleneksel üretilen (kontrol), % 0.5 fruktooligosakkarit ve inülin ilavesi 

yapılan (DF), sadece süte koruyucu laktobasil ilave edilen (PL peynir),hem süte 

hem iç dolgu sıvısına koruyucu laktobasil ilave edilen (2PL), sütte koruyucu 

laktobasil ve diyet lifleri kullanılarak (DF_PL), sütte ve iç dolgu sıvısında 

koruyucu laktobasil ve diyet lifleri (DF_2PL) kulanılarak altı çeşit Burrata 

peyniri üretilmiştir ve 16 gün depolanmıştır. Yalnızca süte koruyucu laktobasil 

eklenerek üretilen Burrata peynirleri (PL ve DF_PL), peynir yapımı ve 

depolanması sırasında asitlik gelişiminin düşük düzeyde olduğu gözlenmiştir. 

Koruyucu laktobasillerin peynir yapımı ve depolama sırasında ortam 

mikrobiyotasından kaynaklanan bileşenleri (örneğin; S. thermophilus, Lc. lactis 

ve Leuconostoc lactis) azalttığı belirtilmiştir. Farklı mikrobiyom düzeneklerine 

göre Burrata örneklerinin peptit profilleri ve serbest amino asit seviyeleri 

açısından farklılık gözlenmiştir. Duyusal analizde gösterildiği gibi, süte 
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koruyucu laktobasil ilavesi, Burrata peynirinin lezzetini iyileştirdi ve raf 

ömrünü uzattığı gözlenmiştir. 

 

Burrata ile ilgili literatürde çok fazla çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın 

amacı taze olarak tüketilen Burrata peyniri üretiminde probiyotik kullanımının 

4 ºC’de 21 gün depolama boyunca duyusal, fizikokimyasal ve mikrobiyolojik 

özelliklerine etkisini belirlemektir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

3.1. Materyal 

 

Peynir üretiminde kullanılan çiğ inek sütü (% 3.5 yağlı) ve antibiyotik testi 

yapılarak dolumu sağlanan Ari İşletme Sağlık Sertifikası olan Tonton Gıda San. 

ve Tic. A.Ş.’den ve peynir iç dolgusunda kullanılan krema Yörükoğlu Gıda San. ve 

Tic. A.Ş. (Antalya, Türkiye) tarafından temin edilmiştir. 

 

Peynir starter kültürü (Lactococcus lactis subsp. lactis ve Lactococcus lactis 

subsp. cremoris ve Streptoccoccus salivarus subsp. thermophilus), Danisco 

Choozit RA LYO (50381, Fransa)’dan, probiyotik bakteri olarak 

Lacticaseibacillus casei (ATCC 393, NCDO 161, WDCM 00100)  standart kültürü, 

DSMZ (Almanya) firmasından temin edilmiştir. Araştırmada pıhtılaştırıcı enzim 

olarak Fermento (İntermak A.Ş., Konya) sıvı  ticari  peynir  mayası 

kullanılmıştır. 

 

Peynir üretimi sırasında Alfasol A.Ş. (İtalya)’den temin edilen CaCl2 ve salamura 

hazırlanmasında Billur tuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. (İzmir)’den temin edilen tuz 

kullanılmıştır.   

 

3.2. Yöntem 

 

3.2.1. Lacticaseibacillus casei’nin aktifleştirilmesi 

 

Lacticaseibacillus casei kültürü protokole uygun Nutrient broth içinde 30 dk. 

aktifleştirilmiştir. L. casei kültüründen 100 µL alınarak içerisinde 9.90 mL De 

Man Rogosa and Sharpe (MRS)–Broth (Neogen®, A.B.D.) bulunan cam deney 

tüplerine aktarılmış ve tüpler anaerobik ortama anaerocult® konularak 300C’de 

48 saat inkübasyona ile ön aktifleştirme işlemi uygulanmıştır. Ön aktifleştirme 

işleminden sonra ürün üretimi için gerekli inokülasyon miktarını sağlamak 

amacıyla ikinci aktifleştirme yapılmıştır. L. casei’den 10’ar mL alınarak 90 mL 

MRS-broth’a eklenmiştir ve 300C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. 
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Şekil 3.1. Aktifleştirilmiş Lacticaseibacillus casei 

 

Aktifleştirilen kültürlerden farklı oranlarda inokulum miktar çalışması yapılmış 

ve  % 2 oranın mikroorganizma içereğinin yeterli olduğu tespit edilmiştir ve bu 

oran kullanılmıştır. Kültürün içeriği göre yaklaşık 108 kob/ml olarak 

belirlenmiş, Burrata dolgu maddesinde bu içerik kullanılmıştır. 

Peynir üretimde kullanılması için UHT süt içine aktifleştirilmiş L. casei 

kültüründen % 2 oranında eklenmiş ve 350C’de 24 saat inkübe edilmiştir.  

 

3.2.2. Burrata peynirinin üretimi 

 

Burrata peyniri üretim teknolojisi ve ürün özellikleri Peynir Tebliğ’inde henüz 

olmayan bir peynirdir. Burrata peynirinin orjininin Türkiye olmaması sebebiyle 

tüm ürün özellik ve üretim ile ilgili bilgileri literatürlerden sağlayarak 

geliştirilmiştir (Minervini vd.,2017; Rea vd., 2016). Ayrıca İtalya’da uzun yıllar 

yaşamış İtalyan peynirlerinin hepsine hakim bir peynir ustasıyla telefon 

görüşmesi yaparak, Burrata peynirinin üretim aşamaları ile ilgili çok önemli 

destek sağlanmıştır.  

 

Burrata peyniri mozzarella peynirinden geliştirilen bir peynirdir.  Mozzarella 

peynirine şekil verilerek dış küresi oluşturulur ve iç dolgusunda da bu peynir 

küçük parçalara ayrılarak kullanılır. 
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3.2.2.1. Mozzarella peynir üretimi 

 

Çiğ inek sütüne 68 ºC’de 10 dakika ısıl işlem uygulanmıştır. Isıl işlem görmüş 

süte 37ºC’de starter kültür (% 0.01) ilave edilmiştir. Ön olgunlaşma için 37ºC’de 

30-40 dakika fermentasyon uygulanmıştır.  Fermentasyon sonrası süte maya 

kuvveti ile belirlenen oranda rennet enzimi (yaklaşık % 0.006) ilave edilmiştir 

(Şekil 3.2). Pıhtının kesim olgunluğuna ulaşması (pH:6.2) için 45-60 dakika 

beklendikten sonra, pıhtı 1.5–2 cm boyutlarında kesilmiştir. Peynir altı suyunun 

ayrılması için cendere bezine alınarak 20-30 dk pıhtı dinlendirilmiştir (Şekil 

3.3).  

 

 
 

Şekil 3.2. Sütün pastörizasyonu, kültür ve enzim ilavesi 
 

 

     
 

Şekil 3.3. Pıhtı oluşumu ve pıhtı kesimi 
 
 

Fermantasyon sonrası teleme eşit gramaja ayrılmış ve her biri ayrı ayrı 85-90 

ºC‘deki sıcak su içerisinde karıştırılarak, paslanmaz çelik içerisinde 1-2 dk süre 

ile haşlanmıştır. Haşlama işlemi sırasında peynire yoğurma işlemleri 
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uygulanmıştır.  Haşlama işlemine peynirler düzgün parlak ve homojen bir yüzey 

oluşuncaya kadar devam etmiştir (Şekil 3.4.1). Haşlanan peynirler istenen 

kıvamı alınca içi boş küre şekli (bu şeklin kalınlığı 3-4 mm) verilerek (Şekil 

3.4.2), içerisine iç dolgusu ilave edilmiş (Şekil 3.4.3) ve buzlu suda (Şekil 3.4.4) 

birkaç dakika bekletilerek şekillendirme işlemi tamamlanmıştır (Şekil 3.4). Şekil 

3.5’de Burrata peyniri üretim akış şeması verilmiştir. Burrata peynirleri 100-

120 g ağırlığındadır ve yaklaşık çapı 8-10 cm’dir. İç dolgusu bu ağırlığın % 85-

90’ının kapsar.  

 

 

     
                 

    
 

Şekil 3.4. Telemenin yoğurulması ve açılması (1) Hamura iç dolgunun ilavesi (2) 
Dolgusu ilave edilen peynire küre şekli verme (3) Burrata peynirinin 
buzlu su uygulaması (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

4 

3 
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Şekil 3.5. Burrata peynirinin üretim akış şeması 

Çiğ süt 

Isıl işlem 
(68 ºC; 10 dakika) 

 

Soğutma  
(37 ºC) 

 

Starter kültür ilavesi (% 0.01)  
Ön olgunlaşma (30 dakika) 

 

Enzim ilavesi  
(37 ºC ) 

Pıhtı kesimi ve dinlendirme   

(40 dakika) 

Peynir altı suyu (PAS) tahliyesi 

Baskıya alma  
(37ºC) 

Telemenin kesilmesi 
(pH 6.2) 

Haşlama (85-90ºC)  -Yoğurma  
  

Mozzarella Peyniri 

Peynire dış küre şeklinin verilmesi 
Kültürsüz iç dolgu 

(Krema+Mozzarella) 

Probiyotik kültürlü iç dolgu 
(L. casei’li krema+Mozzarella) 

Kontrol Burrata Peyniri                   

(C-BC) 

Probiyotik Burrata Peyniri               

(LC-BC) 

Soğutma - % 1’lik Salamurada depolama 
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3.2.2.2. Burrata peyniri iç dolgusunun hazırlanması 

 

Şekil 3.5’de belirtildiği üzere üretilen Mozzarella peyniri Burrata peynirlerinin 

iç dolguları için ayrılmıştır. Burrata peynirininin iç dolgusunda krema ve 

yaklaşık 1 cm uzunluğunda, 0.2-0.4 cm kalınlığında Mozzarella peynir parçaları 

bulunmaktadır.  Araştırmamızda iki farklı iç dolgusu hazırlanmıştır.  

Kontrol grubu peynirinin iç dolgusu % 50 UHT krema ve % 50 Mozzarella 

peynir parçaları içermektedir. Probiyotik grubu peynirinin iç dolgusu için L. 

casei kültürü ile geliştirilmiş % 50 UHT krema ve % 50 Mozzarella peynir 

parçaları içermektedir. Kremaya%2 oranında L. casei kültürü ilave edilelerek 37 

ºC’de 12 saat fermente edilerek, bir gün önceden hazırlanmıştır (Şekil 3.6). 

 

 

Şekil 3.6. Peynirler için hazırlanan iç dolgu 

 

Şekil verilen Burrata peynirleri (Şekil 3.7) cam kavanozlar içinde % 1’lik 

salamurada (Salamura pH:7.89 ve SH:0.2) 4ºC’de 21 gün depolanmıştır. 

Örnekler 1., 7., 14. ve 21. günlerde alınarak fiziko-kimyasal, mikrobiyolojik ve 

duyusal analizleri yapılmıştır. Örnekler aroma analizleri için -20ºC’de 

depolanmıştır. Çalışmamız 3 tekerrür 2 paralel olacak şekilde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

  
 

Şekil 3.7. Burrata peynir görselleri 
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Çalışmada, inek sütünden Burrata peynirlerin üretimi öncesi ön deneme 

çalışmaları yapılarak üretim parametreleri oluşturulmuştur. I. grup (C-BC); 

dolgu içeriği L. casei kullanılmadan hazırlanmış (kontrol grubu), II. grup (LC-

BC); dolgu içeriği L. casei kullanılarak hazırlanmıştır (Çizelge 3.1). 

 
Çizelge 3.1. Burrata peynir örnek kodları 

 
Grup Muamele 

C-BC Dolgu sıvısında probiyotik bakteri içermeyen Burrata peyniri 

LC-BC Dolgu sıvısında L. casei içeren Burrata peyniri 

 
 

3.2.3. Burrata peynirinin fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi 

 

Analizler için hazırlanan Burrata peynirlerinden örnek alınırken iç dolgu ve 

dışındaki Mozzarella’dan oluşan kısım steril koşullar altında homojen hale 

getirilerek örnek alımı gerçekleşmiştir. 

 

3.2.3.1. Titrasyon asitliği analizi 

 

Havana 2.5 gram peynir tartılmıştır. Damıtık su ile bulamaç haline getirilmiştir. 

2-3 damla fenolftalein eklenmiş ve devamlı olarak karıştırılarak 0.25 N NaOH ile 

titre edilmiştir. Havanın içine yıkanarak hafif pembe renk meydana gelene 

kadar titrasyon devam etmiştir. 

Okunan 0.25 N NaOH miktarı orijinal SH büreti kullanıldığı için 10 ile çarpılarak 

SH cinsinden asitlik değeri bulunmuştur. SH değeri 0.0225 ile çarpılarak % L.A. 

olarak asitlik hesaplanmıştır (Anonim, 1995). 

 

3.2.3.2. pH 

 

Örneklerin pH değerleri,  pH-metre  (WTW,  Almanya) kullanılarak ölçülmüştür.  

pH ölçümü öncesinde pH metrenin özel tampon çözeltiler ile kalibrasyonu 

yapılmıştır. Bir beher içerisine alınan 15-20 gram peynir örneğine bir miktar 

destile su ilave edilerek cam bagetle ezilmiştir ve peynir örneklerinin pH değeri 

ölçülmüştür (Anonim, 2000). 
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3.2.3.3. Kurumadde tayini (%) 

 

Örneklerin nem miktarı, hızlı nem tayin cihazı (RADWAG, MA 50.R,  Polanya)  ile 

yapılmıştır. Nem tayin cihazında rutubet oranının tespiti için homojen hale 

getirilen her numueden 3 gr tartılarak cihazın özel alimünyum kabının içine 

yayılmıştır. Numune cihazın içine yerleştirildikten sonra rutubet oranı cihaz 

tarafından otomatik olarak hesaplanmıştır. Okunan değerin 100’den çıkarılması 

sonucu kuru madde miktarı belirlenmiştir.   

 

3.2.3.4. Yağ tayini 

 

Yağ tayini Gerber yöntemine göre yapılmıştır (Anonim, 1995). Bu amaçla Gerber 

peynir bütirometresinin kadehcik kısmına, 3 gram homojen hale getirilmiş 

peynir örneğinden tartılmıştır. Üzerine 10 mL H2SO4 (d:1,55 g/mL) ilave 

edilmiştir ve 60-70ºC’deki susbanyosunda bekletilerek peynirin tamamen 

erimesi sağlanmıştır. Örnekler tamamen eridiğinde bütirometreye 1 mL amil 

alkol ve bütirometrenin 35 taksimatına kadar aynı özgül ağırlığa sahip H2SO4 

ilave edilmiştir. Bütirometrenin üst kısmı lastik tıpa ile kapatılmıştır ve 

bütirometre ters düz edilerek homojen hale getirilmiştir. Daha sonra 10 dk 

Gerber santrifüjünde santrifüj edilmiştir. Santrifüjden çıkarıldıktan sonra 

bütirometre üzerindeki skaladan yağ oranı okunmuştur. Peynir kitlesinde tespit 

edilen % yağ miktarı hesaplanmıştır. İç dolgu için kullanılan kremanında % yağ 

miktarı aynı yöntemle belirlenmiştir. 

 

                
          

    
                                                                                 

 

3.2.3.5. Tuz tayini 

 

Homojen hale getirilmiş peynir örneğinden 5 gram tartılmıştır ve bir miktar 

sıcak destile su yardımıyla havanda iyice ezilmiştir. Serum kısmı balon jojeye 

aktarılmıştır. Aynı işlem tüm tuzun suya geçmesini sağlamak amacıyla 2-3 kez 

tekrarlanmıştır. Balon joje içerisindeki serum kısım bir süre soğumaya 
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bırakıldıktan sonra balonun çizgisine kadar destile su ile seviye tamamlanmış ve 

ardından filtre kağıdından süzülmüştür. Sonra süzülen kısımdan 25 mL alınarak 

üzerine 1 mL Potasyum Kromat (K2CrO4) indikatörü eklenmiş ve 0.1 N Gümüş 

Nitrat (AgNO3) çözeltisi ile kiremit kırmızısı rengi oluşuncaya kadar titre 

edilmiştir. Harcanan gümüş nitrat çözeltisinin miktarından peynirin % tuz oranı 

aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (Anonim, 2007).  

 

              
                 

 
                                                                      

S1= Örneğin titrasyonunda harcanan 0,1N AgNO3 miktarı (mL)  
S2= Şahit örneğin titrasyonunda harcanan 0,1N AgNO3 miktar (mL)  
m= Analiz edilen örnek miktarı(0,25 g peynir) 
 

Kurumaddedeki tuz miktarı (Tk) kütlece % olarak aşağıdaki formülle 

hesaplanmıştır. 

   
       

      
                                                                                                                          

T=Örnekde kütlece % olarak tuz miktarı, g 
R= Örnede % rutubet miktarı 
 

3.2.3.6. Protein, toplam azot, suda çözünen azot, olgunlaşma indeksinin 

belirlenmesi 

 

Burrata peynirlerinde toplam azot ve suda çözünen azot AOAC (1995), 

IDF(1993) metoduna göre Kjeldahl yöntemiyle belirlenmiştir. Peynirlerin 

olgunlaşma indeksi suda çözünen azot/toplam azot oranına göre hesaplanmıştır  

(IDF, 1993). 

 

Toplam azot tayini 

 

10 g peynir örneği 150 mL’lik bir behere tartılmıştır. 0,5 M trisodyumsitrattan 

40 mL yavaş ve dikkatli bir şekilde örneğe ilave edilmiştir ve peynir ezilmiştir. 

İçerisinde örnek ve sitrat çözeltisi bulunan beher, 40ºC’lik su banyosundaki 

çalkalama düzeninde 15-20 dk bekletildikten sonra karıştırılmıştır. Daha sonra 

peynir örnekleri 30 saniye ara ile 4 kez homojenizatörde karıştırılarak homojen 
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hale getirilmiştir. Örnek 200 mL’lik balon jojeye aktarılmışve beher 2 kez 

yıkanmıştır. Balon jojeye aktarılan örneklerde balon çizgisine kadar saf su ile 

seviye tamamlanmıştır. Hazırlanan örnekten tam 2 mL (0,1 g peynir) örnek 

alınarak  Kjeldahl düzeneğinde toplam azot tayini yapılmıştır.  

 

                
                

 
                                                                    

 

formülü kullanılarak hesaplama yapılmıştır.  

N: HCl’in kesin normalitesi  
S1: Örnek için harcanan HCl miktarı(mL)  
S2: Şahit için harcanan HCl miktarı(mL)  
m: Örnek ağırlığı(0,1 g) 
 

Elde edilen % toplam azotlu madde değeri 6,38 faktörü ile çarpılarak  % protein 

değeri hesaplanmıştır (IDF, 1993). 

 

                                                                                                             

 

 Suda çözünen azot tayini 

 

Bir beherde 20 g peynir örneği tartılmıştır ve 40ºC’deki destile sudan 40 mL 

ilave edilerek 2 dk homojenize edilmiştir. 1 saat 40ºC’deki su banyosunda 

bekletildikten sonra +4 ºC’de soğutmalı santrifüjde 3000 x g’de 30 dk santrifüj 

edilmiştir. Santrifüj sonrası üst kısımdaki yağ tabakası spatül ile 

uzaklaştırılmıştır. Sıvı kısım Whatman 42 filtre kağıdından süzülmüştür. Elde 

edilen filtrattan 10 mL alınarak Mikro Kjeldahl metodu ile suda çözünen azot 

oranı belirlenmiştir. 

                      
                

 
                                                          

formülü kullanılarak hesaplama yapılmıştır.  

N: HCl’in kesin normalitesi  
S1: Örnek için harcanan HCl miktarı (mL)  
S2: Şahit için harcanan HCl miktarı (mL)  
m: Örnek ağırlığı 
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Yakma ve destilasyon işlemi  

 

Hazırlanan peynir örnekleri yakma işlemi için Kjeldahl balonuna alınmıştır ve 

üzerlerine katalizör olarak bakır sülfat/ potasyum sülfat karışımı(1/10 w/w) ve 

25 mL sülfürik asit ilave edilmiştir. Sıcaklık kademeli olarak yükseltilerek 2,5 

saat yakma ünitesinde yakma işlemi uygulanmıştır. Yakma tüplerindeki 

örnekler soğuduktan sonra destilasyon düzeneğine alınmıştır. Destilasyonda, 

her bir örnek için indikatör olarak % 4’lük borik asitten 50 mL kullanılmıştır. 

Destilasyon aşamasında örnek üzerine % 37’lik NaOH’den yaklaşık 90 mL ilave 

edilmiştir. Destilasyon süresi her örnek için yaklaşık 3 dk sürmüştür. Elde 

edilen destilat 0,1N HCl asit ile titre edilmişve harcanan miktar kaydedilmiştir.  

 

Olgunlaşma indeksi 

 

Peynir örneklerinde olgunlaşma derecesi aşağıdaki formüle göre hesplanmıştır. 

 

                   
                    

              
                                                       

      

3.2.3.7. Renk analizi 

 

Gıdanın rengi tüketiciler tarafından değerlendirilen ilk kalite parametresidir 

(Markovic vd., 2013). Bu nedenle gıdalarda renk ölçümü işletmeler için önem 

taşımaktadır. Araştırmada Burrata peynir örneklerinin renk değerlerinin 

ölçümü, 3NH YS3060 Konica renk cihazı (UV Grating Spectrophotometer, Çin) 

kullanılarak kullanılarak CIE L*a*b* renk değerleri tespit edilmiştir. Buna göre; 

(L*) açıklık-koyuluk (0, siyah; 100, beyaz), (a*) kırmızıdan yeşile (+a, kırmızı; -a, 

yeşil) ve (b*) sarıdan maviye (+b,sarı; -b,mavi) değişen indeksi göstermektedir. 

Her kullanımdan önce kalibrasyonu yapılan cihazla peynir örneklerinin dış 

yüzeylerinden paralelli olarak ölçüm yapılmıştır. 
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3.2.3.8. Su aktivitesi (aw) analizi 

 

Örneklerin su aktivitesi değerleri, su aktivitesi cihazı (Novasina LabSwift-aw, 

İsviçre) kullanılarak 4ºC’de okunmuştur. Her hafta kalibrasyonu yapılan cihazda 

analizler, oda sıcaklığında gerçekleştirilecektir. Peynir örnekleri homojen hale 

getirilip cihazın haznesine yerleştirilip ölçüm sonucunda cihazın skalasından su 

aktivitesi değeri kaydedilmiştir. 

 

3.2.4. Burrata peynirlerinde yapılan mikrobiyolojik analizler 

 

Mikrobiyolojik  analizler  peynirlerin  üretiminin ilk günü dahil 1. 7., 14.,  21.  

günlerinde  yapılmıştır.  Burrata peynir örneklerinden 10 g tartılarak 90 mL 

fizyolojik tuzlu su (% 0.9 NaCl)  içerisinde homojenize edilmiş ve 10-1‘lik 

dilusyonlar hazırlanmıştır.  Hazırlanan 10-1 ‘lik dilusyondan steril pipet 

aracılığıyla 1 mL alınarak içerisinde 9 mL steril peptonlu su bulunan ağzı kapalı 

tüplere aktarılarak 10-2‘lik dilusyonlar hazırlanmıştır. Bu şekilde mikrobiyolojik 

analizler için gerekli seyreltmeler yapılmıştır (Anonim, 1983). 

 

3.2.4.1. Laktik asit bakterilerinin sayımı 

 

Laktik asit bakterilerinin sayılarının belirlenmesinde MRS Agar  (De Man,  

Rogosa and Sharpe) (Condalab, İspanya) kullanılmıştır. Hazırlanan 

dilisyonlardan 1 mL steril petri kutularına ilave edilmiştir. 45ºC’ye kadar 

soğutulmuş MRS Agardan, petri kutularına yaklaşık olarak 12.5 mL olacak 

şekilde dökülmüştür. Besiyerinin petri kutsuna yayılması için,  iki taraflı 

rotasyon hareketi yapılmıştır.  Daha sonra 35ºC’de 48 saat boyunca 

inkübasyona bırakılmıştır.  İnkübasyon sonunda 30-300 koloni bulunduran 

petrilerde sayım yapılmıştır (Duran, 2020). 

 

3.2.4.2. Toplam mezofil bakteri sayımı 

 

Toplam bakteri sayımı genel olarak hijyen kontrolü amacıyla yapılmaktadır.  

Toplam bakteri ile “toplam mezofil aerob bakteri”  kastedilmektedir.  Tekniğine 

uygun biçimde hazırlanan dilüsyonlardan 2'şer paralelli steril pipetlerle 1 mL 
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örnek steril petri kutularına alınarak, 45ºC’ye kadar soğutulan Plate Count 

Agar’dan  (PCA)  (Merck, Almanya)  12.5 mL ilave edilerek petri kutularına 

dökme plak yöntemine göre ekim yapılmıştır. İki taraflı rotasyon hareketiyle 

örneğin petri kutsuna tamamen yayılması ve besiyerinin katılaşması 

sağlanmıştır. Besiyeri katılaşınca petri kutuları ters çevrilerek 35°C'de 48 saat 

inkübasyona bırakılmış ve inkübasyon sonunda 30-300 koloni veren plaklar 

dikkate alınarak sayım yapılmıştır. 

 

3.2.4.3. Maya ve küf sayımı 

 

Burrata peynir örneklerinde toplam maya küf miktarını tespit etmek amacıyla 

Patato Dextrose Agar (PDA) (NEOGEN, Almanya)   kullanılmıştır.  45 ºC’ye 

soğutulan steril besiyerine % 10’luk steril laktik asit çözeltisinden  % 1.4 mL 

olacak şekilde ilave edilmiştir.  Hazırlanan dilisyonlardan 1mL, 2 paralelli olacak 

şekilde steril petri kutularına inoküle edilmiştir ve 45 ºC’ye soğutulan  

besiyerinden 12,5 mL ilave edilerek petri kutularına dökme plak yöntemine 

göre ekim yapılmıştır. iki taraflı rotasyon hareketiyle örneğin tamamen 

dağılması ve daha sonra besiyerinin katılaşması sağlanmıştır.  25 ºC’de 5 gün 

inkübasyona bırakılmış ve 30-300 arası gelişme gösteren kolonilerde sayım 

yapılmıştır (Duran, 2020). 

 

3.2.4.4. Koliform grubu bakteri sayımı 

 

Peynir örneklerinde koliform grubu bakteri sayımı için Violet Red Bile agar 

(VRBA) (Condalab, İspanya) kullanılmıştır. Dehidre besiyeri olacak şekilde 

distile su içinde karıştırılarak manyetik karıştırıcıda kaynatılmıştır ve kaynama 

sıcaklığında 2 dk bekletilerek hazırlanmıştır. Hazırlanan dilisyonlardan 1mL 

steril petri kutularına ilave edilerek,  45 ºC ‘ye soğutulan besiyerinden ilave 

edilmiştir. 37ºC’de 24 saat inkübasyona bırakılarak gelişme gösteren  

kırmızı/pembe renkli kolonilerin sayımı yapılmıştır. 
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3.2.4.5. M17 bakteri sayımı 

 

Streptococcus cinsi bakteri sayımı M17 Agar (Condalab, İspanya) kullanılmıştır. 

Hazırlanan dilisyonlardan 1 mL steril petri kutularına ilave edilmiştir. Sterilize 

edilen M17 Agar 45ºC‘ye kadar soğutulduktan sonra petri kutularına yaklaşık 

olarak 12.5 mL olacak şekilde dökülmüştür. Örneğin petri kutsuna yayılması 

için,  iki taraflı rotasyon hareketi yapılmıştır. Daha sonra 35ºC’de 48 saat inkübe 

edilmiştir. İnkübasyon sonunda 30-300 koloni bulunduran petrilerdeki 

koloniler sayılmıştır (Duran, 2020). 

 

3.2.4.6. Toplam psikrofil bakteri sayımı 

 

Toplam psikrofil bakteri sayımı,  toplam mezofil bakteri sayımı ile aynı esas 

kullanılarak yapılmıştır. Hazırlanan dilüsyonlardan 1 mL örnek petri kutularına 

pipetlendikten sonra,  45ºC’ye kadar soğutulmuş 12.5 mL PCA  (Merck, 

Almanya)  petri kutularına dökülmüştür. Besiyerinin petri kutsuna yayılması 

için,  petri kutusu iki taraflı rotasyon hareketi yapılarak karıştırılmıştır. 

Besiyerleri donduktan sonra petri kutuları ters çevrilerek 4ºC ‘ye ayarlı 

buzdolabında 7-10 gün inkubasyona bırakılmıştır ve 30-300 koloni bulunduran 

petrilerde sayım yapılmıştır (Yıldırım, 2017). 

 

3.2.4.7. Proteolitik bakteri sayımı 

 

Proteolitik bakteri sayımı Plate Count Agar (PCA,  Merck 1.05463)  kullanılarak 

yapılmıştır. Sterilize edilen besiyeri 41-45ºC‘ye kadar soğutulduktan sonra 

üzerine  % 10 kuru maddeli steril yağsız sütten  %  10 oranında ilave edilerek 

hazırlanmıştır. Hazırlanan dilüsyonlardan 1 mL örnek petri kutularına 

pipetlendikten sonra, hazırlanan besiyerinden petri kutularına yaklaşık olarak 

12,5 mL dökülmüştür. Örneğin petri kutsuna yayılması için iki taraflı rotasyon 

hareketi yapılmıştır. Besiyerleri donduktan sonra petri kutuları ters çevrilerek 

21ºC ‘deki inkubatörlerde 72 saat inkubasyona bırakılmıştır. İnkubasyondan 

sonra petri kutuları üzerine  % 1‘lik HCl asit dökülerek 1 dk kadar beklendikten 



54 
 

sonra,  asidin fazlası petri kutusundan uzaklaştırılmış etrafı açık zona sahip 

koloniler sayılmıştır (Yıldırım, 2017). 

 

3.2.4.8. Lipolitik bakteri sayımı 

 

Lipolitik bakterilerin sayımı,  Tributyrin Agar  (Merck 1.01957) kullanılarak 

yapılmıştır. Hazırlanan dilüsyonlardan 1 mL örnek petri kutularına 

pipetlendikten sonra, 41- 45 ºC‘ye kadar soğuyan besiyerinden petri kutularına 

yaklaşık olarak 12.5 mL dökülmüştür. Besiyerleri donduktan sonra petri 

kutuları ters çevrilerek 30ºC‘deki inkubatörlerde 48 saat inkubasyona 

bırakılmıştır. İnkubasyon sonunda besiyeri üzerinde zon oluşturarak gelişen 

koloniler sayılmıştır (Yıldırım, 2017). 

 

3.2.5. Aroma analizi 

 

Örneklerdeki uçucu aroma bileşikleri, katı faz mikro ekstraksiyon teknolojisi 

(SPME) kullanılarak, Gaz Kromatografi-Kütle spektroskopisi (GC-MS; QP2010; 

Shimadzu; Japonya) ile belirlenmiştir. Karaçalı vd. (2018) and Plessas vd. 

(2008) tarafından uygulanan yöntem modifiye edilmiştir. Analizde, peynir 

örnekleri (2 g), 1 g NaCl ve 2.5 µL iç (internal) standart (4 metil-2-pentanol; 

dH2O içinde 0.5mL/L) bir SPME (15 mL’lik) viallere alınmıştır ve vialler 60 dk 

60oC ye ayarlı su banyosunda bileşenlerin adsorbsiyonu için tutulmuştur. 

Sonrasında cihaza enjekte edilmiştir ve 5 dk. deporbsiyon gerçekleştirilmiştir. 

Cihazda, polar stabil-wax kolon (60 m uzunluk×0,32 mm id×0,25 μm kalınlık, 

Restek, ABD), SPME fiber (2 cm–50/30 mm DVD/Carboxen/PDMS Stable Flex 

Supelco, ABD) kullanılmıştır. Uygulanan GC-MS programı; sıcaklığı 40oC’de 1 dk 

bekletme, 7 oC/dk artış ile 100 oC'ye yükseltip 5 dk. bekletme, 4oC/dk artış ile 

130oC'ye yükseltip 1 dk. bekletme, 2oC/dk. artış ile 180oC'ye yükseltip 1 dk. 

bekletme, son adım olarak, 15 oC/dk. artış ile 250 oC'ye yükseltip, 4 dk. bekletme 

olarak belirlenmiştir. Elde edilen uçucu bileşenlerin pikleri, alıkonma indeksleri 

ve kütle spektrumları kütüphanelerine (kütüphaneler; Wiley 6 ve FFNSC; 

Flavours and Fragrances of Natural and Synthetic Compounds) göre 

karşılaştırılarak tanımlanmıştır. MS-Lineer-Retention indeksleri (LRI'ler) alkan 
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(C7-C30) serilerinin enjeksiyonu ile hesaplanmıştır. Bileşiklerin pik alanları, iç 

standardın pik alanına göre relatif olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar µg/100 g 

olarak ifade edilmiştir. 

 

3.2.6.  Duyusal analiz 

 

Peynir örneklerinin duyusal özelliklerinin değerlendirilmesi SDÜ Mühendislik 

Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden 

oluşturulan 7 kişilik bir panelist grup (4 kız, 3 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. 

Burrata peynirlerinin duyusal değerlendirilmesi,  depolamada 0.gün, 7. gün, 

14.gün ve 21.gün olacak şekilde 4 ayrı zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. 

Duyusal değerlendirmede Ek.1’de sunulan form ile puanlama testi yapılmıştır. 

Puanlama için verilen formda yapılan araştırmamız için önemli olan Burrata 

peyniri için bütün peynirde görünüş (10 puan), kesildikten sonra kesit-yapı (20 

puan), dolgu (10 puan), koku (25 puan) ve tat (35 puan) parametreleri detaylıca 

tanımlanmıştır (Altuğ Onoğur ve Elmacı, 2011).  

 

3.2.7. İstatiksel değerlendirme 

 

Bu çalışma ön denemeler sonrasında üç tekerrür yapılmış ve tüm analizler her 

tekerrür için iki paralel olarak düzenlenmiştir.  İstatistiksel değerlendirme SSPS 

23.0 paket programıkullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları iki 

bağımsıgrubun ölçüm değerlerinin karşılaştırılmasında Indepeden Sample-t 

testi kullanılmıştır. İkiden fazla bağımsız grubun ölçüm değerlerinin 

karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi  (One-Way ANOVA) ile 

incelenmiştir ve örnekler arasındaki farklılıklar Tukey çoklu karşılaştırma testi 

ile ortaya konmuştur. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

 

Hammaddelerin analiz sonuçları Çizelge 4.1 ‘de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1. Hammadelerin analiz sonuçları 

 % Yağ % Protein Kuru madde pH 
Çiğ süt  3.5 3.22 12,3 6.67 
Krema 35 2 40 6.75 
 

4.1. Burrata Peynirinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

4.1.1.Burrata peynir örneklerinin titrasyon asitliği ve pH değerleri 

 

Burrata peynir örneklerinin titrasyon asitliği (% LA), pH, su aktivitesi, tuz 

(NaCl) içerikleri Çizelge 4.2’de verilmiştir. Depolama günlerinde C-BC ve LC-BC 

grupları arasında  % laktik asit cinsinden titrasyon asitliğinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (p<0.05). C-BC örneğinin 1. gün % laktik 

asit cinsinden titrasyon asitliği, LC-BC örneğine göre anlamlı olarak daha 

düşüktür (p<0.05). Ancak C-BC örneğinin diğer depolama günlerindeki % laktik 

asit cinsinden titrasyon asitliği değerleri LC-BC örneğine göre anlamlı olarak 

daha yüksektir (p<0.05). Burrata peynirinin dış bölümü Mozzarella peyniridir 

ama Burrata iç dolgusu yoğun krema olan bir peynirdir. Gruplar arasındaki bu 

farklılığın sebebi; LC-BC örneğinde kullanılan iç dolgu kremasının L. casei ile 

fermente edilmesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. C-BC grubunda 1. gün  

% laktik asit cinsinden titrasyon asitliği diğer depolama günlerinden anlamlı 

seviyede daha düşük olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Diğer depolama günlerinde 

% laktik asit cinsinden titrasyon asitliğinde artş gözlenmesine rağmen bu artış 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). LC-BC gruplarında 21 

günlük raf ömrü süresince % laktik asit cinsinden titrasyon asitliği değerlerinde 

artış gözlenmiştir. 14. ve 21. günlerdeki % laktik asit cinsinden titrasyon asitliği 

değerleri 1. ve 7. gün değerlerinden anlamlı seviyede daha yüksek bulunmuştur 

(p<0.05). LC-BC örneğinde 21 günlük depolama süresince laktik asit cinsinden 

titrasyon asitliğinin artışı C-BC örneğine göre daha az gerçekleşmiştir. Bunun 

sebebi L. casei asitlik azalmasını engellemektedir. L. casei gelişimi ile laktik asit 

üretiminin yanı sıra asetik asid, propilen glikol, asetoin, diasetil, bakteriosin and 
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ekzopolisakkaritler üretme ve peynire farklı aroma yeteneği kazandırmaktadır. 

Ürettiği metabolitlerin etkisi ile asitlik gelişimini yavaşlattığı düşünülmüştür.  

Peynir üretiminde önerilme sebebi de budur. 

 

Burrata peynirinin küre bölümünde kullanılan Mozzarella peyniri ayrıca 

depolanmış ve pH takibi yapılmıştır. Mozzarella pH değerleri 5.54-5.19 

aralığında değiştiği tespit edilmiştir. Krema pH değeri 6.75 olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Çizelge 4.2. Burrata peynir örneklerinin titrasyon asitliği (%LA) ve pH değerleri  
 

Örnek Gün Titrasyon asitliği          
(% LA) 

pH 

C-BC 1 0.28±0.02aA 6.20±0.06 aA 

7 0.59±0.02aB 5.22±0.13 aB 

14 0.62±0.02 aB 4.92±0.09 aC 

21 0.64±0.02 aB 4.68±0.08 aD 

LC-BC 1 0.37±0.02bA 5.80±0.06 bA 

7 0.39±0.02 bA 5.62±0.09 bB 

14 0.53±0.02 bB 5.42±0.09 bC 

21 0.57±0.02bB 5.22±0.09 bD 
a,b: Çizelgede C-BC ve LC-BC gruplarına ait farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden 
farklıdır (p<0,05)  
A,B,C,D: Çizelgede depolama günleri farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden farklıdır 
(p<0,05) 
 

C-BC örneğinin pH aralığı 6.20-4.68; LC-BC örneği pH aralığı ise 5.80-5.22 

belirlenmiştir. 1. gün C-BC örneğinin pH değerleri, LC-BC örneğine göre anlamlı 

olarak yüksektir (p<0.05). Bunun sebebi LC-BC örneğinin kreması L. casei ile 

fermente edilmesi kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  Tüm örneklerde 21 

günlük raf ömrü süresince pH değerleri azalarak devam etmiştir. Bu azalma her 

iki örnekte de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Ancak LC-BC 

grubundaki pH azalma, C-BC grubuna göre daha yavaş olduğu belirlenmiştir. 

Bunun sebebinin LC-BC örneğinde kremanın fermentasyonunda kullanılan L. 

casei’nin asitliği yavaşlatmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

L. casei heterofermentatif doğası nedeniyle, heksoz şekerlerini neredeyse 

tamamen laktik aside fermente etme yeteğine sahiptir. L. casei’nin bu nedenle 
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asit stresine karşı doğuştan gelen bir toleransı vardır. Asit stresine toleransı, 

probiyotik bakteriler için endüstride özellikle önemlidir (Corsetti vd., 2008). 

 

Di Cerbo vd. (2020) çiğ süt ve pastörize sütle yapılan coğrafi işaretli Burrata 

peyniri karşılaştırılmıştır. Çiğ sütten yapılan Burrata’nın pH 6.21 iken pastörize 

sütle yapılan Burrata’nın pH 6.35 bulunmuştur. 

 

Rea vd. (2016) el yapımı (n=5) ve endüstriyel (n=5) yöntemle ile üretilen 

Burrata peynirlerini karşılaştırdıkları çalışmada 1. gün pH değerleri sırasıyla 

6.35±0.14 ve 6.51±0.15 tespit edilmiştir.  

 

Minervini vd. (2017) farklı içerikli Burrata peyniri üreterek 16 gün 

depolanmıştır. Örneklerin 1.gün pH değerleri 6.25-6.52 iken 16. gün pH 

değerlerinde  (4.78-5.86) depolama süresince azalma gözlenmiştir.  

 

Fuentes vd. (2015), pasta filata peynirlerinden olan Oaxaca peynirinin 8°C'de 24 

gün vakum altında depolanması sırasında pH değerlerinde azalma gözlenmiştir. 

1. gün pH değerlerinin 5.33±0.08 iken 24. gün 5.0±0.03 olduğu tespit edilmiştir. 

  

Literatürlere bakıldığında Minervini vd. (2017) Burrta peynirinde 16 gün raf 

ömrü süresince mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal analizleri yapılan tek 

çalışmadır. Mevcut çalışmada 21 günlük Burrata peynirlerindeki pH 

değerlerindeki azalma Minervini vd. (2017) araştırması ile benzerlik 

oluşturmaktadır.  

 

Tirloni vd. (2014) taze peynirlerde (Crescenza, Robiola, Primo sale, 

Formaggella) (pH: 5.25-5.55) ve özellikle pasta filata peynirlerde (Mozzarella, 

Burrata) (pH: 6.440-6.46) besin maddesi ve su içeriğinin zenginliğinden dolayı 

pH değerlerinin mikrobiyal inhibisyona neden olacak kadar düşük olmaması ile 

ilişkilendirilmiştir.  
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4.1.2. Burrata peynirinin su aktivite değerleri 

 

Burrata peynir örneklerinin raf ömrü süresince su aktivite değerleri 0.891 ile 

0.894 arasında değişiklik göstermiştir. C-BC ile LC-BC grupları arasında su 

aktivitesi açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05).  Ayrıca C-BC 

ve LC-BC örneklerinin 21 günlük raf ömrü süresice günler arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir (p>0.05) (Çizelge 4.3). 

 

Çizelge 4.3. Burrata peynir örneklerinin su aktivitesi (aw) içerikleri 
 

Örnek Gün Su aktivitesi 
(aw) 

C-BC 1 0.894± 0.02aA 

7 0.893± 0.01aA 

14                      0.894±0.02aA 

21 0.891± 0.03aA 

LC-BC 1 0.893± 0.03aA 

7 0.893± 0.02aA 

14 0.891± 0.02aA 

21 0.894 ±0.02aA 
a,b: Çizelgede C-BC ve LC-BC gruplarına ait farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden 
farklıdır (p<0.05)  
A,B: Çizelgede depolama günleri farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden farklıdır 
(p<0.05) 
 

Yapılan bir çalışmada çiğ süt ve pastörize sütle yapılan coğrafi işaretli Burrata 

peyniri karşılaştırılmıştır. Çiğ sütten ve  pastörize sütten yapılan Burrata’nın her 

ikisinde de su aktivite değerleri   0.97  olduğu belirlenmiştir (Di Cerbo vd., 

2020). 

 

Rea vd. (2016) geleneksel (n=5) ve endüstriyel (n=5) yöntem ile üretilen 

Burrata peynirlerinin her ikisinde de su aktivite değerleri sırasıyla 0.963 olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Minervini vd. (2017) yaptığı çalışmada örnekeleri 1. gün su aktivite değerleri 

0.988-0.993; 16. gün su aktivite değerlerini 0.996-0.998 olarak belirlenmiştir. 

Burrata peynirlerinin depolama süresince ve gruplar arasında su aktivite 

değerlerinde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir (p>0.05). 
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Araştırmamızda da 21 günlük raf ömrü süresince su aktivite değerinde anlamlı 

bir değişim olmadığı gözlemlenmiştir. Ürettiğimiz Burrata peynirlerinin su 

aktivivte değerlerinin diğer araştırmalardan daha düşük olma sebebinin üretim 

sırasında iç dolguda kullanılan kremanın nispeten daha az olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

4.1.3. Burrata peynir örneklerinin % tuz (NACI) değerleri 

 

C-BC ve LC-BC grupları arasında % tuz oranlarında raf ömrü süresince anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Her iki grupta da % tuz oranında düzenli 

bir artış olsada bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Burrata peynirlerinin % tuz değerleri % 0.76 ile % 0.91 arasında değişiklik 

göstermiştir (Çizelge 4.4). 

 

Çizelge 4.4. Burrata peynir örneklerinin tuz (NaCI) içerikleri 
 

Örnek Gün Tuz (NaCI) Kurumaddede % 
Tuz 

C-BC 1 0.76±0.12aA 1.93 
7 0.81±0.12aA 2.16 

14 0.83±0.05aA 2.20 
21 0.88±0.06aA 2.13 

LC-BC 1 0.84±0.08aA 2.17 
7 0.88±0.12aA 2.55 

14 0.83±0.05aA 2.28 
21 0.91±0.08aA 2.59 

a,b: Çizelgede C-BC ve LC-BC gruplarına ait farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden 
farklıdır (p<0.05)  
A,B: Çizelgede depolama günleri farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden farklıdır 
(p<0.05) 
 

 

Yapılan bir çalışmada çiğ süt ve pastörize sütle yapılan coğrafi işaretli Burrata 

peyniri karşılaştırılmıştır. Çiğ sütten yapılan Burrata’nın tuz oranı % 0.45 iken 

pastörize sütle yapılan Burrata’nın tuz oranı % 0.39 bulunmuştur (Di Cerbo vd., 

2020). 

 

Rea vd. (2016) geleneksel ve endüstriyel yöntemle ile üretilen Burrata 

peynirlerini karşılaştırılmıştır ve % tuz değerleri sırasıyla 0.99±0.56 ve 
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0,12±0,01 olarak saptanmıştır. Geleneksel üretimde hijyen koşulları endüstriyel 

üretime göre daha az olduğundan mikrobiyal gelişimi azaltmak için üretimde 

kullanılan tuz miktarının daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

Costantino vd. (2020), tam yağlı süt (% 4.46)  kullanılarak üretilen Burrta 

peynirinde NaCI içeriği % 0.50± 0.02 olduğu tespit edilmiştir. 

 

Faccia vd. (2012), peynir yapımında farklı miktarlarda sodyum klorür ilavesinin 

9ºC'de depolanan Mozzarella peynirinin raf ömrüne etkileri değerlendirilmiştir. 

En yüksek raf ömrü değerleri tuzsuz ve en düşük tuz konsantrasyonuna sahip 

(0.23 g NaCl) Mozzarella peyniri için elde edilmiştir. Aksine, yüksek tuz 

konsantrasyonları, peynir kazeinin aşamalı olarak çözünmesine neden olarak 

ürün raf ömrünü etkilemiştir.  Ayrıca, bu taze peynirlerde, tüketicinin tat algısını 

iyileştirmek için tuz içeriğinin düşük olması gerekmektedir. Tuzun Mozzarella 

peynirinin raf ömrünü uzatmadaki etkisi neredeyse çelişkilidir çünkü 

Mozzarella peyniri tuzsuz veya düşük tuz konsantrasyonu ile daha uzun raf 

ömrüne sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

Yıldırım’ın (2017), Mozzarella peynirlerinde depolama süresince anlamlı 

seviyede olmasa da tuz oranında çok az bir artış gözlendiği bildirilmiştir. 

Depolama sürecince en düşük artış manda sütü ve probiyotik eklenerek yapılan 

Mozzaralle peynirinde gözlenmiştir. İnek sütü ve probiyotik eklenerek yapılan 

Mozerrala peynirlerinde 0. gün analizinde tuz oranı % 0.043 iken 21. gün 

analizinde  % 0.055 bulunmuştur. Tuz miktarının düşük çıkma sebebi üretimde 

kullanılan haşlama suyunun düşük tuz konsantrasyonlu olmasına ve tuz 

içerisinde bekletme süresinin kısa olmasından kaynaklandığı bildirilmiştir. 

Depolama süresi boyunca tuz miktarında görülen artışın; nem kaybına bağlı 

olarak kuru madde miktarındaki artıştan kaynaklandığı düşünülmüştür. 

 

Akarca’ nın (2013) çalışmasında Mozzarella peynirlerinin depolama süresince 

tuz oranlarında artış gözlenmiştir. Akarca Mozarella peynirlerindeki tuz 

oranının düşük olmasını haşlama suyu içerisine ilave edilen tuz miktarının % 

1’in altında olması ile ilişkilendirmiştir.  
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Araştırmamızda da 21 günlük raf ömrü süresince % tuz değerleri değerindeki 

değişim, literatür çalışmalarıyla benzerlik göstermiştir (Akarca, 2013; Yıldırım, 

2017). Literatür çalışmalarında da raf ömrü süresince % tuz değerlerinde artış 

gözlenmiştir. Depolama süresi boyunca tuz miktarında görülen artışın sebebinin 

Burrata peynirinin salamurada depolanmasından kaynaklandığı ve depolama 

boyunca tuzun Burrata peynirinin yapısına geçmesinden kaynaklanabileceği 

düşünülmüştür. Yapılan araştırmada Burrata peynirlerinde % tuz miktarı, 

sadece Rea vd. (2016) geleneksel yöntemle ürettiği Burrata peynirlerinin % tuz 

değerleriyle benzerlik göstermiştir. Diğer literatür çalışmalarına göre yapılan 

çalışmada tuz miktarının daha yüksek olma sebebi Burrata peynirlerinin 21 

günlük raf ömrü süresince %1’lik tuzlu salamurada depolanmasından 

kaynaklanmaktadır. Literatürdeki diğer çalışmalarda Burrata ve Mozzarella 

peynirleri üretimden sonra birkaç dakika tuzlu suda bekletilerek üretilmiştir. 

 

4.1.4. Burrata peynir örneklerinin % kurumadde ve yağ değerleri 

 

Burrata peynir örneklerinin kurumadde (%) ve yağ (%) içerikleri Çizelge 4.5 ’de 

verilmiştir. C-BC ve LC-BC örnekleri arasında % kurumadde değerleri açısından 

21 günlük raf ömrü süresince anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). her 

iki örnektede % kurumadde değerleri 21 günlük raf ömrü süresince azalma 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

 
Çizelge 4.5. Burrata peynir örneklerinin % kurumadde ve yağ içerikleri 

 
Örnek Gün Kurumadde(%) Yağ (%) Kurumaddede 

% Yağ 
C-BC 1 39.38±0.33aA 24.75±0.4aA 62.86 

7 37.85±0,35aA 24.25±0.4aA 64.07 
14 37.76±0.29aA 24.75±0.4aA 65.55 
21 38.59±0,28aA 24.5±0.4aA 63.49 

LC-BC 1 38.79±0.36aA 24.25±0.3aA 62.52 
7 36.91±0.19aA 24±0.4aA 65.02 

14 36.47±0,21aA 24.65±0.2aA 67.59 
21 36.04±0.26aA 24.95±0.3aA 69.23 

a,b: Çizelgede C-BC ve LC-BC gruplarına ait farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden 
farklıdır (p<0.05)  
A,B: Çizelgede depolama günleri farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden farklıdır 
(p<0.05) 
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Costantino vd. (2020), tam yağlı süt (%4.46)  kullanılarak üretilen Burrata 

peynirinde % nem 65.4± 0.9 olduğu tespit edilmiştir. Yağ oranını azaltılan 

Burrata peynirlerinde % nem oranı 70.5 ile 75.6 arasında değişiklik 

göstermiştir. Yağı azaltılmış Burrata peynirlerinin tümünde, tam yağlı 

peynirden daha düşük oranda yağ oranı ve daha yüksek nem içeriğine sahip 

olduğu belirlenmiştir.  Lipid ve nem arasındaki ters korelasyon kısmen, süt veya 

kremaya eklenen bakteri kültürleri (streptokoklar veya laktokoklar veya her 

ikisi) tarafından sentezlenen ksantan, karagenan veya EPS'nin yağ ikame 

maddeleri olarak işlev görebileceği ve suyu bağlayalarak peynirde daha yüksek 

nem elde edilebildiği düşünülmüştür. 

 

Yapılan başka bir çalışmada çiğ süt ve pastörize sütle yapılan coğrafi işaretli 

Burrata peyniri karşılaştırılmıştır. Çiğ sütten yapılan Burrata’nın nem oranı % 

69.39 iken pastörize sütle yapılan Burrata’nın nem oranı %70.48 bulunmuştur 

(Di Cerbo vd., 2020). 

 

Geleneksel ve endüstriyel yöntemle ile üretilen Burrata peynirlerini 

karşılaştırdıkları çalışmada % nem değerleri sırasıyla 59.46±2.62 ve 62.59±0.67 

olarak belirlenmiştir  (Rea vd., 2016). 

 

Araştırmamızda Burrata peynirlerinin nem değerleri literatürdeki çalışmalarla 

benzerlik göstermiştir (Rea vd., 2016; Di Cerbo vd., 2020; Costantino vd., 2020). 

Ancak literatürde Burrata peynirlerinin raf ömrü süresince % kurumadde 

değerlerindeki değişime yer verilmemiştir. Ürettiğimiz Burrata peynirlerinde 

her iki örnekte de raf ömrü süresince % kurumadde azalma istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Bu azalmanın sebebinin raf ömrü süresince 

asitlik düşmesine bağlı olarak proteinlerin yapısındaki bağlı suyun açığa 

çıkmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. LC-BC örneklerinin % kurumadde 

değerlerinin genel olarak C-BC örneklerine göre daha düşük olduğu 

belirlenmiştir ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).  

 

C-BC ve LC-BC örnekleri arasında 21 günlük raf ömrü süresince yağ açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişim gözlenmemiştir (p>0.05).  
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Di Cerbo vd. (2020), çiğ süt ve pastörize sütle yapılan coğrafi işaretli Buratta 

peynirlerini karşılaştırmışlardır. Çiğ sütten yapılan Burrata’nın yağ oranı  % 

18.35 iken pastörize sütle yapılan Burratanın yağ oranı  % 17.55 bulunmuştur.  

Costantino vd. (2020), tam yağlı süt (% 4.46)  kullanılarak üretilen Burrata 

peynirinin toplam yağ oranı  % 21.6±0.05 tespit edilmiştir. 

 

Trani vd. (2016), Burrata peynirinin yağ içeriğinin % 60’a kadar çıkabileceğini 

belirtmiştir. 

 

Yıldırım’ın (2017) yaptığı çalışmada Mozzarella peynir örneklerini yağ oranı 

depolama süresince artış göstermiştir ve en fazla artış manda sütünden üretilen 

örnekler de saptanmıştır. 0. gün analizinde en yüksek yağ oranına sahip olan 

örnek Manda sütüyle yapılmış peynirken (% 33) en düşük yağ oranına sahip 

peynir inek sütü ve probiyotik eklenerek yapılan Mozerrala peyniri (% 27) 

olduğu tespit edilmiştir. Manda sütüyle yapılmış peynirin yağ içeriğinin daha 

yüksek çıkması Manda sütünün yağ içeriğinin fazla olmasıyla ilşkilendirilmiştir. 

Akarca’nın (2013) yaptığı çalışmada da Mozzarella peynirinin yağ oranı 

depolama boyunca artmıştır. 

 

Araştırmamızda Burrata peynirlerinin % yağ değerleri literatürdeki 

çalışmalarla benzerlik göstermiştir (Trani vd., 2016; Yıldırım, 2017; Costantino 

vd., 2020; Di Cerbo vd., 2020).  

 

4.1.5. Burrata peynir örneklerinin protein, toplam azot, suda çözünen 

azot, olgunlaşma indeksi değerleri 

 

Burrata peynir örneklerinin toplam azot, suda çözünen azot, protein(%), 

olgunlaşma indeksi içerikleri Çizelge 4.6’de verilmiştir. C-BC ve LC-BC grupları 

arasında ve 21 günlük depolama günleri arasında toplam azot, suda çözünen 

azot, protein (%), olgunlaşma indeksi değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark tespit edilmemştir (p>0.05). 
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Çizelge 4.6. Burrata peynir örneklerinin protein, toplam azot, suda çözünen azot,   
olgunlaşma indeksi değerleri 

 
Örnek Gün Toplam azot 

(%) 
Suda çözünen 

azot (%) 
Protein (%) Olgunlaşma 

indeksi 
C-BC 1 1.08±0.21a A 0.12±0.06aA 6.88±0.21 aA 11.14±0.38aA 

7 1.19±0.06 aA 0.12±0.02 aA 7.60±0.06 aA 10.44±0.08aA 
14 1.20±0.08 aA 0.11±0.03 aA 7.69±0.21aA 9.02± 0.35aA 
21 1.15±0.08 aA 0.11±0.04 aA 7.33±0.08 aA 9.90±0.23aA 

LC-BC 1 1.37±0.28 aA 0.11±0.00 aA 8.76±0.70aA 8.06±0.67aA 
7 1.16±0.06 aA 0,10 ±0.11aA 7.42±0.15 aA 8.89±0.25aA 

14 1.41±0.13a A 0.11±0.05 aA 9.03±0.33aA 7.54±0.25aA 
21 1.20±0.17 aA 0.13±0.06 aA 7.69±0.42 aA 10.61±0.09aA 

a,b: Çizelgede C-BC ve LC-BC gruplarına ait farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden 
farklıdır (p<0.05)  
A,B: Çizelgede depolama günleri farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden farklıdır 
(p<0.05) 

 

Burrata peynirinin yağını azaltmak için yapılan bir çalışmada, peynirlerin pH 

4.6’da çözünür azot fraksiyondaki protein konsantrasyonu 0.7 g/kg’dan daha 

yüksek bulunmuştur (Conte vd., 2011). Bununla birlikte, pH 4.6'da çözünür 

fraksiyonda ki genel proteinler ve peptitler, 16 günlük depolama sırasında 

arttığı tespit edilmiştir. 

 
Di Cerbo vd. (2020), çiğ süt ve pastörize sütle yapılan coğrafi işaretli Burrata 

peyniri karşılaştırılmıştır. Çiğ sütten yapılan Burrata’nın protein oranı % 10.50 

iken pastörize sütle yapılan Burrata’nın protein oranı % 10.12 bulunmuştur.  

 
Burrata peynirinin yağını azaltmak için yapılan bir çalışmada, tam yağlı süt (% 

4.46)  kullanılarak üretilen Burrata peynirinde protein değeri % 10.4 civarında 

tespit edilmiştir (Costantino vd., 2020) 

 

Yıldırım’ın (2017) yaptığı çalışmada Mozzaralla peynir örneklerinin depolama 

süresince protein miktarında artış gözlenmiştir. Depolama sonunda manda 

sütünden probiyotik olarak üretilen Mozzarella peynirinin protein oranı % 

38.59 olurken inek sütünden üretilenin % 30.11 olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

protein miktarında en fazla artış probiyotik ilaveli Mozzarella peynirlerinde 

tespit edilmiştir. Bu çalışmada manda sütünden elde edilen ve probiyotik 

eklenerek üretilen Mozzarella peynirinin protein oranın daha yüksek 

çıkmasının nedeni olarak manda sütünün inek sütüne göre % 40 oranında daha 
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fazla protein içermesi ve probiyotik staterler ile ilişkili olabileceği ileri 

sürülmüştür. 

 

Akarca’nın (2013) yaptığı çalışmada Mozzarella peynirlerinin protein 

miktarlarında raf ömrü boyunca artış gözlenmiştir. Akarca Mozzarella 

peynirlerinin depolama süresi boyunca nem kayıplarına bağlı olarak artan kuru 

maddedeki protein oranının fazla olmasıyla ilişkilendirilmiştir. 

 

Araştırmada üretilen Burrata peynirlerinin protein değerlerinin literatürdeki 

çalışmalardan daha düşük olduğu gözlenmiştir. Bunun sebebinin üretimde 

kullanılan inek sütünün protein oranının, geleneksel Burrata üretiminde 

kullanılan manda sütünden daha düşük olduğundan kaynaklanabileceği 

düşünülmüştür.  

 

Çizelge 4.7 ‘da Burrata peynir örneklerinin CIE L*, a*, b* cinsinden renk 

değerlerine yer verilmiştir. Burrata peynir örneklerinin CIE L* değeri, C-BC ve 

LC-BC gruplarında sırasıyla 1. gün 0.88 ve 0.89 olup 21. gün sırasıyla 95.96 ve 

95.59 olduğu tespit edilmiştir. C-BC ile LC-BC grupları arasında, L* değerlerinde 

raf ömrü süresince anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Burrata peyniri 

üretiminde probiyotik kullanımı peynirin açıklık-koyuluk değerinde önemli bir 

değişikliğe sebep olmamıştır. C-BC grubunda, 1. ve 7. günler arasında L* değeri 

arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemişken 7. ve 14. günler arasında L* 

değerinde anlamlı bir artış belirlenmiştir (p<0.05). Bununla birlikte 14. ve 21. 

günler arasında L* değeri açısından anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. LC-BC 

gruplarında L* değeri arasında 1. ve 7. günler ile 14. ve 21. günler arasında 

arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. L* değerinde 7. günden sonra 

düzenli bir artış gözlemlenmiştir (p<0.05) ancak 14. ve 21. günler arasında da 

artış olmasına rağmen istatistiksel olarak farklılığın önemli olmadığı 

belirlenmiştir. 

 

 

 

Çizelge 4.7. Burrata peynir örneklerinin CIE L*, a*, b* değerleri 
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Örnek Gün L* a* b* 
C-BC 1 92.30±0.19aA   -1.62±0.11aA 9.47±0.15aA 

7 92.75±0.25aA -1.46±0.05aA 9.11±0.19aA 
14 95,31±0.27aB -0.72±0.09aB 8.94±0.36aA 

21 95.96±0.15aB -0.85±0.11aB 6.62±0.19aB 

LC-BC 1 92.63±0.21aA -1.37±0.10aA 8.59±0.16bA 

7 92.39±0.09aA -1.33±0.23aA 8.83±0.21aA 

14 95.84±0.16aB -0.86±0.09aA 7.39±0.20aB 

21 95.59±0.22aB -0.98±0.11aA 6.75±0.10aB 

 
a,b: Çizelgede C-BC ve LC-BC gruplarına ait farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden 
farklıdır (p<0.05)  
A,B: Çizelgede depolama günleri farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden farklıdır 
(p<0.05) 
 

Yıldırım (2019) yaptığı çalışmada, inek sütünden ve manda sütünden üretilen 

Mozzarella peynirlerinde, probiyotik ilavesinin 21 günlük depolama süresince 

peynir kalitesi üzerine etkisini araştırmıştır. Tüm Mozzarella örneklerinde L*  

değerlerinin anlamlı seviyede azaldığını tespit etmiştir. Bununla birlikte 

depolama süresinin sonunda en yüksek L* değeri manda sütünden üretilen 

peynirlerde (88.69) bulunmuştur ancak örnekler arasındaki L* değerinin 

değişimi anlamlı bulunmamıştır(p>0.05). Manda sütünden üretilen Mozzarella 

peynirinde L* değerinin daha yüksek olması ve peynirin daha beyaz olmasının 

sebebi sütteki karotenin neredeyse tamamının renksiz A vitaminine 

dönüşmesine bağlanmıştır. En düşük L* değeri inek sütünden yapılan 

probiyotik (84.77) Mozzarella peynirinde gözlenmiştir. İnek sütünden yapılan 

Mozzarella peynirinde L* değeri 87.89 olduğu tespit edilmiştir. 

 

Çalışmamızda diğer araştırmalara kıyasla daha yüksek L*  değerine sahip 

Burrata peyniri üretilmiştir. Bunun sebebi sütün bileşimindeki yağ oranından 

veya depolama koşullarındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

L*  değerinin 100‘e yakın olması peynirin daha beyaz olduğunun göstergesidir.  

Diğer çalışmalarla kıyaslandığında L*  değeri daha yüksek olduğundan diğer 

çalışmalardan daha beyaz bir peynir üretimi yapıldığı sonucuna varılabilir. 

Ayrıca L*  değerinin yüksek bulunması peynire uygulanan ısıl işlem süresinin 

kısa tutulduğunun ve peynir üretiminin çok yüksek sıcaklıkta yapılmadığınında 

göstermektedir. 
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Renk analizinde negatif a* değeri yeşil rengi, pozitif a* değeri ise kırmızı rengi 

ifade etmektedir (Voss 1992). 

 

Raf ömrü süresince C-BC ve LC-BC grupları arasında CIE a* değeri açısından 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Burrata peyniri üretiminde 

probiyotik kullanımı peynirin a* değerinde önemli bir değişikliğe sebep 

olmamıştır. C-BC grubunda a* değerinde düzenli bir artış gözlemlenmiştir ancak  

1. ve 7. gün ile  14. ve 21. gün a*  değerleri arasındaki bu artış istatistiksel olarak  

anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). LC-BC örneklerinde düzenli bir artış 

saptanmıştır ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Yıldırım (2017) yaptığı çalışmada, raf ömrü süresince Mozzarella peyniri 

örneklerine ait a* değerlerinin anlamlı seviyede azaldığı tespit edilmiştir. Raf 

ömrü sonunda inek sütünden elde edilen Mozzarella peynirinde a* değerlerinin, 

manda sütünden üretilenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Probiyotik kültür ilave edilerek hazırlanan Mozzarella peynirlerinin a*  

değerleri (inek sütlü a:1.45; manda sütlü a:0.38) probiyotik kültür ilave 

edilmeyenlere (inek sütlü a:1.16; manda sütlü a:0.33) kıyasla daha düşük 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

Yapılan mevcut çalışmada a*  değerleri, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak 

negatif değerlere sahip olduğu ve yeşilimsi renge sahip olduğu belirlenmiştir.  

 

CIE b* değeri gıdalarda sarı renk indeksi olarak kabul edilmektedir. Pozitif 

b*değerler sarı rengi, negatif b* değerleri ise mavi rengi ifade etmektedir (Voss 

1992).  

 

b* değeri C-BC grubunda 1. günde, LC-BC grubundan anlamlı seviyede daha 

yüksek bulunmuştur (p<0,05). Ancak diğer günler iki grup arasında b* değeri 

açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05).  C-BC grubunda b* 

değerinde raf ömrü süresince düzenli bir azalış gözlemlenmiştir ancak 1. ,7. ve 

14. günler arasındaki azalış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış (p>0.05) 
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olup 21. gündeki azalış anlamlı bulunmuştur (p<0.05).  LC-BC örneklerinde 

düzenli bir azalış saptanmıştır ancak 1. ve 7. gün ile 14. ve 21. günler arasındaki 

b*  değerlerindeki artış anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

 

Yıldırım (2017) yaptığı çalışmada, raf ömrü süresince Mozzarella peynirine ait 

örneklerin b değerlerinin anlamlı düzeyde arttığı tespit edilmiştir. Raf ömrü 

sonunda probiyotik ilave edilmiş Mozzarella peynirlerin b değerlerinin  (14.24), 

probiyotik ilave edilmeyen (13.6) göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

 

Araştırmamızda üretilen Burrata peynirlerinde literatürdeki çalışmalardan 

farklı olarak raf ömrü süresince b* değerinde azalış gözlenmiştir ve b* 

değerininin daha düşük değerlerde olduğu tespit edilmiştir.  

 

4.2. Burrata peynirlerinde yapılan mikrobiyolojik analizler 

 

4.2.1. Laktik asit bakterilerinin sayımı 

 

Depolama günlerinde C-BC ve LC-BC grup Burrata peynirlerinde Lactobacillus 

spp. sayısında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Raf 

ömrü süresince LC-BC grubundaki Lactobacillus spp. sayısı, C-BC grubundan 

anlamlı seviyede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Ek.2). 21 günlük raf 

ömrü süresince her iki grubun Lactobacillus spp. sayısının arttığı gözlenmiştir 

ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05)(Şekil 4.1). 
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Şekil 4.1. Burrata peyniri örneklerinin raf ömrü süresince Lactobacillus spp.. 
(log kob/g) değerlerindeki değişimler 

 
 
 
Yıldırım (2017) yaptığı çalışmada, 21 günlük raf ömrü süresince Mozzarella 

peynirinde laktik asit bakteri sayısında, L. acidophilus sayısında ve B. bifidum 

sayısında anlamlı bir değişiklik tespit etmemişitir (p>0.05). Laktik asit bakteri 

sayısı inek sütü kullanılarak üretilen peynirde 5.13 log kob/g iken manda sütü 

ile üretilen Mozarella peynirinde 7.51 log kob/g olarak belirlemişlerdir. Manda 

sütünden üretilen peynirde L. acidophilus sayısı 5.01-5.8 log kob/g,  inek 

sütünden üretilen peynirde L. acidophilus sayısı 5.06-5.96 log kob/g olarak 

tespit edilmiştir. Manda sütünden üretilen peynirde B. bifidum sayısı 4.73-4.71 

log kob/g, inek sütünden üretilen peynirde B. bifidum sayısı 4.81-5.1log kob/g 

olarak belirlenmiştir. 

 

Gomes vd. (2011b),  artan miktarlarda L. acidophilus LA-5  (0, 0.4 veya 0.8 g / L 

süt) takviyesinin, Minas taze peynirinin fizikokimyasal parametreleri ve duyusal 

kabulü üzerindeki etkisi araştırmıştır. Yüksek miktarda L. acidophilus 

eklenmesi, 20 gün boyunca 5 ve 7ºC'de depolanan Minas taze peynirinin raf 

ömrü boyunca ürünün probiyotik durumunu koruyan bu mikroorganizmanın 

sayısının artmasına (9.42 ve 9.11 log kob/g) neden olduğunu ancak 

organoleptik özelliklerinin azaldığı tespit etmişlerdir. 
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Mirzaei vd. (2012)  yaptıkları bir çalışmada, probiyotik İran Beyaz salamura 

peynirine ilave edilen L. acidophilus LA-5'in 182 günlük depolama süresince 

canlı hücre sayısı değerlendirilmiştir. İlk günde serbest bakteri içeren 

peynirdeki ortalama canlı hücre sayısı (10±0.58 log kob/g) mikrokapsüllenmiş 

bakteri (12.32±0.35 log kob/g) içeren peynirden daha az olduğu belirlenmiştir. 

Her iki peynir türünde de saklama süresinin 28. gününden 182. gününe kadar 

azalma gözlenmiştir. Ancak serbest hücreler içeren peynirdeki azalma (5.1 ± 

0.67 log kob/g), mikrokapsüllenmiş hücreler içeren peynirden (11.00  ±  0.58 

log kob/g) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İran Beyaz salamura peynirinde 6 

aylık depolamadan sonra L. acidophilus LA‐5 'in hayatta kalma oranını 

artırabildiği gözlenmiştir. 

 

Ortakci vd. (2012) yaptıkları çalışmada, düşük nemli yarı yağlı mozzarella 

peyniri üretimindeki pasta filata (peynir 55 ºC 'ye ısıtılma ve 70 ºC sıcak tuzlu 

su içinde germe) işleminin ve depolanması sırasında aljinat mikrokapsüllerinde 

kapsüllenmesinin, probiyotik L. paracasei LBC-1’in 6 haftalık depolama süresi 

boyunca hayatta kalması üzerinde etkisi araştırılmıştır. Mozzarella peynirinin 

üretiminde uzama işleminin serbest (~1010 kob/g) ve jel kapsüllenmiş (~5×108 

kob/g) probiyotik L. paracasei LBC-1 sayısında sırasıyla 0.4 ve 0.2 log azalmaya 

neden olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

Araştırmamızda üretilen Burrata peynirlerinde raf ömrü süresince Lactobacillus 

spp. sayısının artması,  kısa raf ömürlü ve taze tüketilen peynirlerle ilgili yapılan 

literatür çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. 

 

4.2.2. Toplam mezofil bakteri sayımı 

 

C-BC ve LC-BC grupları arasında 21 günlük raf ömrü süresince toplam mezofilik 

bakteri sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>0.05) (Ek.3). C-BC grubunda toplam mezofilik bakteri sayısı 7.73 ile 8.38 log 

kob/g arasında değişiklik gözlenirken LC-BC grubunda 8.05 ile 8.38 log kob/g 

arasında değişiklik gözlenmiştir. C-BC grubunda toplama mezofilik bakteri 

sayısı 1. gün diğer depolama günlerine göre anlamlı seviyede daha düşük tespit 
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edilmiştir (p>0.05). LC-BC grubunda depolama günleri arasında toplam 

mezofilik bakteri sayısı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05) 

(Şekil 4.2). 

 
 

Şekil 4.2. Burrata peyniri örneklerinin raf ömrü süresince toplam mezofil 
bakteri sayımı (log kob/g)  değerlerindeki değişimler  

 

Minervini vd. (2017) yaptığı çalışmada, Burrata peynirlerinde toplam mezofilik 

aerobik mikroorganizma miktarı 4ºC ‘de depolama sırasında artmış, 8 (kontrol 

ve % 0.5 fruktooligosakkarit ve inülin ilavesi yapılan peynirleri) ve 16 

(koruyucu laktobasil içeren peynirler) günden sonra en yüksek seviyeye ulaştığı 

gözlenmiştir. 

 

Tirloni vd. (2014) yaptıkları araştırmada toplam canlı sayımı, geleneksl üretim 

Burrata peynirinde(n=8) 4.1-8.6 log kob/g olduğu; geleneksel üretim 

Mozzarella peynirinde(n=8) 5.0-7.1 log kob/g olduğu tespit edilmiştir. 

 

Yapılan bir çalışmada çiğ süt ve pastörize sütle yapılan coğrafi işaretli Burrata 

peyniri karşılaştırılmıştır. Çiğ sütten yapılan Burrata’nın toplam canlı sayımı 

6.69 Log kob/g iken pastörize sütle yapılan Burrata’nın toplam canlı sayımı 7.15 

Log kob/g  bulunmuştur (Di Cerbo vd., 2020). Yapılan başka bir çalışmada elle 

ve endüstriyel yöntem ile üretilen Burrata peynirleri karşılaştırılmıştır toplam 

canlı sayımını sırasıyla 7.85±0.28 log kob/g ve 7.11±0.17 log kob/g olarak 

belirlenmiştir (Rea vd., 2016). 
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Yıldırım (2017) yaptığı çalışmada, raf ömrü süresince Mozarella peynirlerinde 

toplam aerobik mezofilik bakteri sayısında artışı gözlenmiştir ancak istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu artışın sebebi üretimde kullanılan sütün 

başlangıçtaki mikrobiyal yüküne ve yüksek neme sahip bir peynir olmasına 

bağlı olabileceği bildirilmiştir. 

 

Akarca  (2013),  yaptığı araştırmada üretilen Mozzarella peynirler gruplarının 

tamamında raf ömrü boyunca toplam aerobik mezofilik bakterileri sayısında 

azalma tespit etmiştir. Ancak bu azalma istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır.  

 

Yapılan literatür çalışmaları incelendiğinde toplam mezofil bakteri sayısının 

depolama süresince değişimiyle ilişkili sonuçlarda farklılıklar bulunmaktadır. 

Yapılan çalışmada her iki grup Burrata peynirinde de raf ömrü süresince 

anlamlı düzeyde olmasa da toplam aerobik mezofilik bakteri sayısının arttığı 

gözlenmiştir.  Bu artışın sebebi yüksek nem içeriğine sahip bir peynir 

olmasından veya Burrat peynirinin iç dolgusu üretiminde kullanılan kremanın 

mikrobiyal gelişim için uygun bir ortam oluşturmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir.  

 

4.2.3. Koliform grubu, maya ve küf sayımı 

 

C-BC ve LC-BC gruplarında hijyen kontrolü amacıyla yapılan mikrobiyolojik 

analizler sonucunda koliform grubu ve maya-küf gelişimi 21 günlük raf ömrü 

süresince gözlenmemiştir. Koliform grubu ve maya-küf gelişiminin olmaması, 

pasta filata tarzı peynir olan Burrata peynirinin pıhtısının yüksek sıcaklıktaki su 

ile kaynatılarak hazırlanmasından kaynaklandığı ve depolama süresince 

üretimde çapraz kontaminasyon olmadığı düşünülebilir. 

 

Conte vd., (2011) yaptıkları çalışmada Burrata peynirinin raf ömrünü uzatmak 

için, lizozim ve EDTA disodyum tuzunun (Na2-EDTA) etkilerini MAP koşulları 

ile veya olmadan değerlendirilmiştir. Müdahale edilmeyen kontrol grubunda 

koliform grubu 2.2±0.4 log kob/g, MAP yapılmayan ve 500 mg/kg lizozim 
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eklenen grupta koliform grubu 3.8±0.7 log kob/g, her iki müdahaleninde 

yapıldığı grupta koliform grubu 6.3± 1.7 log kob/g olduğu tespit edilmiştir. 

 

Yapılan bir çalışmada çiğ süt ve pastörize sütle yapılan coğrafi işaretli Burrata 

peyniri karşılaştırılmıştır. Pastörize sütle yapılan Burrata’nın E. coli sayısı 

2.54±0.72 log kob/g iken çiğ sütten yapılan Burrata’nın E. coli 4.47 ± 1.05 log 

kob /g bulunmuştur (Di Cerbo vd., 2020). 

 

Başka bir çalışmada elle ve endüstriyel yöntem ile üretilen Burrata peynirleri 

karşılaştırılmıştır ve E. coli sayımını sırasıyla 5.35±0.11 log kob/g ve 3.62 ± 0.24 

log kob/g olarak belirlenmiştir (Rea vd., 2016). 

 

Tirloni vd. (2014) yaptıkları araştırmada E. coli, geleneksel üretim Burrata 

peynirinde(n=8) <2.0-7.9 log kob/g; geleneksel üretim Mozzarella 

peynirinde(n=8) 2.0-6.0 log kob/g olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda maya 

ve küf sayısı Burrata peynirinde sırasıyla <2.0-5.1 log kob/g ve <2.0-4.7 log 

kob/g bulunurken Mozzarella peynirinde <2.0-4.7 log kob/g ve <2.0 log kob/g 

olduğu saptanmıştır. Burrata ve Mozzarella peynirde belirgin bir maya-küf 

kontaminasyonu tespit edilmemiştir. 

 

Yıldırım (2017) yaptığı çalışmada, raf ömrü süresince Mozarella peynirlerinde 

maya-küf sayıların artış gözlenmiştir (p>0.05). Probiyotik kültür ilaveli 

Mozarella peynirlerin raf ömrü boyunca maya-küf sayısındaki artış probiyotik 

eklenmeden üretilen Mozzarella peynirlerine göre daha düşüktür ancak 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 

 

Akarca  (2013) yaptığı çalışmada depolama süresince tüm Mozzarella peyniri 

örneklerinde maya–küf sayısının azaldığını tespit etmiştir. Bunun sebebinide raf 

ömrü boyunca su aktivite değerinin azalmasına ve peynir asitliğin artmasına 

bağlı olabileceğini ifade etmiştir. 

 

Yapılan çalışmada üretilen Burrata peynirlerinde maya-küf gelişiminin 

olmamasının sebebi, peynirlerin pH ve su aktivite değerlerinin yapılan diğer 
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çalışmalardaki pasta filata peynirlere göre daha düşük olmasından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda peynirin daha hijyenik 

koşullarda üretildiğinin ve depolandığının göstergesidir. 

 

4.2.4. M17 bakteri sayımı 

 

Raf ömrü süresince C-BC ve LC-BC grupları M17 sayımında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05) (Çizelge 4.8). Her iki grubunda 

depolama günleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir (p>0.05). 

 

Çizelge 4.8. Burrata peyniri örneklerinin raf ömrü süresince M17 (log kob/g) 
sayımı değerlerindeki değişimler 

 
Örnek/Gün C-BC LC-BC 

1 8.35±0.07aA 8.43±0.06aA 
7 8.34±0.09aA 8.42±0.07aA 

14 8.35±0.07aA 8.41±0.04aA 
21 8.38±0.11aA 8.40±0.08aA 

a,b: Çizelgede C-BC ve LC-BC gruplarına ait farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden 
farklıdır (p<0.05)  
A,B: Çizelgede depolama günleri farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden farklıdır 
(p<0.05) 

 

Minervini vd. (2017) yaptığı çalışmada mezofilik laktobasil; DF (% 0.5 

fruktooligosakkarit ve inülin ilavesi yapılan ) ve kontrol peynirlerinde 5.6 log 

kob/g, DF_2PL (sütte ve iç dolgu sıvısında koruyucu laktobasil ve diyet lifleri 

ilave edilen) ve 2PL (hem süte hem iç dolgu sıvısına koruyucu laktobasil ilave 

edilen) peynirlerinde 7.4 log kob/g olduğu gözlenmiştir. Kontrol ile 

karşılaştırıldığında koruyucu laktobasil içeren peynirlerin depolama süresince 

mezofilik laktokokların ve termofilik streptokokların sayısında azalma 

gözlenmiştir. 

 

Akarca  (2013),  yaptığı çalışmada Mozzarella örneklerinde raf ömrü süresince   

Lactococcus spp. sayısının azaldığını tespit etmiştir 
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Yapılan araştırmada L. casei içererek üretilen Burrata peynirlerinde 21 günlük 

depolama süresince Minervini vd. (2017) yaptığı çalışmadaki gibi kok grubu 

bakterilerin sayısında azalma gözlenmiştir. 

 

4.2.5. Toplam psikrofil bakteri sayımı 

 

Raf ömrü süresince C-BC ve LC-BC grupları arasında psikrofil bakteri sayısında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05) (Çizelge 4.9). 

Her iki grubunda depolama günleri arasında toplam psikrofil bakteri sayısının 

sürekli olarak arttığı belirlenmiştir ve bu artış 1. güne göre raf ömrünün 

sonunda analamlı seviyede yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

 

Çizelge 4.9. Burrata peyniri örneklerinin raf ömrü süresince toplam psikrofil 
bakteri sayımı (log kob/g) değerlerindeki değişimler 

 

Örnek/Gün C-BC LC-BC 
1 6.68±0.13aA 6.95±0.1 aA 
7 6.91±0.05aA 7,20±0,11aB 

14 7.23±0.09aB 7.28±0.08aB 
21 7.34± 0,10aB 7.33±0.07aB 

a,b: Çizelgede C-BC ve LC-BC gruplarına ait farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden 
farklıdır (p<0.05)  
A,B: Çizelgede depolama günleri farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden farklıdır 
(p<0.05) 
 

Minervini vd. (2017) yaptığı çalışmada, psikrofil bakteri türlerinden olan 

Pseudomonas,  4°C'de depolama sırasında arttığı gözlenmiştir. 6. gün 

depolamada sadece probiyotik içermeyen peynirlerde, 13. veya 16. günlerde 

diğer probiyotik içeren peynirlerde maksimum canlılığa ulaştığı gözlenmiştir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda probiyotik ilavesinin Pseudomonas gelişimini 

yavaşlattığı gözlenmiştir. 

 

Tirloni vd. (2014) yaptıkları araştırmada Pseudomonas spp. sayısının, geleneksel 

üretim Burrata peynirinde(n=8) 4.1-6.2 log kob/g olduğu; geleneksel üretim 

Mozzarella peynirinde(n=8) 4.5-5.6 log kob/g olduğu tespit edilmiştir.  
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Conte vd., (2011) yaptıkları çalışmada Burrata peynirinin raf ömrünü uzatmak 

için, lizozim ve EDTA disodyum tuzunun (Na2-EDTA) etkilerini MAP koşulları 

ile veya olmadan değerlendirilmiştir. Müdahale edilmeyen kontrol grubunda 

Pseudomonas spp. sayısı 1.3±0.2 log kob/g, MAP yapılmayan ve 500 mg/kg 

lizozim eklenen grupta Pseudomonas spp. sayısı 1.8±0.2 log kob/g, her iki 

müdahaleninde yapıldığı grupta Pseudomonas spp. sayısı >9  log kob/g olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Tirloni vd. (2014) Burrata ve Mozzarella gibi pasta filata peynirlerde koliform, 

Pseudomonas spp. ve çeşitli psikrofilik bakterilerin bozulmaya sebep olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca uygun depolama şartları, üretim prosesindeki yenilikler ve 

hammadde kalitesinin iyileştirilmesinin bu sorunları ortadan kaldırabileceğini 

belirtmiştir. 

 

Araştırmamızda üretilen Burrata peynirlerinin 21 günlük depolama süresince 

pisikrofilik bakteri sayısının arttığı bulunmuştur. LC-BC grubunda kullanılan L. 

casei’nin pisikrofilik bakteri gelişimini yavaşlattığı yorumlanabilir.  

 

4.2.6. Proteolitik bakteri sayımı 

 

Peynir olgunlaşmasında meydana gelen laktoz fermantasyonu, lipoliz ve 

proteoliz önemli olaylardandır. Belli bir oranda gerçekleşen proteoliz, peynirin 

yumuşamasında ve peynir hoşa giden tadın ortaya çıkmasında önemli rol 

oynamaktadır (Uraz ve Şimşek, 1998). 

 

Her iki grup Burrata peyniri arasında proteolitik bakteri sayısında 21 günlük raf 

ömrü süresince istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 

Her iki grubunda depolama günleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

tespit edilmemiştir (p>0.05) (Çizelge 4.10). 
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Çizelge 4.10. Burrata peyniri örneklerinin raf ömrü süresince proteolitik bakteri 

sayımı (log kob/g) değerlerindeki değişimler 

Örnek/Gün C-BC LC-BC 
1 8.30±0.26aA 8.51±0.32aA 
7 8.53±0.33aA 8.53±0.24aA 

14 8.51±0.31aA 8.65±0.28aA 
21 8.35±0.03aA 8.53±0.17aA 

a,b: Çizelgede C-BC ve LC-BC gruplarına ait farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden 
farklıdır (p<0.05)  
A,B: Çizelgede depolama günleri farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden farklıdır 
(p<0.05) 

 

Yıldırım (2017) yaptığı çalışmada, raf ömrü süresince Mozarella peynirlerinde 

proteolitik bakteri sayısında anlamlı seviyede artış gözlenmiştir. Manda 

sütünden üretilen Mozzarella peynirinde 5.54-7.76 log kob/g olarak tespit 

etmişlerdir. Bunun sebebinin inek sütüne göre manda sütünde protein 

içeriğinin daha fazla olmasından kaynaklanabileceği düşünülmüştür. 

  

Akarca  (2013)  yaptığı çalışmada depolama süresince tüm Mozzarella 

peynirlerinde proteolitik bakteri sayısında anlamlı seviyede olmasa da artış 

gözlenmiştir. Mozzarella peynirlerinde proteoilitk bakteri sayısı 21 günlük raf 

ömrü süresince 5.67-6.05 log kob/g değerleri arasında değişklik göstermiştir. 

 

Arora vd (1990) L.casei’nin düşük proteaz ve güçlü peptidaz aktivitesi ile 

peynirde acılığı azalttığını ve tekstürel olarak olumlu etki sağladığını 

belirlemişlerdir. 

 

Araştırmamızda üretilen her iki Burrata peynir örneğinde 21 günlük depolama 

süresince anlamlı seviyede olmasa da proteolitik bakteri sayısının arttığı 

belirlenmiştir. Literatür çalışmalarında Burrata peynirlerinde proteolitik 

bakteri sayısı incelenmiştir ancak benzer pasta filata peynirlerinde (Mozzarella) 

yapılan proteolitik bakteri sayısındaki değişim çalışmamızla benzerlik 

göstermiştir (Akarca, 2013; Yıldırım, 2019). 
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4.2.7. Lipolitik bakteri sayımı 

 

Araştırmamızda üretilen Burrata peynirlerinde 21 günlük depolama süresince 

lipolitik bakteri gelişimi gözlenmemiştir.  Literatürdeki çalışmalarda peynirde 

lipolitik bakteri gelişimi ile ilgili çalışma yapılmamıştır. 

 

L. casei’nin enzim aktiviteleri değerlendirilen bir araştırmada (Arora vd. 1990), 

L. casei suşlarının diğer Lactobacillus türlerine kıyasla nispeten daha zayıf 

esteraz ve lipaz aktivitesine sahip olduğunu belirlemişlerdir. 

 

4.3. Aroma analizi 

 

Araştırmamızda üretilen Burrata peynirinde L. casei kullanımının uçucu aroma 

bileşikleri üzerindeki etkisi açısından peynirler üretildiği ilk gün ve 21 günlük 

depolama süresi boyunca incelenmiştir. Sonuçlara göre, keton grubundan 6 

adet, alkol grubundan 2 adet, asit grubundan 3 adet, aldehit ve ester gruplarının 

her ikisinden de 1'er adet olmak üzere toplam 13 uçucu aroma bileşen ve 

karbon-dioksit tespit kabul edilebilir sınırların üzerinde belirlenmiştir (Çizelge 

4.11).  

 

Üretilen taze peynir örneklerin ilk gün yapılan analiz sonuçları incelendiğinde, 

her iki örnekte de en fazla sayıda keton grubu bileşikleri tespit edilmiş ve bunu 

asit grubu izlemiştir. Toplam miktarı en yüksek olan bileşen grubu ise 

probiyotik suş ile hazırlanan kültürde sırasıyla asit ve alkol grupları iken, 

üretilen peynir örneklerinde başlıca keton grubu ve takiben alkol grubudur 

(P<0.05). Ayrıca, peynir örneklerinden probiyotik L. casei suşu içeren LC-BC 

örneğinde keton grubu ve diğer tüm grupların toplam miktarları kontrol 

örneğine kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  

 

İlk gün, bileşenler tek tek incelendiğinde, tüm bileşenlerin miktarı LC-BC 

örneğinde daha fazladır (P<0.05). LC-BC örneğinde sırasıyla, özellikle, asetoin, 

diasetil, karbondioksit ön sırada yer almışken, C-BC örneğinde sırasıyla, asetoin 

karbondioksit ve butanoik asit ön sırada belirlenmiştir. Ancak, bu bileşenlerden 
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asetoinin eşik değeri (800 mg/L) diğer bileşiklere göre yüksek olduğu için 

etkinliği daha azdır. Bu nedenle, iki peynir arasındaki farklılığı esas belirleyen 

bileşenler LC-BC örneğinde diasetil, C-BC örneğinde ise butanoik asittir. Diasetil 

(2,3-bütandion), fermente süt ürünlerindeki, özellikle taze peynirlerdeki ana 

aromatik bileşiklerden biridir ve o, tatlı, tereyağlı, kremsi, meyveli bir aromaya 

sahiptir (Reyes-Díaz et al., 2020). Diasetil miktarının yüksek olması nedeniyle 

LC-BC örneğinde kremsi, hafif tatlı ve tereyağımsı aroma daha öne çıkmaktadır. 

Ayrıca, başlıca diasetil ve asetoin bileşiklerinin ilave edilen probiyotik suşun 

metabolik yolu sonucu oluştuğu düşünülmüştür. L. casei suşları tarafından 

laktoz pirüvik aside parçalanır. Pürivik asit ise asetolaktat sentezaz enzimi 

aracılıyla, α-asetolaktat’a dönüşür. Bu bileşikten oksidatif dekarboksilasyon ile 

diasetil oluşur. Asetoin ise ya α-asetolaktat’ın asetat dekarboksilaz enzimi ile 

dönüşümünden ya da diasetilin bir redüktaz enzimi ile dönüşümünden oluşur 

(Licandro-Seraut et al., 2021; Yebra et al., 2007). Ayrıca, Díaz‐Muñiz et al., 

(2006) tarafından yapılan bir çalışmada olgunlaşmış peynirde asetoin 

üretiminden bir L. casei türü sorumlu olarak gösterilmiştir. Tatlı, tereyağlı, 

kremsi ve sütlü bir aroma özelliğine sahip asetoin de diasetil gibi LC-BC 

örneğine hafif tatlı ve tereyağımsı bir aroma verdiği düşünülmüştür. Başka bir 

çalışmada ise (Peralta et al., 2014) L. paracasei I90 suşunun kullanıldığı sert tip 

peynirde de diasetil miktarındaki artış göründüğü tespit edilmiştir. 

 

Diğer bileşiklerden, LC-BC örneğinde sırasıyla, karbondioksit, hezanoik asit, 

etanol, etil asetat, aseton ve asetaldehit bileşikleri kontrol peynir örneğinden 

daha yüksek olarak belirlenmiştir. Bu bileşenlerden karbondioksit ve etanol, L. 

casei fakültatif-heterofermantatif özelliğinden kaynaklanmaktadır (Inês ve  

Falco, 2018). Bu özelliğe sahip laktik asit bakterileri laktik asit dışında diğer 

organik asitleri ve/veya etanol, karbondioksit gibi bileşenleri de üretebilir 

(Licandro-Seraut vd., 2014). Diğer bileşikler, etil asetat, aseton ve asetaldehit de 

L. casei suşu ile ilişkilendirilmiştir. (Wang vd., 2021). Aseton, L. casei suşunun 

sitrat metabolizmasının bir ürünü olarak, asetil-coA’dan sentezlenen 

asetoasetat’dan dekarboksilaz ile üretilir (Díaz-Muñiz vd., 2006).  Asetone; tatlı, 

naneli bir aroma ile ilişkilendirilir (Barron vd., 2005). Etil asetat ise biyolojik 

olarak mitokondri içinde etanol ve asetil-coA ethanol acetyltransferase enzimi 
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aracılıyla üretilir. Ayrıca, lipazların organik fazda esterler elde etmek için 

alkollerin asitlerle esterleşmesini katalize ettiği bilinmektedir (Kourkoutas vd., 

2006). Bu lipaz aktivitesine sahip bir şuşun hücre dışında etil ester oluşumuna 

katkı sağladığını gösterir (Zhang vd., 2020). Yapılan bir çalışmada, bir model 

sistemde L. casei grup suşlarının aroma bileşenlerin değişimine etkisi 

araştırılmış ve bu çalışmada da L. casei suşları etil asetat, aseton, asetaldehit 

bileşenlerinden sorumlu olarak gösterilmiştir (Stefanovic vd., 2017). Başka bir 

çalışmada ise elma suyu L. casei LC2W suşu ile fermente edilen elma suyunda 

kontrole göre etil asetatın arttığı gözlemlenmiştir (Chen vd., 2019). 

 

Asitlere gelince, LC-BC örneğinde sadece hekzanoik asit, C-BC örneğinde ise 

sadece butanoik asit tespit edilmiştir. Ayrıca, hekzanoik asit peynirimsi, hafif 

ekşi, bir kokuya, butanoik asit ise ransit, kokuşmuş, keskin, ekşi bir kokuya 

sahiptir (Barron vd., 2005). Bununla birlikte butanoik asit yüksek değere sahip 

olduğunda peynirde istenmeyen bir aroma meydana geldiği bilinmektedir 

(Marangoz ve Bostan, 2020). Bu durum, L. casei suş kodu ilaveli LC-BC örneğini 

ön plana çıkarmaktadır ve LC-BC örneğine kontrole göre daha yumuşak, daha 

çiçeksi, ferah bir tat kazandırdığı düşünülmüştür. Ayrıca, bu sonuçlar duyusal 

analiz sonuçları ile de desteklenmiştir. Yapılan bir çalışmada, 

fermantasyonunda probiotic L. casei Zhang kullanılan fermente bir süt 

örneğinin üretim süreci ve 14 günlük depolama süreci uçucu metabolitlerin 

parmak izi açısından incelenmiştir. Bu çalışmada da benzer şekilde hekzanoik 

asit probiotik suş kullanan örneklerde fazla çıkmıştır (Sun vd., 2021). Hekzanoik 

asit, lipid yıkımı veya karbonhidrat metabolizması yoluyla ortaya çıkmaktadır 

(Goswami vd., 2018). Bu nedenle hekzanoik asit, hem suş kaynaklı olabilir hem 

de suşun ortama saldığı enzim etkisiyle olabilir. Hekzanoik asitin ürünün 

aromasına etkilemesinin yanı sıra, β-keto-asit olduğu için benzer şekilde başka 

bir aroma bileşeni olan metil-ketonların prekürsörüdür (aroma öncü maddesi) 

(Wang vd., 2021). Diğer taraftan, butanoik asitin üretim yolunda asetil-CoA’dan 

aseto-asetil-CoA oluşur, bundan da butril-CoA oluşur. Son aşama olarak, butril-

CoA’dan bütrik asit (butanoik asit) oluşmaktadır (Jha vd., 2014). Buradan da 

anlaşıldığı gibi asetil-CoA’dan aset aldehit ve etanol oluşumu ve/veya aseto-

asetil-CoA’dan asetoasetate takiben asetoin oluşumu tepkimelerinde kullanılan 
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probiyotik suşun etkili olduğu düşünülmüştür İlaveten, bu suşun etkisi ile 

butril-CoA’ya dönüşümün sınırlandığı ön görülebilir. 

 

Burrata peynir çeşidinin zaten literatürde belirlenen raf ömrü 14 gün olarak 

bilindiği için, üretilen peynirler 21 günlük/3 haftalık bir depolama sürecinde 

incelenmiştir. Bu süreçte, keton bileşenlerden, aseton miktarı depolamanın 1. 

haftası sonunda iki peynir örneğinde de artış gösterirken, devam eden sonraki 

iki hafta düşüşler göstererek peynirlerin ilk günkü değerine yakın değerlere 

ulaştığı gözlenmştir. Bununla birlikte, LC-BC örneği, kontrol örneğine göre 

yüksek olan değerini korumuştur. Diasetil ise 1. haftanın sonunda kontrol 

örneğinde artmış ve LC-BC örneğine yakın değerlere ulaşmıştır. LC-BC örneği 

ise yaklaşık aynı seviyede kalmıştır. Devam eden süreç boyunca, diasetil kontrol 

örneğinde daha stabil bir değere sahipken, LC-BC örneğinde özellikle son hafta 

artış göstermiştir. Diğer taraftan taze krema yeşil muz benzeri meyveli bir 

aroma veren 2-heptane 3 haftalık süre boyunca sadece LC-BC örneğinde 

artmıştır, kontrol örneğinde ise tespit edilememiştir. Asetoin’e gelince ilk hafta 

kontrol örneğinde artış, LC-BC örneğinde azalış gözlemlenmiştir. İkinci haftanın 

sonunda, bu bileşik iki örnektede tespit edilememiş, üçüncü haftanın sonunda 

ise tekrar artmış, hatta LC-BC örneğinde kontrol örneğine göre daha fazla artış 

gözlemlenmiş, değeri ilk günkü değere yaklaşmıştır. Peynirde istenmeyen bir 

bileşik olan dodekan ise sadece üç haftanın sonunda belirlenmiş, LC-BC 

örneğinde biraz daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Keton bileşikleri birlikte 

değerlendirildiğinde, ürünün ilk günkü aroma özelliklerine olumlu katkısı olan 

aseton, diasetil, asetoin LC-BC örneğinde daha yüksek değerlerde belirlendiği 

için L. casei suşu ürünün aromatik açıdan kabul edilebilirliliğini koruduğu 

düşünülmüştür. Diğer taraftan analizde belirlenen tek aldehid bileşiği olan 

asetaldehit de bu durumu desteklemiştir. Asetaldehit, bir ara ürün olduğu için 

ilk hafta artmış, devam eden süreç boyunca her iki örnek için de ilk günkü 

değerlerine yakın olacak şekilde azalmıştır. Bununla birlikte, LC-BC örneğinin 

kontrol örneğine göre yüksek değeri korunmuştur. 

 

Depolama sürecinde hekzanoik ve butanoik asit incelendiğinde, hekzanoik asit 

ilk hafta boyunca arttığı, sonrasında ikinci hafta azaldığı ve üçüncü hafta 
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değerinin yaklaşık olarak stabil kaldığı gözlemlenmiştir. Butanoik asit ise 

kontrol örneğinde ikinci hafta artış ve üçüncü haftada artmış, LC-BC örneğinde 

sadece üçüncü haftada artmıştır. Bununla birlikte, kontrol örneğin değeri LC-BC 

örneğinin değerine göre çok daha fazladır. Buna göre, peynir örneklerinde 

istenmeyen ransit bir aroma veren butanoik asit oluşumu üzerinde ilave edilen 

suşun negatif bir etkisi olduğu düşünülmüştür. 

 

Sonuç olarak; aroma açısından, üretilen peynir örneklerindeki başlıca dodecane 

ve butanoik asit artışları nedeniyle 21 gün ürünün tüketim için çok uygun 

olmadığı, ancak genel olarak, L. casei suşu ilave edilmiş Burrata peynirinin 

aromatik özelliklerinin daha yavaş geliştiği görülmüştür. 



84 
 

Çizelge 4.11. Burrata peyniri örneklerinin aroma değerlerindeki değişimler 

 

µg/100 g örnek 1. Gün 
 

7.Gün 
 

14. Gün 
 

21. Gün 
 

İlk gün 
  C-BC LC-BC C-BC LC-BC C-BC LC-BC C-BC LC-BC LC-BC için Kültür 
Ketonlar                           
3-Metil-2-
bütanon 

n.d n.d   n.d n.d   n.d n.d   n.d n.d   155.1±3.47g 

Aseton 27.04±1.79d 98.95±1.14de   412.42±6.28c 365.63±3.73c   21.55±1.92d 81.87±3.11e   31.62±1.02f 107.03±1.22f   348.04±5.65f 
Diasetil 84.7±3.83cd 1184.91±3.97b   272.26±1.81d 1014.08±7.51b   260.11±5.41a 1219.85±2.98a   224.11±1.76c 3860.18±3.02a   n.d 
2-Heptanon n.d n.d   n.d 337.3±8.51c   n.d 424±1.01b   n.d 964.35±2.11b   n.d 
Dodekan 9.7±2.02e n.d   n.d n.d   n.d n.d   589.12±3.47b 884.71±2.04bc   n.d 
Asetoin 202.57±5.68a 3828.75±2.92a   1701.65±2.41a 131.17±2.75d   n.d n.d   1052.48±2.98a 3700.45±4.15a   n.d 
Toplam                           
Alkol                           
Etanol  94.19±3.26cd 181.65±6.21d   905.06±2.14b 1027.09±6.41   57.09±5.96c 139.92±2.74d   115.36±1.52d 314.18±3.01e   1981.12±6.83d 
Dodekanol n.d n.d   n.d n.d   n.d n.d   n.d n.d   15255.63±4.92a 
                            
Asitler                           
Asetik asit n.d n.d   n.d n.d   n.d n.d   n.d n.d   7946.06±2.32c 
Heksanoik asit n.d 288.4±4.77c   n.d 4662.53±1.09a   n.d 371.91±2.31b   260.68±2.80c 451.94±2.07d   10640.34±5.52b 
Bütanoik asit 120.53±3.27b n.d   101.31±1.12e n.d   152±2.04b n.d   532.17±1.74b 108.24±1.53f   2201.04±3.27d 
                            
Aldehitler                           
Asetaldehit 19.4±1.19d 79.31±2.68e   268.41±8.47d 343.58±2.07c   20.44±1.68d 78.13±1.87e   14.53±0.87g 64.61±1.06g   208.83±5.36fg 
                            
Esterler                           
Etil asetat n.d 111.24±5.34de   n.d n.d   n.d n.d   n.d n.d   398.15±1.98f 
                            
Diğer bileşenler                           
Karbondioksit 143.34±4.44b 300.33±5.56c   n.d n.d   12.61±1.78bc 285.57±4.25c   67.83±2.17e 867.42±1.08c   1299.75±3.06e 

                   *n.d: Saptanmadı **LC-BC: probiotik L. casei içeren örnek; C-BC: Kontrol Örnek 



85 
 

4.4. Duyusal analiz 

 

Görünüş, optik özellikler , fiziksel şekil , sunuş şekli  gibi karakteristikler gıda 

kalitesinin önemli özelliklerinden olup gıdanın tüketici tarafından 

değerlendirilmesinde ilk etkiyi oluşturmaktadır (Altuğ Onoğur vd., 2011).  

 

Burrata peynirinde panelistlerle yapılan duyusal değerlendirme verileri Çizelge 

4.12’de verilmiştir. Puanlama parametreleri Çizelge 4.12’de ayrı ayrı peynir 

örnekleri için toplam 100 tam puan üzerinden puanlandırmaya göre 

değerlendirilmiştir. Burrata peyniri için bütün peynirde görünüş (10 puan), 

kesildikten sonra kesit-yapı (20 puan), dolgu (10 puan), koku (25 puan) ve tat 

(35 puan) parametrelerine göre LC-BC örneğinin raf ömrü süresince parametre 

puanları, C-BC grubuna göre yüksek bulunmuştur ve bu farklılık sadece 7. günde 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

 

LC-BC peynir örneğinde raf ömrü boyunca puanlama 93.67-84.18 arasında iken, 

C-BC peynir örneklerinde puanlama 87.31-75.90 arasında değişim gösterdiği 

tespit edilmiştir.  

 

Panelistlerin puanlama kartları değerlendirildiğinde C-BC örneklerindeki puan 

eksilmelerinin kaynağının ekşilik ve yavan tat algılanmalarından, özellikle 21. 

günde her iki grup için acı tat algısından kaynaklandığı belirlenmiştir.  LC-BC 

örneklerinde ise bakteri kaynaklı olduğu düşünülen tatlımsılık algısı pozitif 

olarak puanlamayı yükseltmiştir. Tatlımsılık ve kremamsı tat algıları, aroma 

bileşenleri ile benzerlik göstermiştir. 
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Çizelge 4.12. Burrata peyniri örneklerinin duyusal analiz değerlerindeki değişimler 

 

Kesit-Yapı ve Görünüş 

Puanlama 
parametreleri 

C-BC LC-BC 

 1.gün 7.gün 14.gün 21.gün 1.gün 7.gün 14.gün 21.gün 

Görünüş 8.81 ±0.31aA 8.38 ±0.51aA 8.40 ±0.46 aA 8.57±0.50 aA 9.25±0.27aB 9.23±0.40 aA 8.92±0.32 aA 9.00±0.62 aA 

Kitle ve Yapı 16.75±0.50 aA 16.69±0.73 aA 15.00±0.78 aA 15.86±0.85aA 17.88±0.43 aA 17.77±0.50 aA 17.85±0.66 aA 16.82±0.96 aA 

Dolgu 8.69±0.41 aA 9.15±0.42 aA 9.00±0.47 aA 9.00±0.36 aA 8.88±0.39 aA 9.31±0.37 aA 8.69±0.49 aA 7.82±0.81 aA 

Koku 23.50±0.41aA 21.31±0.68 aA 20.50±0.94aA 19.14±1.01aA 24.56±0.28 aA 24.23±0.45 bA 22.77±0.70 aA 23.18±1.20 aA 

Tat 29.56±0.58aA 28.85±0.70aA 23.00±1.13aA 24.86±0.90aA 33.13±0.47bA 34.23±0.54bA 29.23±0.76aAB 26.36±1.36aB 

Toplam 87.31±2.21aA 84.38±3.04 aA 75.90±3.78 aA 77.43±3.77 aA 93.67±1.84 aA 94.77±2.06 bA 87.46±2.93 aA 84.18±4.95 aA 

a,b: Çizelgede C-BC ve LC-BC gruplarına ait farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden farklıdır (p<0.05)  
A,B: Çizelgede depolama günleri farklıharflerle simgelenmişortalamalar birbirinden farklıdır (p<0.05) 
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Düşük nemli Mozzarella peynirinde raf ömrü süresince sertlik ve elastikiyet 

azalmakta, ilerleyen süreçte peynirlerde parçalama gözlenmeye başlamaktadır 

(Kindstedt ve Fox, 1993). Mozzarella peynirinde depolama sırasında bu 

bozulma faktörlerinin görülmesinin en önemli sebebi proteolizle 

ilişkilendirilmiştir (Tunick vd., 1995). Ancak mevcut çalışmada üretilen Burrata 

peynirinin raf ömrünün kısa olmasından dolayı raf ömrü süresince proteolitik 

aktivite değerleri arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Burrata 

peynirinin raf ömrü süresince gözlemlenen tekstürdeki değişimin sebebinin 

proteolitik aktivite kaynaklı olmadığı, asitliğin düşmesi ile alakalı olabileceği 

düşünülmüştür. Watkinson vd. (2001) peynirin pH değerindeki azalmanın 

peynirde yumuşamaya sebep olduğunu belirtmiştir. Çünkü düşük pH kazein 

yapısını etkilemekte ve suda çözünür kalsiyum iyonlarında artış 

gerçekleşmesine sebep olmaktadır (Kindstedt vd., 2010). Kindstedt vd. (2010), 

raf ömrü süresince suyun protein matrisi (hidrasyon) içine emilmesi peynirde 

bozulmaya sebep olduğunu belirtmiştir. 

 

Faccia vd. (2012), peynir yapımında farklı miktarlarda sodyum klorür ilavesinin 

9ºC'de depolanan Mozzarella peynirinin raf ömrüne etkileri değerlendirilmiştir. 

En yüksek raf ömrü değerleri tuzsuz ve en düşük tuz konsantrasyonuna sahip 

(0.23 g NaCl) mozzarella için elde edilmiştir. Aksine, yüksek tuz 

konsantrasyonları, peynir kazeinin aşamalı olarak çözünmesine neden olarak 

ürün raf ömrünü etkilemiştir.  Ayrıca, bu taze peynirlerde, tüketicinin tat algısını 

iyileştirmek için tuz içeriğinin düşük olması gerekmektedir. Tuzun Mozzarella 

peynirinin raf ömrünü uzatmadaki etkisi neredeyse çelişkilidir çünkü 

Mozzarella peyniri tuzsuz veya düşük tuz konsantrasyonu ile daha uzun raf 

ömrüne sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

Literatürdeki çalışmalara benzer olarak 21 günlük raf ömrünün sonuna doğru 

üretilen Burrata peynirlerinde çok az bir erime görülmeye başlanmıştır. 

Depolama sırasında gerçekleşen suyun protein matrisi (hidrasyon) içine 

emilmesi, proteoliz, salamuradaki tuz miktarı gibi faktörler raf ömrü sonuna 

doğru peynirde erimeye sebep olduğu düşünülmüştür. 
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Burrata peynirlerinin dolgun yapısının değerlendirmesinde raf ömrü süresince 

gruplar arasında ve günler arasında istatistksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir (p>0.05). 

 

Raf ömrü boyunca genel olarak LC-BC grubunun koku değerlendirmesi puanı, C-

BC grubuna göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir ancak bu fark sadece 7. 

günde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). C-BC ve LC-BC grupları 

koku değerlendirilmesinde 1., 7., 14. ve 21. günler arasında anlamlı bir farklılık 

belirlenmemiştir (p>0.05). 

 

1. ve 7. günde LC-BC grubu peynirlerinin tat beğenisi, C-BC grubuna göre 

anlamlı seviyede daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). 14. ve 21. günlerde tat 

beğenisi açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). C-BC grubunda 

raf ömrü boyunca tat beğenisinde azalma tespit edilmiştir ancak bu azalma 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). LC-BC grubunda da raf 

ömrü boyunca tat beğenisinde azalma tespit edilmiştir. 21. gündeki tat beğenisi 

1. ve 7. günlerden istatistiksel olarak anlamlı seviyede daha düşük olduğu 

belirlenmiştir(p<0.05). 

 

Minervini vd. (2017) yaptığı çalışmada; süte koruyucu laktobasil eklenmesi 

Burrata peynirinin lezzetine olumlu katkı sağladığı ve raf ömrünü artırdığı 

tespit edilmiştir.  

 

Conte vd., (2011) yaptıkları çalışmada Burrata peynirinin raf ömrünü uzatmak 

için, lizozim ve EDTA disodyum tuzunun (Na2-EDTA) etkilerini MAP 

koşullarının etkisi araştırılmıştır. 6 panalist tarafından renk, dış görünüş, tat ve 

kıvam parametreler dikkate alınarak Burrata peynirlerinin genel kalitesi 

hakkında bilgi edinilmiştir. MAP uygulamasının duyusalı olumlu etkilediği 

gözlenmiştir. Lizozim ilavesi yapılan Burrataların beğenisi kontrol grubuna göre 

daha düşük bulunmuştur. 

 

Akarca’ nın (2013) yaptığı çalışmasında kontrol grubu Mozzarella peynirinin 

depolama süresince görünüş, renk, koku, tat, genel beğeni için aldığı puan 
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azalmıştır. Yıldırımın (2017) yaptığı çalışma manda sütü ve içine probiyotik 

katılan peynir en fazla beğenilmiştir ve bunu sırasıyla manda sütünden yapılan, 

inek sütü probiyotik ilavesiyle ile yapılan ve inek sütünden yapılan Mozzarella 

peyniri takip etmiştir. 7.günde peynirlerin genel beğenisinde artış varken 7. 

günden sonraki günlerde azalış gözlenmiştir. Bu azalmanın peynirlerde 

depolama süresi boyunca artış gösteren fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 

olumsuzluklardan kaynaklandığı ileri sürülmüştür. 

 

Mani-López vd. (2014) yaptığı çalışmada, fermente yoğurt üretiminde L. casei 

türünü kullanmıştır ve ürünün duyusal kabul edilebilirliğini artırdığını tespit 

etmiştir. 

 

Literatürdeki çalışmalara benzer şekilde C-BC ve LC-CB grubunun tat beğenisi 

21 günlük raf ömrü sürecince azalmıştır. Ancak 1. ve 7. günlerde LC-BC 

grubunun tat beğenisinin anlamlı seviyede C-BC grubuna göre daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Bunun sebebinin Burrata peynirine probiyotik 

eklenmesinin tadı olumlu etkilemesinden kaynaklandığı düşünülmüştür. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Burrata peyniri kremalı taze pasta filata peyniri olup İtalya’dan Avrupa ve 

Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla yayılmaktadır. Çok yüksek kalori içeriği 

olup, yüksek nem ve besin içeriğine sahiptir. Peynirin yapımı oldukça 

meşakkatli olması ve elle yapılması, tekstürünün zarar görmesi ile ve 

mikrobiyal kontaminasyon riski yüksek olması sebebiyle kısa raf ömrü ile 

karakterize edilmektedir.  

Probiyotik tüm ürünler fonksiyonel gıda pazarında önemli bir yer almaktadır. 

Peynir günümüzde mevcut olan çok yönlü gıda ürünlerinden biridir, birçok 

damak tadına hitap eder ve tüm yaş grupları için uygundur. Çok yönlülüğü, 

probiyotik bir gıda taşıyıcısı olarak birçok pazarlama stratejisi için fırsatlar 

sunmaktadır. Probiyotik bakteri canlılığının yüksek tutulması peynirlerde 

kullanılması sağlık durumunu ve ürünlerin kalitesini iyileştirmenin yanı sıra 

probiyotik ürün yelpazesini de arttırmaktadır. 

Taze peynirler (olgunlaşmanın olmadığı peynirlerde), kısa raf ömrüne sahip 

olduklarından probiyotiklerin yaşayabilirliklerinin uzun süreli olgunlaşan 

peynirlere göre daha fazla olduğu bildirilmiştir. Aynı zamanda pasta filata 

peynir çeşitlerinde pıhtının ısıtılması ve gerilmesi gibi aşamaların olması 

probiyotiklerin yaşayabilirliklerini azaltmaktadır. Burrata peyniri pasta filata 

grubunda olup, dolgulu bir peynirdir. Bu nedenle araştırmamızda Burrata 

peynirinin seçilmesinin nedeni, probiyotik bakteri canlılık içeriği açısından 

önemli bir araç olabileceğinin düşünülmesidir. Bu çalışmada Burrata peyniri 

üretiminde probiyotik Lacticaseibacillus casei’nin kullanımının peynirin 

kalitesine ve raf ömrüne etkisi araştırılmıştır. Bu araştırmada raf ömrü 

sürecince mikrobiyolojik, kimyasal, duyusal analizler ve aroma bileşenlerinin 

belirlenmesi ile ürünün bazı karakteristik özellikleri de tespit edilmiş ve 

yorumlanmıştır. 

Araştırmamızda üretilen Burrata peynirine Lacticaseibacillus casei ilavesinin pH 

değerlerinde ve asitliğin azalamasını yavaşlattığı tespit edilmiştir. Depolama 

günleri boyunca su aktivitesi, % tuz, % nem, % yağ, % toplam azot, % suda 
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çözünen azot, % protein, olgunlaşma indeksi,  CIE L*, a*,b* değerlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik belirlenmemiştir. 

Burrata peynirlerinde Lactobacillus spp. sayısı 21 günlük raf ömrü süresince 

arttığı belirlenmiş,  LC-BC örneklerinin Lactobacillus spp. sayısı C-BC 

örneklerine göre anlamlı seviyede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Mezofilik 

bakteri, koliform, maya-küf, M17 bakterileri, psikrofilik bakteri, proteolitik 

bakteri, lipolitik bakteri sayısında her iki grup Burrata peynirlerinde de 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir.  

Aroma açısından değerlendirildiğinde üretilen Burrata peynir örneklerindeki 

başlıca dodekan ve butanoik asit artışları nedeniyle 21 gün ürünün tüketim için 

çok uygun olmadığı, ancak genel olarak, Lacticaseibacillus casei suşu ilave 

edilmiş Burrata peynirinin aromatik özelliklerinin daha yavaş geliştiği 

görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre Burrata peynirinin raf ömrü 7-10 gün 

arasındadır. 

Burrata peynirlerinin üretiminde Lacticaseibacillus casei kullanımının ürünün 

duyusal kabul edilebilirliğini artırdığı belirlenmiştir. 

Sonuç olarak Burrata peynirine Lacticaseibacillus casei suşunun eklenmesi 

Burrata peynirinin duyusal kabul edilebilirliğine ve raf ömrüne olumlu katkı 

sağlamıştır. Yapılan analizlerle Burrata peynirinin, probiyotik bakteri 

kullanılması için uygun bir peynir olduğu şeklinde yorumlanmış ve literatüre 

katkı sağlanmıştır. 

Bu araştırmamızda L. casei’nin klasik yöntemlerle ayırt edilememesi sebebiyle 

qPCR gibi moleküler yöntemlerle kullanılan probiyotik bakterinin sayısının 

belirlenmesi önerilmektedir. Ayrıca farklı probiyotik ya da prebiyotiklerin bu 

peynir için kullanılma potansiyelinin yüksek olması farklı alternatiflerin 

oluşturulmasını sağlayabilir. 
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EKLER 

EK.1.  Duyusal analiz formu 

DUYUSAL DEĞERLENDİRME FORMU 

Peynir örnekleri kesilmeden önce ve sonra olmak üzere değerlendiriniz. Test bir puanlama testi 

olup, değerlendirmeyi yaparken olumsuz görüşleri toplam puandan düzerek belirleyiniz. 

Proje adı: Lacticaseibacillus casei ile Zenginleştirilmiş Burrata Peynir Ürününde Probiyotik 

Sayısının Canlılığının Belirlenmesi 

İsim:                  Tarih: 

 Puan Kod 

Görünüş (Tüm) 
- Kendine özgü parlak beyaz, homojen renk, düzgün yuvarlak top görünümlü, bozulmamış/deliksiz  10   
-Delik dağılmış yapı 8  
- Mat, soluk beyaz renk  2 
- Bir örnek olmayan renk dağılımı 5 
- Esmerimsi renk 5 
- Anormal renk 10 
- Kesit yüzeyinde birkaç delik ve gözenek 2 
- Homojen olmayan görünüm 5 
- Küflü görünüm 10 
Kitle ve Yapı (Kesildikten sonra) 
- Düzgün, pürüzsüz, içi lekesiz, homojen kalınlıkta ve kesim ile birlikte içinden krema ve peyniri dolgun, 
uygun incelikte 

20   

-Peynir dışı kalın oluşu 5  
- Lekeli kesit 15 
- Kuru sert yapı 15 
- Kaygan yapı 15 
- Kesitte yarıklar ve çatlak oluşumu 10 
- Erimiş yapı 5 
Dolgu  
-İçinde peynirin uygun dollukta, krema ve peynirin yeterli miktarda ve akışkan oluşu 10   
-İç peynirin az olması,  2  
-İç peynirin kremasının az olması 2 
-Akışkan olmaması ve katı yapı 6 
Koku 
- Kendine özgü fermente kokulu, süt kokulu 25   
- Mayamsı koku 8  
- Ekşimsi koku 6 
- Küfümsü koku 4 
- Hayvansal koku 2 
- Yem veya ot kokusu 2 
- Yabancı koku 20 
Tat 
- Kendine özgü süt tatlı, krema tadı, hafif fermente tat, uygun tuzlulukta 35   
- Yavan tat  5  
- Ekşi tat 10 
- Aşırı tuzlu tat 20 
-Tuzsuzluk  10 
- Maya tadı 15 
- Metalik tat  
- Küflü tat 10 
- Amonyak tadı 30 
- Acı tat 10 
- Yabancı tat 25 

 
TERCİH ETTİĞİNİZ ÜRÜN:  
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EK.2. Burrata peyniri örneklerinin raf ömrü süresince Lactobacillus spp. 
(log kob/g) değerlerindeki değişimler 
 

EK.2. Burrata peyniri örneklerinin raf ömrü süresince Lactobacillus spp. (log 

kob/g) değerlerindeki değişimler 
Örnek/Gün C-BC LC-BC 

1 7.26±0.10aA 8.62±0.09bA 
7 7.87±0.09aA 8.59±0.07bA 

14 8.01±0.09aA 8.61±0.06bA 
21 8.12±0.02aA 8.65±0.09bA 

a,b: Çizelgede C-BC ve LC-BC gruplarına ait farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden 
farklıdır (p<0.05)  
A,B: Çizelgede depolama günleri farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden farklıdır 
(p<0.05) 
 

EK.3. Burrata peyniri örneklerinin raf ömrü süresince toplam mezofil 
bakteri sayımı (log kob/g) değerlerindeki değişimler  
 
EK.3. Burrata peyniri örneklerinin raf ömrü süresince toplam mezofil bakteri 

sayımı (log kob/g) değerlerindeki değişimler 
 

Örnek/Gün C-BC LC-BC 
1 7.73±0.03aB 8.05±0.12aA 
7 8.17±0.10aA 8.32±0.10aA 

14 8.19±0.08aA 8.34±0.08aA 
21 8.38±0.11aA 8.38±0.07aA 

a,b: Çizelgede C-BC ve LC-BC gruplarına ait farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden 
farklıdır (p<0.05)  
A,B: Çizelgede depolama günleri farklı harflerle simgelenmiş ortalamalar birbirinden farklıdır 
(p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




