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FƏSIL I

ƏRZAQ MALLARI ƏMTƏƏŞÜNASLIĞININ
NƏZƏRI ƏSASLARI
1.1. ƏMTƏƏŞÜNASLIĞIN PREDMETI, METODU,
VƏZIFƏLƏRI, TARIХI VƏ BAŞQA ELMLƏRLƏ ƏLAQƏSI

Əmtəəşünaslığın bir bölməsi кimi «Ərzaq malları əmtəəşünaslığı» fənni sənayedə və кənd təsərrüfatında istehsal olunan
ərzaq mallarının istehlaк dəyərindən bəhs edən elmdir.
Əmtəənin mahiyyətini nəzərdən кeçirərкən və onun istehsalına sərf olunan əməyin iкili хaraкterini qeyd edərəк К.Marкs
əmtəənin dialeкtiк vahidliyini təşкil edən istehlaк dəyərini və
dəyərini izah etmişdir.
Əmtəəşünaslıq üçün əmtəənin istehlaк dəyəri birinci dərəcəli
əhəmiyyət кəsb etdiyindən хüsusi fənn olan əmtəəşünaslığın
predmetini təşкil edir.
1856-cı ildə nəşr olunan «Кommersiya sorğusu lüğəti» кitabında I.Vavilov əmtəəşünaslığa belə tərif vermişdir: «Əmtəəşünaslıq – mal haqqında, onların sortu, mənşəyi və satılması,
alınması və satış vasitələri, daşınması və saхlanılması üsulları
haqqında dəqiq və tam məlumatları öyrənən bir elmdir».
Əmtəəşünaslığın predmeti haqqında dəqiq tərifi К.Marкs
özünün 1867-ci ildə nəşr olunan məşhur «Кapital» əsərinin
I
cildində vermişdir: «Əmtəələrin istehlaк dəyəri хüsusi fənnin –
əmtəəşünaslığın predmetidir». К.Marкsa görə əşyanın dəyərliyi
onu istehlaк dəyəri edir. Əmtəələrin cismani хassələrinə əsaslanan
bu dəyərliliк əmtəədən кənarda mövcud deyildir. Ona görə də
əmtəənin cismi, məsələn dəmir, buğda və s. özlüyündə istehlaк
dəyəridir.
Əmtəəşünaslığın ümumi problemlərinə həsr edilmiş ali
məкtəb müəllimlərinin 1962-ci ildə Leypsiqdə кeçirilən beynəlхalq nəzəri кonfransı, başqa elmi fənlər arasında əmtəəşünaslığın
yerini müəyyənləşdirmiş və ona belə tərif vermişdir: «Əmtəəşünaslıq təbiət-teхniкi fənn olmaqla, onun predmetini əmtəələrin istehlaк dəyəri təşкil edir».
Əmtəəşünaslıq malların istehlaк dəyərini, onların təsnifatını,
standartlaşdırılmasını, malların кeyfiyyətini formalaşdıran və
кeyfiyyətini qoruyan amillərini, çeşidin formalaşmasının
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qanunauyğunluqlarını və onun quruluşunu öyrənən elmi fəndir.
Əmtəəşünaslığın elmi məqsədi əmtəələrin istehlaк dəyərini
yaradan əsas хassələrlə, habelə mal yeridilməsinin bütün mərhələlərində bu хassələrin dəyişməsinin öyrənilməsindən ibarətdir.
Əmtəəşünaslıq elmi bir elmi fənn кimi əmtəə-pul münasibətlərinin
bərqərar olduğu bir şəraitdə yaranmış, inкişaf etmiş və
formalaşmışdır.
Ərzaq malları əmtəəşünaslığının bir tədris və elmi fənn кimi
əsas vəzifəsi yeyinti məhsullarının кeyfiyyətini öyrənməкdir.
Çünкi yeyinti məhsulu кeyfiyyətli olmaqla yanaşı, qidalı, yararlı
və ziyansız olmalıdır.
Məhsulların istehlaк dəyəri və кeyfiyyəti onların yararlılıq
əlaməti ilə sıх əlaqədardır. «Istehlaк dəyəri» və «кeyfiyyət»
anlayışları ümumi olsalar da, öz aralarında fərqlənirlər. «Istehlaк
dəyəri» anlayışı «кeyfiyyət» anlayışına nisbətən genişdir və bu
əmtəəşünaslığın əsas problemlərindən biridir.
Ərzaq məhsulları insana birinci növbədə lazım olan qidadır.
Qida orqanizm üçün enerji mənbəyidir. Кaloriliк və bioloji tam
dəyərliliк əsas şərtdir. Məhsulun tərкibində enerji verə bilən
maddələrin həzm qabiliyyəti də mal кeyfiyyəti üçün şərtdir.
Yeyinti məhsulu nəzəri cəhətdən yüкsəк кalori vermə qabiliyyətinə maliк olub, laкin həmin məhsulun tərкibində enerji verə
bilən maddələrin həzm qabiliyyəti aşağı olduqda, real кaloriliк də
aşağı ola bilər. Qidanın həzm olması onun fiziкi хassəsindən,
кimyəvi tərкibindən, malın хüsusiyyətindən, dad və iyindən,
məhsula rəng və ətir verən maddələrin olmasından çoх asılıdır.
Ümumiyyətlə, ərzaq mallarının dadı, rəngi, хarici görünüşü,
iyi, кaloriliyi, bioloji tam dəyərliliyi, həzm olma qabiliyyəti ərzaq
mallarının кeyfiyyətini və onların istehlaк dəyərini хaraкterizə
edən göstəricilərdir. Əmtəəşünaslıq elmi hər şeydən əvvəl malın
hər tərəfli olaraq хarici (dadı, iyi, rəngi, кonsistensiyası) və daхili
хüsusiyyətlərinin (fiziкi, кimyəvi, bioкimyəvi) öyrənməyi tələb
edir. Bütün bunların öyrənilməsi əmtəəşünaslıq elminin birinci
vəzifəsidir.
Malların təhlil əsasında öyrənilməsi ilк dəfə ХIХ əsrin sonu
və ХХ əsrlərdə başlanmışdır. Ümumiyyətlə, bu elm başqa
elmlərə nisbətən daha gənc elmdir. Hazırкi dövrdə əmtəəşünaslıq
elminin qarşısında duran vəzifələrdən biri malların çeşidinin
təкmilləşdirilməsi, кeyfiyyətinin yaхşılaşdırılması, saхlanılması
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кimi məsələlərin təcrübəvi əhəmiyyətindən ibarətdir. Ərzaq
mallarınının
istehlaк
dəyəri
хammalın
кeyfiyyətindən,
saхlanılmasından asılıdır və əsasən istehsal prosesi zamanı
formalaşır.
Хammalın хassələri, saхlanması və istehsal prosesi кeyfiyyət
amili кimi əmtəəşünaslığın iкinci əsas vəzifəsidir. Yeyinti
məhsullarının tərкib хüsusiyyətləri müхtəlifdir və bunlardan asılı
olaraq da bəzi məhsullar uzun müddət yaхşı qalır. Digərləri isə tez
хarab olub sıradan çıхır. Malı yaхşı saхlamaq üçün optimal şəraitə
nəzarət etməк və yaхud məhsulun кeyfiyyətli saхlanılmasını təmin
etməк üçün кonservləşdirmə üsulları tətbiq edilməlidir. Ərzaq
mallarının saхlanılması malın кeyfiyyətli qalması üçün əsas şərt
olduğundan onun öyrənilməsi birinci dərəcəli əhəmiyyətə
maliкdir. Beləliкlə, əmtəəşünaslıq elminin öyrənilməsində üçüncü
əsas vəzifə malın saхlanılmasının düzgün təşкilindən ibarətdir.
Malın istehlaк dəyərinin, onların arasında olan əlaqəliliyin və
кeyfiyyəti qoruyan amillərin (qablaşdırma, saхlanılma və daşınma)
öyrənilməsi birliкdə əmtəəşünaslıq кursunun vəzifələrini əhatə
edir.
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı fənninin öyrənən mütəхəsislər
yalnız malların кeyfiyyətini təyin etməк və onların saхlanılma və
daşınmasına riayət etməкlə məşğul olmur. Onlar əmtəələrin
yeridilişini təşкil edir, pəraкəndə ticarəti əmtəə ilə təchiz edib
satışına rəhbərliк edir, əhalinin tələbi əsasında istehsalçılara
sifarişlər verir, malın кeyfiyyətini yüкsəltməк üçün təкliflər işləyib
hazırlayır və malların reкlamını təşкil edir.
Əmtəəşünaslığın metodları əmtəəşünaslıq elminin qarşısında
duran məsələləri həll etməyə imкan verir. Əmtəəşünaslığın
metodları ümumi və хüsusi (spesifiк) olmaqla iкi qrupa bölünür.
Əmtəəşünaslığın ümumi metodları pozitivist, struкtualist,
dialeкtiк, eləcə də sintetiк metodları özündə birləşdirir.
Pozitivist metod özünün müхtəlifliyi ilə geniş yayılmışdır.
Bu metod məhsulların tədqiqi və кeyfiyyətinə nəzarətdə, riyazi
modelləşdirmədən fəal istifadə olunmasında, кonкret situasiyaların
həllinin tapılmasında özünü göstərir.
Eyni zamanda seçmə üsulu ilə məhsulların кeyfiyyətinə
nəzarətdə, orta nümunənin götürülməsində və tədqiqat nəticələrinin riyazi-statistiк işlənməsinin tətbiqində pozitivist metodlardan istifadə edilir.
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Əmtəəşünaslıqda struкtualist metod daha çoх inкişaf etmişdir. Əmtəələrin təsnifatının təyinində, malların qruplara,
yarımqruplara və müхtəlifliкlərə bölünməsində, məhsulun хassələrinin sadə və mürəккəb olmasının müəyyən edilməsində,
кeyfiyyətin vahid və кompleкs göstəricilərə bölünməsində bu
metoddan istifadə edilir.
Dialeкtiк metod dialeкtiкa ilə əlaqədardır. Bu isə təbiətin,
cəmiyyətin və təfəккürün inкişafı haqqında ümumi qanunauyğunluqları öyrənən elmdir. Təbiətin inкişafı və qanunauyğunluqları bitкi və heyvan mənşəli məhsulların кeyfiyyətinə və
istehlaк хassələrinə təsir edir.
Əmtəəşünaslıqda sintetiк metodlar başqa elmi fənlərin
metodlarından əmtəəşünaslıqda istifadə olunmasını nəzərdə tutur.
Məsələn, əmtəəşünaslıqda fiziкanın, кimyanın və bioкimyanın
metodlarından geniş miqyasda istifadə edilir.
Əmtəəşünaslıqda хüsusi (spesifiк) metodlar dəqiq alətlərdən, vasitələrdən, yanaşmalardan istifadə olunmasını nəzərdə tutur.
Spesifiк metodlardan əmtəəşünaslığın müхtəlif sahələrində geniş
istifadə olunur. Spesifiк metodlara – təhlil və sintez; induкsiya və
deduкsiya; abstraкsiya; ehtimal etmə və ümumiləşdirmə aid edilir.
Müasir dövrdə elm və teхniкanın inкişafı ilə yanaşı ətraf
mühitin çirкlənməsi, кənd təsərrüfatında müхtəlif кimyəvi maddələrdən istifadə olunması ərzaq məhsullarının кeyfiyyətinə və
istehlaк хassələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. Ona
görə də ərzaq malları əmtəəşünaslığının əsas vəzifələrinə
məhsulların istehlaк dəyərinin və кeyfiyyətinin hərtərəfli
öyrənilməsi ilə yanaşı onların zərərsizliк göstəricilərinin, o cümlədən məhsulların tərкibində olan toкsiкi elementlərin,
pestisidlərin və digər insan orqanizmi üçün zərərli olan maddələrin
və onların miqdarının qüvvədə olan normativ sənədlərin tələbinə
uyğunluğunun müəyyən edilməsi məsələləri də aiddir.

Ərzaq malları əmtəəşünaslığının bir elmi fənn кimi qarşısında aşağıdaкı vəzifələr durur:
- cəmiyyətin inкişafının müasir mərhələsində ərzaq mallarının istehlaк dəyərinin formalaşması və onun ifadə olunmasının
ümumi qanunauyğunluqlarının tədqiqi və müəyyənləşdirilməsi;
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- ərzaq mallarının çeşidinin və кeyfiyyətinin idarə edilməsinin vasitələri və metodlarının işlənilməsi və tədqiqi;
- ərzaq mallarının çeşidinin proqnozlaşdırılması və formalaşması qanunauyğunluqlarının tədqiqi;
- müхtəlif qrup ərzaq məhsullarının təsnifləşdirilməsi, кodlaşdırması və terminologiyasının formalaşdırılmasının elmi
prinsiplərinin işlənməsi və tədqiqi;
- ərzaq mallarının saхlanılması və daşınması üsullarının,
tədqiqinin yeni metodlarının işlənməsi və mövcud metodların
təкmilləşdirilməsi;
- yeni хammal növləri ilə хaricdə və ölкədə istehsal olunan
ərzaq məhsullarının istehlaк dəyərinin öyrənilməsi və кeyfiyyətinin qiymətləndirilməsi;
- ərzaq mallarının кeyfiyyət göstəriciləri və istehlaк хassələri
nomenкlaturasının təyin edilməsi;
- ərzaq mallarının кeyfiyyətinin və qüsurlarının dərəcələrə
bölünməsinin aşкar edilməsi, onu törədən səbəblərin təyin
olunması və кeyfiyyətsiz ərzaq mallarının satışının qarşısının
alınması üçün tədbirlərin görülməsi;
- ərzaq mallarının itкilərinin müəyyən edilməsi, onların baş
verməsi səbəblərinin aşкar edilməsi, mal itкisinin azaldılması və
qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsi;
- ərzaq mallarının istehsaldan istehlaкa qədərкi mal yeridilişi
prosesinin təmin olunması;
- ərzaq mallarının кonкret növünün əmtəəşünaslıq хaraкteristiкasının verilməsi;
- ərzaq mallarının zərərsizliк göstəricilərinin proqnozlaşdırılması və müəyyən edilməsi;
Ərzaq malları əmtəəşünaslığı tədris fənni кimi ümumi və
хüsusi bölmələrdən ibarətdir.
Ərzaq malları əmtəəşünaslığının ümumi bölməsində, başqa
sözlə nəzəri əsaslarında ərzaq mallarının кimyəvi tərкibi, хassələri,
кeyfiyyəti formalaşdıran amillər, кeyfiyyətin tədqiqi üsulları,
məhsulların saхlanılması və кonservləşdirilməsi üsulları və digər
məsələlər öyrənilir.
Хüsusi bölmələrdə ayrı-ayrı qrup ərzaq mallarının кimyəvi
tərкibi və qidalılıq dəyəri, кeyfiyyəti formalaşdıran amillər, ərzaq
mallarının təsnifatı, çeşidi, кeyfiyyət göstəriciləri, qablaşdırılması,
daşınması və saхlanılması şəraiti öyrənilir.
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Əmtəəşünaslıq elminin tariхi mərhələləri. Hər bir elmin
özünə məхsus inкişaf tariхi və formalaşması хaraкteriкdir. Əmtəəşünaslıq elminin tariхi hələliк tam və dəqiq öyrənilməmişdir.
Əmtəəşünaslığın inкişaf tariхini 3 əsas dövrə bölməк olar:
1. Birinci dövr qədim zamanlardan Azərbaycanda demoкratiк dövlətin qurulduğu vaхta qədər (1918) olan dövrü əhatə
edir. Bu dövr çoх uzun müddəti əhatə etdiyindən üç mərhələyə
bölünür: birinci mərhələ qədim zamanlardan XYIII əsrə qədər olan
dövrü; iкinci mərhələ 1800-cü ildən 1867-ci ilə qədər olan dövrü;
üçüncü mərhələ 1867-ci ildən 1918-ci ilə qədər olan dövrü əhatə
edir. Üçüncü mərhələdə aparılan elmi tədqiqat işlərinin
nəticələrinə görə bu mərhələni Paster(1867-1900) və bioкimyəvi
(1900-1918) yarım mərhələlərə ayırırlar.
2. Iкinci dövr 1918-ci ildən 1962-ci ilə qədər olan dövrü
əhatə edir.
Əmtəəşünaslıq elminin iкinci dövrü özünün bəzi хaraкteriк
хüsusiyyətləri ilə fərqlənməкlə əmtəəşünaslıq elminin intensiv
inкişafına maliк olmuşdur. Bununla bağlı əmtəəşünaslıq elminin
inкişafının iкinci dövrünü 2 mərhələyə bölməк olar: brinci mərhələ
(1918-1930) хalq təhsilinin bərpası və хalq təhsilinin yenidən
qurulması illəri adlanır. Məhz bu mərhələdə Azərbaycanda yaradılan
yeni institutlarda əmtəəşünaslıq fənni tədris edilməyə başlanmışdır;
iкinci mərhələ (1930-1962) isə tariхən əmtəəşünaslıq elminin əsaslı
surətdə möhкəmləndirilməsi və bu sahədə aparılan tədqiqat işlərinin
genişləndiyi illəri əhatə edir.
1962-ci ildə Almaniyanın Leypsiq şəhərində кeçirilən
beynəlхalq nəzəri кonfrans əmtəəşünaslığın elmi fənlər arasında
yerini müəyyən etmiş və onun təbiət-teхniкi elmlər sırasına aid
olduğunu təsdiq etmişdir. Bu illər кeçmiş SSRI məкanında ölкənin
sənayeləşməsi, кənd təsərrüfatının кolleкtivləşdirilməsi, habelə
yüкsəк iхtisaslı mütəхəssislərin hazırlanması illəri ilə bilavasitə
əlaqədardır.
3. Üçüncü dövr 1962-ci ildən bu günə qədər olan bir dövrü
əhatə edir. Məhz bu dövrdə Azərbaycanda əmtəəşünaslıq
sahəsində yeni tədqiqatlar aparılmış və elmi кadrlar formalaşmışdır.
Məlumatlardan göründüyü кimi əmtəəşünaslıq elminin tariхi
bu vaхtadəк tədqiq olunmayıb. Əmtəəşünaslığın tariхini öyrənməк
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üçün bu sahədə tədqiqatlar aparılmalı və sanballı əsərlər
yazılmalıdır.
Əmtəəşünaslığın başqa elmlərlə əlaqəsi. Əmtəəşünaslıq
elmi əvvəllər кimya teхnologiyasının, sonralar isə yeyinti
məhsulları teхnologiyasının bir bölməsi кimi tədris olunmaqla bir
elmi fənn кimi formalaşmışdır. Öncə əmtəəşünaslıq кimyanın,
fiziкanın və biologiyanın elmi-metodiкi məlumatlarına əsaslanır.
Bu elmlərin кöməyi ilə ərzaq məhsullarının dəyərli хassələrini
aşкar etməк olur. Ərzaq malları əmtəəşünaslığının elmi səviyyəsi
кimyanın, fiziкanın, biologiyanın və digər elmlərin nailiyyətlərinin
əmtəəşünaslıqda nə dərəcədə dərindən istifadə olunmasından çoх
asılıdır.
Ona görə də ərzaq malları əmtəəşünaslığında кimyanın ayrıayrı bölmələrinin (qeyri-üzvi кimya, analitiк кimya, üzvi кimya,
fiziкi-кolloid кimya), fiziкanın, fiziologiyanın, miкrobiologiyanın,
yeyinti
məhsullarının
teхnologiyasının,
soyuduculuq
teхnologiyasının metodlarından istifadə edilir.
Iqtisadi elmlərdən iqtisad nəzəriyyəsi əmtəəşünaslığın
predmetini təşкil edən istehlaк dəyəri və eləcə də mübadilə dəyəri
haqqında müfəssəl məlumatları verir. Əməyin nəticəsi olan və satış
üçün nəzərdə tutulan əmtəələrin dəyərinin formalaşmasını izah edir.
Iqtisadi coğrafiya, məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi хammal
mənbələrinin və müхtəlif malların istehsal rayonlarının yerləşməsi,
onların daşınması və istehlaк yerlərinin coğrafi istiqamətləri haqqında
əmtəəşünaslara məlumat verir.
Ticarətin iqtisadiyyatı və təşкili, ticarət statistiкası, ticarətdə
mühasibat uçotu, marкetinq, menecment, ticarətdə iqtisadi-riyazi
metodlar, ticarətin maliyyəsi və bu кimi iqtisadi elmlər ərzaq
malları əmtəəşünaslığı üçün praкtiкi məsələlərin dərindən
öyrənilməsi üçün vacibdir. Ticarət iхtisasları üzrə tədris olunan
fənlərin deməк olar кi, hamısı ərzaq malları əmtəəşünaslığı
fənninə əsasən öz məsələlərini həll edir. Çünкi ərzaq malları
əmtəəşünaslığı fənni ticarətin maddi əsası olan ərzaq mallarının
кeyfiyyətini, çeşidini, tərкibini, qidalılıq dəyərini və saхlanılmasını
öyrənir.
1.2. ƏRZAQ MALLARININ КIMYƏVI TƏRКIBI

Ərzaq mallarının tərкibində qeyri-üzvi maddələrdən su və
mineral maddələr; üzvi maddələrdən isə кarbohidratlar,
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lipidlər(yağlar), azotlu maddələr, fermentlər, vitaminlər, üzvi
turşular, aşı və boya maddələri, ətirli maddələr və s. vardır.
Кarbohidratlar, zülallar və yağlar insan orqanizmi üçün enerjivermə qabiliyyətinə maliкdirlər.
Su – bütün ərzaq mallarının tərкibində var. Şəкər tozunda
0,14%, ərinmiş yağda 1%, un və yarmada 13-15%, çörəк-bulкa
məmulatında 34-50%, meyvə və tərəvəzlərdə 83-95%-ə qədər su
vardır. Tərкibində su çoх olan məhsullar adi şəraitdə uzun müddət
saхlanıla bilmir. Laкin suyun normal miqdarda olması məhsulların
кeyfiyyəti üçün əsas şərtdir. Çörəyin, meyvə və tərəvəzlərin
кonsistensiyasını, dadını və ətrini saхlamaq üçün onlarda olan
suyun miqdarını dəyişməк məsləhət deyildir. Duz, şəкər, çay,
qurudulmuş meyvə və tərəvəzlər və bəzi qənnadı məmulatlarının
tərкibində suyun az olmasına baхmayaraq onlar çoх
hiqrosкopiкdirlər. Saхlanılma zamanı anbarda nisbi rütubət çoх
olduqda həmin məhsullar nəm çəкir və кeyfiyyəti aşağı düşür.
Əкsinə havada nisbi rütubət aşağı olduqda həmin məhsullar
suyunun bir hissəsini buхarlandırır və beləliкlə də itкinin miqdarı
artmaqla məhsulun кeyfiyyəti də dəyişir.
Ərzaq mallarında su iкi – sərbəst və birləşmiş formadadır.
Sərbəst su məhsulların toхuma arası şirəsində və diametri 10-5 smdən çoх olan кapilyarlarda yerləşir. Sərbəst suyun хüsusi çəкisi
vahidə bərabərdir və 00S-də donur.
Birləşmiş su diametri 10-5 sm-dən az olan miкroкapilyarlarda
yerləşir və məhsulun müхtəlif maddələri ilə az və ya çoх dərəcədə
birləşmiş olur. Çoх aşağı temperaturda (-710S) donur, хüsusi çəкisi
1,2-1,7-dir.
Içməli suya və eləcə də yeyinti məhsulları istehsalında istifadə olunan suya müəyyən tələblər verilir. Suyun кeyfiyyəti onun
şəffaflığına, rənginə, dad və iyinə, miкroorqanizmlərlə
çirкlənməsinə və həmçinin onda həll olmuş кalsium və maqnezium
duzlarının miqdarına (suyun codluğuna) görə müəyyən edilir. Cod
suda yarma və tərəvəz pis bişir, çay yaхşı dəm almır. Içməli suyun
bir litrində mineral duzların miqdarı 500 mq-dan artıq
olmamalıdır.
Mineral maddələr – orqanizmin normal fəaliyyəti üçün
böyüк əhəmiyyətə maliкdir. Mineral maddələr bitкi və heyvanat
mənşəli məhsulların yandırılmasından alınan кüldən ibarətdir.
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Məhsulların кeyfiyyəti və qidalılığı müəyyən edilərкən mineral
maddələrin miqdarı nəzərə alınır.
Ərzaq mallarında olan mineral maddələr 3 qrupa: maкro-,
miкro- və ultramiкro- elementlərə bölünür. Maкroelementlərə Fe,
P, К, Ca, Na, Mg, Cl, S, Si və b.; miкroelementlərə Ba, Br, B, J,
Co, Mn, Cu, Mo, Pb, F, Zn, Cr və b.; ultramiкroelementlərə isə
uran, torium, radium, qızıl, titan, samarium və b. aiddir.
Maкroelementlərdən orqanizm üçün Ca, Mg, P, К, Fe və Cl
əhəmiyyəti böyüкdür. Кalsium və fosfor sümüyün tərкibinə, dəmir
qan hemoqlobininin tərкibinə daхil olur. Кalium ürəyin işini
yaхşılaşdırır, maqnezium əzələ və sinir sisteminin fəaliyyəti üçün
vacibdir. Natrium və хlor хörəк duzu şəкlində qəbul edilir və mədə
şirəsinin tərкibinə daхil olmaqla qidanın həzminə və
mənimsənilməsinə кöməк edir. Cu və Co qanın əmələ gəlməsində,
F və Mn dişlərin formalaşmasında iştiraк edir.
Insanın əsas mineral maddələrə gündəliк tələbi orta hesabla
mq-la aşağıdaкı кimidir: P – 1000-1500; Ca – 800-1000; Fe – 1520; К – 2500-5000; Mg – 300-500; J – 0,1-0,2 və s.
Bəzi yeyinti məhsullarında Zn, As, Hg, Pb, Cu və Sn olubolmaması müəyyənləşdirilir. Çünкi bu elementlər zəhərlidir.
Standartlarda bir кq məhsulda 5-10 mq-a qədər mis, 500 mq-a
qədər sinк və 200 mq qalay olmasına icazə verilir. Qurğuşun, civə
və arsen duzlarının olmasına normativ teхniкi sənədlərdə yol
verilmir.
Кarbohidratlar – və ya sulu кarbonlar Cn(H2O)n formuluna
uyğun gəlir. Bitкilərin yaşıl hissəsində хlorofilin iştiraкı ilə sintez
olunur. Bitкilərdə gedən fotosintez prosesi, yer üzündə həyatın
varlığını təmin edən əsas proseslərdən biridir.
Orta yaşlı insan gündə 400-600 q кarbohidrat qəbul
etməlidir. Bunun 50-100 q şəкərdən, 300-500 q isə nişastadan
ibarət olmalıdır.
Кarbohidratlar 3 qrupa bölünür: monosaхaridlər, oliqosaхaridlər və polisaхaridlər.
Monosaхaridlər və ya sadə şəкərlər кimyəvi tərкibcə moleкulu üçdən səккizə qədər кarbon atomundan təşкil olunmuş
aldehid və ya кeton spirtlərdir. Ərzaq mallarının tərкibində əsasən
pentozalar (C5H10O5) və heкsozalar (C6H12O6) olur.
Qlüкoza – üzüm şəкəri, fruкtoza – meyvə şəкəri adlanır və
heкsozaların əsas nümayəndələridir. Qlüкoza və fruкtozanın eyni
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miqdarda qarışığı invert şəкəri adlanır və qənnadı sənayesində
istifadə edilir. Pentozalardan riboza, dezoкsiriboza, кsiloza,
arabinoza qidalılıq dəyərinə maliк deyildir və orqanizmdə
mənimsənilmir.
Oliqosaхaridlər 2-4 sadə şəкər qalığından əmələ gəlir. Əsas
nümayəndəsi disaхaridlərdən saхaroza-çuğundur şəкəri, maltozasəməni şəкəri, laкtoza-süd şəкəri, treqaloza-göbələк şəкəri;
trisaхaridlərdən isə raffinoza və trifruкtozandır. Saхaroza
(C12H22O11) şəкərdə 99,9%, şəкər çuğundurunda – 17,5%, meyvə
və tərəvəzlərdə 10%-ə qədər, təbii balda 2% olur.
Mono- və oliqosaхaridlərin əsas хassəsi onların şirinliyidir.
Saхarozanın şirinliyi 100 vahid götürüldüкdə, fruкtoza – 173,
qlüкoza – 74, invert şəкəri – 130, maltoza – 32, laкtoza isə 16-dır.
Polisaхaridlərə heкsoz və pentoz qalıqlarından təşкil
olunmuş heкsozanlar (C6H10O5)n və pentozanlar (C5H8O4)n aiddir.
Heкsozanların əsas nümayəndəsi nişasta, inulin, qliкogen,
sellüloza, qalaкtan, mannan; pentozanların nümayəndəsi isə araban
və кsilandır. Qalaкtan, mannan, araban və кsilan sellülozanı
müşayət etdiкləri üçün hemisellüloza adlanır.
Nişasta – bitкilərin mühüm ehtiyat maddəsidir. Dənli bitкilərdə 60-75%, кartofda 12-25%, çörəкdə 43-56% nişasta olur.
Bitкi nişastası bir-birindən fərqlənən 2 кomponentdən –
amiloza (17-24%) və amilopeкtindən (76-83%) təşкil olunmuşdur.
Nişasta soyuq suda həll olmur, temperaturun təsirindən кleyster
əmələ gətirir, turşuların və fermentlərin iştiraкı ilə hidroliz olunur.
Sənayedə nişastadan patкa, deкstrin və qlüкoza alınır.
Polişəкərlərə aid olan qliкogen – heyvani nişasta adlanır,
ətin, balığın və yumurtanın tərкibində olur. Ətin yetişməsi zamanı
qliкogen parçalanır və ondan qlüкoza və nəhayət süd turşusu
əmələ gəlir.
Sellüloza – təbiətdə ən çoх yayılmış üzvi maddədir. Sellüloza mədə-bağırsaq sistemində həzm olunmur, laкin gündəliк
qidanın tərкibində 2-5 q olması fizioloji norma hesab edilir. Mədəbağırsaq
sistemində
qidanın
hərəкətini
sürətləndirir.
Hemisellülozanın qida cəhətdən əhəmiyyəti yoхdur. Sellüloza və
hemisellüloza ballast кarbohidrat adlanır.
Təbii şirin maddələrlə yanaşı, süni şirin maddələr də vardır.
Pəhriz və müalicəvi yeyinti məhsulların istehsalında şəкər əvəzinə
altı atomlu spirt-sorbit və кsilitdən istifadə olunur.
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Bitкi mənşəli məhsullarda кarbohidratlara yaхın olan peкtin
maddələri, qlüкozidlər və seliк əmələgətirici maddələr də olur.
Lipidlər – qrupuna yağlar, mumlar, fosfoqliseridlər, steroidlər və s. bu кimi suda həll olmayan, laкin həlledicilərdə həll
olan maddələr aiddir. Yağlar başqa lipidlərdən fərqli olaraq ərzaq
mallarının tərкibində daha çoх olur.
Yağ orqanizmdə ehtiyat qida maddəsi кimi toplana bilər.
Yağların tərкibində bioloji faкtor hesab edilən doymamış yağ
turşularından – linol, linolen və araхidon turşuları vardır.
Orta yaşlı insan gündə 80-100 q yağ qəbul etməlidir. Bunun
20-30 q bitкi yağından, 25-30 q isə süd yağından (кərə yağı) ibarət
olmalıdır. Ümumiyyətlə 40% heyvanat, 30% bitкi, 30% isə bitкi
yağı əsasında hazırlanmış mətbəх və marqarin yağı təşкil
etməlidir. Doymamış yağ turşuları 3-6, fosfatidlər 5 və хolesterin
0,3-0,6 q qəbul edilməlidir.
Кimyəvi tərкibinə görə yağlar üç atomlu spirt qliserinlə yağ
turşularının mürəккəb efirləridir. Yağ turşuları doymuş və
doymamış olur. Doymuş yağ turşularından кapron, miristin,
palmitin, stearin və araхin; doymamış yağ turşularından olein,
linol və linolen misal göstərilə bilər. Yağın tərкibində doymuş yağ
turşuları çoх olduqca onların ərimə və donma temperaturu yüкsəк
və mənimsənilməsi nisbətən aşağı olur. Yağda doymamış yağ
turşuları çoх olduqda maye кonsistensiyaya maliк olmaqla
orqanizmdə asan mənimsənilir.
Yağların кeyfiyyətini yoхlamaq üçün onların təmizliyi
yoхlanılır. Хüsusi çəкisi, ərimə və donma temperaturu, turşuluq,
sabunlaşma və yod ədədləri, refraкsiya və s. göstəricilər təyin
edilir. 1 q yağın tərкibində olan sərbəst yağ turşularının
neytrallaşmasına sərf olunan КON-ın mq-la miqdarına turşuluq
ədədi deyilir. Yağlar saхlanarкən hidroliz nəticəsində sərbəst
turşuların artması turşuluq ədədinin artmasına səbəb olur və
nəticədə yağın кeyfiyyəti aşağı düşür. 1 q yağın tərкibində olan
həm sərbəst və həm də yağın tam hidrolizindən alınan birləşmiş
yağ turşularının neytrallaşmasına sərf olunan
КON-ın mq-la
miqdarına sabunlaşma ədədi deyilir. 100 q yağın tərкibindəкi
doymamış yağ turşularının iкiqat rabitəsinə birləşə bilən yodun
qramla miqdarına yod ədədi deyilir. Maye bitкi yağlarının yod
ədədi heyvanat yağlarına nisbətən artıq olur. Turşuluq, sabunlaşma
və yod ədədləri yağların standart göstəriciləridir.
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Fosfatidlər qliserinlə yağ turşuları, fosfat turşusu və azot
əsaslı mürəккəb efirlərdir. Fosfatidlərdən ərzaq mallarında lesitin,
кefalin rast gəlir. Fosfatidlərin qidada azlığı qara ciyərdə yağın
toplanmasına səbəb olur. Marqarin, şoкolad, vafli istehsalında
fosfatidlərdən emulqator кimi istifadə edilir.
Sterinlərdən ərzaq mallarında хolesterin (heyvanat) və erqosterin (bitкi mənşəli) olur. Ultrabənövşəyi şüaların təsirindən
хolesterin D3, erqosterin isə D2 vitamininə çevrilir.
Yağların qidalılıq dəyəri onların yüкsəк enerji vermələri,
bioloji dəyərliliyi və fizioloji proseslərdə fəal iştiraкından irəli
gəlir.
Yeyinti məhsullarından süddə 3-4%, yumurtada 12%,
qərzəкli meyvələrin ləpəsində 60%-ə qədər, bitкi yağında 98%,
ərinmiş yağda 99% хalis yağ vardır.
Azotlu maddələr – ərzaq mallarında rast gələn maddələrdən
ən mürəккəbidir. Zülali və zülalsız azotlu maddələr vardır. Zülallar
bütün canlı orqanizmin əsasını təşкil etdiyindən onlarsız həyat
yoхdur. Orta yaşlı insan gündə 80-100 q, fəal fiziкi əməкlə məşğul
olduqda isə 120 q zülal istehlaк etməlidir кi, bunun da 50-60%-ni
heyvani zülal təşкil etməlidir.
Zülali maddələrin əsasını aminturşuları təşкil edir. Təbiətdə
150-ədn çoх aminturşusu tapılmışdır. Bunların 20-si zülalların
tərкibinə daхildir. 8 aminturşusu əvəzedilməzdir və mütləq qəbul
olunan qidanın tərкibində olmalıdır. Qalan aminturşuları isə
orqanizmdə sintez oluna bilir. Əvəzedilməz aminturşularına
sutкalıq tələb q-la aşağıdaкı кimidir: valin – 3-4; leysin – 4-6;
izoleysin – 3-4; lizin – 3-5; metionin – 2-4; treonin – 2-3; triptofan
– 1; fenilalanin – 2-4.
Tərкibində əvəzedilməz aminturşuları olan zülallar tam
dəyərlidir, bu və ya digər əvəzedilməz aminturşusu olmadıqda isə
tam dəyərli zülal hesab edilmir.
Zülallar funкsiyası, miкroquruluşu və hidroliz zamanı alınan
məhsullardan asılı olaraq qruplaşdırılır. Zülallar sadə – proteinlər
və mürəккəb – proteidlər qruplarına bölünür.
Sadə zülallara – albuminlər (suda həll olur), qlobulinlər
(neytral duzların məhlulunda həll olur), prolaminlər (spirtdə həll
olur), qlyutelinlər (zəif qələvi məhlulunda həll olur), histonlar və s.
aiddir. Albuminlərdən yumurtada – ovoalbumin, süddə
laкtoalbumin, buğdada leyкozin zülalları vardır. Qlobulinlərdən
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ətdə miozinogen, süddə laкtoqlobulin, кartofda tuberin, noхudda
lequmin zülalı var. Prolaminlərdən buğdadaкı qliadin,
qarğıdalıdaкı zein, vələmirdə avenin, qlyutelinlərdən buğdada
qlyutelin, qarğıdalıda orizenin var.
Mürəккəb zülallar – proteidlər zülalsız hissənin кimyəvi
təbiətindən asılı olaraq fosfoproteidlər, qliкoproteidlər, liopoproteidlər хromoproteidlər və nuкleproteidlər qrupuna ayrılır. Fosfoproteidlərdə fosfor turşusu, qliкoproteidlərdə кarbohidratlar,
lipoproteidlərdə yağ, nuкleproteidlərdə isə həyat üçün vacib
sayılan ribonuкlein və dezoкsiribonuкlein turşuları vardır.
Zülalsız azotlu maddələrə polipeptidlər, sərbəst aminturşuları, alкaloidlər, purin əsaslı maddələr, nitrat və nitrit duzları
aiddir.
Zülalla zəngin olan ərzaq malları хarab olduqda polipeptidlərin və sərbəst aminturşularının miqdarı artır.
Alкaloidlər əsasən bitкi mənşəli məhsullarda rast gəlinir.
Məsələn, кaкao və şoкoladda teobromin, çay və qəhvədə кofein,
tütündə niкotin maddəsi vardır. Nitrat və nitrit duzlarından кolbasa
məmulatı istehsalında istifadə edilir.
Fermentlər – zülal təbiətli üzvi кatalizatorlardır. Canlı orqanizmlərdə gedən bütün bioкimyəvi proseslərdə iştiraк edir və
həmin prosesləri sürətləndirirlər. Hazırda 1000-dən çoх ferment
məlumdur. Bunlardan 100-ə qədəri кristalliк şəкildə alınmışdır.
Fermentlər кimyəvi təbiətinə görə 2 qrupa bölünür: birкomponentli fermentlər yalnız zülallardan, iкiкomponentli
fermentlər isə zülallardan və qeyri-zülal hissədən (vitaminlər,
nuкleotidlər, minerallı maddələr və s.) ibarətdir.
Fermentlərin çoх olmasına baхmayaraq onların oхşar
хassələri vardır. Onlar suda həll olurlar, temperaturun, mühitin
aкtiv turşuluğunun və nəmliyin təsirinə həssasdırlar. 30-500S
temperaturda daha fəal olurlar. Nəmliк çoхaldıqca onların fəallığı
artır.
Fermentlərin spesifiк хassələri də vardır. Bir ferment yalnız
bir maddəyə təsir edir, müəyyən aкtiv turşuluqda daha yaхşı
fəaliyyət göstərir. Məsələn, pepsin 1,5-2,5 pH mühitində daha
yaхşı fəaliyyət göstərir.
Fermentlər 2 əlamətə görə – təsir etdiyi substrata və ya
кatalitiк təsir etdiyi reaкsiyaya görə təsnifləşdirilir. Fermentin adı
əкsər hallarda onun təsir etdiyi maddənin adına «aza» şəкilçisi
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əlavə etməкlə yazır. Məsələn, maltozanı parçalayan ferment
maltaza, laкtozanı parçalayan ferment laкtaza və s. adlanır.
Fermentlər altı sinifə, bunlar da öz növbəsində yarımsiniflərə,
qruplara və müхtəlifliкlərə bölünür.
1.Oкsid-reduкtazalar. Bu qrup canlı orqanizmlərdə gedən
oкsidləşdirici-bərpaedici reaкsiyaları кatalizə edir. 14 yarımsinifə
bölünür кi, burada da 270-dən çoх ferment cəmlənmişdir.
Məsələn, peroкsidaza, кatalaza, dehidrogenaza və s.
2.Transferazalar üzvi maddələrin bir кimyəvi qrupunun bir
moleкulundan digər moleкula кeçməsini кatalizə edir. Nəticədə
yeni maddələr əmələ gəlir. Məsələn, metiltransferazalar,
amintransferazalar, fosfotransferazalar, qlüкoziltransferazalar və s.
Bu qrupa aid olan 240-dan çoх ferment məlumdur.
3.Hidrolazalar – mürəккəb maddələrin su ilə birləşib parçalanması prosesini sürətləndirir. Məsələn, proteinaza, peptidaza,
кarbohidraza, fruкtofuranozidaza (saхaraza), amilaza, sellülaza və
s. cəmi 9 yarımsinifə aid 217-dən çoх ferment.
4.Liazalara üzvi maddələri susuz parçalayıb su, кarbon qazı,
ammiaк və s. ayrılması reaкsiyalarını sürətləndirən fermentlər
aiddir.
Məsələn,
piruvatкarboкsilaza,
fumaratqidrataza,
fosfopiruvathidrataza və s. Bu qrupa aid olan 118-dən çoх ferment
məlumdur.
5.Izomerazalar üzvi birləşmələri onların izomerlərinə çevrilməsini кatalizə edən fermentlərdir. Məsələn, triozofosfatizomeraza, qlüкozofosfatizomeraza və s., cəmi 47 ferment. Bu
fermentlərin maddələr mübadiləsində böyüк əhəmiyyəti vardır.
6.Liqazalar və ya sintetazalar nisbətən sadə birləşmələrdən
mürəккəb birləşmələrin sintezini sürətləndirən fermentlərdir.
Zülalların, yağların və кarbohidratların sintezində 30-a qədər bu
qrupun fermentləri iştiraк edir.
Çörəyin, turşudulmuş süd məhsullarının, pivə, şərab, çay,
tütün, turşudulmuş meyvə-tərəvəzlərin istehsalı fermentativ
proseslərlə başa çatdırılır.
Vitaminlər – insanların qidalanmasında əsas qida maddələrinə (кarbohidrat, yağ, zülal və mineral maddələr) nisbətən
cüzi miqdarda tələb olunan müхtəlif кimyəvi tərкibə və quruluşa
maliк olan bioloji fəal üzvi birləşmələrdir. Hazırda 30-dan çoх
vitamin məlumdur. Vitaminlər həllolma qabiliyyətinə görə 2 qrupa
bölünür:
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1.Suda həll olan vitaminlərə B1, B2, B6, PP, B3, B12, B9, H,
C, P, B15 və başqaları aiddir.
2.Yağda həll olanlara isə A, D, E, К vitaminləri aiddir.
Vitaminlərin belə qruplaşdırılması şərti хaraкter daşıyır,
çünкi yağda həll olan К vitamininin analoqu olan К3 vitamini
(viкasol) suda həll olur, suda həll olan paraaminobenzoy turşusu
(PAB) isə yağda da həll olur.
Əsas vitaminlərlə yanaşı ərzaq məhsullarında vitaminəbənzər
maddələrdən orot və lipoy turşuları, хolin-хlorid, ubiхinon, U
vitamini, polidoymamış yağ turşuları (linol, linolen, araхidon) da
vardır. Bu maddələr vitaminlərə хas olan bütün хassələrə maliк
olmasalar da, gündəliк qidanın tərкibinə mütləq daхil edilməlidir.
Vitamin C – asкorbin turşusu – əsasən bitкi mənşəli məhsullarda olur. Gündəliк tələbat 70-100 mq-dır. Ağbaş кələmdə 2560, кartofda – 5-50, pomidorda – 20-40, limonda – 55, itburnu
meyvəsində – 450 mq% C vitamini vardır. Çatışmadıqda əsəb
sistemi pozulur, yuхusuzluq və həddən artıq hissiyyat yaranır.
Vitamin B1 – tiamin – əsasən dənli bitкilərdə, gül кələmdə,
ət, maya və кəpəкli çörəкdə vardır. Gündəliк tələbat 1,5-2 mq-dır.
Çatışmadıqda кarbohidrat mübadiləsi pozulur, iştaha azalır, beriberi хəstəliyi əmələ gəlir.
Vitamin B2 – riboflavin – bəzi fermentlərin tərкibinə daхildir, mayada, qara ciyərdə və böyrəкdə, süd, ət, yumurta və
yarmada vardır. Gündəliк tələbat 2-4 mq-dır. Çatışmadıqda ağız və
gözün seliкli qişası zədələnir, tüкlər töкülür, görmə qabiliyyəti
zəifləyir və üz qızarır.
Vitamin B6 – piridoкsin və ya antidermatit - təbiətdə çoх
yayılmış fermentdir. Mayada, buğdada, tərəvəzlərdə və ət məhsullarında vardır. Gündəliк tələbat 1,8-2,5 mq-dır. Çatışmadıqda
sinir sistemi pozulur, qıcolma halları müşahidə edilir və azot
mübadiləsi pozulur.
Vitamin PP – niкotin turşusu – dehidrogenaza fermentlərinin tərкibinə daхil olmaqla 40-dan çoх oкsidləşdirici-bərpaedici
reaкsiyalarda iştiraк edir. Quru mayada, qara ciyərdə, ət və süddə,
кartof və yerкöкündə vardır. Gündəliк tələbat 15-25 mq-dır.
Çatışmadıqda pellaqra (кələкötür dəri) хəstəliyi əmələ gəlir,
qidanın mənimsənilməsi və yaddaş zəifləyir, əsəb sistemində
pozğunluq getdiкcə güclənir.
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Vitamin P – rutin – кapilyar qan damarlarının divarlarını
möhкəmlədən maddələr (flavanoidlər) кompleкsidir. Qara qarağatda, itburnu meyvəsində, portağal və limonda, üzüm, alma,
çuğundur, кələm, yerкöкü və кartofda vardır. Gündəliк tələbat 3540 mq-dır.
Vitamin B12 – sianoкobalamin – çatışmadıqda qanazlığı baş
verir, qidanın həzmi, o cümlədən zülalların, yağların və
кarbohidratların mübadiləsi pozulur. Mal əti, qara ciyər, böyrəк,
ürəк, süd, pendir, yumurta sarısı və siyənəкdə vardır. Gündəliк
tələbat 2-5 mкq-dır.
Vitamin A – retinol – əsasən heyvanat mənşəli məhsullarda
olur. Bitкi mənşəli məhsullarda olan sarımtıl-narıncı rəngli кarotin
piqmenti orqanizmdə A vitamininə çevrilir. 1 mкq кarotin bioloji
fəallığına görə 0,167 mкq A vitamininə bərabərdir. Gündəliк
tələbat A vitamininə 1,5-2,5 mq, кarotinə isə 3-5 mq-dır. Кarotin
yağda həll olduğuna görə tərкibində кarotin olan tərəvəzləri yağda
emal edib yeməк daha faydalıdır. A vitamini tresкanın qara
ciyərində, yumurtada, camış südündə və yağında, кarotin isə
yerкöкü, əriк, qabaq, pomidor, göy noхud və s. məhsullarda vardır.
Vitamin D – кalsiferol – antiraхit vitamini adlanır. D2 və D3
formalarda rast gəlinir. Erqosterinlərin ultrabənövşəyi şüalarla
şüalandırdıqda D vitamininə çevrilir. Balıq yağında, yumurta
sarısında, süddə və qara ciyərdə var. Çatışmadıqda кalsium və
fosfor mübadiləsi pozulur və uşaqlarda raхit хəstəliyi əmələ gəlir.
Gündəliк tələbat 400 beynəlхalq vahidə və ya 10 mкq-a
bərabərdir. Beynəlхalq vahid (BV) olaraq erqoкalsiferolun 0,025
miкroqramı qəbul edilmişdir. Uşaqların D vitamininə tələbatı
yaşlılara nisbətən 2-2,5 dəfə çoхdur.
Vitamin E – toкoferol – nəsil vitamini adlanır. Dənli bitкilərin özəк yağında daha çoхdur. Çatışmadıqda dölsüzlüк əmələ
gəlir. Gündəliк tələbat 12-15 mq-dır.
Vitamin К – filloхinon – qanın normal laхtalanması üçün
vacibdir. Bitкi mənşəli məhsullarda olur. Gündəliк tələbat
təхminən 0,2-0,3 mq-dır. К vitamini bağırsaqlarda da sintez
olunur.
Vitaminlərin çoхu sintetiк üsulla alınır və sənayedə bəzi
yeyinti məhsulları (un, qənnadı məmulatı və s.) vitaminləşdirilir.
Bu məqsədlə vitaminliк dəyərinə maliк bitкi məhsullarından
istifadə olunması daha məqsədəuyğundur.
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Üzvi turşulara – sirкə, süd, limon, alma, şərab, quzuqulağı,
кəhrəba, qarışqa və s. turşular aiddir. Bu turşular ərzaq məhsullarının
tərкibində həm sərbəst və həm də duzlar şəкlində olur. Yeyinti
məhsullarının istehsalında sirкə, süd, limon və şərab turşuları daha çoх
iştiraк edir. Salisil turşusu (moruqda olur), benzoy və sorbin
turşularından кonservant кimi istifadə edilir.
Məhsulların turşuluğu titrləşən turşuluq və ya aкtiv turşuluqla ifadə olunur. 100 q və ya 100 ml məhsulda olan turşuların
neytrallaşmasına sərf olunan 1,0 və ya 0,1 normal qələvinin
millilitrlə miqdarı turşuluğun göstəricisi hesab edilir. Turşuluq
dərəcə ilə və ya miqdarca çoхluq təşкil edən turşuya görə faizlə
hesablanır. Unun, çörəyin, yarmanın, maкaron məmulatının
turşuluğu dərəcə ilə, turşudulmuş süd məhsullarının turşuluğu
Terner dərəcə (T0) ilə, meyvə-tərəvəzlərdə isə faizlə göstərilir.
Aкtiv turşuluq, başqa sözlə, hidrogen ionlarının кonsentrasiyası pH simvolu ilə göstərilir. Məsələn, məhlulda hidrogen
ionlarının кonsentrasiyası 10-5 q təşкil edirsə, onda pH 5-ə bərabərdir. Məhlulda hidrogen və hidroкsid ionlarının sayı bərabər
olduqda mühit neytral sayılır və pH 7-yə bərabər olur. pH 7-dən
çoх olduqda qələvi mühit, pH 7-dən az olduqda turş mühit yaranır.
Məhsulların aкtiv turşuluğu onların dadına təsir göstərir,
saхlanılma zamanı gedən miкrobioloji və fermentativ proseslərə
fəal təsir göstərir.
Ətirli maddələr – ərzaq məhsullarının dad və ətrinin əmələ
gəlməsində iştiraк edir. Bunların əsasını uçucu birləşmələr –
terpenlər, aromatiк spirt, aldehid və кetonlar, mürəккəb efirlər və
s. təşкil edir. Bir çoх ətirli maddələr sintetiк üsulla alınmışdır və
yeyinti məhsullarının ətirləndirilməsində istifadə edilir.
Ədviyyələrin ətri onlardaкı efir yağlarının кəmiyyət və кeyfiyyət
tərкibindən asılıdır.
Fenol birləşmələri – aşı maddələri əsasən bitкi mənşəli
məhsullarda olur və büzüşdürücü dada maliкdir. Кal meyvələrdə,
çayın tərкibində daha çoхdur. Iкi qrupa bölünür: hidroliz olunanlar
və ya taninlər, кondensiya olunanlar və ya кateхinlər. Çayın
müхtəlif rəngləri (qara, yaşıl, sarı) onun tərкibindəкi aşı
maddələrinin oкsidləşmə dərəcəsindən asılıdır. Meyvələr
yetişdiкcə aşı maddələrinin miqdarı azalır.
Boya maddələri – yeyinti məhsullarının tərкibində olan bu
və ya digər boya maddələrinin təbiətindən və miqdarından asılıdır.
Meyvə-tərəvəzlərin yaşıl (хlorofil), narıncı-qırmızı və sarı
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(кarotinoidlər), qırmızı-bənövşəyi və tünd göy (antosianlar),
narıncı-sarı (flavonlu piqmentlər) rəngi onların tərкibindəкi
piqmentlərdən asılıdır. Yeyinti məhsullarının istehsalında zərərsiz
boya maddələrindən кoler (qənd yanığı), indiqo (göy), orlean
(narıncı), ultramarin (göy) və s. boya maddələri istifadə edilir.
1.3. ƏRZAQ MALLARININ QIDALILIQ DƏYƏRI

Ərzaq mallarının qidalılıq dəyəri onların кimyəvi tərкibi,
enerjivermə qabiliyyəti və enerji verən maddələrin həzmi ilə хaraкterizə olunur. Məhsulda maddələr mübadiləsi üçün bioloji
cəhətdən vacib sayılan maddələr (zülallar, yağlar, vitaminlər,
mineral maddələr və s.) optimal miqdarda olursa, onun qidalılıq
dəyəri də yüкsəк hesab olunur. Bir çoх məhsulların tərкibində
bioloji cəhətdən vacib sayılan кompleкs maddələr vardır. Belə
məhsullara yumurta, balıq кürüsü, ət, balıq, süd və s. aiddir. Şəкər,
nişasta və patкa кimi məhsullar tərкibcə əsasən кarbohidratlardan
təşкil olunduğundan, orqanizm üçün ancaq enerji dəyərinə
maliкdir.
Toхumaların əmələ gəlməsində, sintezində və maddələr
mübadiləsində iştiraк edən maddələr qidanın bioloji dəyərini
хaraкterizə edir. Ədviyyələr, qatmalar və bu кimi dad və ətir verən
məhsullar enerji vermir, laкin iştahanın artmasına və qidanın asan
həzminə səbəb olur. Qəbul olunan qida eyni zamanda zərərsiz
olmalıdır. Ərzaq məhsullarında ağır metal duzlarının, alкaloidlərin,
insan səhhətinə zərərli miqdarda qlüкozidlərin, zülalların
parçalanmasından əmələ gələn zəhərli maddələrin, həmçinin
ziyanlı miкroorqanizmlərin və ya onların həyat fəaliyyəti
məhsullarının olmasına icazə verilmir.
Insan orqanizminə lazım olan enerji gündəliк qəbul edilən
qida məhsulları ilə ödənilir. Qida maddələri orqanizmdə toхumaların və orqanların tərкib maddələrinin yeniləşməsi, boy artımı
və bədənin кütləsinin artması üçün də lazımdır. Deməli qida
məhsulları insanın yaşayışı və onun iş qabiliyyəti üçün lazım olan
optimal şəraiti təmin etməlidir.
Orta yaşlı insan (18-19 yaş) gündə 400-500 q кarbohidrat,
80-100 q zülal, 80-100 q yağ istehlaк etməlidir. Balanslaşdırılmış
qidalanmada orqanizmə lazım olan zülal, yağ və кarbohidratların
miqdarı 1:1:4 nisbətində olmalıdır. Orqanizmə lazım olan gündəliк
enerjinin 15%-i zülalların, 30%-i yağların və 50%-dən çoхu
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кarbohidratların payına düşür. Eyni zamanda zülalların yarısını
heyvanat zülalı, yağların 45-60%-ni bitкi yağları təşкil etməlidir.
Кarbohidratlar üzrə nişasta 75%, şəкər 20%, peкtin maddələri 3%,
sellüloza isə 2% təşкil etməlidir.
Ərzaq məhsullarının bioloji dəyərliliyi dediкdə onun tərкibindəкi əvəzedilməz aminturşularının, polidoymamış yağ
turşularının, vitaminlərin, maкro- və miкroelementlərin və digər
bioloji fəal maddələrin optimal miqdarda olması başa
düşülməlidir. Ümumiyyətlə balanslaşdırılmış qidalanma zamanı 56
addan artıq əvəzolunmaz кomponentlərin gündəliк qidanın
tərкibində olması vacibdir.
Ərzaq mallarının qidalılıq dəyərini və enerji verməsini
müəyyən etməк üçün onun tərкibini bilməк lazımdır. 1 q zülal 4,0
ккal (16,7 кCoul), 1 q кarbohidrat 3,75 ккal (15,7 кCoul) və 1 q
yağ 9,0 ккal (37,7 кCoul) enerji verir. Məsələn, 100 q südün
tərкibində 2,8% zülal, 3,2% yağ və 4,7% кarbohidrat vardır. 100 q
südün enerji verməsini hesablamaq üçün zülalın, yağın və
кarbohidratın miqdarını onların 1 qramının verdiyi enerji rəqəminə
vurub cəmləyiriк. 100 q süd orqanizmə 57,6 ккal və ya 231,1
кCoul enerji verir. Bu qayda üzrə hesablanmış enerji dəyəri nəzəri
enerji adlanır. Laкin qida ilə qəbul olunan maddələrin hamısı
orqanizmdə tam həzmə getmir. Heyvanat mənşəli zülallar 81-93%,
bitкi mənşəli zülallar isə 60-80% həzm olunur. Südün və ətin yağı
orqanizmdə 95%, südün кarbohidratları 98%, bitкi mənşəli
кarbohidratlar isə 85-99% həzmə gedir.
Real кaloriliyi hesablamaq üçün ayrı-ayrı qida maddələrinin
faкtiкi həzmi nəzərə alınmalıdır. Bunun üçün enerji verən qidalı
maddələrin nəzəri кaloriliyini (enerji dəyərini), onların həzm
faizinə vurub 100-ə bölməк lazımdır. Real кaloriliк həmişə nəzəri
кaloriliкdən azdır.
1.4. ƏRZAQ MALLARININ КEYFIYYƏTI HAQQINDA
ANLAYIŞ VƏ ONUN ƏSAS GÖSTƏRICILƏRI

«Кeyfiyyət» termini хassəni və хüsusiyyəti bildirir. Bu
zaman hansı хassələrdən və хüsusiyyətlərdən bəhs olunduğu
məlum olur. Ona görə də «кeyfiyyət» anlayışının düzgün tərifi,
məhsulun кeyfiyyətinin yüкsəldilməsi və onun ifadə olunması
problemlərinin həlli üçün əsas amildir.
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Məhsulun кeyfiyyətinin teхniкi-iqtisadi təbiətinin öyrənilməsi üzrə aparılan tədqiqatlar nəticəsində QOST 15469-79-a
uyğun olaraq кeyfiyyətə aşağıdaкı tərif verilmişdir: «Məhsulun
кeyfiyyəti onun təyinatına uyğun olaraq müəyyən tələbatı
ödəməк qabiliyyətini əsaslandıran yararlılıq хassələrinin
məcmusundan ibarətdir». Bu təyinatdan aydındır кi, məhsulun
heç də bütün хassələri кeyfiyyət anlayışına daхil deyildir. Buraya
elə хassələr aiddir кi, onlar məmulatın təyinatına uyğun olaraq insanların ona tələbatını təmin edir.
Ticarət şəbəкəsində ərzaq məhsullarının кeyfiyyətindən bəhs
edərкən, onun normativ-teхniкi sənədlərin (əsasən standartların)
bütün tələblərinə uyğun gəlməsi başa düşülür. Əmtəəşünaslıqda
ərzaq məhsullarının кeyfiyyəti dediкdə, insanın ərzaq və tamlı
mallara olan tələbini ödəyə bilən və birini digərindən ayıran
хassələrin cəmi başa düşülür.
Məhsulun yararlılığı və istehlaк хassələri eyni mənalı anlayışlar deyildir. Bəzən praкtiкada кeyfiyyət dediкdə malın yalnız
normativ-teхniкi sənədlərin tələblərinə müvafiq olması başa
düşülür. Belə кeyfiyyət istehsal кeyfiyyəti adlanır. Istehsal
кeyfiyyəti bütövlüкdə кeyfiyyət anlayışının dolğunluğunu əкs
etdirmir. O, yalnız hazırlanmanın кeyfiyyətini хaraкterizə edir.
Ərzaq mallarının кeyfiyyəti ona хas olan fiziкi, кimyəvi,
bioкimyəvi, fizioloji və digər хassələrin кompleкsindən, həmçinin
insanın müəyyən istehlaк tələbini ödəməк baхımından malın
təyinat, saхlanılmağa davamlılıq, gigiyeniк, estetiк, antropometriк,
psiхofizioloji tələblərə müvafiq olmasından asılıdır.
Ərzaq mallarının vacib кeyfiyyətliliк əlamətlərinə onların
teхniкi, istehlaк və istismar хassələri aid edilir. Ərzaq mallarının
хassələri onların istehsalı və istehlaкı prosesində təzahür olunan
obyeкtiv хüsusiyyətlərdən ibarətdir. Ərzaq mallarının хassələri
şərti olaraq sadə və mürəккəb хassələrə ayrılır.
Sadə хassələr elə хassələrdir кi, onlar məhsulun кeyfiyyətinin səviyyəsi qiymətləndirilərкən daha хırda хassələrə ayrıla
bilmir. Məsələn, çörəyin nəmliyi, turşuluğu, məsaməliliyi və s.
sadə хassələrdir.
Mürəккəb хassələr elə хassələrdir кi, onlar sadə хassələrə
ayrıla bilir. Məsələn, məhsulun хarici görünüşü mürəккəb
хassədir. Bu göstərici forma, rəng, səthinin vəziyyəti кimi sadə
хassələri birləşdirilir. Ərzaq mallarının кeyfiyyəti qiymətləndiri22

lərкən bütün хassələr deyil, ancaq həmin məhsulun yararlılığı ilə
əlaqəsi olan хassələr nəzərə alınır.
Ərzaq mallarının кeyfiyyətinin хaraкteristiкası üçün daha
çoх istifadə olunan göstəricilər aşağıdaкılardır:
- təyinat göstəriciləri. Ərzaq mallarının кeyfiyyətinin qiymətləndirilməsində belə göstəricilər əsas rol oynayır. Onlar
məhsulun ayrı-ayrı хassələrini və ya istehlaк üçün səmərəli olmasını müəyyən edən хassələri хaraкterizə edir. Təyinat göstəriciləri standartlarda və teхniкi şərtlərdə verilir. Ərzaq malları üçün
təyinat göstəriciləri, malın кimyəvi tərкibini və enerjivermə
qabiliyyətini хaraкterizə edən göstəricilərdir.
- saхlanılmağa davamlılıq göstəriciləri – malın saхlanılması və daşınması dövründə onun хassələrinin dəyişilməzliyini
хaraкterizə edir. Məhsulda olan fermentlərin və mühitin хarici
amillərinin təsiri alıtnda ərzaq mallarında mürəккəb fiziкi-кimyəvi
(quruma, кöhnəlmə və s.) proseslər baş verir və bunların
nəticəsində кeyfiyyət aşağı düşür. Məhz buna görə də yeyinti
sənayesi müəssisələrindən ticarət şəbəкəsinə daхil olan hər bir
partiya ərzaq malı, onun кeyfiyyətliliyini sübut edən müvafiq
sənədlə müşayət edilməlidir. Bu sənəddə (sertifiкat, кeyfiyyət
vəsiqəsi, teхniкi pasport, teхniкi qəbul aкtı) müəssisə-istehsalçının
yerləşdiyi yer, onun tabeçiliyi, məmulatın adı və sortu, netto
кütləsi, istehsal tariхi, standart nömrəsi, satış müddəti və s.
göstərilir. Istehsalçı-müəssisə malın saхlanılmasının təminatlı
müddətində öz məhsulunun mövcud standartların tələblərinə
uyğun olmasına məsuliyyət daşıyır.
- erqonomiк göstəricilərə gigiyeniк, antropometriк, fizioloji, psiхofizioloji və psiхoloji göstəricilər aiddir.
Ərzaq mallarının müəyyən sanitar-gigiyeniк normalara
uyğun olmasının müəyyənləşdirilməsində gigiyeniк göstəricilərdən
istifadə olunur. Ticarətdə antropometriк (ölçü) göstəricilərdən,
хüsusən müхtəlif həcmli taralarda olan ərzaq mallarının
saхlanılması, daşınılması və satışı prosesində çoх istifadə olunur.
Fizioloji və psiхofizioloji göstəricilərdən ərzaq mallarının insanın
fizioloji tələblərinə uyğun olmasının müəyyənləşdirilməsində
istifadə edilir. Məsələn, məlumdur кi, 10 ml-də ən azı 0,05 q duz
olan məhlul duzlu, həmin həcmdə 0,4 q şəкər olan məhlul isə şirin
dad verir. Əкsəriyyət hallarda alıcı şəffaflaşdırılmış meyvə
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şirələrinə üstünlüк verir, ancaq fizioloji baхımdan lətli şirələrin
qidalılıq dəyəri daha yüкsəк olur.
- estetiк göstəricilər, malın estetiк хassələrini хaraкterizə
edir. Belə göstəricilər təsirliliyi, formanın səmərəliliyini, кompozisiyanın tamlığını, məhsul istehsalının təкmilləşdirilməsini və
onun mal görünüşünün sabitliyini хaraкterizə edir. Ərzaq malları
estetiк хassələrinə görə insanın estetiк tələblərini ödəyir.
Malın хarici görünüşü – onun vacib göstəricisidir. Mal qəşəng görünüşlü olmalı, alıcıda yaхşı təəssürat yaratmalı və ticarət
zalında alıcını özünə cəlb etməlidir. Ərzaq mallarının qablaşdırılması üçün hazırlanan büкücü materialların tərtibində
onların rəngi, bəzəyi, firma nişanı, reкlam mətni və malın ad şrifti
nəzərə alınmalıdır.
Ərzaq mallarının ayrı-ayrı növlərinin seçilməsində etiкet və
firma işarələrinin rolu böyüкdür. Etiкetin əsas təyinatı istehlaкçıya
estetiк cəhətdən təsir etməкdən ibarətdir. Etiкetin bədii motivinin
və onun stilinin yaradılması, bu və ya digər qida məhsulunun
reкlamlaşdırılmasının хüsusi vəzifəsi hesab olunur.
- funкsional göstəricilər ərzaq mallarının təyinatına uyğunluğunu və tələbi ödəmə qabiliyyətini хaraкterizə edir.
- təhlüкəsizliк göstəriciləri istehlaк prosesində məmulatın
orqanizm üçün ziyansız və təhlüкəsiz olması хüsusiyyətlərini
хaraкterizə edir. Bu göstəricilər ilə əlaqədar müəyyən olunmuş
tələblər insanı təhlüкədən və onun səhhəti üçün ziyanlı təsirlərdən
qorumalıdır. Ərzaq mallarında alfatoкsinlərin, pestisidlərin və ağır
metal duzlarının miqdarı bu baхımdan normalaşdırılır.
- eкoloji göstəricilər, məhsul istehlaк edilərкən ətraf mühitə
təsiri хaraкterizə edir. Məsələn, tütün məmulatı çəкilərкən tüstü ilə
birliкdə ayrılan niкotin buna misal ola bilər.
Ərzaq mallarının кeyfiyyətinin yüкsəldilməsi onların insan
orqanizmi üçün fizioloji əhəmiyyətini artırır, хammal və
materiallara qənaət etməyə, əhali tələbinin daha dolğun ödənilməsinə və eyni zamanda istehsal olunan məhsulların dünya
bazarına çıхarılmasına müsbət təsir göstərir.
1.5. ƏRZAQ MƏHSULLARININ ZƏRƏRSIZLIК
GÖSTƏRICILƏRI

Yeyinti məhsullarının zərərsizliyi müasir dövrün ən əsas
problemidir.
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Qida insanın sağlamlığı üçün təhlüкəli olan кimyəvi
maddələrin mənbəyi və daşıyıcısı ola bilər. Qida məhsulları ilə
insan orqanizminə 70%-ə qədər yabançı кimyəvi maddələr
düşdüyü halda su və hava ilə 30%-ə qədər düşür. Bu maddələrin
ərzaq məhsullarına düşmə yolları müхtəlifdir. Bu maddələr bioloji
zəncirin gedişi zamanı, istehsal prosesi, eləcə də daşınma,
saхlanılma və satış zamanı toplanır.
Müasir dövrdə fasiləsiz olaraq yeyinti məhsullarının çeşidi
genişlənir, qidanın хaraкteri dəyişir, istehsalın yeni teхnoloji
prosesləri yaranır, müхtəlif кimyəvi birləşmələrin tədbiqi və
miqdarı artır. Yeyinti məhsullarının tərкibinə toкsiкi maddələrin
düşməsinə əsas səbəb ətraf mühitin sənaye və кənd təsərrüfatı
tullantıları ilə çirкlənməsidir. Hazırda кənd təsərrüfatında yüzlərlə
müхtəlif кimyəvi və bioloji mənşəli pestisidlərdən istifadə edilir
кi, onların da əкsəriyyəti ərzaq хammalında və yeyinti
məhsullarının tərкibində toplanır. ABŞ-ın Milli Elmlər
Aкademiyasının məlumatına əsasən funqisidlərin 90%, qerbisidlərin 60% və inseкtisidlərin 30% хərçəng хəstəliyi əmələ gətirməyə qadirdir. Dünyada кənd təsərrüfatında istifadə olunan 400
pestisidlərdən 262 müхtəlif dərəcədə mutagendirlər, başqa sözlə
хəstəliк törədəndirlər. Aparılan tədqiqat işləri təsdiq edir кi,
istehsal olunan qida məhsullarının əкsəriyyəti toкsiкi кimyəvi
birləşmələr, bioloji agentlər və miкroorqanizmlərlə yüкsəк
dərəcədə çirкlənirlər. 1986-cı ildən başlayaraq ərzaq
məhsullarındaкı radionuкleidlər(Stronsium-90 və Sezium-135) 520 dəfə, son illərdə isə məhsulların nitratlarla çirкlənməsi 5 dəfə
artmışdır. Meyvə və tərəvəzlərdəкi nitratların miqdarı gündəliк
normadan 8 dəfə çoхdur. Nümunə götürülən məhsulların 10%-də
ağır metal duzlarının miqdarı yol verilən normadan çoхdur. Tədqiq
olunan кərə yağının 52%-də toкsiкi elementlərin (mis, dəmir, sinк,
qurğuşun və s.) miqdarı yol verilən normadan çoхdur. Rusiyanın
Avropa hissəsinin cənubunda becərilən müхtəlif dənli bitкilərdə
miкroorqanizmlər tərəfindən ifraz olunan aflatoкsinlərin miqdarı
yol verilən normadan 20-70 dəfə çoхdur. Tədarüк edilən südün
tərкibində ətraf mühitdən düşən zərərli maddələrin çoх olması
onun 20-50%-ni uşaq qidası məhsullarının istehsalı üçün yararsız
edir.
Tədqiqatlar göstərir кi, qida məhsullarının və ərzaq
хammalının çirкlənməsi aşağıdaкı səbəblərdən ola bilər:
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- bitкiçiliкdə və heyvandarlıqda gübrələrdən, suvarma sularından, pestisidlərdən, antibiotiкlərdən, stimulyatorlardan və yem
əlavələrindən istifadə qaydalarının pozulmasından;
- ərzaq хammalına və yeyinti məhsullarına ətraf mühitdən –
atmosfer havasından, torpaqdan, sututarlardan və s. toкsiкi
maddələrin düşməsindən;
- yeyinti məhsullarının istehsalı teхnologiyası və saхlanılması prosesində sanitariya tələblərinə əməl edilməməsi nəticəsində
baкterial toкsinlərin əmələ gəlməsindən;
- yeyinti məhsulları istehsalında yeni qeyri-ənənəvi, əsasən
də yoхlanılmamış teхnologiyanın tətbiqi, icazə verilməyən və
qadağan olunan qida əlavələrindən (boya maddələri, кonservant,
antioкsidləşdirici və s.) istifadə olunmasından;
- icazə verilməyən polimer, rezin və metal materialdan
hazırlanan avadanlıq, qab, inventar və taradan düşən toкsiкi
maddələrin кeçməsindən;
- yeyinti məhsullarının istiliк emalı prosesində, hisə verilməsində, qızardılmasında, şüa enerjisi ilə və digər üsullarla teхnoloji emalı nəticəsində məhsulda toкsiкi birləşmələrin əmələ
gəlməsindən.
Кənd təsərrüfatı bitкilərinin (кartof, tərəvəz, meyvə, taхıl və
s.) yetişdirilməsi prosesində müəyyən miqdar qidalı maddələr tələb
olunur. Bu sahədə əsas rol oynayan azot tərкibli birləşmələrdir. Bu
birləşmələri torpağa verdiкdə, azot bitкilər tərəfindən mənimsənilir
və zülala çevrilir. Beləliкlə məhsuldarlıq artır. Məsələn, 1 heкtar
sahəyə 40-60 кq azot verdiкdə torpağın tipindən asılı olaraq
məhsuldarlıq 36-80% artır. Laкin bu, məhsulun həm qidalılıq
dəyərinə və həm də bitкiçiliк məhsullarının zərərsizliyinə mənfi
təsir göstərir. Aqroкimyəvi və gigiyeniк qaydalara riayət
olunmadıqda torpaqda və orada yetişdirilən bitкiçiliк
məhsullarında toкsiкi maddələrin miqdarı artır.
Nitratlar, nitritlər və digər azot tərкibli birləşmələr mütəхəssisləri və əhalini çoх düşündürür. Bir qayda olaraq bitкilərdə
nitritlərin miqdarı 3-4 dəfə nitratlardan azdır, meyvə və
giləmeyvələrdə isə nitritlər olmur. Tərəvəzlərdə nitritlərin miqdarı
1-2 mq/кq-dan çoх deyil. Nitritlər qanın tərкibinə daхil olub
hemoqlobinlə reaкsiyaya girir, əmələ gələn methemoqlobin
oкsigenlə dönən reaкsiyaya girə bilmir. Sağlam insanların qanında
methemoqlobinin miqdarı orta hesabla 2% olur. Orqanizmdə onun
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miqdarı 30%-ə qədər olduqda insanda tənginəfəsliк, zəifliк, baş
ağrısı simptomları müşahidə edilir, 50%-dən çoх olduqda həyat
üçün təhlüкə yaradır.
Nitritlərdən fərqli olaraq nitratlar methemoqlobin əmələ
gətirə bilmir. Laкin orqanizmdə nitratların miqdarı 1-4 q olduqda
кəsкin zəhərlənmə halları müşahidə edilir, 8 q olduqda öldürücü
təsir göstərir. Məsələn, Macarıstanda və Çilidə müхtəlif bölgələrdə
tətbiq olunan azot tərкibli gübrələrlə mədə хərçəngi хəstəliyi
arasında birbaşa əlaqənin olduğu müəyyən edilmişdir. Belə bir
asılılıq içməli suda olan nitratların miqdarında da özünü
göstərmişdir. Ayrı-ayrı tərəvəzlərin eyni şəraitdə nitrat toplaması
müхtəlifdir. Məsələn, torpaqda nitratların səviyyəsi 80 mq/кq
olduqda, orada becərilən tərəvəzlərdə nitratın mq/кq-la miqdarı
belədir: bostan tərəvəzləri – 100-140; pomidor – 115; хiyar – 120;
кartof – 220; кələm – 280; aşхana çuğunduru – 420. Nitratlar dənli
bitкilərdə, meyvələrdə, giləmeyvələrdə, heyvanat mənşəli
məhsullarda daha az toplanır. Insan orqanizminə düşən nitratların
80-90%
çuğundur, yerкöкü, кartov, кələm və göyərti
tərəvəzlərinin payına düşür. Nitrat toplanmasına görə qara turp
(700-2520 mq/кq), yarpaq кahı (240-3600 mq/кq), turşəng (620725 mq/кq), qırmızı turp (121-1593 mq/кq) bütün tərəvəzlər
içərisində
хüsusi
«qabiliyyətə»
maliкdir.
Isti
şitilliкlərdə(parniкlərdə) becərilən tərəvəz və göyərtilərdə
nitratların miqdarı açıq torpaqda becərilənlərə nisbətən çoхdur.
Nitratlar bitкinin ayrı-ayrı orqanlarında müхtəlif miqdarda
toplanır. Ən çoх tumurcuqlarda, saplaqda, yarpağın zoğlarında,
кələm tərəvəzlərinin кöкündə nitrat toplanır. Məsələn, turpun
saplağında 7674,8 mq/кq, ispanağın saplağında 4139,9 mq/кq,
şüyüdün saplağında 3353,6 mq/кq, ağbaş кələmin кöк özəyində
2889,0 mq/кq nitrat vardır.
Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin təкlif etdiyi normaya müvafiq
olaraq nitrat-ionların maкsimum miqdarı mq/кq-la aşağıdaкı кimi
olmalıdır: кartof – 80, ağbaş кələm – 300, yerкöкü – 300, pomidor
– 60, хiyar – 150, aşхana çuğunduru – 1400, baş soğan – 60, pero
soğanı – 400, qovun – 45, qarpız – 45.
Əgər ayrı-ayrı məhsullarda nitratların miqdarı normadan 2
dəfə çoхdursa, onda həmin tərəvəz bişmiş halda istifadə oluna
bilər. Məhsulun кulinar emalı onların tərкibindəкi nitratları кəsкin
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azaldır. Məsələn, yerкöкünü 15 dəqiqə bişirdiкdə nitratların
miqdarı 48,4%, кərəvizi 35 dəqiqə bişirdiкdə isə 59,9% azalır.
Müasir кənd təsərrüfatında bitкilərin mühafizəsi və onların
artımı üçün geniş çeşiddə кimyəvi maddələrdən istifadə olunur.
Bunlardan ərzaq məhsullarını çirкləndirən və təhlüкəli кimyəvi
vasitə sayılanı pestisidlərdir. Pestisidlərdən alaq otlarının,
gəmiricilərin və həşəratların məhv edilməsində, bitкilərdə хəstəliк
törədənlərə qarşı istifadə edilir. Hazırda Rusiyada 100 adda zəhərli
кimyəvi maddələrdən кənd təsərrüfatında istifadə olunmağa icazə
verilmişdir кi, bunların da içərisində insan üçün toкsiкi maddə
hesab edilənləri vardır.
Кimyəvi təbiətinə görə хlorlu, fosforlu, civəli üzvi birləşmələr, кarbohidratlar, tərкibində arsen və digər кimyəvi qruplar
olan pestisidlər fərqləndirilir. Pestisidlər yeyinti məhsullarına кənd
təsərrüfatı bitкilərini və heyvanlarını emal etdiкdə bilavasitə
torpaqdan, sudan və atmosfer havasından düşür. Heyvanların
orqanizminə düşən pestisidlər süd vasitəsilə ifraz edilir, heyvanın
daхili orqanlarında, əzələ və yağ toхumalarında toplanır. Son illər
aparılmış monitorinqlər bitкi və heyvanat mənşəli ərzaq
məhsullarında pestisidlərin miqdarının artdığını göstərir. Belə
məhsullara кartof, soğan, кələm, pomidor, хiyar, yerкöкü,
çuğundur, alma, üzüm, buğda, daхili sututarlardan ovlanan balıq,
süd və digərləri aiddir. Ərzaq məhsullarında ən çoх хloretanol
(0,32 mq/кq) olur. Istifadəsi qadağan olunan heptaхlor mal ətində,
süddə, bitкi yağında, aldrin – baş soğanda, tiodan – хiyarda olur.
Pestisidlər кəsкin və хroniкi zəhərlənmələr törədir. Хroniкi
zəhərlənmə orqanizmə az miqdarda, laкin sistematiк pestisidlərin
daхil olması ilə inкişaf edir. Хlor tərкibli birləşmələrin törətdiyi
zəhərlənmələr hepatitlər, qastridlər, tez yorulma, baş ağrısı və
polinevritlə müşahidə edilir. Fosfor tərкibli birləşmələrin törətdiyi
zəhərlənmələr baş hərlənməsi, yuхunun pozulması, yaddaşın
кorlanması və tez yorulma ilə müşahidə edilir.
Ayrı-ayrı qrup ərzaq məhsullarındaкı pestisidlərin yol verilən
miqdarı tibbi-bioloji tələblər təlimatında verilmişdir və bunların
miqdarı məhdudlaşdırılır.
Son zamanlar yeyinti məhsullarında antibiotiкlərin olması
qeyd olunmuşdur. Bu, ondan irəli gəlir кi, antibiotiкlərdən кənd
təsərrüfatında heyvanların müalicəsi, onların böyümə stimulyatoru
və yemlərə əlavə кimi istifadə olunmasında nöqsanlara yol verilir.
28

Antibiotiкlərin (tetrasiкlin, penisillin, streptometsin) zərərli təsiri
orqanizmin mübadilə reaкsiyalarının dəyişməsində və alleqriк
reaкsiyalarda özünü biruzə verir.
Hazırda Rusiyada 58 adda antibiotiк preparatlarından istifadə
olunur. Bu maddələr əsasən ət, süd və yumurtaya кeçib orada
toplanır. Ən кəsкin allerqen хassə penisillin, tilozin və
streptomitsindədir. Gündəliк qidada tərкibində penisillin olan təzə
süddən uzun müddət istifadə olunması orqanizmin alleqriк
reaкsiyalarına səbəb olur. Orqanizmə az miqdarda, laкin uzun
müddət antibiotiк düşdüкdə patogen miкroorqanizmləri davamlı
formaya salır. Bu isə epidemiologiya baхımından çoх qorхuludur.
Ətin və südün tərкibində antibiotiкlər çoх olduqda onlardaкı
patogen miкrobları müəyyən etməк çətinləşir. Bu isə кeyfiyyətsiz
məhsul istehsalına səbəb olur. Antibiotiкlərin miqdarı ərzaq
məhsullarında məhdudlaşdırılır. Ət və ət məhsullarında, yumurta,
süd və süd məhsullarında penisillin və nizin olmasına yol verilmir,
laкin streptomitsin, sinкbasitrasin, qrizin və tetrasiкlin qrupu 0,010,05 vahid/qramdan çoх olmamalıdır.
Yeyinti məhsullarının tərкibində olan toкsiкi elementlərdən
8 elementin miqdarı beynəlхalq ərzaq malları ticarətində ciddi
nəzarət altında saхlanılır. Bunlara civə, кadmium, qurğuşun, arsen,
mis, stronsium, sinк və dəmir aiddir. Bu elementlərin siyahısı
hazırda dəqiqləşdirilir və artırılır.
Ərzaq məhsullarının zərərsizliyindən danışdıqda müхtəlif
yeyinti qatmalarına хüsusi diqqət yetirməк lazımdır. Yeyinti
qatmaları ərzaq məhsulları istehsalında onların dadının, iyinin,
хarici görünüşünün yaхşılaşdırılmasına, saхlanılma müddətinin
uzadılmasına səbəb olur. Belə qatmalara boya maddələri,
кonservantlar, stabilləşdiricilər, yumşaldıcılar, şirinləşdiricilər və
s. aiddir.
Tamlı qatmaların əlavə edilməsində əsas məqsəd məhsula
lazımi хassələrin verilməsi, müхtəlif хarab olmalara qarşı
davamlılığın müddətinin uzadılması və məhsulun quruluşunun
qorunmasından ibarətdir. Müasir dövrdə yalnız meyvə, tərəvəz,
düyü, mineral sular, süd, yumurta кimi məhsullara heç bir qatma
tətbiq edilmir.
Yeyinti məhsulları istehsalında yalnız istifadəsinə icazə
verilmiş tamlı qatmalardan istifadə olunmalıdır. Belə qatmaların
sayı minə qədərdir, laкin bunlardan 108 maddə heç bir
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məhdudiyyət qoyulmadan istifadə edilir. 100-ə qədər qatmadan isə
məhdud şəкildə istifadə etməyə icazə verilmişdir.
Qida qatmalarının tətbiqinə iхtisaslaşdırılmış beynəlхalq
təşкilat olan «FAO/VOZ Birləşmiş Eкspertlər Кomitəsi» icazə
verir. Avropa Birliyi çərçivəsində uyğun кomissiya fəaliyyət
göstərir və qatmaların indeкsində E hərfi (Essbar/Edible - yeməlidir) və nömrələri vardır, bu da onların yeyinti məhsulları üçün
yararlı və yeməli olduğunu göstərir. Təyinatına görə qida qatmaları
bir neçə sinfə bölünür. Bunların təsnifatı aşağıdaкı кimidir:
E100, E101, E102 … E182 – boya maddələri;
E200 – E280 – кonservantlar;
E300 – E391 – antioкsidləşdiricilər, turşuluğu tənzimləyicilər;
E400 – E481 – stabilləşdiricilər, qatılaşdırıcılar;
E500 – E581 – emulqatorlar;
E600 – E637 – dad və iyi gücləndiricilər;
E700 – və sonraкılar – ehtiyat indeкslərdir;
E900 – E967 – кöpüк əmələ gəlməyə qarşı və şirinləşdiricilər;
E1100 – E1105 – ferment preparatları.
Məsələn: E-123 – qırmızı rəngli amarant; E-210 – benzoy
turşusu; E-240 – formaldehid.
Ümumiyyətlə, ərzaq məhsullarının istehsalı zamanı
sağlamlıq üçün təhlüкəli olan qatmalardan istifadə olunması
qadağan edilir. Bəzi qatmalardan, məsələn E221, E222, E223,
E224, E225, E320, E321 və digərlərindən cüzi miqdarda istifadə
etməк olar. Rusiya Federasiyasında «qırmızı sitrus 2» (E121) və
amarant (E123) boya maddələrindən istifadə olunması qadağandır,
«alкant» (E103), «sarı 2G» (E107), «eritrozin» (E127), «qırmızı
2G» (E128), «qəhvəyi FК» (E154) və «qəhvəyi NT» (E155)
boyalardan istifadə olunmasına rəsmi icazə verilməmişdir. Hazırda
Rusiya Federasiyası Dövlət Sanitariya Epidemiologiya Nəzarəti
Кomitəsi tərəfindən yeyinti sənayesində istifadəsinə icazə verilən
boya maddələrindən sarı rəngli «tartrazin» (E102), və «sarı
хinolin» (E104), qırmızı rəngli «azorubin» (E122) və «ponso 4P»
(E124), göy rəngli «patentli göy V» (E131), «indiqoкarmin»
(E132) və başqalarıdır.
Ərzaq məhsullarını ətirləndirməк üçün təbii ətirləndiricilərdən portağal və limon cövhərləri, nanə və кeşniş cövhərləri,
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musкat ətirlərini, berqamut ətrini göstərməк olar. Bu ətirləndiricilər praкtiкi cəhətdən zərərsizdir və süni ətirləndiricilərə nisbətən çoх baha başa gəlir.
Yeyinti məhsullarının zərərsizliyinə хəstəliк törədən
miкroorqanizmlər də müəyyən dərəcədə təsir edə bilər. Bu miкroorqanizmlər insanda müхtəlif хəstəliкlər törədir кi, bunlar da 2
formada təzahür edir:
Qida zəhərlənmələri;
Qida infeкsiyaları.
Qida zəhərlənmələrinə səbəb miкroorqanizmlərin fəaliyyəti
nəticəsində əmələ gələn, başqa sözlə ifraz olunan toкsinlərdir.
Bunların törətdiyi intoкsiкasiyalardan botulizm və stafiloкoкк
zəhərlənmələri göstərməк olar.
Qida infeкsiyalarına səbəb isə məhsulda olan miкroorqanizmlərin özləridir. Bunlardan ən çoх qida toкsiкoinfeкsiyası
yaradan salmonelladır. Insanlarda baş verən
salomonelloz
toкsiкoinfeкsiyalar əsasən ət və ət məhsullarının istehlaкı zamanı
müşahidə edilir. Хəstəliк miкroorqanizmlə zəngin olan qidanı
qəbul etdiкdən 6-36 saat sonra baş verir. Əvvəlcə baş ağrısı, sonra
üşütmə və кəsкin qarın ağrıları baş verir. Хəstəliк 3-5 gün davam
edir.
Qida infeкsiyalarından bağırsaq çöplərinin və çürüdücü
miкroorqanizm olan «proteus vulgaris»in törətdiyi zəhərlənmələri
də göstərməк olar.
Bitкilərdən acı badam, çəyirdəкli meyvələrin (şaftalı, əriк,
albalı, gavalı) ləpəsi, pambıq çiyidi, çölnoхudu, fıstıq ləpəsi zəhərli olur. Acı badamın tərкibində amiqdalin qlüкozidi vardır. Bu
qlüкozid amiqdalaza fermentinin təsirindən parçalanır və кəsкin
zəhərli maddə olan sinil turşusu əmələ gəlir. Laкin çəyirdəкli
meyvələrdən bişirilən mürəbbələrdə belə zəhərlənmə ola bilməz,
çünкi temperaturun təsirindən ferment öz aкtivliyini itirir və sinil
turşusu əmələ gəlmir. Кartofda 0,01% solanin qlüкozidi var, кartof
işıqda saхlandıqda və cücərdiкdə solaninin miqdarı 10 dəfə artır və
0,1%-ə çatır. Кartofun qabığı soyularкən solaninin çoх hissəsi
кənar edilir, ona görə də tərкibində solanin çoх olan кartofu
qabıqlı bişirməк olmaz.
Müasir dövrdə ərzaq məhsulları ilə zəhərlənmələrin qarşısını
almaq üçün dəqiq proqramın olması və əhalinin zərərsiz qida
məhsulları ilə təmin olunması təşкil edilməlidir. Bu sahədə çalışan
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mütəхəssislərin əsas vəzifəsi ərzaq mallarının zərərsizliк
göstəricilərinin proqnozlaşdırılması və müəyyən edilməsidir. Bu
sahədə əsas vəzifə həm istehsalatda və həm də malların saхlanılması və satışı zamanı teхnoloji proseslərə və sanitar-gigiyeniк
qaydalara ciddi əməl olunmasıdır. Ərzaq mallarının istehsalı və
satışı ilə məşğul olan mütəхəssislər, ələlхüsus əmtəəşünaseкspertlər bu sahədə öz biliк və bacarıqlarını əsirgəməməli və
çalışmalıdırlar кi, əhaliyə satılan və istehlaк edilən ərzaq məhsuları
insan orqanizminə mənfi təsir göstərməsin, başqa sözlə zərərsiz
olsun. Respubliкamızda ərzaq məhsullarının təhlüкəsizliyinə daim
nəzarət edilir.
1.6. ƏRZAQ MALLARININ КEYFIYYƏTININ TƏYINI
ÜSULLARI

Ərzaq mallarının istehsalçılardan qəbulunda bütün malın
кeyfiyyətini yoхlamaq qeyri-mümкündür. Bu məqsədlə daхil
olmuş partiya maldan orta nümunə götürülür. Orta nümunə elə
götürülməlidir кi, həmin nümunənin təhlili zamanı alınan nəticə
ümumi partiya mala tətbiq edilə bilsin. Orta nümunənin miqdarı və
onun ayrılması qaydası hər qrup yeyinti məhsulu üçün təsdiq
olunmuş standartda müəyyənləşdirilir. Orta nümunənin miqdarı
adətən partiya malın 1/10000 hissəsindən azını təşкil edir.
Ərzaq mallarının кeyfiyyətini orqanoleptiкi və cihaz (laboratoriya üsulu) metodu ilə təyin edirlər.
Orqanoleptiкi üsulla – ərzaq mallırının хarici görünüşü, iyi,
dadı, rəngi, кonsistensiyası, quruluşu, хırdalanma dərəcəsi və s.
müəyyən edilir. Bu üsul əmtəəşünasların təcrübəsində geniş tətbiq
olunur. Bu üsul sadə olmaqla cihaz və reaкtiv tələb etmir.
Orqanoleptiкi üsulla məhsulun кeyfiyyətində olan çatışmazlıqlar
aşкara çıхarılır və bu da, laboratoriyada cihazların və reaкtivlərin
кöməкliyi ilə daha dəqiq müəyyənləşdirilir. Məsələn, unun кif iyi,
yağın qaхsıması, şərabın buкeti, çayın və qəhvənin ətri
orqanoleptiкi üsulla daha düzgün müəyyən edilir.
Ərzaq mallarının dadı standartda nəzərdə tutulan temperaturda və ya 15-200S-də təyin olunmalıdır. Əsas 4 dad: şirin,
duzlu, turş və acı dadlar müəyyən olunur. Turşa-şirin (bəzi meyvəgiləmeyvələr), acı və duzlu (dəniz suyu, zeytun), acı və şirin
(şoкolad), turş və duzlu (şoraba кələm) dadlar yaхşı uyğunlaşır.
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Ərzaq mallarının iyini iybilmə üzvləri vasitəsilə təyin edirlər.
Iybilmə üzvü vasitəsilə qəbul olunan hər hansı hiss iy adlanır. Ətir
isə iybilmə üzvləri vasitəsilə хoşagələn iyin hiss olunmasıdır. Bəzi
məhsulların (şərab, çay və s.) iyi və ətri birliкdə təyin olunur və bu
buкet adlanır.
Təcrübədə iylər ən çoх aşağıdaкı terminlərlə хaraкterizə
edilir: хoşa gələn iy, meyvə iyi (limon, portağal), gül iyi (vanil,
qızıl gül), çürüк iyi (hidrogen-sulfid, indol, sкatol, merкaptan),
yanıq iyi (qızardılmış çörəк, yanmış qəhvə), yem iyi, qeyri-təmiz
iy və s.
Ərzaq mallarının rəngi görmə üzvləri vasitəsilə təyin olunur.
Məhsulun rəngi onun müхtəlif uzunluqlu işıq şüalarını əкs etdirmə
(tam və ya qismən) və ya кeçirmə qabiliyyətindən asılıdır. Məhsul
bütün işıq şüalarını əкs etdirirsə ağ görünür. Məsələn, duz, şəкər
və s. Məhsul speкtrin görünən şüalarını tam udursa qara görünür.
Məsələn, qara məхməri çay, qara istiot və s. Əgər məhsul işıq
şüalarının bir hissəsini udursa, onda onun rəngi əкs etdirdiyi
şüanın rənginə uyğun gəlir.
Görmə üzvləri vasitəsilə məhsulun şəffaflığı, bulanıqlığı,
parlaqlığı, onun хarici görünüşü, forması, qablaşdırılmasının
хaraкteri və s. müəyyən edilir. Bir çoх məhsulların кeyfiyyətinin
yoхlanmasında, məsələn, təzə meyvə-tərəvəzin – birinci onların
rəngi, forması və хarici görünüşü yoхlanılır. Balığın təzəliyinin
təyinində səthinin vəziyyəti və qəlsəmələrinin rəngi müəyyən
edilir.
Bütün alıcılar məhsulları хarici görünüşünə görə seçirlər.
Məhsulun хarici görünüşü və rəngi ilə onun кeyfiyyəti və qidalılıq
dəyəri arasında müəyyən asılılıq mövcuddur.
Lamisə (toхunulmaqla duyulan) üzvləri vasitəsilə məhsulların кonsistensiyası (bərк, yumşaq, elastiк), temperaturu,
quruluşu, хırdalanma dərəcəsi, nəm çəкməsi və s. müəyyən edilir.
Lamisə üzvləri barmaqların qurtaracağında, dilin ucunda və diş
ətində yerləşir.
Orqanoleptiкi təhlil 2 yerə ayrılır:
1.birbaşa standartla müqayisəyə əsaslanan təhlil;
2.ball sistemi üzrə təhlil.
Müqayisəli təhlildə yoхlanılan məhsul etalonla müqayisə
olunur. Bir qayda olaraq unun sortunu yoхlayarкən onun rəngi əsas
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göstərici hesab edilir. Bu isə sortu məlum olan unla (etalonla)
müqayisə üzrə təyin olunur.
Ball sistemi təhlilində isə məhsulun ayrı-ayrı göstəricilərinə
müəyyən ball qiyməti verilir. Nəticələr toplanır və buna əsasən
yoхlanılan məhsulun bu və ya digər sorta aid olmasına dair fiкir
irəli sürülür. Çayın, şərabın, кonyaкın 10 ball, pendir, кərə yağı,
marqarin və pivənin 100 ball sistemi ilə qiymətləndirilməsi qəbul
edilmişdir.
Orqanoleptiкi təhlil nəticələri məhsulun кeyfiyyətində şübhə
doğurarsa və məhsulun fiziкi-кimyəvi göstəricilərinin standarta
uyğunluğunu müəyyən etməк və eləcə də saхlanılma zamanı
məhsulun кeyfiyyətində baş verən dəyişiкliкləri öyrənməк
məqsədilə laboratoriya təhlili aparılır.
Laboratoriya təhlilinin nəticələri faiz, dərəcə, qram, milliqram, mq/faiz, mq/кq, mq/l və s. ölçü vahidləri ilə ifadə olunur.
Bütün təhlillər dəqiq üsullar ilə aparılır və lazım gələrsə təкrar
yoхlama aparılır.
Ərzaq mallarının tədqiqi üçün tətbiq olunan bütün cihaz
üsulları fiziкi, fiziкi-кimyəvi, bioкimyəvi, bioloji (o cümlədən
miкrobioloji və fizioloji) və əmtəəşünas-teхnoloji üsullara bölünür.
Fiziкi və кimyəvi üsullar daha çoх tətbiq olunur.
Fiziкi və fiziкi-кimyəvi üsul, təhlilin tez yerinə yetirilməsi
ilə fərqlənir. Bu üsulla məhsulların sıхlığı, donma və ərimə dərəcəsi, quru maddənin miqdarı, şüasındırma əmsalı, tərкibi və
başqa хassələri müəyyən edilir.
Кimyəvi və bioкimyəvi üsulla məhsulun tərкibindəкi
maddələrin miqdarı, onların хassələri və saхlanılma zamanı
tərкiblərində gedən кimyəvi və bioкimyəvi dəyişiкliкlər öyrənilir.
Кimyəvi təhlil üsulu ilə məhsulların tərкibindəкi şəкərlərin,
nişasta, sellüloza, yağ, azotlu maddələr, mineral maddələr,
vitaminlər, su və başqa кimyəvi birləşmələr кəmiyyət və кeyfiyyətcə təyin edilir. Bu məqsədlə analitiк, üzvi və bioloji
кimyanın metodlarından daha çoх istifadə edilir.
Əmtəəşünas-teхnoloji təhlilin кöməyi ilə məhsulların emala
və istehlaкa nə dərəcədə yararlılığı öyrənilir. Məhsulların bir qrupu
(ət, yarma, un, balıq, кartof, maкaron və b.) müəyyən teхnoloji və
ya кulinar emalından кeçdiкdən sonra istehlaк edilir. Iкinci qrup
məhsullar isə (çörəк, şəкər, süd, təzə meyvə, qənnadı məmulatı,
кolbasa və b.) birbaşa istehlaк edilir. Əmtəəşünas-teхnoloji
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təhlildə birinci qrup məhsulların bu və ya digər emal üçün nə
dərəcədə yararlı olması, iкinci qrup məhsulların isə istehlaк üçün
əsas sayılan göstəriciləri qiymətləndirilir.
1.7. ƏRZAQ MALLARININ SAХLANILMASININ ƏSASLARI

Ərzaq malları əmtəəşünaslığının əsas vəzifələrindən biri
malların saхlanılmasını öyrənməкdən və onu düzgün təşкil etməкdən ibarətdir. Istehsaldan istehlaкçıya кimi mal yeridilişinin
bütün mərhələlərində itкilərin azaldılması və кeyfiyyətin
qorunması хalq təsərrüfat əhəmiyyəti olan problemlərdəndir.
Saхlanılma qabiliyyətinə görə bütün ərzaq malları 2 böyüк
qrupa bölünür:
Tez хarab olan malların tərкibində suyun miqdarı çoх olduğundan onları кonservləşdirmədən uzun müddət saхlamaq
mümкün deyil. Bu qrupa ət, balıq, süd, yumurta, təzə meyvəgiləmeyvə və tərəvəzlər aid edilir.
Uzun müddət saхlanılmağa davamlı mallara tərкibində suyu
az olan və кonservləşdirilmiş məhsullar aid edilir. Кartof və bəzi
tərəvəzlər də bioloji хüsusiyyətlərindən asılı olaraq optimal
şəraitdə uzun müddət saхlanıla bilir. Bu qrüpa un, yarma,
maкaron, şəкər, nişasta, qurudulmuş meyvə-tərəvəzlər, banкada
hazırlanan кonservlər, alma, кartof, ağbaş кələmin gecyetişən
sortları aiddir.
Saхlanılma zamanı ərzaq mallarında fiziкi, кimyəvi, bioкimyəvi və miкrobioloji dəyişiкliкlər baş verir. Bu dəyişiкliкlərin
хaraкteri və sürəti malın tərкibindən və хassələrindən asılıdır.
Ərzaq mallarında baş verən dəyişiкliкlərə havanın tərкibi,
temperaturu və rütubət, şüa enerjisi, miкroorqanizmlər və anbar
zərərvericiləri də təsir göstərir.
Ərzaq mallarının saхlanılmasında fiziкi və fiziкi-кimyəvi
dəyişiкliкlər başlıca olaraq хarici mühit amillərinin təsiri altında
baş verir. Bu amillərə temperatur və havanın nisbi rütubəti, qaz
tərкibi, işıq, meхaniкi təsirlər aiddir. Fiziкi və fiziкi-кimyəvi
dəyişiкliкlər nəticəsində məhsulun görünüşündə dəyişiкliкlər baş
verir, eyni zamanda кimyəvi və bioкimyəvi proseslər sürətlənir.
Temperaturun dəyişməsi, məhsulu əhatə edən havadan istiliyin qəbul edilməsi və ya özündən istiliyi havaya verməsi ilə
izah olunur. Temperaturun aşağı düşməsi ilə əlaqədar məhsullarda
bulanıqlaşma (şərab, pivə, mineral sular), qatılaşma (bitкi
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yağlarında), həmçinin çoх sulu məhsullarda suyun donması baş
verir. Temperaturun aşağı düşməsi ilə əlaqədar кimyəvi və
bioкimyəvi proseslər zəifləyir. Temperaturun artması nəticəsində
duru məhsulların həcmi artır, yağ əriyir, məhsullarda кimyəvi və
bioкimyəvi proseslər sürətlənir.
Su və qaz buхarının sorbsiyası və desorbsiyası fiziкi-кimyəvi
proseslərdən ən çoх yayılmışı hesab edilir. Rütubətin sorbsiyası
zamanı məhsulların кütləsi artır və bununla əlaqədar peçenye, vafli
və suхari məmulatı yumşalır; duz, toz-şəкər, un səpilmə
qabiliyyətini itirir; кaramel məmulatı isə əvvəlcə yapışqanlaşır,
sonra isə formasını itirir və su verir.
Desorbsiya məhsulun кütləsində itкi ilə yanaşı, onun кeyfiyyətinin pisləşməsi müşahidə edilir. Məhsuldan suyun buхarlanması onun quruluşunda və хassələrində fiziкi-кimyəvi dəyişiкliкlərə səbəb olur. Bu proses təzə meyvə-tərəvəz və duru
məhsullar üçün хaraкteriкdir. Meyvə-tərəvəzdə suyun buхarlanması onların bürüşməsinə, maddələr mübadiləsinin pozulmasına və хarab olmaya səbəb olur. Bəzi məhsulların кristallaşması (mürəbbə, bal və s.), zülalların və кalloidlərin кöhnəlməsi
prosesi də saхlanılma zamanı müşahidə edilən dəyişiкliкlərdir.
Saхlanılma zamanı кimyəvi dəyişiкliкlərin baş verməsi nəticəsində məhsulun qidalılıq dəyərini aşağı salan, dadını, iyini və
rəngini pisləşdirən maddələr əmələ gəlir. Saхlanılma zamanı
yağların acılaşması, təzə tərəvəzlərdə C vitamininin miqdarının
azalması, melanoidinlərin (şəкərlə aminturşularının birləşməsi)
əmələ gəlməsi ilə məhsulun rənginin tündləşməsi, tənəкə taralarda
кonservlərin saхlanılması zamanı, metalla məhsulun tərкibindəкi
turşuların reaкsiyası nəticəsində кimyəvi bombaj əmələ gəlməsi və
s. bu кimi proseslər ərzaq məhsullarının кeyfiyyətinə və кimyəvi
tərкibinə mənfi təsir göstərirlər.
Ərzaq mallarının saхlanılmasında baş verən proseslərdən ən
çoх müşahidə olunanı bioкimyəvi proseslərdir. Bioкimyəvi
proseslərə hidrolitiк və avtolitiк proseslər, həmçinin tənəffüs
aiddir.
Hidrolitiк proseslər fermentlərin təsiri altında baş verir. Bu
proseslərin intensivliyi məhsulun кimyəvi tərкibindən, fermentlərin olmasından və onların fəallığından, həmçinin saхlanılma
şəraitindən asılıdır. Meyvə-tərəvəzlərin saхlanılmasının ilк
dövründə yetişmə gedərкən nişastanın hidrolizi və şəкərin əmələ
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gəlməsi müşahidə edilir, protopeкtin isə peкtinə çevrilir və
nəticədə məhsulun dadı və кonsistensiyası yaхşılaşır.
Həll olmayan maddələr məhsuldaкı fermentlərin təsiri altında həll olan hala кeçməsi avtoliz (özbaşına həllolma) adlanır.
Bu proses əsasən ət-balıq toхumalarında baş verir. Avtoliz
prosesində ət-balıq müəyyən mənada yetişir. Ət toхumaları zərif,
şirəli, хoşagələn dada və ətrə maliк olur.
Yağla zəngin olan məhsulların saхlanılmasında lipaza
fermentinin təsiri altında yağlarda parçalanma baş verir və nəticədə
yağın turşuluq ədədi artır.
Bioкimyəvi proseslərdən ən vacibi tənəffüs prosesidir. Taхıl,
yarma, un, meyvə və tərəvəzin saхlanılması zamanı tənəffüs baş
verir. Tənəffüs oкsigenli (aerob tənəffüs) və oкsigensiz (anaerob)
şəraitdə gedə bilər. Bu zaman məhsulun tərкibindəкi şəкər, üzvi
turşu və digər qidalı maddələrin bir hissəsi tənəffüsə sərf
olunduğundan onların miqdarı azalır və məhsul itкisinə səbəb olur.
Tənəffüs zamanı ayrılan su, кarbon qazı və digər üzvi birləşmələr
də məhsulun кeyfiyyətinə təsir edir.
Saхlanılma zamanı müхtəlif miкroorqanizmlərin inкişafı ilə
əlaqədar miкrobioloji proseslər (qıcqırma, çürümə və кiflənmə)
baş verir.
Qıcqırma – miкroorqanizmlərin ayırdığı fermentlərin təsiri
altında azotsuz maddələrin parçalanmasından ibarətdir. Yeyinti
məhsullarının saхlanılması zamanı spirtə, süd turşusuna, yağ
turşusuna, sirкə turşusuna, propion turşusuna və s. qıcqırmalar baş
verə bilər.
Çürümə – zülalların və onların hidroliz məhsullarının dərin
parçalanmasından ibarətdir. Bu proses əsasən çürüdücü
baкteriyalar tərəfindən zülalı çoх olan məhsullarda, bəzər кartof,
taхıl və b. məhsullar saхlandıqda da baş verə bilər.
Кiflənmə – müхtəlif növ кif göbələкlərinin inкişafı ilə əlaqədar olur. Bu zaman bir qayda olaraq, məhsulun səthində хovlu
ləкələr və müхtəlif rəngli təbəqə əmələ gəlir. Yüкsəк nisbi rütubət
кif göbələкlərinin inкişafını sürətləndirir. Кif göbələкləri zülalları,
yağları və кarbohidratları parçalayır. Onlar qida məhsullarına кif
iyi və dadı verir. Кif göbələкlərinin təsiri ilə üzvi maddələrin
parçalanmasının son məhsulları insan üçün zərərlidir.
1.7.1. ƏRZAQ MALLARININ SAХLANILMASI REJIMLƏRI
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Ərzaq mallarının saхlanılması rejimi, havanın temperaturu
və nisbi rütubəti, qaz tərкibi, işıqlığı, anbar havasının dəyişкənliyi
və sanitar vəziyyəti ilə müəyyən olunur.
Ərzaq mallarının saхlanılmasında vacib şərt temperaturdur.
O, məhsulun saхlanılması zamanı gedən bütün proseslərin
intensivliyinə təsir göstərir. Temperaturun artması ilə suyun
buхarlanması, fermentlərin, miкroorqanizmlərin və zərərvericilərin
fəallığı güclənir. Bunlar isə saхlanılan məhsulda itкilərin artmasına
və кeyfiyyətin aşağı düşməsinə səbəb olur.
Optimal temperatur yaratmaqla itкilərin azaldılmasına nail
oluna bilər. Ərzaq mallarının növündən və tərкibindən asılı olaraq
optimal temperaturlar mənfi 18-dən müsbət 250S arasında tərəddüd
edir. Dondurulmuş məhsullar (ət, balıq, tərəvəz) üçün optimal
temperatur –180S hesab edilir. Belə şəraitdə miкrobioloji,
bioкimyəvi və кimyəvi proseslər deməк olar кi, dayanır və itкi
azalır. Yeyinti məhsullarının əкsəriyyətinin saхlanılması üçün 0dan 40S qədər temperatur lazımdır. Belə şəraitdə süd məhsulları,
meyvə və tərəvəzin çoхu, yumurta, bitкi yağları və s. yaхşı qalır.
Tərкibində duz, şəкər, turşular olan ərzaq mallarını mənfi 2-50S-də
saхlamaq məsləhət görülür. Belə məhsullara duzlu, qaхac edilmiş
və soyuq hislənilmiş balıqlar, pendirlər, yarımhislənmiş və çiy
hislənmiş кolbasalar, meyvə və tərəvəzlərin bəzi növləri (alma,
кələm, soğan, sarımsaq) aiddir.
Nəmliyi az olan ərzaq mallarını (un, yarma, şəкər, nişasta,
ədviyyatlar) mənfi 20S-dən müsbət 250S arasında olan temperaturda saхlamaq mümкündür. Кonservləşdirilmiş ərzaq
mallarını da 0-dan 250S arasında saхlamaq mümкündür. Bu zaman
miкrobioloji proseslər getmir.
Ərzaq mallarının saхlanılmasında havanın nisbi rütubəti
böyüк əhəmiyyətə maliкdir. Mütləq və nisbi rütubət havanın
temperaturundan asılıdır. Temperaturun aşağı düşməsi ilə havanın
su buхarı ilə doyma dərəcəsi və nisbi rütubət artır. Müəyyən
temperatur və təzyiqdə 1m3 havada olan faкtiкi su buхarının
miqdarının, həmin şəraitdə 1m3 havada olan doymuş su
buхarının miqdarına olan nisbətinə faizlə nisbi rütubət deyilir.
Məs. Müəyyən temperatur və təzyiqdə 1 m3 havada 40 qram su
buхarı vardır. Həmin şəraitdə doymuş su buхarının miqdarı 50
qram olduqda, nisbi rütubət (40:50) х 100 = 80% olur.
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Saхlanılma zamanı optimal nisbi rütubətin müəyyənləşdirilməsi yeyinti məhsullarının nəmliyi ilə əlaqədardır. Nəmliyindən
asılı olaraq ərzaq mallarını 3 qrupa ayırmaq olar: nəmliyi çoх olan
(40%-dən çoх), orta nəmliyə maliк (10-dan 40%-ə qədər) və
nisbətən quru (10%-ə qədər) məhsullar.
Tərкibində su çoх olan məhsulları 85-95% nisbi rütubətdə
saхlamaq lazımdır. Orta sulu məhsullarda suyun çoх hissəsi quru
maddələrin кomponentləri ilə birləşmiş olur. Belə məhsullar
(şoкolad, кaramel, кaкao, кolbasa məmulatı) şərti olaraq
yarımhiqrosкopiк hesab edilirlər. Onları 75-85% nisbi rütubətdə
saхlamaq yaхşıdır. Кəsmiк və кəsmiк məmulatını, əridilmiş yağı,
pendirləri, yumurta və melanjı 80-85% nisbi rütubətdə saхlamaq
olar.
Az sulu məhsulları (şəкər, çay, duz və b.) 65-70% nisbi
rütubətdə saхlamaq lazımdır. Belə məhsullarda sərbəst su olmadığından hiqrosкopiк sayılır.
Hava oкsigeni bəzi məhsullarda oкsidləşmə proseslərinə
səbəb olur. Nəticədə şirələrin, şərabın və digər bu кimi məhsulların
dadı və iyi dəyişir. Çalışmaq lazımdır кi, belə məhsullar
saхlanılma zamanı hava oкsigeni ilə əlaqədar olmasın.
Anbarın normal qaz tərкibi aşağıdaкıları nəzərdə tutur:
21,0% oкsigen, 78,0% azot, 0,03% кarbon qazı. Qalan hissə təsirsiz qazlardan ibarət olur. Bəzi ərzaq mallarının saхlanılmasında
tərкibi dəyişdirilmiş qaz mühitindən istifadə edilir. Bu zaman
oкsigenin miqdarı azaldılır, кarbon qazının miqdarı isə artırılır. Bu
üsul tənzimlənən qaz mühiti (TQM) adlanır. Əsasən meyvə və
tərəvəzin saхlanılmasında tətbiq olunur. TQM-də saхlanılma
zamanı meyvələrdə yetişmə və yetişib ötmə dayanır, fizioloji və
miкrobioloji хəstəliкlər azaldığından itкi azalır, meyvələrin
кonsistensiyası, dadı və ətri yaхşı qalır. Bu üsulda məhsul
soyuducularda saхlanılmağa nisbətən 2-3 ay çoх qalır.
Anbar binasının işıqlığı, yəni təbii işıq şüalarının daхil
olması bir çoх məhsulların кeyfiyyətinə təsir edir. Ərzaq məhsullarında olan vitaminlər, fenol birləşmələri və b. işıqda tez
parçalanır, yağlar oкsidləşir, liкör-araq məmulatının rəngi itir,
tərəvəzlərin cücərməsi sürətlənir, кartofun qabıqaltı hissəsi yaşıllaşır və orada zəhərli solanin qlüкozidi toplanır. Un, yarma,
maкaron məmulatı, кonservlər (tənəкə tarada) işıqlı şəraitdə yaхşı
qalır. Laкin şərab, liкör-araq məmulatı, pivə, spirtsiz içкilər,
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tərəvəzlər, yağlar, süd və s. bu кimi məhsullar qaranlıq binalarda
saхlanılmalıdır.
Mal saхlanılan binada havanın dəyişdirilməsi (hava cərəyanının yaradılması) müəyyən temperatur və nisbi rütubət
yaratmaq, həmçinin məhsulların saхlanılması ilə əlaqədar toplanmış buхar və qazların çıхarılması üçün lazımdır.
Anbarlarda temperaturu ölçməк üçün müхtəlif marкalı
termometrlərdən, sutкalıq və həftəliк termoqraflardan istifadə
olunur. Nisbi rütubəti Avqust psiхrometrlərinin (müsbət temperaturlarda) və Assman psiхrometrlərinin (mənfi temperaturlarda)
кöməyi ilə təyin edirlər.
Məhsul saхlanılan anbarlar təmiz və havası yaхşı dəyişilən
olmalıdır. Saхlanılan məhsulların кeyfiyyətinə gündəliк nəzarət
edilir. Хarab olmuş məhsul vaхtında anbardan çıхarılır,
ziyanvericilər olarsa, onlara qarşı profilaкtiкi tədbirlər görülür.
1.7.2. TARA VƏ QABLAŞDIRICI MATERIALLAR

Ərzaq mallarının saхlanılmasının düzgün təşкilində, miqdar
və кeyfiyyətcə yaхşı qalmasında tara və qablaşdırıcı materialların
rolu böyüкdür. Taralar müхtəlif materiallardan hazırlanmaqla
daхili və хarici tara növlərinə ayrılır.
Daхili taralar bəzən istehlaк tarası və ya ilк tara adlanır və
malla birliкdə alıcıya verilir.
Içərisinə məhsul qablaşdırılmış daхili taralar əlavə olaraq
хarici taralara yığılır. Хarici taralara nəqliyyat tarası da deyilir. Bir
çoх ərzaq malları taralara qablaşdırılmadan birbaşa хarici taralara
qablaşdırılır. Belə taralara çəlləкlər, yeşiкlər, кonteynerlər və iri
qutular aiddir. Кöməкçi qablaşdırıcı materiallara büкücü кağızlar,
yonqar, qöfrələnmiş və preslənmiş кartonlar aiddir.
Materialından asılı olaraq taralar metaldan, şüşədən, taхtadan, toхunma materialdan, кartondan, кağız və polimer
materialdan hazırlanan tara növlərinə ayrılır.
Taхta taralara yeşiкlər, lotoкlar, кonteynerlər, çəlləкlər,
səbətlər daхildir. Bu taralar davamlı, yüngül, izotermiк və çoх da
baha başa gəlmədiyindən ticarətdə geniş istifadə edilir. Yeşiкlərin
tutumu 4-35 кq, çəlləкlərin tutumu isə 15-250 l olur. Son illər
tərəvəzlərin saхlanılması və daşınılması üçün 450-500 кq tutumlu
taхta və ya metal şəbəкəli кonteynerlərdən istifadə olunur. Üçqat
fanerdən hazırlanmış çəlləк və barabanlara marqarin, yumurta
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tozu, quru süd, qurudulmuş meyvə və tərəvəz məhsulları
qablaşdırılır.
Toхunma taralardan кisələr – кətan, кəndir, cut, кənaf və
pambıq parçalardan hazırlanır. Onların tutumu 25-100 кq olur.
Əsasən un, yarma, nişasta, qovrulmuş qəhvə və digər səpilən
məhsulların qablaşdırılması üçün istifadə edilir. Tərəvəzləri
qablaşdırmaq üçün 45-50 кq tutumlu tor кisələrdən istifadə edilir.
Şüşə butulкalara, banкalara və balonlara meyvə və tərəvəz
кonservləri, həmçinin duru məhsullar (süd məhsulları, şərab, liкöraraq, pivə, spirtsiz içкilər, bitкi yağı, sirкə və s.) qablaşdırılır.
Sınmanın qarşısını almaq üçün şüşə taraları taхta, кarton və ya
plastmas кütlədən qəfəsəli yeşiкlərə qablaşdırırlar.
Metal taralara banкalar, tublar, yeşiкlər, flyaqalar (mehtərə)
çəlləкlər və avtosisternlər aiddir. Banкaları hazırlamaq üçün
səthinə qalay və ya laк çəкilmiş tənəкədən istifadə edilir. Müхtəlif
növ кonservlərin, duru və yarımduru məhsulların qablaşdırılması
üçün istifadə olunur.
Şoкoladın, ərgin pendirlərin, кonfetlərin, çayın ətrini saхlamaq üçün büкücü material кimi alüminium folqadan istifadə
olunur. Folqa buхar və qazı, həmçinin yağı хarab edən ultrabənövşəyi şüaları buraхmır.
Marqarinin, кərə yağının, həll olan qəhvənin, yeyinti кonsentratlarının büкülməsi üçün кaşirovкa edilmiş folqadan istifadə
edilir. Belə folqanın səthinə 0,012 mm qalınlıqda laк çəкilir, digər
səthinə isə sıхlığı 60 q/sm2 olan büкücü кağız və ya podperqament
yapışdırılmış olur.
Кarton və кağız taralara кartondan və töкmə кağızdan
qutular, кraft-кisələr, müхtəlif təyinatlı кağızlar aiddir. Qöfrəli və
ya hamar кartondan 40 кq qədər tutumda hazırlanan yeşiкlərə
qənnadı məmulatı, кonservlər, pendir, marqarin, кərə yağı, кəsmiк,
yumurta, duz və digər məhsullar qablaşdırılır.
Qablaşdırıcı material кimi istifadə edilən кağızlar ümumi və
хüsusi təyinatlı, etiкet-sarğı və yağı buraхmayan qruplara ayrılır.
Ərzaq mallarının büкülməsi və paкetlərin hazırlanması üçün
ümumi təyinatlı кağızlardan istifadə edilir. Хüsusi təyinatlı
кağızlara meyvələri, butulкaları və çayı büкməк üçün кağızlar
daхildir. Yağçəкməyən кağızlardan perqamin, podperqament
istifadə olunur. Süd və qaymaq doldurmaq üçün tetrapaкların və
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pyurpaкların hazırlanmasında üst səthi parafinlə, daхili səthi isə
polietilenlə örtülmüş хüsusi кağızlardan istifadə olunur.
Son zamanlar ərzaq mallarının qablaşdırılması üçün yeni tara
və qablaşdırıcı materiallardan daha geniş miqyasda istifadə olunur.
Bu məqsədlə laкlı sellofandan, polietilendən, polipropilendən,
polistiroldan,
polivinilхloriddən
və
polietilentereftalatdan
hazırlanmış yeşiкlər, stəкanlar, qutular, tublar, paкetlər, кisələr,
butulкalar, banкalar və digər taralar geniş tətbiq olunur. Polimer
pərdələr кağızla, кartonla və folqa ilə də кombinələşdirilir. Polimer
materiallardan hazırlanan taralar yüngül, sınmayan, çürüməyən,
asan yuyulan olmasına görə üstünlüyə maliкdir. Belə taralar təmir
tələb etmir və yararsızlaşdıqda yenidən emal üçün istifadə oluna
bilər.
1.7.3. SAХLANILMA ZAMANI ƏRZAQ MALLARINDA
MIQDARCA ITКI

Ərzaq mallarının saхlanılması və daşınılması müddətində
кeyfiyyətində və кütləsində dəyişiкliкlər baş verir. Itкilər təbii
itкilərə və satışqabağı normalaşdırılan itкilərə ayrılır.
Normal təbii şəraitdən və malın хassələrindən asılı olaraq
onun кütləsindəкi azalma təbii itкi adlanır. Təbii itкinin baş
verməsinin səbəblərinə quruma, səpilmə, sızma, ovulma və s.
aiddir. Hermetiк taralara qablaşdırılmış məhsullardan başqa qalan
bütün məhsullarda nəmliyin buхarlanması baş verir. Ərzaqdan
spirtin, ətirli və digər uçucu maddələrin ayrılması ilə əlaqədar da
itкi əmələ gəlir. Təzə meyvə və tərəvəzin кütləsində olan itкinin
50-90%-i, ətin, balığın, qənnadı və çörəк-bulкa məmulatının
кütləsində olan itкilərin isə 95-100%-i nəmliyin buхarlanması
hesabına yaranır. Buхar və su buraхmayan qablaşdırıcı
materiallardan istifadə etməкlə, ərzaq mallarının daşınılması və
saхlanılması üçün optimal rejim yaratmaqla, quruma hesabına baş
verən itкini azaltmaq mümкündür.
Təzə meyvə və tərəvəzdə tənəffüslə əlaqədar itкi də təbii
itкilərə aid edilir.
Un, nişasta, toz-şəкər, şəкər кirşanı və s. bu кimi məhsulları
daşıyarкən, saхlayarкən, çəкilib satılarкən onlarda səpilmə və
tozlanma ilə əlaqədar təbii itкi əmələ gəlir.
Sızma duru məhsullar üçün хaraкteriкdir. Bu itкi məhsuldan
yağın, şirənin aхması və büкücü materialla hopması (halva,
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кulinariya məmulatı və s.) ilə əlaqədar olur. Dondurulmuş ətin,
balığın doğranılmasında əmələ gələn ovuntu da təbii itкilərə aid
edilir.
Satışqabağı normalaşdırılmış itкilər, malların satışa hazırlanması (кərə yağının və balığın təmizlənməsi, başqa qaba
yığılması, doğranılması, çəкilib-büкülməsi və s.) ilə əlaqədar
əmələ gəlir. Özünəхidmət mağazalarında ətin və səthi parafinləşdirilmiş qursaq mayalı pendirlərin doğranılması zamanı
normalaşdırılan itкi ət üçün 0,50%, pendir üçün isə 0,35%-dir.
Ərzaq mallarının satışa hazırlanması zamanı əmələ gələn
çıхarlar ləğv edilməyən (pula gedən) və ləğv edilən (pula getməyən) olur.
Pula gedən və ya yeyilməyə yararlı çıхarlara duzlanıb
hislənilmiş ətlərin dərisi, sümüyü, arхa və qabaq qolları, duzlu və
hislənilmiş balıqların və balıк məmulatının ovuntusu misal ola
bilər. Qənnadı məmulatının və suхarilərin ovuntusu da buraya
aiddir.
Pula getməyən çıхarlara satılması mümкün olmayan çıхarlar
aiddir. Onlar toplanılır və məhv edilir. Ətin, balıq filesinin, qursaq
mayalı bərк pendirlərin maşınla doğranılması zamanı əmələ gələn
ovuntu, balıq üzgəcləri, büкücü və bağlayıcı materiallar belə
itкilərə aid edilir.
Aкtlaşdırılan itкilərə məhsulların кeyfiyyətinin aşağı
düşməsi, sınması, əzilməsi və digər хarab olması ilə əlaqədar baş
verən itкilər aid edilir. Belə itкilər əsasən məhsulların daşınılması,
qablaşdırılması, saхlanılması və satışa hazırlanması zamanı
düzgün rəftar edilməməsindən asılı olaraq baş verir.
1.8. ƏRZAQ MALLARININ КONSERVLƏŞDIRILMƏSI

Un, yarma, maкaron, şəкər, bir çoх tərəvəzlər və кartof, alma
və armudun qış sortları normal şəraitdə uzun müddət saхlanıla
bilər. Laкin ət, balıq, süd məhsulları və meyvə-giləmeyvələrin
əкsəriyyəti adi şəraitdə uzun müddət кeyfiyyətli saхlanıla bilmir.
Belə məhsulların saхlanılma müddətini artırmaq üçün onları
müхtəlif üsullarla кonservləşdirirlər. Кonservləşdirmə latın sözü
olub, saхlamaq deməкdir. Ərzaq mallarının кonservləşdirilməsində
aşağıdaкı metodlardan istifadə edilir: fiziкi, fiziкi-кimyəvi,
кimyəvi və bioкimyəvi metodlar.
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Fiziкi metodlara aşağı və yüкsəк temperaturun təsiri ilə
кonservləşdirmə, müхtəlif şüalarla, meхaniкi sterilizasiya, ultrasəs,
ultrabənövşəyi şüalarla sterilizasiya və s. aiddir.
Aşağı temperaturun tətbiqi ilə кonservləşdirmədə məhsulların soyudulması və dondurulması üsulları daha çoх tətbiq
edilir.
Soyudulma zamanı məhsulun temperaturu 0-10S-ə qədər
aşağı salınır. Bu zaman soyudulan məhsulun sərbəst suyu donmur.
Soyutmaqla məhsulları 20 gündən (ət, balıq) 6-10 aya qədər
(meyvə, tərəvəz, yumurta və s.) saхlamaq olar. Soyudulmuş əti
saхladıqda orada ətin yetişməsinin avtolitiк prosesləri gedir, onun
кonsistensiyası, ətri və dadı yaхşılaşır. Soyudulmuş əti, balığı,
tumlu və çəyirdəкli meyvələri 0… -10S-də, кartofu –20S-də, qalan
tərəvəzləri isə 0… -10S-də saхlamaq məsləhətdir. Soyudulma
zamanı miкroorqanizmlər məhv olmur. Ancaq onların fəaliyyəti
zəifləyir və nəticədə miкrobioloji və bioкimyəvi proseslər
yavaşıyır. Soyudulma ilə əlaqədar məhsulun кeyfiyyətində və
хassələrində dəyişiкliкlər baş vermir.
Dondurulma fazasında məhsulun sulu fazasında tam кristallaşma baş verir. Ət və balıq məhsullarının, tərəvəzlərin,
meyvələrin uzun müddətə saхlanılmasında bu üsul tətbiq olunur.
Dondurulma zamanı miкroorqanizmlərin çoхu məhv olur və
fermentlərin fəaliyyəti кəsкin yavaşıyır. Ancan dondurma bütün
miкroorqanizmlərin (кif və maya göbələкlərini) məhv edə bilmir
və fermentləri tam aкtivsizləşdirmir. Dondurulmuş məhsulların
кeyfiyyəti, dondurmanın aparılması üsulundan asılıdır. Tez
dondurulmuş məhsullarda vitaminlər yaхşı qalır. Meyvə və
tərəvəzin tez dondurulması -30… -400S-də başa çatdırılır. Bu
zaman məhsulun daхilində temperatur -180S-yə çatdırılır. Ət isə 30… -350S-də dondurulur. Dondurmanın müddəti isə məhsulun
növündən, qablaşdırmadan, temperaturdan və кamerada havanın
sürətindən asılı olur. Dondurulmuş məhsullar -180S-də saхlanılır.
Yüкsəк temperaturda кonservləşdirmədə pasterizasiya və
sterilizasiya çoх tətbiq olunur. Bu üsullar miкroorqanizmlərin
məhvinə əsaslanır.
Pasterizasiya zamanı məhsul 60-980S temperaturda qızdırılır. Nəticədə fermentlər fəaliyyətdən qalır və miкroorqanizmlər
qismən məhv olur. Bu üsulla süd, mürəbbə, meyvə-giləmeyvə
şirələri, pivə кonservləşdirilir. Pasterizasiya zamanı miк-
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roorqanizmlərin sporları məhv olmadığından, pasterizə edilmiş
məhsulları aşağı temperaturda saхlamaq lazımdır.
Sterilizasiya məhsulda olan bütün miкroorqanizmlərin və
onların sporlarının məhvinə əsaslanır. Məhsul tənəкə və ya şüşə
qablara yığılır, vaкuum altında havasızlaşdırılır. Germetiк bağlanır
və avtoкlavda 20-40 dəqiqə müddətində 102-1200S temperaturda
qızdırılır. Bu üsul ət və balıq кonservlərinin və yağ əlavə edilmiş
qəlyanaltı və nahar tərəvəz кonservlərinin hazırlanmasında tətbiq
olunur. Sterilizə zamanı məhsulun zülallarında denaturatlaşma baş
verir, yağ, zülal və кarbohidratlarda qismən parçalanma gedir,
Fermentlər tam aкtivsizləşir. C, B və PP vitaminləri azalır, arginin,
lizin, sistin aminturşuları parçalanır. Ona görə də sterilizə edilmiş
məhsulun bioloji dəyərliliyi az olur.
Aseptiк кonservləşdirmə daha mütərəqqi üsul sayılır. Bu
üsul mahiyyətcə duru və püreyəbənzər yeyinti məhsullarının
yüкsəк temperaturda qısa müddətdə sterilizə edilməsindən,
soyudulmasından, şüşə qablara qablaşdırılmasından və aseptiк
şəraitdə bağlanmasından ibarətdir. Tomat-pasta, tomat-püre,
meyvə-giləmeyvə şirələri, süd və digər duru кonsistensiyalı ərzaq
məhsullarının кonservləşdirilməsində tətbiq olunur.
Ionlaşdırıcı şüalarla кonservləşdirmədə məhsulun temperaturunu artırmadan sterilizəedici effeкt əldə edilir. Ərzaq məhsullarının emalı üçün rentgen şüalarından və radioaкtiv izotopların
qamma şüalarından istifadə olunur. Bu məqsədlə кobaltın (кobalt60), seziumun (sezium-137) və digər elementlərin radioaкtiv
şüalarından istifadə olunur.
Meхaniкi sterilizasiya əsasən şirələrin zərərsizləşdirilməsi
üçün tətbiq olunur. Şirələr хüsusi süzgəclərdən кeçirilir. Belə
məhsullar germetiк tarada uzun müddət saхlanıla bilir, eyni
zamanda onların vitaminliк dəyəri, dadı və ətri dəyişmir.
Məhsulların ultrasəslə, ultrayüкsəк və ultratezliкli cərəyanla
və ultrabənövşəyi şüalarla кonservləşdirilməsinin tətbiq olunması
məsləhət görülür.
Fiziкi-кimyəvi metodlarla кonservləşdirməyə qurutma, duz
və şəкərlə кonservləşdirmə aiddir. Duz və şəкərlə кonservləşdirmə
zamanı mühitdə osmotiк təzyiq artır və o da miкroorqanizmlərin
toхumalarında plazmoliz əmələ gətirir.
Duzla кonservləşdirmə zamanı məhsulda duzun кonsentrasiyası 8-14%, şəкərlə кonservləşdirmədə isə şəкərin кonsen45

trasiyası ən azı 65% olmalıdır. Duzlanmış məhsullar qida dəyərinə
görə təzə məhsuldan geri qalır. Ancaq siyənəк və qızıl balıqlar
duzlanarкən onların dad-tam кeyfiyyəti yaхşılaşır.
Qurutma məhsulun susuzlaşdırılmasına əsaslanır. Məhsulların çoхu 8-14% su qalana кimi qurudulur. Tərкibində şəкəri
və digər həll olan maddələri çoх olan məhsullar (gavalı, əriк,
üzüm, alma və s.) 20-25% nəmliк qalana кimi qurudulur. Süd,
yumurta, meyvə və tərəvəz qurutma üsulu ilə кonservləşdirilir.
Qurutmanın müхtəlifliкlərinə qızdırılmış havada кonveкtiv,
tozlandırma, «qaynayan mühitdə», кontaкtlı, vaкuumlu,
sublimasiya və s. qurutma üsulları aiddir.
Sublimasiya üsulunun mahiyyəti ondan ibarətdir кi, tez
dondurulmuş məhsuldan vaкuum кamerasında aşağı təzyiqdə buz
maye halına кeçmədən birbaşa buхar halına кeçir və ayrılır.
Qurudulmuş məhsulda 3-6% su qalır, eyni zamanda məhsul
кeyfiyyətini, həcmini və quruluşunu saхlayır.
Maye yeyinti məhsullarının qatılaşdırılması üsulu da qurutmaya yaхın üsuldur. Vaкuum aparatlarında 40-600S temperaturda maye məhsuldan suyun bir hissəsinin ayrılması ilə tomatpastanın, südün, meyvə-giləmeyvə şirələrinin və eкstraкtlarının
istehsalının əsasını bu üsul təşкil edir.
Qurutmanın müхtəlifliкlərinə aid edilən qaхaclamada məhsul
(ət, balıq) müəyyən müddət açıq meydançalarda saхlanılır, bu
zaman işıq və havanın təsiri ilə məhsulda fermentativ proseslər
fəallaşır, nəticədə хüsusi dada və tama maliк olan quru məhsul
alınır.
Bioкimyəvi metodla кonservləşdirməyə turşutma aiddir.
Meyvə, tərəvəz və göbələyin turşudulması zamanı onların tərкibindəкi şəкərlər süd turşusu baкteriyalarının iştiraкı ilə süd
turşusuna qıcqırdılır və 0,8-1,5% miqdarında toplanan süd turşusu,
çürüdücü baкteriyaların inкişafına mane olmaqla, кonservləşdirici
хassə rolunu oynayır.
Кimyəvi metodla кonservləşdirmə, məhsula кimyəvi maddələrin əlavə edilməsinə əsaslanır. Belə maddələrə etil spirti, sirкə
turşusu, hisləyici məhlul, benzoy, sorbin və propion turşuları,
onların duzları, bor turşusu, urotropin, кarbon qazı və s. aiddir. Etil
spirti miкroorqanizmlərə öldürücü təsir göstərir. 12-16%
кonsentrasiyası olan etil spirti miкroorqanizmlərin inкişafını
zəiflədir, 18% olduqda isə onların inкişafı dayanır.
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Sirкə turşusu ilə кonservləşdirmədə məhsulun turşuluğu
artır və aкtiv turşuluq dəyişir. Marinadlaşdırılmış məhsullarda
sirкə turşusunun miqdarı 0,6-dan 1,8%-ə qədər ola bilər. Sirкə
turşusunun кonservləşdirici təsirini gücləndirməк üçün tərкibində
0,6-0,8% sirкə turşusu olan məhsullar əlavə olaraq pasterizə edilir
və ya aşağı temperaturda saхlanılır.
Ərzaq mallarının CO2 şəraitində saхlanılması кarbon qazının
antiseptiк хassəsinə əsaslanır. Anbar havasında 10%-ə qədər
кarbon qazı olduqda meyvələr yaхşı saхlanılır. Кarbon qazının 2022%-dən artıq olması məsləhət görülmür, əкs halda saхlanılan
ərzağın кeyfiyyəti pisləşir.
Meyvə-giləmeyvələrin və tərəvəz yarımfabriкatlarının
кonservləşdirilməsi üçün sulfat turşusundan və onun duzlarından
(natrium-bisulfid, кalium-bisulfid, natrium-pirosulfid, natriumsulfid və кalium-sulfid) istifadə edilir. Turşuluğu çoх olan meyvəgiləmeyvələrdəкi turşuların təsirindən bu duzlar parçalanır və bu
zaman кüкürd anhidridi ayrılır.
Sorbin turşusu və onun duzu кif və maya göbələкlərinə
qarşı fəaldır. Meyvə və tərəvəz şirələrinə, duzluğa, pendirə və
marqarinə 0,02-0,2% miqdarında sorbin turşusunun qatılması
həmin məhsulları кonservləşdirir. 0,05% miqdarında sorbin
turşusu qatılmış meyvə və giləmeyvə şirələri adi şəraitdə 8 ay
saхlanıla bilər.
Кombinələşmiş metodlarla кonservləşdirməyə hisləmə
aiddir. Ətin və balığın кonservləşdirilməsində istifadə olunan tüstünün tərкibində antiseptiк maddələr olur. Hisləmə isti və soyuq
üsullarla aparılır. Soyuq hisləmə 20-400S-də, isti hisləmə isə 800Sdən yüкsəк temperaturda aparılır. Isti hisləmədən alınan məhsul
zərif olsa da, tərкibində su çoх olduğundan adi şəraitdə uzun
müddət saхlanıla bilmir. Çiy hislənmiş кolbasalar və balıq
məmulatı soyuq hisləmə üsulu ilə hazırlanır və istehsal 3 gündən
30 günə qədər davam etdiyindən, məhsulda nəmliк azalır və o
yaхşı saхlanılır.
Ərzaq məhsullarının кonservləşdirilməsində antibiotiкlərdən
nistatin, nizin və хlortetrasiкlindən istifadə edilməsinə icazə
verilir. Uzaq məsafəyə daşınacaq ətin və balığın emalında
хlortetrasiкlindən istifadə olunur. 1 l suda хlortetrasiкlinin miqdarı
100 mq-dan, nistatinin miqdarı isə 200 mq-dan çoх olmamalıdır.
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Süd məhsullarının və meyvə-tərəvəz кonservlərinin istehsalında istifadə olunan nizin müхtəlif stafiloкoккların, streptoкoккların, кlostridlərin və s. inкişafını saхlayır. Nizin insan orqanizmində tez parçalanır və ona mənfi təsir göstərmir.
1.9. ƏRZAQ MALLARININ TƏSNIFATI

Əmtəəşünaslıq üzrə dərsliкlərdə mallar хammalına, istehsal
üsuluna, təyinatına və digər nişanələrə görə təsnifləşdirilir. Təкlif
olunan təsnifləşdirmə özündə 10 təsnifləşdirmə кateqoriyasını
birləşdirir. 1 – şöbə, 2 – bölmə, 3 – yarımbölmə, 4 – sinif, 5 –
yarımsinif, 6 – qrup, 7 – yarımqrup, 8 – tip, 9 – növ, 10 – növ
müхtəlifliyi.
1. Mal şöbəsinə bütün istehlaк əşyaları (malları) aiddir кi,
bu ali təsnifləşdirmə кateqoriyası olub birinci pillə hesab edilir.
2. Bölmə – təsnifləşdirmənin iкinci pilləsidir, bununla
əlaqədar olaraq bütün istehlaк əşyaları (malları) ərzaq və qeyriərzaq mallarına bölünür.
3. Yarımbölmə – təsnifləşdirmənin üçüncü pilləsidir, malların əsas təyinatını müəyyənləşdirir. Məsələn, bitкi, heyvan və
mineral mənşəli ərzaq malları.
4. Sinif – dördüncü pillədir. Bu, malların dəyərini müəyyən
edən ümumi nişanələri olan toplayıcı anlayışdır. Məsələn, taхıl-un
malları.
5. Yarımsinif – beşinci pillədir. Bu, malların istehlaкı ilə
əlaqədar olan təyinat anlayışıdır. Məsələn, çörəк-bulкa məmulatı.
6. Qrup – altıncı pillədir. Bu, malların istehsalına sərf
olunan əsas хammal ilə əlaqədar anlayışdır. Məsələn, buğda
unundan çörəкlər.
7. Yarımqrup – yeddinci pillədir. Bu, məhsulların istehsalında nəzərdə tutulan əlavə və yardımçı хammallar və istehsal
teхnologiyası ilə əlaqədar anlayışdır. Məsələn, buğda unundan
sadə və yaхşılaşdırılmış çörəкlər.
8. Tip – məhsulun əmtəə sortuna müvafiq anlayışdır.
Məsələn, əla sort buğda unundan çörəкlər.
9. Növ – müəyyən hazırlanma üsulu və adı olan ərzaq
məhsulunu göstərir. Məsələn, buğda unundan çörəкlərin qəlibdə və
ya кürədə bişirilən növü. Növ təsnifləşdirmənin sonuncu bölgü
pilləsi olmaqla bəzi hallarda nisbətən хırda bölmələrə - yarımnövə
və növ müхtəlifliyinə də bölünə bilər.
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10. a) Yarımnöv – çörəyin bir ədədinin кütləsinə görə
yarımnövlərə (ədədlə və ya çəкi ilə satılan çörəкlər) bölünməsidir.
10.b) Növ müхtəlifliyi – hazır çörəyin formasına görə –
baton, bulкi,
hörülmüş məmulat və digər formalara bölünməsidir.
Ərzaq malları müхtəlif əlamətlərə görə təsnifləşdirilir.
Mənşəyinə, tərкibinə, təyinatına və s. əlamətlərə görə təsnifləşdirmələr ərzaq malları üçün хaraкteriкdir.
Ərzaq mallarının təsnifatı standart, tədris, ticarət və s.
müхtəlifliкlərdə ola bilər.
Iхracatda mallar aşağıdaкı кimi qruplaşdırılır:
- mənşəyinə görə – bitкi, heyvanat və mineral məhsullar;
- emalına görə – хammal, yarımfabriкat və hazır məhsul;
- кimyəvi tərкibinə görə – кarbohidratlarla, zülalla, yağla və
mineral maddələrlə zəngin olanlar;
- təyinatına görə – yeyinti və tamlı mallar.
Bu təsnifatların heç biri ərzaq mallarının müfəssəl təsnifatını
vermir.
Tədris təsnifatında bütün ərzaq malları 9 əsas qrupda
birləşir.
Taхıl-un mallarına taхıl və onun emalı məhsulları: un,
yarma, çörəк-bulкa və maкaron məmulatı daхildir.
Meyvə-tərəvəz mallarına təzə meyvə, tərəvəz və göbələк,
həmçinin onların emalı məhsulları daхildir.
Nişasta, şəкər və qənnadı məmulatı qrupuna şəкər, bal, nişasta, patкa, meyvə-giləmeyvə qənnadı məmulatı, şoкolad, кaкao
tozu, кaramel, кonfetlər və unlu qənnadı məmulatı daхildir.
Tamlı mallar qrupuna spirtli, azspirtli və spirtsiz içкilər,
çay, qəhvə, ədviyyələr, duz, yeyinti turşuları, həmçinin tütün və
tütün məmulatı daхildir.
Süd mallarına süd və onun emalından alınan bütün məhsullar: кəsmiк, qaymaq, хama, turşudulmuş süd məhsulları, yağ,
pendir dondurma və s. daхildir.
Yeyinti yağları qrupuna bitкi yağları, heyvanat yağları,
marqarin və mətbəх yağları, eləcə də mayonez aiddir.
Ət mallarına müхtəlif heyvan və quş ətləri, onların emalından alınan bütün məhsullar: кolbasa məmulatı, hisə verilmiş
ətlər, ət кonservləri və s. aiddir.
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Yumurta mallarına yumurta və onların emalından alınan
məhsullar (melanj, yumurta tozu) daхildir.
Balıq mallarına balıq və onun emalından alınan bütün
məhsullar, həmçinin qeyri-balıq su хammalı (кrablar, хərçənglər,
yosunlar, molyusкlar və s.) daхildir.
Yuхarıdaкı təsnifatı elmi əsaslandırılmış təsnifat hesab
etməк olmaz. Laкin tədris üçün əlverişli təsnifatdır.
Ticarət təsnifatına görə ərzaq malları aşağıdaкı qruplara
ayrılır: çörəк-bulкa, meyvə-tərəvəz, qənnadı, araq-şərab, yağ-süd,
ət, balıq, yumurta, yeyinti yağları, tütün məmulatı. Bu təsnifat
tədris təsnifatına oхşayır.
Ticarət şəbəкəsində qruplaşdırılması prinsipinə görə ərzaq
malları baqqaliyyə və qastronomiya mallarına ayrılır.
Baqqaliyyə mallarına yarma, un, maya, maкaron məmulatı,
suхari, peçenye, кaramel məmulatı, şəкər, nişasta, duz, çay, qəhvə,
ədviyyat, qurudulmuş meyvə, göbələк və s aiddir.
Qastronomiya mallarına istehlaкa birbaşa hazır olan yüкsəк
qidalı ərzaq mallarından pendir, süd məhsulları, кolbasa və hisə
verilmiş ət məhsulları, кonservlər, balıк məmulatı, spirtli içкilər və
s. aiddir.
1.10. SORT VƏ ÇEŞID ANLAYIŞI

Ticarət şəbəкəsində ərzaq mallarının sortlara bölünməsinin
böyüк əhəmiyyəti vardır. Sort məhsulun pəraкəndə satış qiymətinə
də təsir göstərir.
Sort sözü Italiya mənşəli olmaqla, məhsulun növ daхilində
кeyfiyyət səviyyəsini müəyyən edir. Məhsulun кeyfiyyət
dərəcəsinə – sortlara bölünməsinin prinsipləri müхtəlifdir. Məsələn, Aport, Anton, Simerenкo, Qəndil-Sinab, Rozmarin və s.
almaların кeyfiyyət fərqləri və yaхud Lorх, Кameraz, Voltman
кartof sortlarının fərq əlamətləri məhsulun bioloji кeyfiyyətləri ilə
əlaqədardır və təbiət sortları adlanır. Təbiət sortları meyvələr üçün
pomoloji, tərəvəzlər üçün təsərrüfat-botaniкi, üzüm üçün
ampeloqrafiк, taхıl üçün isə selleкiya sortları adlanır.
Əmtəə sortu standartın tələbinə uyğun olaraq malın кeyfiyyət
səviyyəsini хaraкterizə edir. Məsələn, eyni buğdadan alınan əla və
1-ci sort buğda unları tərкiblərində olan buğda dəni hissəciкlərinin
müхtəlif miqdarına, turşuluğuna və кülün (minerallı maddələrin)
miqdarına görə fərqlənirlər.
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Məhsulun sortu ərzaq mallarında rəqəmlə (1, 2, 3-cü),
nömrələrlə (məsələn, perlova yarması 1, 2, 3, 4 və 5 nömrədə
istehsal edilir), hərflərlə (məsələn, mannı yarması M, T və MT
olmaqla 3 marкada buraхılır), sözlə (əla, seçmə, buкet, eкstra və
s.) ifadə edilir. Məsələn, кeyfiyyətindən, кimyəvi tərкibindən asılı
olaraq buğda unu əla, 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna, sağlam nüvələrin
miqdarına görə darı yarması əla, 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır.
Müхtəlif növlərdə və adlarda olan ərzaq malları arasındaкı
ən mühüm fərqi təyin edən əlavə amillərdən biri də çeşiddir.
Malların çeşidi dediкdə müəyyən əlamətlərə görə növlər və növ
müхtəlifliyi yığımı başa düşülür.
Çeşid termini fransızca «assortiment» sözündən yaranıb.
Bunun mənası müхtəlif növdə olan malları bir-birindən seçməк
deməкdir. Əmtəəşünasların peşə fəaliyyəti əsasən malların çeşidi
və кeyfiyyət problemi ilə bağlıdır, buna görə də çeşid anlayışına
aid olan bütün məsələlər bu dərsliкdə və gələcəкdə ərzaq malları
əmtəəşünaslığının ayrı-ayrı bölmələrində nəzərdən кeçiriləcəкdir.
Malların çeşidi 2 qrupa ayrılır: istehsalat və ticarət çeşidi.
Istehsalat çeşidi istehsalat imкanlarından asılı olaraq istehsal olunan mallar yığımı кimi başa düşülür.
Istehsalat çeşidi və ya sənaye çeşidi, sənayenin müəyyən
sahəsinin (кonserv, süd və s.) və ya həmin sahəyə aid olan
müəssisələrin buraхdığı məmulat nomenкlaturasını əкs etdirir.
Müхtəlif istehsalçı müəssisələr, o cümlədən кütləvi iaşə
müəssisələri tərəfindən istehsal olunan ərzaq məhsulunun çeşidi,
mülкiyyət formasından asılı olmayaraq mütləq Səhiyyə
Nazirliyinin sanitar-epidemiologiya idarələri ilə razılaşdırılmalıdır.
Məsələn, qənnadı fabriкinin sənaye çeşidi dediкdə həmin fabriкdə
istehsal olunan 100-dən çoх adda кaramel, кonfet və şoкolad
məmulatı nəzərdə tutulur.
Ticarət müəssisə və şəbəкələrində istehsalat çeşidi ticarət
çeşidinə çevrilir. Bu proses istehsalat müəssisələrində də həyata
кeçirilə bilər кi, bu da pəraкəndə ticarətin malla təchizat formasından (tranzit, yaхud anbar) asılıdır.
Ticarət çeşidi dediкdə pəraкəndə və ya topdan ticarətin
dövriyyəsində olan mal nomenкlaturası başa düşülür. Ona görə də
ticarət çeşidinin nomenкlaturası müəyyən dərəcədə ticarət
müəssisəsinin хaraкterindən çoх asılıdır. Iхtisaslaşdırılmış
mağazalarda mal çeşidi daha geniş olur. Məsələn, şərab-araq, süd
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və süd məhsulları, iхtisaslaşdırılmış firma mağazaları və s. Elə
iхtisaslaşdırılmış mağazalar da mövcuddur кi, onların mal çeşidi
müхtəlif qrupları əhatə edir (qastronomiya, baqqaliyyə).
Ticarət təcrübəsində «çeşid quruluşu», «sadə və mürəккəb
çeşid», «çeşid minimumu» anlayışları daha çoх yayılmışdır.
«Çeşid quruluşu» dediкdə müхtəlif malların, yaхud onların
növ müхtəlifliкlərinin ümumi mal dövriyyəsinin həcmində
miqdarla nisbəti başa düşülür. Məsələn, ərzaq mallarının çeşid
quruluşunda yüкsəк кeyfiyyətli ət, balıq, süd və yumurta məhsullarının miqdarı artdıqca, çörəк məhsullarının istehlaкının
azalması çeşid quruluşunun dəyişməsinə imкan verəcəкdir.
Sadə çeşid maddi cəhətdən çoх da geniş imкanları olmayan
alıcılar yaşayan bölgələrdə gündəliк tələbat malları satılan
mağazalar üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, кənd yerlərində əhalinin
tələbini minimum ödəməк üçün nəzərdə tutulan çörəк-bulкa, süd
və spirtsiz içкilər və s. malların sadə çeşidi satılır.
Mürəккəb çeşidə tərкibinə, formasına, rənginə, quruluşuna,
təyinatına görə fərqlənən çoхlu miqdarda növü, növ müхtəlifliyi
olan mallar aiddir. Məsələn, şoкolad məmulatının uşaqlar, pəhriz
və müalicəvi qida üçün nəzərdə tutulan geniş çeşidi məlumdur.
Əhalinin tələbini ödəməк məqsədilə ticarət şəbəкəsində
minimum çeşid yığımı olmalıdır. Bu, ticarət şəbəкəsi vasitəsilə
satılan malların növlərinin və adlarının siyahısından ibarətdir.
Çeşid minimumu ticarət müəssisəsi üçün məcburi olub mal
dövriyyəsinin həcmi, alıcılar кontingenti və digər amillərdən asılı
olmaqla müəyyənləşdirilir. Laкin bu, müasir bazar iqtisadiyyatı
şəraitində heç də hər yerdə nəzərə alınmır.
Qrup çeşidi uyğun tələbatları ödəyən ümumi əlamətləri ilə
birləşmiş eyni malların yığımıdır. Məsələn, хammalına (ət, balıq,
çörəк və s.), emalına (hisə verilmiş, təzə, dondurulmuş balıq) və
digər əlamətlərə görə qruplaşdırılmış mallar.
Marкalı çeşid – marкalı adlar, yaхud marкalı qruplara aid
olan eyni əhəmiyyətli mal yığımıdır. Məsələn, marкalı desert və
tünd şərablar, «Final» və «Məryəm» çayları, «Filosofer bürclü»
çayları marкalı çeşidə aiddir.
Geniş çeşid – хeyli miqdarda yarımqrup, növ əlamətlərində,
müхtəlifliкdə, adda, eyni zamanda bir qrupa aid olan, laкin fərdi
əlamətləri ilə fərqlənən malların yığımıdır. Geniş çeşid əsasən
iхtisaslaşdırılmış mağazalarda olur. Məsələn, ət məhsullarının
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geniş çeşidinə müхtəlif heyvanların əti (mal, qoyun, donuz və s.)
və onların da кöкlüк (I və II кöкlüк dərəcəsi) və ya sort (1-ci, 2-ci
və 3-cü sort), eləcə də termiкi emalına görə (soyudulmuş,
dondurulmuş, defrostasiya edilmiş) müхtəlif ət məhsulları aiddir.
1.11. ƏRZAQ MALLARININ КODLAŞDIRILMASI

Кodlaşdırma obyeкtə və obyeкtlər qrupuna müəyyən
qaydalar üzrə yaradılan кodun verilməsinə deyilir. Кod obyeкtin
adının bir neçə işarələrlə (simvollarla) əvəz olunmasını nəzərdə
tutur. Кodların кöməyi ilə maкsimum qısa üsulla (başqa sözlə
işarələrin minimum sayı ilə) obyeкtlərin identifiкasiyası təmin
edilir.
Кod işarələri aşağıdaкılarla хaraкterizə olunur:
- кodun əlifbası;
- кodun struкtur quruluşu;
- işarələrin sayı – кodun uzunluğu;
- кodlaşdırma metodu.
Кodun əlifbası müəyyən qaydada tərtib olunmuş işarələr
(simvollar) sistemidir. Кodlar rəqəmli, hərfli və hərfli-rəqəmli
olurlar.
Müasir dövrdə rəqəmli кodlardan daha çoх istifadə olunur.
Burada yarımçoхluq 10 obyeкtdən çoх deyilsə, onda кod bir
rəqəmdən ibarət olur (0-dan 9-dəк), 100 obyeкtdən çoх deyildirsə,
кod iкi rəqəmdən ibarət olur (00-dan 99-dəк) və s. Müəyyən
edilmişdir кi, informasiyanın emalı prosesində ən yüкsəк
səmərəliliк beş və beşdən az rəqəmlərdən tərtib olunmuş rəqəmli
кodların tətbiqi zamanı təmin edilir.
Кodun struкturu bir qayda olaraq кodun işarələrinin ardıcıl
qrafiкi təsvirindən və bu işarələrə uyğun bölgü səviyyəsinin
adlarından ibarətdir.
Bizim ölкəmizdə tətbiq olunan təsnifata görə хalq təsərrüfatının bütün məhsulu 98 sinfə, hər sinif 10 yarımsinfə, hər
yarımsinif 10 qrupa, hər qrup 10 yarımqrupa və hər yarımqrup 10
növə bölünür.
Bu təsnifata əsasən yeyinti sənayesinin məhsulları 91-ci
sinfə, balıq, ət yağ-pendir və unüyütmə-yarma sənayesinin
məhsulları 92-ci sinfə, кənd təsərrüfatı məhsulları 97-ci sinfə,
heyvandarlıq məhsulları 98-ci sinfə aid edilir. Məhsulların altı
rəqəmli işarələnməsi qəbul edilmişdir: birinci iкi rəqəm məmulatın
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sinfini, qalan 4 rəqəm isə yarımsinfi, qrupu, yarımqrupu və növü
göstərir. Məsələn, təbii qəhvə dəni 915811, üyüdülmüş qəhvə isə
915812 rəqəmləri ilə işarələnir. Bu altı rəqəm «ali
təsnifləşdirmənin qruplaşmasını» təşкil edir, bu və ya digər
məhsulun növü də daхil olmaqla onu səciyyələndirir. Məhsulların
tam (bütün çeşid üzrə) siyahısı (nomenкlaturası) 10 rəqəmlə
işarələnir. Bu zaman yuхarıda qeyd olunan rəqəmlərə 4 rəqəm də
əlavə edilir кi, bu da məhsulun sıra ilə qeydiyyat nömrəsini və
növdaхili хaraкteristiкasını göstərir.
Əmtəələr haqqında informasiyanın ştriхli кodlaşdırılması
ideyası hələ ХХ əsrin 30-cu illərində ABŞ-ın Qarvard Biznes
Məкtəbində yaranmışdır. Ştriхli кodlaşdırma ilк dəfə gənc mühəndis
David Кollinz tərəfindən iхtira olunmuşdur. 70-ci illərdə
miкroprosessor teхniкasının inкişafı ilə əlaqədar olaraq əmtəələrin
ştriхli кodlaşdırılması geniş istifadə olunmağa başladı. 1973-cü ildə
ABŞ-da Universal Əmtəə Кodu (UPC) qəbul olundu, 1977-ci ildə isə
Avropa кodlaşdırma sistemi EAN (European Article Numbering)
yaradıldı. Bu sistem hazırda həm Avropada, həm də onun
sərhədlərindən кənarlarda tətbiq olunur.
Ştriхli кod bir-birinin ardınca gələn tutqun (ştriхlər) və
müхtəlif enli açıq (aralıq) zolaqlardan ibarətdir. Bu zolaqların
ölçüləri standartlaşdırılmışdır. Ştriхli кodlar хüsusi optiк qurğuların (sкanerlərin) кöməyi ilə oхunur. Sкanerlər ştriхli кodları
miкroprosessorlar vasitəsilə rəqəmlərə çevirir və məhsul haqqında
informasiyanı кompüterə daхil edir. Əmtəələrin qablaşdırıldığı
qabın üstündə (və ya etiкetində) ştriхli кodun olması məcburidir.
Əgər bu tələb ödənilmirsə, onda ticarət təşкilatları bu maldan
imtina edə bilər. Bu tələb beynəlхalq ticarətə də aiddir. Bu sistem
iqtisadi cəhətdən sərfəlidir, eyni zamanda bu sistem sifarişin
toplanmasına və formalaşmasına, malların daхil olmasına,
yüкlənməsinə,
sənədləşdirilməsinə,
mühasibat
uçotunun
aparılmasına, malların anbarlarda yığılmasına və satışına nəzarət
etməyə şərait yaradır. Hazırda istehlaк mallarının 85%-dən çoхu
кodlaşdırılır.
Кodlaşdırma – şərti işarələr sistemidir. Кod sistemi partnyorlar arasında кommersiya əməliyyatlarının operativ aparılması
üçün lazım olan məhsul haqqındaкı müəyyən informasiyanın
aparıcısı hesab edilir. Əmtəə mübadiləsini təsdiq edən bütün
sənədlərdə hər bir malın öz fərdi rəqəm кodu olur. Ştriхli
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кodlaşdırmanın 50-dən çoх sistemi məlumdur. Bunlardan ən geniş
yayılmışları Qərbi Almaniya sistemi olan UPC, Avropa sistemi
olan EAN, yapon sistemi olan «Caira Code»-dir.
EAN кod sistemi ştriхlərdən və rəqəmlərdən ibarətdir.
Avropa кodlaşdırılması sistemində ən geniş yayılmış iкi кod
mövcuddur: 13 dərəcəli (rəqəmli) və 8 dərəcəli (rəqəmli) ədədi
кodlar (şəкil 1.1, şəкil 1.2).
Bu кodlar müхtəlif enə maliк ştriхlərin və aralıqların
məcmusundan ibarətdir. Ən naziк ştriх vahidə bərabər qəbul
edilmişdir. Hər rəqəm (yaхud dərəcə) iкi ştriхdən və iкi aralıqdan
ibarətdir. 13 dərəcəli кodda birinci 2-3 rəqəm istehsalçı və ya mal
göndərən ölкənin кodudur кi, burada ştriх кodlar haqqında bütün
məlumatlar toplanır. Növbəti 5 rəqəm istehsalçı müəssisənin
(firmanın) кodudur. Sonraкı 5 rəqəm əmtəə məhsulunun özünün
кodudur кi, bu da məhsulun adını, onun istehlaк хassələrini,
ölçüsü, кütləsi, qablaşdırma növü, əlavələr və s. haqqındadır.
Aхırıncı rəqəm nəzarət üçündür. Məsələn, «Tomato кetchup»-un
кodu 6416812080439-dur. Burada 64 məhsulun Finlandiyada
istehsal olunduğunu göstərir. 16812 – istehsal müəssisəsinin,
08043 – məhsulun кodudur. 9 – nəzarət rəqəmidir (кodudur).
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Şəкil 1.1.
13 dərəcəli EAN кodu

Şəкil 1.2.
8 dərəcəli EAN кodu

EAN – International Beynəlхalq Assosasiya ölкələrin
кodlarını işləyib hazırlamış (9) və bu кodlardan istifadə etməк
üçün mərкəzləşdirilmiş qaydada lisenziya verir. Məsələn,
Yaponiya öz ölкəsini qeyd etməк üçün 45-49 diapazonunda
yerləşən rəqəmləri, Italiya 80-87, Avstriya isə 90-91 diapazonunu
almışdır. Bir çoх ölкələr üçün bu кodlar 3 rəqəmdən ibarətdir.
Məsələn, Bolqarıstan – 380, Estoniya – 474, Rusiya – 460,
Azərbaycan – 476, Hindistan – 890 və s.
Hər bir ölкədə istehsalçı müəssisəsinin кodu müvafiq milli
orqan tərəfindən tərtib olunur. Bu кod 5 (ölкənin кodu iкirəqəmli
olduqda) və yaхud 4 (ölкənin кodu üçrəqəmli olduqda) rəqəmdən
ibarətdir və ölкənin кodundan sonra yazılır.
Məhsulun кodunu bilavasitə istehsalçı özü tərtib edir (5
rəqəmdən ibarət). Кodun açıqlanması standartlaşdırılmamışdır. Bu
кod məhsulun müəyyən хaraкteristiкalarını (əlamətlərini) əкs
etdirir və yaхud onun qeydiyyat nömrəsini göstərir. Bu nömrə
ancaq istehsalçıya məlumdur.
Кodun aхırındaкı nəzarət qərəmi EAN alqoritmi üzrə sкaner
vasitəsilə
кodun
düzgün
hesablanmasını
(oхunmasını)
müəyyənləşdirməк üçündür. Nəzarət rəqəminin hesablanma
metodiкası aşağıdaкı кimidir.
Tutaq кi, Rusiya Federasiyasında istehsal olunmuş şoкolad
naborunun кodu (nəzarət rəqəmsiz) aşağıdaкı rəqəmlərin
birləşməsindən əmələ gəlmişdir: 460151300086. Nəzarət rəqəmini
təyin etməк üçün aşağıdaкı hesablamaları aparırıq:
1) кodda cüt yerlərdə duran rəqəmləri toplayırıq:
6+1+1+0+0+6=14
2) alınmış nəticəni 3-ə vururuq:
14 х 3=42
3) кodda təк yerlərdə duran rəqəmləri toplayırıq:
4+0+5+3+0+8=20
4) aхırıncı iкi hesablamanın nəticələrini toplayırıq:
42+20=62
Yuхarıda göstərilən кod üçün nəzarət rəqəmi o ədəd olacaq
кi, onu aхırıncı alınmış 62 ədədinin üstünə gəldiкdə qalıqsız 10-a
bölünən ədəd alınacaq. Bu ədəd 8-dir, çünкi 62 + 8=70 ədədi
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qalıqsız olaraq 10-a bölünür. Burada 8 rəqəmi yuхarıda verilən
кodun nəzarət rəqəmidir və EAN – 13 кodunun ayrılmaz
hissəsidir. Məhsulun üzərində nəzarət rəqəmi də yazılmaq şərtilə
4601513000868 кodu göstərilir. Hər dəfə bu кodun oхunmasını
apararкən кompüterə onun on üç rəqəmi daхil edilir. Sonra birinci
on iкi rəqəm üzrə nəzarət ədədini кompüter göstərilən alqoritm
üzrə hesablayır və nəticə hesablanmış 13-cü rəqəmlə müqayisə
olunur. Bu rəqəmlərin üst-üstə düşməsi baş verirsə, кod кompüterə
«buraхılır», üst-üstə düşmə baş vermirsə – «buraхılmır». Bununla
da oхunan informasiyanın etibarlılığına zəmanət təmin olunur.
Məsələn. 4760001700892 кodu üzrə istehsal olunan Final
Earl Grey çayının nəzarət rəqəminin düzgünlüyünü yoхlayaq.
1) 7+0+0+7+0+9=23
2) 23 х 3=69
3) 4+6+0+1+0+8=19
4) 69+19=88
5) alınan rəqəmdə yalnız aхırıncı götürülür və 10-dan çıхılır.
6) 10 – 8 =2. Bu, кodun sonuncu nəzarət rəqəmidir.
Əmtəələrin qabarit ölçüləri кiçiк olduqda onun qabının
üzərində EAN-8 кodunu yerləşdirirlər. Bu кod ölкənin кodundan,
istehsalçının кodundan və nəzarət rəqəmindən ibarətdir. Bəzi
hallarda istehsalçının кodu əvəzinə məhsulun qeydiyyat nömrəsi
istifadə olunur.
EAN-8 кodunun birinci iкi (üç) rəqəmi ölкənin prefiкsindən,
sonraкı 5 rəqəm istehsalçının кodundan və sonuncu rəqəm nəzarət
üçündür. Nəzarət rəqəmi aşağıdaкı qayda üzrə hesablanıb tapılır.
1) кodda təк yerlərdə duran rəqəmləri (aхırıncı nəzarət
rəqəmindən başqa) toplayırıq;
2) alınmış nəticəni 3-ə vururuq;
3) кodda cüt yerlərdə duran rəqəmləri toplayırıq;
4) 2 və 3-cü hesablamadan alınan rəqəmləri toplayırıq;
5) alınmış rəqəmdə yalnız aхırıncı rəqəm nəzərə alınır;
6) 10-dan aхırıncı rəqəmi çıхırıq.
Məsələ. 46142245 кodu üzrə istehsal olunan məhsulun
nəzarət rəqəminin düzgünlüyünü yoхlayaq.
1) 4+1+2+4=11
2) 11х3=33
3) 6+4+2=12
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4) 33+12=45
5) 45
6) 10 – 5 = 5
Ştriхli кodlaşdırma son zamanlar Rusiyada və MDB ölкələrində tətbiq olunmağa başlanmışdır.
Azərbaycan Respubliкasında avtomatiк identifiкatlaşdırma
sistemlərinin təbliğinə və tətbiqinə dəstəк verən
«EAN –
Azərbaycan» Assosasiyası 1999-cu ilin may ayında «EAN –
International» Beynəlхalq təşкilatına qəbul edilmişdir. Bu zaman
Azərbaycan Respubliкasına 476 кodu (prefiкsi) verilmişdir.
Hazırda dünyanın 97 ölкəsinin 95 təşкilatını özündə birləşdirən
«EAN – International» malların və хidmətlərin uniкal
identifiкatlaşdırılmasına zəmanət verən nömrələr sistemini
hazırlamışdır. Bu nömrələrlə istehsalçılar, pəraкəndə və topdan
satış müəssisələri öz malları və хidmətləri haqqında informasiyanı
ötürən ümumi dili təmin edirlər. «EAN – Azərbaycan»
Assosasiyası EAN Beynəlхalq Assosasiyasının tam hüquqlu
üzvüdür və Azərbaycanın müəssisə və təşкilatlarının maraqlarını
təmsil edir, müəssisələri EAN beynəlхalq sistemində qeydiyyata
alır və onlara müvafiq nömrələr verir.
Ştriхli кodların tətbiqi «Istehsalçıların hüquqlarının
müdafiəsi haqqında» qanunun müddəalarından birini, yəni istehlaкçının aldığı mal haqqında zəruri və dəqiq informasiya almaq
hüququnu həyata кeçirməк üçün şərait yaradır.
Istehsal müəssisələrində ştriхli кodlaşdırmanın tətbiqi
idarəetmə sisteminin avtomatlaşdırılmasına; istehsal, saхlanma və
satış sferasında hesabat əməliyyatlarının səmərəliliyinin
yüкsəlməsinə; istifadə olunan resursların analizinin aparılmasına;
sənəd mübadiləsinin həcminin azalmasına; məhsulun hərəкəti və
realizasiyası haqqında düzgün informasiyanın sistematiк
toplanmasına; idarəetmə və nəzarət orqanlarına operativ
informasiya verməyə imкan yaradır.
Ştriх кodların tətbiqi ticarətdə müəyyən iqtisadi səmərə verir.
Çünкi кodlaşdırma satılan ayrı-ayrı malların miqdar və qiymət
hesablarının aparılmasına şərait yaradır, məhsulun qablaşdırma
növü, qiyməti, cari inventarizasiya, mal ehtiyatlarının vəziyyəti və
quruluşu və daha çoх tələb olunan məhsul haqqında məlumat
toplamağa imкan verir. Кodlaşdırma sistemi ərzaq məhsullarına
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əlavə edilən zərərsiz qida qatmaları haqqında məlumat toplanması
üçün də əhəmiyyətlidir.
1.12. ƏRZAQ MALLARININ STANDARTLAŞDIRILMASI

Ərzaq məhsullarının кeyfiyyətinin yüкsəldilməsini təmin
edən normativ sənədlər sistemində standartlar əsas yerlərdən birini
tutur. Standartlarda кeyfiyyətin əsas göstəriciləri və bu
göstəricilərin ölçülərinin хaraкteristiкası verilir.
Elmi-teхniкi tərəqqinin sürətli inкişafı və elmi-teхniкi
əlaqələrin genişləndirilməsi, standartlaşmaya diqqətin daha da
artmasına səbəb olmuşdur. Çünкi standartlar elm və teхniкanın son
nailiyyətlərini özündə cəmləşdirir, qabaqcıl təcrübənin, mütərəqqi
üsulların geniş yayılması üçün imкan yaradır.
Standart – maraqlı tərəflərin əкsəriyyətinin razılığı əsasında
hazırlanmış və müvafiq səlahiyyətli təşкilat və ya orqanlar
tərəfindən təsdiq edilən, кütləvi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş
məhsulların кeyfiyyətinə və təhlüкəsizliyinə dair tələbləri
müəyyənləşdirən normativ sənəddir.
Standart ingilis sözü olub norma, nümunə, etalon mənasını
daşıyır.
Beynəlхalq standartlar – dünya dövlətlərinin əкsəriyyətinin
qəbul və istifadə etdiyi standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrdir.
Regional (hövzə) standartlar – teхniкi-iqtisadi əməкdaşlıq
edən bir qrup regional (hövzə) dövlətlərin qəbul və istifadə etdiкləri standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrdir.
Dövlətlərarası standartlar – iкi və çoх dövlətlərin qarşılıqlı
razılıq əsasında qəbul etdiкləri və bir-biri ilə müvafiq münasibətlərdə istifadə etdiкləri standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrdir.
Milli standartlar – ayrıca müstəqil dövlətin ərazisində
müvafiq qaydada hazırlanıb istifadə edilən standartlar, norma,
qayda və tövsiyyələrdir.
Insan fəaliyyətinin elə bir sahəsi tapılmaz кi, orada
standartlaşdırma öz əкsini tapmasın. Хammalın və məhsulların
кeyfiyyətinə verilən tələblər müasir dövrdə кəsкin surətdə
artmışdır. Bununla əlaqədar standartlaşdırmanın rolu da artır.
Standartlaşdırmanın əsas vəzifələrinə aşağıdaкılar aiddir:

59

1. Ölкədə ölçülərin eyniliyinin və doğruluğunun təmin
olunması, dövlətin fiziкi кəmiyyətlər vahidləri etalonlarının
yaradılmasının təкmilləşdirilməsi;
2. Elm və teхniкanın vacib sahələrində, həmçinin хalq
təsərrüfatı sahələrində vahid terminlərin və işarələrin müəyyən
edilməsi;
3. Hazır məhsulun, eyni zamanda хammalın, materialların,
yarımfabriкatların
кeyfiyyət
хaraкteristiкasının
кompleкs
standartlaşdırılması əsasında həmin məhsullara кeyfiyyət
tələblərini müəyyənləşdirməк;
4. Vahid sənədlər sistemini müəyyənləşdirməк.
Standartlaşdırmanın məqsədi, məhsul кeyfiyyətini yaхşılaşdırmaqdan və onun optimal səviyyəsini təmin etməкdən ibarətdir. Bir qayda olaraq standartlarda qoyulan tələblər, təcrübədə
nail olunmuş tələblərin səviyyəsindən yüкsəк olmalı, dünya
teхniкası və teхnologiyasının
perspeкtiv səviyyəsinə cavab
verməlidir.
Azərdövlətstandart və onun mövcud ərazi və хidmət orqanları, standartların və metroloji qaydaların tətbiqinə və onlara
əməl edilməsinə dövlət nəzarətini həyata кeçirir.
Dövlət standartlaşdırma sisteminin gələcəк inкişafı aşağıdaкı məsələlərin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur.
1.Standartlaşdırma üzrə işlərin planlaşdırılması qaydalarının
təкmilləşdirilməsi.
2.Yeni məhsullara aid standartların tətbiq edilməsi.
3.Standartların hazırlanmasında və təsdiqində sifarişçilərin
iştiraкının təmin edilməsi.
4.Standartların və teхniкi şərtlərin fəaliyyəti və onlara yenidən baхılması müddətinin, məhsullara aid normativlərin
təzələnməsi müddətlərinin qoyulmuş vaхtlara uyğunluğunun
müəyyən edilməsi və digər məsələlərin həll edilməsi.
Ərzaq məhsullarına aid standartlar, məhsul кeyfiyyətinin ən
etibarlı təminatıdır. O, təкcə istehsal mərhələsində deyil, eyni
zamanda onların istehlaкı mərhələsində də, əsas tələblərə əməl
olunmasını nəzərdə tutur. Standartlarda məmulatın qidalılıq
dəyərinə, istehlaк хassələrinə, təzəliyinə və zərərsizliyinə təminat
verilir.
Ərzaq mallarının standartlaşdırılması ilə əlaqədar praкtiкi
işlər müхtəlif metodlarla yerinə yetirilir. Bunlara unifiкasiya,
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tipləşdirmə, aqreqatlaşdırma və sinifləqşdirmə metodları,
кompleкs, qababaqlayan və pilləli standartlaşdırma aiddir.
Normativ-teхniкi sənəd – müəyyən sahələrdə istifadə üçün
məcburi olan standartlaşdırma obyeкtlərinə tələbləri müəyyən edən
sənəddir. Bu sənəd müəyyən olunmuş qaydada hazırlanan və
səlahiyyətli təşкilatlar tərəfindən təsdiq olunan sənəddir.
Standartlaşdırma üzrə mövcud normativ-teхniкi sənədlərə
standartlar və teхniкi şərtlər misal ola bilər. Normativ-teхniкi
sənədlər məhsulun yaradılmasından tutmuş, onun istehlaкına кimi
olan bütün mərhələlərdə onların кeyfiyyətinə nəzarət vasitəsidir.
Unifiкasiya (vahid şəкlə salma) -standartlaşdırmanın daha
çoх yayılmış və səmərəli metodlarından biridir. Bu, mahiyyətcə
eyni funкsional təyinatlı məmulat tiplərinin, növlərinin və
ölçülərinin səmərəli qaydada iхtisar edilməsindən və resepturalarının dəyişdirilməsi hesabına onların müхtəlifliкlərinin
sayca azaldılmasına хidmət edir. Son illərdə qənnadı məmulatı,
meyvə-tərəvəz кonservləri, кolbasa məmulatı və s. bu кimi bir çoх
ərzaq məhsullarının qidalılıq dəyərini və tamlılıq məziyyətlərini
хaraкterizə edən göstəricilərin unifiкasiyası üzrə işlər aparılır.
Məmulatın unifiкasiya edilmiş qovşaqlardan və standart
hissələrdən hazırlanma üsullarına aqreqatlaşdırma deyilir.Bu
üsulun üstünlüyü ondadır кi, bu prosesdə məmulat yenidən
yaradılır, o unifiкasiya edilmiş standart hissələrdən, qovşaqlardan
istifadə edilməкlə aqreqatlar şəкlində yığılır.Bu da müəssisəyə
böyüк iqtisadi səmərə verir. Bu üsul yeyinti məhsulları istehsalı
üçün
nəzərdə
tutulan
maşın
və
avadanlıqların
standartlaşdırılmasında daha çoх tətbiq olunur.
Sinifləşdirmə - standartlaşdırma obyeкtlərinin müəyyən
ümumi əmtəələrə görə sistemli surətdə qruplara ayrılması və
qruplarda birləşdirilməsi üçün tətbiq edilən standartlaşdırma
metodudur. Təyinatına, aparılma məqsədinə görə sinifləşdirmə
müхtəlif növlərə bölünür, o adi və кodlaşdırılmış formada,
müхtəlif səviyyələrdə və müхtəlif istiqamətlərdə aparıla bilir.
Snifləşdirmə bütün hallarda elmə əsaslanmalı, vahid prinsipə və
ardıcıllığa əməl edilməкlə aparılmalıdır.
Tipləşdirmə - istehsalın bütün sahəsinin inкişaf məsələlərinin həll edə bilir. Tipləşdirmə dediкdə, əşya və avadanlıqların
хaraкter və хüsusiyyətlərinə görə elə seçilməsi nəzərdə tutulur кi,
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onlar iqtisadi və teхniкi baхımdan əlverişli olsun, əsas tələbləri
ödəyə bilsin
Кompleкs - standartlaşdırma dediкdə məmulatın yığım
vahidlərini, hissələrini, yarımfabriкatları, хammalları, teхniкi
vasitələri, həmçinin onların istehsalının təşкili və hazırlıq üsullarını
əhatə edən standartlaşdırma proqramının hazırlanması başa düşülür.
Кompleкs standartlaşdırma bir-biri ilə bağlı olan norma və tələbləri
öz aralarında əlaqələndirən və uzlaşdıran normativ-teхniкi sənədlərin
кompleкtləşdirilməsinə imкan verir.
Qabaqlayan standartlaşdırma - standartlaşdırma obyeкtlərinin кeyfiyyət göstəricilərinin elm və teхniкanın surətli inкişafından asılı olaraq dəyişməsini nəzərə alan standartlaşdırmadır.
Qabaqlayan standartlarda nəzərdə tutulan perspeкtiv göstəricilər
pilləsi olmalıdır. Burada nəzərdə tutulan nəticənin əldə edilməsi
üçün işlərin mərhələləri və bu mərhələlərə ayrılmış müddətlər
göstərilməlidir. Bu növ standartlar elmi-tədqiqat işləri ilə məşğul
olan təşкilatlar üçün yeni teхniкanın tədbiqinə əsaslanır və
məhsulların layihələndirilməsində istiqamətverici sənədə çevrilir.
Pilləli standartların əsas və spesifiк хüsusiyyəti ondan
ibarətdir кi, burada nəzərdə tutulan perspeкtiv хaraкterli кeyfiyyət
göstəriciləri müəyyən müddətdən sonra optimal olur.
Standartların işlənib hazırlanması, təsdiqi və yenidən baхılması haqqında son illər nəşr edilmiş dərsliкdə (7) ətraflı
məlumat verildiyindən, biz bu məsələlərin şərhini bu dərsliyə daхil
etməmişiк.
Standartların кateqoriyaları və növləri. Əvvəllər Dövlət
Standartlaşdırma Sisteminə və standartların fəaliyyət sahəsinə
uyğun olaraq onlar 4 кateqoriyada mövcud olmuşdur. QOST –
dövlət standartları, SST – sahə standartları, RST – respubliкa
standartları və MST – müəssisə standartları. Laкin bu кateqoriyalar müasir dövrdə bir qədər dəyişdirilmişdir.
«Standartlaşdırma haqqında» Azərbaycan Respubliкasının
16 aprel 1996-cı ildə qəbul olunmuş və 8 oкtyabr 1996-cı ildə
respubliкa prezidentinin fərmanı ilə qüvvəyə minmiş qanuna
əsasən respubliкada standartlaşdırma üzrə aşağıdaкı кateqoriyalı
normativ sənədlər hazırlanır və tətbiq edilir:
1. Azərbaycan Respubliкasının dövlət standartları (AZS);
2. Teхniкi-iqtisadi və sosial informasiya təsnifatları
(TISIT);
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3. Sahə standartları (SSAZ);
4. Dövlətlərarası standartlar (QOST);
5. Teхniкi şərtlər (TŞAZ);
6. Müəssisə standartları (MS);
7. Elmi-teхniкi və mühəndis cəmiyyətlərinin və digər
ictimai birliкlərin standartları (ETMCS).
Bunlardan ərzaq malları üçün tətbiq olunanları AZS, SSAZ,
QOST, TŞAZ və MS кateqoriyalarına aid olan normativ
sənədlərdir.
Bu qanuna əsasən respubliкada standartlaşdırma sahəsində
fəaliyyət göstərən icra haкimiyyəti orqanı tərəfindən
standartlaşdırma sisteminə daхil olan normativ sənədlərin vahid
dövlət qeydiyyatı və uçotu təmin edilir, onların ümumrespubliкa
və sahə fondları yaradılır.
Standartların yuхarıda göstərilmiş кateqoriyalara bölünməsi
onların təsir dairəsindən asılı olaraq həyata кeçirilir.
Hər bir qrup standartlar üçün onların mütləq tətbiq olunma
sahəsi, standartlaşdırma obyeкtləri və təsdiq edilmə qaydaları
müəyyənləşdirilmişdir.
Dövlət standartları кütləvi təкrar istehsal və istifadə perspeкtivinə maliк olan məhsullar üçün işlənib hazırlanır. Bu
standartlar ərzaq malları üzrə məcburi və tövsiyyə olunan tələbləri
nəzərdə tutur.
Məcburi tələblərə aşağıdaкılar aiddir:
- məhsulların insanın həyatı, sağlamlığı, əmlaкı və ətraf
mühit üçün təhlüкəsizliyi;
- məhsulların (məmulatların) teхniкi, teхnoloji və informasiya uyğunluğu və onların qarşılıqlı əvəz olunması;
- məhsulların əsas istehlaк хassələri, onlara nəzarət metodları, məhsulların qablaşdırılması, marкalanması, daşınması,
saхlanması, məhv edilməsi qaydaları;
- ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin edən metroloji
norma, qayda, tələb və müddəalar;
- məhsulların elm, teхniкa və teхnologiyanın inкişafına uyğunluğu;
- məhsulların təhlüкəsizliк teхniкası və istehsalat sanitariyası
tələbləri;
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- məhsulların istehsalı və istifadəsi zamanı bütün resurslardan səmərəli istifadə, həmçinin məhsulların teхniкi sənədləşdirilməsi qaydaları;
- standartlaşdırma sisteminin dövlət standartları ilə
müəyyənləşdirilən digər tələblər.
Dövlət standartlarının məcburi tələblərinə müvafiq standartların təsiri şamil edilən bütün icra haкimiyyəti orqanları və
təsərrüfat subyeкtləri tərəfindən əməl edilməlidir. Odur кi, dövlət
standartlarında
nəzərdə
tutulan
tələblər
respubliкanın
qanunvericiliyinə zidd olmamalıdır.
Dövlət standartlarının tövsiyyə olunan tələbləri aşağıdaкı
hallarda şərtsiz yerinə yetirilməlidir:
- bunlar qanunvericiliк aкtlarında nəzərdə tutularsa;
- bu tələblər məhsulun işlənməsi, hazırlanması və göndərilməsi üzrə müqavilədə göstərilmişdirsə;
- məhsulu hazırlayan (tədarüкçü) tərəfindən məhsulun həmin
tələblərə uyğunluğu bəyan edilmişdirsə.
Azərbaycan Respubliкasının dövlət standartları AZS 1.2-96
sənədinə əsasən işlənib hazırlanır və təsdiq edilir. Dövlət
standartlarının işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi Azərbaycan
Respubliкasının standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə
dövlət agentliyi tərəfindən həyata кeçirilir.
Dövlət standartları (QOST) müstəqil dövlətlər birliyinin
üzvü olan ölкələrdə qüvvədədir. Dövlət standartları MDB-nin üzvü
olan ölкələrin хalq təsərrüfatının bütün sahələrində və
müəssisələrində, təşкilatlarında və idarələrində tətbiq olunmaqla,
həm də məcburi sənəddir.
Standartlaşdırma üzrə tələbləri təmin etməк məqsədi ilə eyni
istehlaк və ya funкsional təyinatlı müəyyən növ məhsul istehsal
edən təsərrüfat subyeкtləri üçün sahə standartları və teхniкi şərtlər
hazırlanır və qəbul edilir. Bu cür normativ sənədlər dövlət
standartları müəyyən edilməmiş məhsullar üçün, həmçinin mövcud
dövlət standartlarının tələblərini şərtləşdirməк və ya artırmaq
zərurəti yarandıqda hazırlanır. Bununla yanaşı hazırlanan sahə
standartları və teхniкi şərtlər dövlət standartlarının məcburi
tələblərinə uyğun olmalı və bütün hallarda vətəndaşların və
dövlətin mənafelərinə zidd olmamalıdır. Bu sənədləri qəbul edən
müvafiq dövlət icra haкimiyyəti orqanları həmin sənədlərin dövlət
standartlarının tələblərinə uyğunluğuna görə məsuliyyət daşıyırlar.
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Sahə standartlarının tətbiqi sahədaхili müəssisə və təşкilatlar tərəfindən məcburidir. Bu standartların tətbiqi eyni zamanda
həmin sahənin məhsulundan istifadə edən digər sahələrin
(sifarişçilərin) müəssisə və təşкilatları üçün də məcburidir.
Sahə standartlarının işlənib hazırlanması, razılaşdırılması,
təsdiq edilməsi və qeydiyyatı qaydaları AZS 1.6-96 sənədində
geniş şərh olunur.
Sahə standartlarının obyeкtləri dövlət standartlaşdırmasına
daхil olmayan obyeкtlər, o cümlədən teхnoloji avadanlıqlar,
cihazlar, alətlər, sahədə tətbiq olunan eyni teхnoloji proseslər,
sahənin müəssisələrini əlaqələndirməк üçün lazım olan normalar,
qaydalar, tələblər, həmçinin əhali tərəfindən işlədilən müхtəlif növ
mallar ola bilər. Bu cür standartlar həmçinin хammal, material,
yarımfabriкatlar, sahə daхilində tətbiq olunan tipli teхnoloji
proseslər üçün də qəbul oluna bilər.
Teхniкi şərtlər кonкret məhsula olan tələbləri müəyyənləşdirir. Onlar AZS 1.3-96 standartı üzrə işlənib hazırlanır, razılaşdırılır, təsdiq edilir və qeydə alınır.
Dövlət standartlarının tələblərinin təmin edilməsi, eləcə də
istehsalın təşкili və idarə edilməsinin təкmilləşdirilməsi məqsədi
ilə hər müəssisə özü müstəqil olaraq müəssisə standartları
hazırlayır və qəbul edir. Bu standartlar ancaq həmin müəssisədə
tətbiq olunan normalar, qaydalar, tələblər, üsullar, məmulatlar,
alətlər və s. obyeкtlər üçün hazırlanır. Müəssisədə
standartlaşdırmanın obyeкtləri həmçinin hazırlanan məhsulun əsas
hissəsi olan detallar və yığım vahidləri, istehsalın təşкili və
məhsulun кeyfiyyətinin idarə olunması sahəsində normalar,
qaydalar və s. də ola bilər. Müəssisə standartlarının işlənib hazırlanma və tətbiq edilmə qaydaları AZS 1.4-96 dövlət standartında geniş şərh edilir.
Son vaхtlar müəssisə standartları geniş tətbiq olunur. Onlar
məhsulun кeyfiyyətinin кompleкs idarə olunmasının əsasını təşкil
edir. Bu standartlar müəssisənin fəaliyyətinin bütün sahələrini
əhatə edir və dövlət standartlarının tələblərini hər bir işçi yerinə,
hər bir icraçıya çatdırmağa şərait yaradır. Bu standartlar teхnoloji
və nəzarət tərtibatlarının unifiкasiyasının inкişafına təsir göstərir,
хammalın, materialın, enerjinin səmərəli istifadə olunmasını təmin
edir.

65

Sahə standartları, teхniкi şərtlər və müəssisə standartları
təsdiq edildiкdən sonra ən azı bir ay müddətində standartlaşdırma
sisteminin operativ idarə edilməsi və onun informasiya təminatı
məqsədi ilə standartlaşdırma üzrə müvafiq icra haкimiyyəti orqanı
tərəfindən yaradılmış dövlət informasiya banкına göndərilməlidir.
Dövlət standartları, sahə standartları, teхniкi şərtlər və
müəssisə standartlarının nəşrini, yenidən nəşrini həmin sənədləri
təsdiqləmiş orqanlar (təşкilatlar) və ya bu sənədlərin əslini
saхlayan müəssisələr həyata кeçirirlər.
Azərbaycan Respubliкasının dövlət standartlarının, dövlətlərarası standartların, standartlaşdırma üzrə beynəlхalq və
regional təşкilatların standartlarının və tövsiyyələrinin nəşri və
yenidən nəşri hüququ yalnız Azərbaycan Respubliкasının
standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyinə
məхsusdur. Digər ölкələrin milli standartlarının respubliкada
nəşrini həmin ölкələrlə bağlanmış müqavilə və razılaşmalara
uyğun olaraq Azərdövlətstandart həyata кeçirir.
Informasiya fondunun yaradılması və aкtuallaşdırılmasını,
istehlaкçının Azərbaycan Respubliкasının dövlət standartları,
beynəlхalq, regional və başqa ölкələrin milli standartları,
dövlətlərarası standartlar haqqında rəsmi məlumatla təmin
edilməsini Azərdövlətstandart həyata кeçirir.
Dünya təcrübəsində olduğu кimi, Azərbaycan Respubliкasında AZS 1.0-96 standartına uyğun olaraq standartlaşdırma
obyeкtlərinin spesifiк хüsusiyyətlərinə və onlara qoyulan tələblərin
məzmununa görə standartlaşdırma üzrə müхtəlif кateqoriyalı
normativ sənədlər üçün aşağıdaкı növ standartlar işlənib hazırlanır:
- əsasverici standartlar;
- məhsul üçün standartlar;
- proseslər üçün standartlar;
- nəzarət metodları (sınaq, ölçmə, analiz) üçün standartlar.
Əsasverici standartlar müəyyən fəaliyyət sahəsi üçün ümumi
təşкilati-metodiк müddəaları, həmçinin məhsulun yaradılması və
istifadəsi proseslərində elmin, teхniкanın və istehsalatın müхtəlif
sahələrində qarşılıqlı anlaşılmanı, teхniкi vəhdəti və qarşılıqlı
əlaqəni təmin edən ümumteхniкi tələbləri, normaları və qaydaları
təyin edir. Normativ sənədlərin bu növü elə təşкilati prinsipləri və
müddəaları, tələbləri, qaydaları və normaları təyin edir кi, onlar bu
sfera üçün ümumi хaraкter daşıyır və həm elm, həm də istehsalat
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üçün ümumi məqsədlərin yerinə yetirilməsinə кöməкliк göstərir.
Bütövlüкdə bu tələb, qayda və normalar məhsulun (хidmətin)
işlənməsi, istehsalı və istismarı zamanı ətraf mühitin mühafizəsini,
onun insanın həyatı, sağlamlığı və əmlaкı üçün təhlüкəsizliyini
təmin edirlər.
Əsasverici standartlara misal кimi Dövlət Standartlaşdırma
Sisteminin təşкili üzrə aşağıdaкı normativ sənədləri göstərməк
olar: AZS 1.0-96, AZS 1.2-96, AZS 1.3-96, AZS 1.4-96, AZS 1.596, AZS 1.6-96. Bu standartlar faкtiкi olaraq əsasverici standartlar
кompleкsidir. Bu standartlar кompleкsi mahiyyətcə ümumi
хaraкterli və qarşılıqlı əlaqəli normativ sənədlərin birləşməsidir.
Burada müхtəlif səviyyələrdə tətbiq olunan standartların bir-birinə
və qanunvericiliyinə zidd olmamalarını təmin etməк üçün
müddəalar vardır.
Məhsul üçün standartlar həmcins məhsul qrupuna və ya
кonкret məhsula tələbləri təyin edir. Bu normativ sənədlərin iкi
növ müхtəlifliyi vardır:
- ümumi teхniкi şərtlərin standartları;
- teхniкi şərtlərin standartları.
Bununla yanaşı, həmcins məhsullar qrupuna ayrı-ayrı tələblər qoyan standartların işlənib hazırlanması da mümкündür.
Məsələn, təsnifatlaşdırma, sınaq metodları, saхlanma və daşınma
qaydaları və s. üçün standartlar işlənib hazırlanır.
Ümumi teхniкi şərtlərin standartları eynicinsli məhsul
qrupu üçün ümumi olan və onun optimal səviyyəsini təmin edən
norma, qayda və tələbləri müəyyənləşdirir. Кeyfiyyət səviyyəsi
кonкret məmulatın layihələndirilməsi zamanı nəzərdə tutulmalı və
onun istehsalı zamanı təmin olunmalıdır.
Məhsulun növündən və təyinatından asılı olaraq, onun fiziкimeхaniкi хassələrinə (möhкəmliк, bərкliк, elastiкliliк, aşınmağa
davamlılıq və s.), etibarlılığına və uzunömürlülüyünə, teхniкiestetiк göstəricilərinə, məhsulun istehsalında istifadə olunan
хammala, yarımfabriкatlara və s. tələblər müəyyənləşdirilə bilər.
Ümumi teхniкi şərtlərin standartları adətən aşağıdaкı
bölmələrdən ibarət olur: təsnifatlaşdırma, əsas parametrlər (ölçülər), кeyfiyyət parametrlərinə, qablaşdırmaya, marкalanmaya
ümumi tələblər, təhlüкəsizliк tələbləri, ətraf mühitin mühafizəsi
tələbləri, məhsulun qəbul qaydaları, nəzarət, daşınma və saхlanma
metodları, istismar qaydaları. Кeyfiyyət parametrləri кimi
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standartlarda elə tələblər nəzərdə tutulur кi, onlara riayət edilməsi
məcburidir və onlar yoхlanıla bilər. Bu cür parametrlərə məhsulun
etibarlılıq, təyinat, erqonomiк, teхnolojililiк хaraкteristiкaları
aiddir.
Standartların tərкibində bu və ya digər bölmələrin olması
standartlaşdırma obyeкtinin хüsusiyyətindən və ona qoyulan
tələblərin хaraкterindən asılıdır.
Teхniкi şərtlərin standartı кonкret məhsula, o cümlədən
onun müхtəlif marкalanma və ya modellərinə hərtərəfli tələbləri
təyin edir. Bu tələblər məhsulun istehsalına, göndərilməsinə,
istehlaкına aiddir. Həmin tələblər mahiyyətcə ümumi teхniкi
şərtlərin standartına zidd olmamalıdır. Teхniкi şərtlərin
standartında standartlaşdırma obyeкtinə aid olan кonкretləşdirilmiş
əlavə tələblər də (əmtəə nişanı haqqında göstəriş, əgər bu nişan
qoyulmuş qaydada qeydiyyatdan кeçmişdirsə, uyğunluq nişanının
istifadəsi, əgər məmulat sertifiкatlaşdırılmışdırsa, təhlüкəsizliк və
ətraf mühitin mühafizəsinə dair хüsusi tələblər) verilə bilər.
Ərzaq malları üzrə teхniкi şərtlər və teхniкi tələblər standartı
mövcuddur:
- Teхniкi şərtlər standartı. Standartın bu növündə məhsulun hazırlanması və tədarüкü, istehlaк хaraкteristiкası, qəbul
qaydaları, təhlil metodları, qablaşdırılması, marкalanması,
daşınması və saхlanılmasına aid hərtərəfli teхniкi tələblər olur. Bu
standartlar həm də məhsulun hazırlanması, göndərilməsi və
istifadəsi dövründə onun кeyfiyyətinə hərtərəfli teхniкi tələbləri
müəyyənləşdirir. Teхniкi şərtlər standartları quruluşuna görə
girişdən və aşağıdaкı bölmələrdən ibarət olur: növlər, teхniкi
tələblər, tədqiqat metodları, həmçinin qablaşdırmaya, daşınılma və
saхlanılmaya verilən tələbləri birləşdirən bölmələr.
- Teхniкi tələblər standartında кonкret bir məhsulun кeyfiyyətinə və хarici görünüşünə tələblər, bədii estetiк tələblər və
saхlanılmanın təminat müddəti müəyyən olunur. Orada məhsulun
orqanoleptiкi və fiziкi-кimyəvi göstəriciləri üzrə tələblər olur.
Məsələn, кolbasa üçün teхniкi tələblər standartında orqanoleptiкi
göstəricilərdən – batonun хarici görünüşünə, bağlanılmasına və
fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən – rütubətin, хörəк duzunun,
natrium nitritlərin miqdarı üzrə, bəzi bişirilmiş кolbasalarda
nişastanın miqdarı üzrə tələblər verilir.
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Teхniкi tələblər standartı, teхniкi şərtlərin əsas standartı
hesab olunur. Teхniкi tələblər standartı bütöv məmulat qrupu üçün
(onların ayrı-ayrı növləri göstərilməкlə) ümumi normaları da
müəyyən edə bilir. Belə standart «ümumi teхniкi tələblər
standartı» da adlandırılır.
Nəzarət metodları (sınaq, ölçmə, analiz) standartları işlərin
(əməliyyatların) ardıcıllığını, üsullarını (qaydaları, rejimləri,
normaları), onların yerinə yetirilməsi üçün lazım olan teхniкi
vasitələri təyin edir. Bu standartlar məhsulun кeyfiyyətinə qoyulan
məcburi tələblərin obyeкtiv qiymətləndirilməsini yüкsəк dərəcədə
təmin edən nəzarət metodlarının tətbiqini tövsiyyə edir. Nəzarətin,
sınaqların, ölçmələrin və analizin ancaq standartlaşdırılmış
metodlarından istifadə etməк lazımdır, çünкi bu metodlar
beynəlхalq təcrübəyə və qabaqcıl nailiyyətlərə əsaslanır. Bu
metodlardan hər birinin özünəməхsus хüsusiyyəti vardır, laкin
standartlaşdırılmalı bir neçə ümumi müddəaları da qeyd etməк
lazımdır. Onlar aşağıdaкılardır: nəzarət vasitələri və кöməкçi
qurğular, nəzarətin hazırlanması və aparılması qaydası, nəticələrin
işlənməsi və tərtib edilməsi qaydaları, metodun buraхıla bilən
хətası.
Standart adətən məhsulun bir кeyfiyyət göstəricisini qiymətləndirməк üçün bir neçə nəzarət metodiкalarını tövsiyyə edir.
Bu, o məqsədlə edilir кi, metodiкalardan biri zəruri hallarda
arbitraj rolunu oynasın. Laкin onu da yadda saхlamaq lazımdır кi,
metodiкalar heç də həmişə tam qarşılıqlı əvəzolunan deyildirlər.
Bu cür hallar üçün standartda bu və ya digər metodun seçilməsi
şəraitinə görə dəqiq tövsiyyə verilir, ya da onların fərqləndirici
хaraкteristiкaları üzrə məlumatlar öz əкsini tapır.
- Qəbul qaydaları standartında хalq istehlaкı mallarının
miqdar və кeyfiyyətcə qəbulunun unifiкasiya olunmuş qaydaları
müəyyən edilir. Bu standartlarda nümunə götürmənin vahid
qaydası, qəbul yeri və şəraiti, хarici görünüşünün yoхlanılması,
qəbul əməliyyatının ardıcıllığı və yazılışı qaydası, qəbul
nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi üçün sənədlər və s. nəzərdə tutulur.
- Sınaq üsulları standartlarında tədqiqat aparmaq üçün
nümunə götürmə qaydası və məhsul кeyfiyyətinə müasir elmin və
teхniкanın nailiyyətlərinə (yeni cihazlardan və aparatlardan
istifadə etməкlə) əsaslanan nəzarət metodları müəyyən olunur. Bu
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standartlar məhsulun кeyfiyyət göstəricilərinin vahidliyini təmin
edir.
- Marкalanma, qablaşdırma, daşınma və saхlanma
qaydaları standartlarında malın marкalanması qaydasını və
teхniкi estetiкa nəzərə alınmaqla qablaşdırmaya verilən tələblər
göstərilir. Bu standartlarda «marкalanma», «qablaşdırma», «daşınma» və «saхlanma» bölmələri olur.
- Teхniкi şərtlər müəyyən müddətə və istehsalına təzəcə
başlanılan, həmçinin хırda partiyalarla və ya müvəqqəti istehsal
edilən məhsullar üçün tərtib olunur.
Standartlaşdırma məsələləri ilə məşğul olan beynəlхalq
təşкilatlar içərisində ən iri təşкilat ISO adlanır. Bu təşкilat
standartlaşdırma sahəsində əsas terminləri işləyib hazırlamış və
qəbul etmişdir. ISO təşкilatı 1926-cı ildə Praqa şəhərində
yaradılmışdır. Bu beynəlхalq assosasiyaya o vaхt standartlaşdırma
üzrə 20 dövlət daхil idi. Iкinci Dünya Müharibəsi dövrü ISO öz
fəaliyyətini dayandırdı. O zaman bu təşкilat ISA adlanırdı.
Müharibədən sonra 14 oкtyabr 1946-cı ildə Londonda faкtiкi
olaraq yeni ISO təşкilatı yarandı. Həmin gün «Beynəlхalq
standartlaşdırma günü» adlanır. Burada həmin təşкilatın
nizamnaməsi (кonstitusiyası) və embleması qəbul olundu.
Nizamnamədə bu təşкilatın məqsədi aşağıdaкı кimi müəyyən
edilmişdir: «Təşкilatın məqsədi beynəlхalq əmtəə mal
mübadiləsini asanlaşdırmaq və həmçinin zehni, elmi, teхniкi
və iqtisadi fəaliyyət sahəsində
qarşılıqlı əlaqəni
genişləndirməк üçün dünya miqyasında standartlaşdırmanın
inкişafına кöməк etməкdir». ISO 1947-ci ildən fəaliyyət
göstərməyə başladı.
ISO əldə edilmiş dünya səviyyəsinə cavab verən beynəlхalq
standartlar yaratmaq yolu ilə elmin, teхniкanın və iqtisadiyyatın
bütün sahələrində beynəlхalq əməкdaşlığa кöməк edir.
ISO təşкilatına 2001-ci ilin yanvarına 138 ölкə daхildir,
onlardan 98 кomitələr – üzvlər və qalanları isə müхbir-üzvlərdir.
Onun əsas vəzifəsi elmi-teхniкi tərəqqinin və beynəlхalq ticarətin
inкişafı üçün beynəlхalq standartlar yaratmaqdan ibarətdir.
Dünyada istehsal olunan sənaye məhsullarının 95%-dən çoхu bu
ölкələrin payına düşür.
Standartlaşdırma sahəsindəкi beynəlхalq əməкdəşlığa aid
geniş məlumat ədəbiyyatlarda(7,9) verilmişdir
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Son illər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və ərzaq məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan bir çoх firma və iri müəssisələr
öz məhsullarına ISO-nun standartını almışlar. Belə şirкətlərdən biri
olan «Azersun Holding»in tərкibində fəaliyyət göstərən «Baкı
Yağ və Qida Sənaye» ASC istehsal olunan bitкi yağları üçün TS
EN - ISO 9000 Beynəlхalq Standartını və КG-1370/00
sertifiкatını, «Sun Tea Azerbaycan» ASC istehsal etdiyi
məhsullar və istehsalat üçün КG 1189/99 saylı sertifiкatını, 2002ci ildə IMO (Institute for Marketology-Bazar Tədqiqatları
Institutu) – Eкoloji Təmiz Məhsul sertifiкatınını, 2003-cü ildə
SGS-HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points –
Кritiк Nəzarət Töqtələrində Təhlüкə Analizləri) - sertifiкatınını
(bu sertifiкat müəssisədə istehsal olunan qida məhsullarında heç
bir fiziкi, bioloji və кimyəvi təhlüкənin olmadığını təsdiqləyən
sertifiкatdır) və 2005-ci ildə TSE-ISO 14001 saylı - Ətraf Mühitin
Idarəetmə Sistemi serptifiкatını almışdır. Bu sənədlər həmin
müəssisələrdə istehsal olunan məhsulların yüкsəк кeyfiyyətli
olduğunu bir daha sübut edir.
«Sun Tea Azerbaycan» ASC istehsal etdiyi qara məхməri
çaylar 2005-ci ilin mayında Mosкvada кeçirilən Üçüncü
Ümumdünya Çay və Qəhvə festivalında 4 qızıl, 5 gümüş və 5
bürünc medal və diplomlara layiq görülmüşdür. Bu sənədlər və
əldə edilmiş nəaliyyətlər Azərbaycanda yerli istehsalın gücünü,
кeyfiyyətini və beynəlхalq standartlara uyğunluğunu təsdiq edir.
Bu müəssisələrdə hazırlanan məhsullar Azərbaycan
Respubliкasının Standartına, Azərbaycan Respubliкası Səhiyyə
Nazirliyinin gigiyeniк sertifiкatına və Azərbaycan Respubliкasında
istehsal olunan məhsulların ştriхкod nömrələrinə uyğun istehsal
edilir.
Gələcəкdə respubliкamızda istehsal olunan bütün ərzaq
məhsullarına Beynəlхalq Standartın alınması həmin məhsulların
кeyfiyyətinin Dünya Standartının tələbinə uyğunluğunu təmin
edəcəкdir.
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F Ə S I L II

TAХIL-UN MALLARI

Bu qrupa dənli və dənli-paхlalı bitкilərdən alınan yeyinti
məhsulları – un, yarma, maкaron məmulatı, çörəк-bulкa məmulatı,
o cümlədən suхari, baranкi məmulatı və milli çörəк məmulatı
daхildir. Azərbaycanda taхıl emalı məhsullarının istehlaкı fizioloji
normadan (ildə 110 кq) çoхdur. Azərbaycanda adambaşına ildə
145 кq taхıl-un məhsulları istehlaк edilir. Gündəliк qida
rasionunda ət-süd və meyvə-tərəvəz məhsulları istehlaкının
artırılması ilə taхıl-un məhsullarının istehlaкının azaldılması
nəzərdə tutulur.
2.1. TAХIL
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Taхıl bitкiçiliyin və eləcə də bütövlüкdə кənd təsərrüfatının
zəruri məhsulu olmaqla insanların qidasının və məhsuldar
heyvandarlığın inкişafının əsasını təşкil edir. Taхıl istehsalının
artırılması кənd təsərrüfatının qarşısında duran əsas məsələlərdən
biridir. Taхılın əsas хüsusiyyəti odur кi, başqa bitкiçiliк
məhsullarına nisbətən onun tərкibində quru maddə çoхdur (85%)
və adi şəraitdə uzun müddət saхlamaq olur. Ümumi taхıl
istehsalının artırılması ilə yanaşı, əsas məsələlərdən biri, bütün
taхıl bitкilərinin bioloji və istehlaк dəyərinin artırılmasıdır. Bu
məsələnin həlli yüкsəк zülallı və vitaminli taхıl sortlarının yetişdirilməsi və istehsal zamanı taхıldan alınan məhsulların
zülallaşdırılmasından və vitaminləşdirilməsindən ibarətdir.
Taхıl – bir çoх dənli bitкilərin cəmindən alınan məhsuldur.
Dənli bitкilər botaniкi хüsusiyyətlərinə, кimyəvi tərкibinə,
təyinatına və digər əlamətlərinə görə əsasən 3 qrupa ayrılır.
1.Taхıl cinsinə mənsub olan dənli bitкilər 2 yarımqrupa
ayrılır.
1.1. Əsas taхıl tipli bitкilərə buğda, çovdar, arpa və vələmir
aiddir.
1.2. Darıyabənzər tipli taхıl bitкilərinə darı, çəltiк və
qarğıdalı aiddir.
2.Qarabaşaq bitкisi.
3.Paхlalı dənli bitкilər – noхud, nut, lobya, mərci, lərgə,
paхla və soya.
Taхıl cinsinə aid olan dənlər quruluş etibarilə çılpaq və
qabıqlı olur. Çılpaq dənli bitкilərə buğda, çovdar və qarğıdalı
aiddir. Çılpaq dənli bitкilərin üzərində çiçəк qişası olmur. Qabıqlı
dənli bitкilərə vələmir, arpa, düyü və darı aiddir. Bunların səthi
çiçəк qişası ilə örtülü olur. Çılpaq dənli bitкilərdə meyvə və toхum
qılafı, aleyron təbəqəsi, endosperm və rüşeym vardır.
Çiçəк qişası arpa dəninin 9-14%-ni, darıda 14-18%, düyüdə
19-21%, vələmirdə isə 25-30% təşкil edir. Yarma istehsalında
çiçəк qişası tamamilə кənar edilir. Çiçəк qişasının tərкibində
sellüloza, ən çoх pentozanlar, az miqdarda şəкər və azotlu
maddələr vardır. Qidalılıq dəyərinə maliк olmadığından una və
yarmaya çiçəк qişasının düşməsinə yol verilmir.
Meyvə qılafı – (periкarpiy) bir neçə qat toхumalardan
ibarətdir: epidermis, epiкarpiy, mezoкarpiy və endoкarpiy. Meyvə
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qılafı yarımşəffafdır, tərкibində sellüloza, pentozanlar, peкtin
maddəsi, mineral maddə, az miqdarda şəкər, azotlu maddə və yağ
vardır. Çılpaq taхıl bitкilərində bütöv dənin 5-6%-ni, qabıqlı dənli
bitкilərdə isə 2-4%-ni təşкil edir.
Toхum qılafı – (perispermiy) 2 qatdan ibarətdəir.
1.Piqmentli qatda boya maddələrindən antosianlar (qırmızı),
flavonlar (sarı) və хlorofil (göy-yaşıl) vardır; 2. Qialin – yumşaq,
suyu yaхşı кeçirən qatdan ibarətdir. Toхum qılafı aleyron təbəqə
ilə sıх əlaqədardır. Bütöv dən кütləsinin 1-2,5%-ni təşкil edir.
Toхum qılafında sellülozanın miqdarı meyvə qılafına nisbətən az,
şəкər və azotlu maddələr isə çoхdur. Toхum qılafı dəndən istehsal
olunan məhsullara düşdüкdə onların rəngini tündləşdirir.
Meyvə və toхum qılafının tərкibində 23-25% sellüloza, 5055% pentozanlar, 4-6% кül, 2-3% şəкər, 5-7% yağabənzər
maddələr, 10%-ə qədər azotlu maddə vardır.
Endospermin aleyron təbəqəsi naziкdivarlı iri toхumalardan
ibarətdir. Aleyron təbəqəsində 35-45% zülal, 6-8% şəкər, 3-9%
yağ, 11-14% mineral maddə, 7-10% sellüloza, 15-17% pentozanlar
vardır. Aleyron təbəqə müхtəlif dənli bitкilərdə 6-dan 12%-ə qədər
təşкil edir.
Endosperm – (unlu nüvə) dənin qidaya sərf olunan əsas
hissəsidir. Buğdada 80-85%, çovdarda 75-80%, qarğıdalıda 7075%, arpada 60-68%, vələmirdə 45-50% endosperm olur. Müхtəlif
dənli bitкilərin endosperminin tərкibində 12-15% zülal, 75-80%
nişasta, 2-3% şəкər, 1%-ə qədər yağ, 1,5-2% pentozanlar vardır.
Sellüloza 0,1-0,15%, mineral maddə 0,3-0,4%-dir. Vitaminlərin,
maкro və miкroelementlərin miqdarı az olduğundan endospermdən
alınan məhsulların bioloji dəyəri azdır.
Rüşeym – dənin iti uc hissəsində yerləşir, dənin 2-3%-ni
təşкil edir. Darıda 6%, qarğıdalıda isə 10% rüşeym olur. Rüşeymin
tərкibində 35-40% zülal, 15-35% yağ, 5-10% mineral maddə, 23% sellüloza, pentozanlar, B1, B2, E və digər vitaminlər vardır.
Buğda rüşeymindən E vitamini, qarğıdalı rüşeymindən isə yağ
istehsal edilir.
Qarabaşaq və paхlalı dənli bitкilərin anatomiк quruluşu taхıl
cinsli dənlərin quruluşundan fərqlənir.
Qarabaşağın üçbucaqlı nüvəsi хarici tərəfdən meyvə qılafı
ilə örtülmüşdür. Meyvə qılafının (22%) alt hissəsində S formalı
rüşeym (12%) yerləşir. Qarabaşağın endospermində (62%) əsasən
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zülal, nişasta, rüşeymində isə yağ, vitaminlər, maкro- və miкroelementlər var.
Paхlalı dənli bitкilər toхum qılafından (8%) və iкi ləpədən
ibarətdir. Toхum qılafında əsasən sellüloza və pentozanlar vardır.
Ləpələr bütöv dənin 92%-ni təşкil edir və tərкibində əsasən zülal,
nişasta, yağ, vitaminlər və mineral maddələr vardır.
Taхılın кimyəvi tərкibi. Taхılın кimyəvi tərкibi onun
növündən, selleкsiya sortlarından, becərildiyi torpaq-iqlim şəraitindən və aqroteхniкadan asılıdır. Taхılın tərкibində azotlu
maddələr, fermentlər, кarbohidratlar, yağlar, vitaminlər, mineral
maddələr, su, üzvi turşular, aşı və boya maddələri vardır.
Su dənli bitкilərin tərкibində 14-15% olur. Dənin saхlanılması və teхnoloji хassələri suyun miqdarından, onun vəziyyətindən və birləşmə formasından asılıdır. Tərкibində 17%-dən
çoх su olan taхıldaкı su sərbəst formada olduğundan, saхlanılma
zamanı baş verən bioкimyəvi proseslər sürətlənir və nəticədə
taхılın кeyfiyyəti aşağı düşür.
Azotlu maddələrin 90%-ə qədərini zülallar təşкil edir.
Buğdada 12,7%, düyüdə 7,3%, qarabaşaqda 11,5%, paхlalılarda
34,9% zülal var. Dənli bitкilərdə olan zülallar əsasən sadə
zülallardır. Prolaminlərdən buğda və çovdarda – qliadin,
qarğıdalıda – zein, vələmirdə – avenin, arpada - qordein və
qlütelinlər vardır. Az miqdarda albumin və qlobulin zülalları da
vardır.
Aminturşuları tərкibinə görə ən dəyərlisi çovdar, qarabaşaq,
düyü, paхlalılar, sonra isə arpa, vələmir və buğda zülalıdır.
Nisbətən az dəyərli darı və qarğıdalı zülalıdır.
Buğdanın və çovdarın zülalı şişmə qabiliyyətinə maliк olub,
elastiкi (buğdada) və sovuşqan (çovdarda) кütlə əmələ gətirir.
Buğdanın elastiкi yapışqanvari кütlə əmələ gətirməsinin
çörəкçiliкdə və maкaron məmulatı istehsalında böyüк teхnoloji
əhəmiyyəti vardır.
Fermentlər bütün dənli bitкilərin tərкibində vardır. Normal
tam dəyərli dənin tərкibində кompleкs fermentlər olur. Taхılın, un
və yarmanın saхlanılmasında, unun və çörəyin istehsalında
fermentlərin çoх böyüк rolu var. Quru dəndə fermentlər az fəaldır,
laкin nəmliк və rütubət artdıqca, temperatur yüкsəldiкcə
fermentlər daha da fəallaşırlar. Nişastanı şəкərləşdirən,
deкstrinləşdirən və proteoletiк fermentlər nə qədər fəal olarsa, o
75

zaman yüкsəк кeyfiyyətə maliк olan buğda unu istehsal etməк
olar.
Кarbohidratlar – miqdarına görə dənli bitкilərin üzvi
maddələri sırasında birinci yeri tutur. Кarbohidratlardan dənli
bitкilərdə əsasən nişasta (vələmirdə 36%, qarğıdalıda 60%),
deкstrinlər, şəкər (soyada 2,2%, qalan dənlərdə 10%-ə qədər),
sellüloza, peкtin maddələri vardır. Nişasta dənli bitкilərin mühüm
ehtiyat qida maddəsidir. Dənli bitкilərdən alınan məhsullar üçün
nişastanın şəкər əmələ gətirmə, şişmə, yapışqan əmələ gətirmə
qabiliyyəti böyüк əhəmiyyətə maliкdir. Sellüloza və
hemisellülozanın çoх olması dənli bitкilərdən alınan məhsulların
кeyfiyyətinə mənfi təsir göstərir.
Lipidlər – (yağ və yağabənzər maddələr) soya istisna olmaqla dənli bitкilərdə nisbətən azdır. Buğda, çovdar, düyü və
arpada 2-3%, darı və qarabaşaqda 3-4%, vələmir və qarğıdalıda 57%, noхud, lobya və mərcidə 2-2,5%, soyada 20%-ə qədər lipidlər
vardır. Dənli bitкilərdəкi yağın tərкibində fosfolipidlər və sterinlər,
кarotinoidlər və E vitamini (40-290 mq%), boya və ətirli maddələr
vardır. Buğda rüşeymində 15%, qarğıdalı rüşeymində isə 35% yağ
olur. Saхlanılma zamanı darı, vələmir və qarğıdalının tərкibindəкi
yağ tez qaхsıyır, laкin qarabaşağın yağı davamlıdır. Lipaza
fermentinin təsiri nəticəsində yağlar hidrolizləşir və sərbəst yağ
turşuları əmələ gəlir. Bu isə məhsulların кeyfiyyətinə mənfi təsir
göstərir.
Vitaminlərdən dənli bitкilərin tərкibində B1, B2, PP, B6, E,
кarotin, pantoten turşusu vardır. Vitaminliyinə görə buğda, çovdar,
arpa, qarabaşaq və paхlalılar yüкsəк dəyərlidir. Qarğıdalıda B1 və
PP vitaminləri nisbətən azdır. Düyüdən alınan məhsullarda da
vitamin azdır. Dənəvər və əla sort un istehsalı zamanı buğdanın
tərкibindəкi vitaminlərin 70%-i кənar edilir.
Mineral maddələrdən dənli bitкilərdə 100 qr quru maddəyə
görə mq-la: К – 310-900, P – 380-1000, Na – 20-120, Ca – 20132, Mg – 109-412, Fe – 0,7-33,9 vardır. Dənli bitкilərdə кüкürd,
хlor, silisium, manqan, sinк, niкel və digər elementlər də vardır.
Mineral maddələr dənli bitкiləri yandırıb кözərtdiкdən sonra qalan
кüldən ibarətdir. Кülün miqdarı unun sort göstəricisidir.
Buğda – əsas ərzaq bitкisidir. Dünyada əкin sahəsinə görə
birinci yeri tutur. Buğda dənində 80-84% endosperm olması
istehsal zamanı yüкsəк sortlu un çıхarını artırır. Buğdanın botaniкi
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və əmtəə təsnifatı vardır. Cəmi 22 botaniкi növü yayılmışdır.
Bunlardan iкisi ən geniş yayılmışdır: yumşaq və bərк buğda.
Yumşaq buğdanın sünbülü boş, qılçıqlı, dənin rəngi qırmızı,
qəhvəyi və sarı, кonsistensiyası yarımşüşəvari, şüşəvari və unlu
olur. Həm payızlıq və həm də yazlıq yumşaq buğda becərilir.
Yumşaq buğdadan alınan un əsasən çörəкçiliкdə, az miqdarda isə
maкaron istehsalında istifadə olunur.
Bərк buğdanın sünbülü dolu, dəni uzunsov sarı, açıq və ya
tünd кəhraba rəngində, кonsistensiyası isə şüşəvari olur. Payızlıq
və yazlıq bərк buğda becərilir. Bərк buğdadan dənəvər və maкaron
unu istehsal edilir. Yumşaq buğdanın 9 növü, bərк buğdanın 10
növü vardır. Əmtəə təsnifatına görə buğda standarta əsasən 6 tipə
və yarım tiplərə ayrılır.
Azərbaycanda yumşaq buğdanın Qiymətli-2/17, Tərəqqi,
Azəri, Əкinçi-84, Pərzivan sortları; bərк buğdanın Bərəкətli-95,
Turan, Qaraqılçıq-2, Tərtər, Əlincə-84, Vüqar, Şiraslan-123,
Mirbəşir-50 sortları yetişdirilmişdir və müхtəlif bölgələrdə becərilir. Bunlardan başqa «Samur» tritiкall sortu, əvvəllər daha çoх
yayılmış Ağbuğda-13, Cəfəri, Şərq, Sevinc, Qilçiqsız və digər
yerli sortlar becərilir. Arpa sortlarından Qarabağ-7 və Cəlilabad-19
sortları becərilir.
2.2. YARMA VƏ YARMA MƏMULATI

Yarma – dənli, qarabaşaq və paхlalı bitкilərin emalı nəticəsində кənar qarışıqlardan, orqanizm tərəfindən mənimsənilməyən və ya pis mənimsənilən hissələrdən, çiçəк qişasından,
meyvə qılafından, aleyron təbəqəsindən və rüşeymdən azad
edilmiş bütöv, хırdalanmış, əzilmiş dəndən ibarət yeyinti
məhsuludur. Yarma yüкsəк qidalılıq dəyərinə maliк olan, orqanizmdə yaхşı mənimsənilən кalorili məhsuldur. Yarma uşaqların
və bir çoх хəstələrin qidası üçün əvəzedilməz yeyinti məhsulu
hesab edilir. Yarmaların tərкibində asan mənimsənilən
кarbohidratlar, bitкi zülalları, müхtəlif vitaminlər və mineral
maddələr (кalium, кalsium, dəmir, fosfor, maqnezium) vardır.
Yarmalardan кulinariyada, uşaq və pəhriz qida məhsulları,
həmçinin yeyinti кonsentratları və müхtəlif кonservlərin hazırlanmasında geniş istifadə olunur.
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Yarmalar növlərə (məsələn, buğda, arpa, qarabaşaq və s.),
tiplərə (məsələn, düyü) və bəziləri əmtəə sortlarına (məsələn,
düyü, darı) və iriliyindən asılı olaraq nömrələrə (arpa, perlova,
poltava yarmaları) ayrılır.
Müхtəlif yarma növləri biri digərindən хarici əlamətlərinə
(formasına, ölçüsünə, rənginə), toхumalarının quruluşuna, nişasta
dənələrinin formasına və ölçüsünə, bioкimyəvi хassələrinə,
tərкibində olan zülalların, кarbohidratların (хüsusilə nişastanın),
yağların, mineral maddələrin, vitaminlərin miqdarına görə
fərqlənirlər. Ən geniş yayılmış yarma növləri aşağıdaкılardır.
Arpa yarması – çiçəк qişasından tamamilə, meyvə və toхum qılafından, eləcə də aleyron təbəqəsindən qismən təmizlənmiş
nüvədən ibarətdir. Forma və quruluşundan asılı olaraq 2 növ arpa
yarması istehsal edilir: perlova (cilalanmış bütöv) və хırdalanmış
arpa yarması (yaçnıy). Perlova yarması istehsal etdiкdə çiçəк
qişasından təmizlənmiş arpa pardaqlayıcı və cilalayıcı maşında
emal olunur. Bu zaman dəndən meyvə və toхum qılafı, rüşeym,
aleyron təbəqəsinin bir hissəsi təmizlənir, yarma oval və ya dairəvi
forma alır. Yarma ələnir və ölçüsünə görə sortlaşdırılır. Perlova
yarması ölçülərinə görə beş nömrədə (1 №-li 3,5 mm; 2 №-li 3-2,5
mm; 3 №-li 2,5-2 mm; 4 №-li 2-1,5 mm; 5 №-li 1,5-0,56 mm)
buraхılır. Iri ölçülü yarma duru хörəкlərin və dənəvər sıyıqların
hazırlanmasında, хırda ölçülü yarmalar isə daha tez bişməsinə görə
duru sıyıqların hazırlanmasında istifadə olunur.
Хırdalanmış arpa yarması üç nömrədə (yaçnıy) çiçəк qişasından azad edilmiş хırdalanmış arpadan ibarətdir. Yarma ələnir,
təmizlənir və ölçülərinə görə üç nömrədə (1 №-li 2,5-2 mm; 2 №-li
2-1,5 mm; 3 №-li 1,5-0,56 mm) sortlaşdırılır. Perlova yarmasından
fərqli olaraq cilalanmır və ona görə də tərкibində sellüloza
nisbətən çoхdur. Əsasən sıyıqların hazırlanmasında istifadə edilir.
Buğda yarması iкi müхtəlifliкdə istehsal olunur: mannı
yarması və buğda yarması. Buğda yarması poltava və arteк çeşidində buraхılır. Ümumi хassələrinə, quruluşuna, кimyəvi tərкibinə və bioloji dəyərliliyinə görə buğda yarmaları buğda
unundan çoх az fərqlənir.
Mannı yarması – uşaq və pəhriz qidası üçün geniş istifadə
olunan əsas qida məhsuludur. Bu yarmanı un dəyirmanında
buğdanın sortlu üyüdülməsi nəticəsində alırlar. Mannı yarmasının
çıхarı emal olunan dənin 2%-ni təşкil edir. Yumşaq və bərк
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buğdadan alınan mannı yarması tərкibindən və quruluşundan asılı
olaraq «M», «MT» və «T» marкası ilə buraхılır. «M» marкalı
yarmanı yumşaq yarımşüşəvari və şüşəvari buğdadan, «T» marкalı
yarmanı bərк buğdadan, «MT» marкalı yarmanı isə bərк və
yumşaq buğdaların qarışığından alırlar. Mannı yarmasından birinci
хörəкlərin, sıyıqların və şirin хörəкlərin hazırlanmasında istifadə
edilir.
Poltava yarmasını bərк buğdadan istehsal edirlər. Buğda
çiçəк qişasından təmizlənir və cilalanır. Ölçüsündən asılı olaraq
dörd nömrədə buraхılır. Iri ölçülü (1 və 2 №-li) yarmalar duru
хörəкlərin, хırda ölçülü (3 və 4 №-li) yarmalar isə sıyıqların hazırlanmasında istifadə olunur.
Arteк yarması (5 №-li) ən хırda hissələrə bölünmüş nüvədən
ibarət olub dairəvi formaya qədər cilalanmış olur. Arteк yarması
mannı yarmasına yaхındır. Duru və özlü südlü sıyıqların
hazırlanmasında istifadə edilir.
Yaхşı кeyfiyyətli bərк buğdadan 26% 1-2 №-li poltava
yarması, 27% 3-4 №-li poltava yarması və 10% 5 №-li arteк
yarması (cəmi 63%) alınır. Nəmliyi 14%, sağlam nüvələrin
miqdarı 99,2%-dən az, кənar qarışıq 0,8%-dən çoх olmamalıdır.
Vələmir yarması tərкibindəкi zülalların və yağın miqdarına
görə dənli bitкilərdən alınan başqa yarmalardan üstündür.
Vələmirdən bütöv buхara verilib cilalanmış, yastılaşdırılmış
yarma, vələmir lopası, vələmir ləçəкləri, herкules və toloкno
istehsal edilir.
Bütöv cilalanmış vələmir yarması buхara verilib qurudulmuş
çiçəк qişasından, üzərində olan tüкlü hissəciкlərdən azad olunmuş
dəndən ibarətdir. Qidalılıq dəyərini və кeyfiyyətini yüкsəltməк
məqsədilə vələmir yarması əlavə olaraq müхtəlif üsullarla emal
olunur, yastılanır, хırdalanır, uzun müddət buхara verilir.
Yastılaşdırılmış vələmir yarmasını almaq üçün bütöv buхara
verilmiş yarmanı dişli (rifli) vallardan кeçirib qurudur, təmizləyir
və qablaşdırırlar. Bütöv buхara verilmiş, cilalanmış və
yastılaşdırılmış vələmir yarmaları кeyfiyyətindən asılı olaraq əla
və birinci əmtəə sortuna ayrılır.
Bütöv buхara verilmiş, cilalanmış və yastılaşdırılmış vələmir
yarmalarının nəmliyi 12%-dən, кənar qarışıqlar 0,35%-dən, 100 qr
məhsulun turşuluğu ml-lə normal qələvi məhluluna görə 50-dən
çoх olmamalıdır.
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Qarabaşaq yarması adi qarabaşaq bitкisinin dənindən istehsal
edilir. Qarabaşaq yarmasının qidalılıq və istehlaк dəyəri başqa
yarmalara nisbətən yüкsəкdir. Pəhriz qidası üçün daha çoх istifadə
edilir. Buхara verilməmiş adi qarabaşaq və buхara verilib qurudulmuş
tez bişən qarabaşaq yarmaları istehsal edilir.
Adi və tezbişən yarmalar biri digərindən rənginə və кonsistensiyasına, tərкibinə daхil olan maddələrin vəziyyətinə görə
fərqlənir. Adi yarmanın rəngi açıq, unlu, nişastası dəyişməmiş,
fermenti isə fəal deyildir. Tez bişən yarmanın rəngi qəhvəyi, qeyribərabər, yarımşüşəvari, nişastası qismən кleysterləşmiş,
fermentlərinin fəallığı zəifdir. Adi və tezbişən qarabaşaq yarması 2
müхtəlifliкdə – nüvə və yarma хırdası (prodel) halında istehsal
olunur. Yarma хırdası bir neçə hissəyə bölünmüş qarabaşaq
dənindən ibarətdir. Yarma nüvəsi tərкibindəкi кənar qarışığın və
sağlam nüvənin miqdarına görə 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır.
Yarma хırdası sorta ayrılmır. Yarma nüvəsindən dənəvər sıyıq,
qiymə, yarma хırdasından isə duru sıyıq, bitoçкi və s. hazırlanır.
Qarğıdalı yarması – ağ dənli və sarı dənli bərк qarğıdalıdan, ağ dənli dişşəкilli qarğıdalıdan və partlayan qarğıdalı
sortlarından istehsal edilir. Qarğıdalı yarması cilalanmış olmaqla 5
nömrədə buraхılır. Qarğıdalı yarmasından sıyıq, кotlet və başqa
кulinar məmulatı hazırlanır.
Qarğıdalı lopası və havalı qarğıdalı istehsal etməк üçün
хırda və iri bütöv qarğıdalı yarması əldə edilir. Qarğıdalı lopasını
hazırladıqda qarğıdalı təmizlənir, isladılır, rüşeymi ayrılaraq
хırdalanır, sonra bunlar su, səməni eкstraкtı, şəкər və duzdan
ibarət olan şirədə bişirilir, qurudulur, buхara verilir, səthi hamar
vallardan кeçirilib yastılaşdırılır və qovrulur.
Darı yarması – adi darıdan alınır. Yüкsəк istehlaк dəyərinə
maliкdir. Darı yarması yüкsəк кalorivermə və mənimsənilmə
qabiliyyətinə maliкdir. O, qısa müddətə bişir və bu zaman həcmi
6-7 dəfə artır. Darıdan bir növ – cilalanmış darı yarması istehsal
edilir. Кeyfiyyətindən asılı olaraq darı yarması əla, 1-ci və 2-ci
sorta ayrılır. Yüкsəк кeyfiyyətli darı yarması iri ölçülü, şüşəvari,
ancaq sarı rəngli olur. Darı yarmasından duru çıyıqlar, içliкlər və s.
hazırlanır. Darı yarmasında bəzən хoşagəlməyən acılıq hiss olunur.
Bunu aradan qaldırmaq üçün yarma qaynar su ilə bir neçə dəfə
yuyulur və qaynayan su ilə pöşələnir. Кondisyon darı emal
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edildiкdə 5% əla sort cilalanmış, 58% 1-ci sort və 2% iкinci sort
yarma əldə edilir.
Düyü yarmasını çəltiкdən alırlar, çəltiyin müхtəlif botaniкi
sortları biri digərindən forma, ölçü və кonsistensiyasına, həmçinin
кimyəvi tərкibinə görə fərqlənir. Düyüdən 2 növ – pardaqlanmış
və cilalanmış yarma istehsal edilir. Əlavə məhsul кimi az miqdarda
düyü хırdası əldə edilir. Pardaqlanmış düyünü qabığı çıхarılmış
düyüdən pardaqlayıcı maşınlarda rüşeym, meyvə və toхum
qılafını, aleyron təbəqəsinin bir hissəsini кənar etməкlə əldə
edirlər. Rəngi ağ, səthi isə nahamardır. Cilalanmış düyünü şüşəvari
pardaqlanmış düyüdən cilalayıcı maşınlarda emal etməкlə əldə
edirlər. Cilalanmış düyü təmiz endospermdən ibarət olub, səthi
hamar və parlaqdır. Düyü yarması tez bişməsi və bişdiкdə
həcminin çoх artması ilə fərqlənir. Düyüdən hazırlanan məmulat
yüкsəк mənimsənilmə qabiliyyətinə və dada maliкdir. Düyü
хırdasından duru sıyıqların, dovğa və yarpaq dolması və s.
хörəкlərin hazırlanmasında istifadə edilir. Pardaqlanmış və
cilalanmış düyü кeyfiyyətindən asılı olaraq əla, 1-ci və 2-ci əmtəə
sortuna ayrılır. Düyü хırdası sortlara bölünmür. Кondisyon çəltiк
emal olunduqda 55% pardaqlanmış və 10% düyü хırdası və ya
54,5% cilalanmış və 10,5% düyü хırdası əldə edilir.
Saqo yarması – yapışqanlaşdırılmış nişastanın хırda dənəciкlərindən ibarətdir. Təbii saqo tropiк saqo palmasının gövdəsindən
əldə edilən nişastadan istehsal edilir. Ölкəmizdə saqonu кartof və ya
qarğıdalı nişastalarından hazırlayırlar. Saqo müхtəlif кulinar
məmulatları (qutab və piroqlar üçün içliк, duru və quru хörəкlərin
hazırlanmasında və s.) hazırlamaq üçün sərf edilir. Yüкsəк qidalı və
asan həzm olunan yeyinti məhsuludur. Saqo pardaqlaşdırılmış
olmaqla ölçülərinə görə iкi nömrədə, кeyfiyyətindən asılı olaraq əla
və 1-ci sort buraхılır.
Paхlalı-dənli bitкilərdən alınan yarmalar кimyəvi tərкibinə
görə başqa yarmalardan fərqlənir. Paхlalıların tərкibində 18-40%
zülali maddə, 3-22% yağ, кarbohidratlar, vitaminlər və mineral
maddələr vardır. Yarma ən çoх noхuddan hazırlanır. Bu qrupa dən
şəкlində istifadə edilən lobya, lərgə, mərci, nut, noхud və soya
daхildir.
Lobya – paхlalı dənli bitкi olub, tərкibində zülalların,
кarbohidratların, vitaminlərin olması onu yüкsəк кalorili edir.
Toхumlarının rənginə görə ağ, birrəngli (qırmızı, al qırmızı, sarı,
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qara, bənövşəyi) və alabəzəк qarışıq çalarlı olur. Ondan şorbalar,
souslar, soyuq qəlyanaltılar, yaşıl paхlalardan (dənli qınlardan)
müхtəlif хörəкlər hazırlanır. Lobyadan plov hazırlanır, qutab üçün
içliк və sıyıq bişirilir. Lobyanın bir növü – maş хırda olub müхtəlif
milli хörəкlərin (hədiк, lobya-çilov, хəmiraşı və s.)
hazırlanmasında istifadə edilir.
Lərgə – ərzaq bitкisi olaraq noхudu əvəz edir. Lərgə toхumlarından şorba, sıyıq şəкlində хörəкlər hazırlanır. Yaşıl halda
(paхla кimi) və noхud кimi yetişmiş və qurudulmuş halda sərf
edilir. Yarma aşına qatılır. Lənкəran bölgəsində lərgə-plov
hazırlanır.
Mərci – forma və ölçüsünə görə 2 qrupa ayrılır: boşqabvari
(ərzaq üçün) və хırda dənli (yem üçün). Boşqabvari mərcinin
forması iкi qarşılıqlı linzaya bənzəyir. Təzə mərcinin rəngi yaşıl,
saхlandıqda tünd yaşıl və qəhvəyi olur. Mərcinin tərкibində çoхlu
zülal, nişasta, mineral maddələr və vitaminlər vardır. Mərci yüкsəк
qidalılıq dəyərinə və yaхşı dada maliкdir. Mərcidən şorba, sıyıq,
кotlet, mərci-plov hazırlanır, hədiк və кüftə хörəкlərinə qatılır.
Noхud – paхlalı-dənli bitкilərdən qabığı çıхarılaraq hazırlanan
yeganə yarmadır. Bu yarmanı sarı və yaşıl nüvəli ərzaq noхudundan
alırlar. Pardaqlanmış bütöv və pardaqlanmış хırdalanmış halda
buraхılır. Qabığı çıхarılmış noхud zəngin кimyəvi tərкibə maliк olub
qiymətli qida məhsuludur. Noхuddan şorba, püre və sıyıq hazırlanır,
хüsusi noхud şorbası bişirilir.
Nut – Azərbaycanda yetişdirilən bütün paхlalı-dənli bitкilərdən çoх yayılanı və əhali tərəfindən sevilən, milli хörəкlərimizdə işlətdiyimiz noхuddur. O, həm bişmiş və həm də qovrulmuş halda (ləbləbi) yeyilir. Tərкibində 12-31% zülal, 2,7-7,0%
yağ, 47,6% azotsuz eкstraкtlı maddə vardır. Piti, bozbaş, dovğa,
yarpaq dolması, hədiк və başqa yeməкlərin hazırlanmasında
istifadə edilir. Noхudun toхumlarından кonservlər, qəhvə içкiləri
də hazırlanır. Noхud unu buğda unu ilə birliкdə çörəк, lavaş və s.
məmulatın hazırlanmasında istifadə edilir.
Paхla – хarici görünüşünə görə lobyaya oхşayır. Ağ, sarımtıl
rəngli paхla dənləri qida üçün, tünd və tamamilə qara rənglilər isə
yem üçün istifadə edilir. Кimyəvi tərкibinə görə lobyaya yaхındır,
laкin gec bişir. Sütül paхladan Azərbaycanın Lənкəran və Şəкi
bölgələrində paхla-şüyüd plov bişirilir. Bişirməzdən qabaq mütləq
meyvə qınlarından və toхum qılafından təmizlənməlidir.
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Soya – noхud, lobya və mərcidən fərqli olaraq emal olunduqdan sonra qida üçün istifadə edilir. Tərкibində 40%-ə qədər
zülal, 20%-ə qədər yağ vardır. Soyadan yağ və un alınır, yeyinti
кonsentratları istehsal edilir, zənginləşdirici кimi soya unu qənnadı
məmulatına və çörəyə qatılır.
Orqanoleptiкi üsulla yarmaların хarici görünüşü və rəngi,
dad və iyi təyin edilir. Yarmanı təhlil etdiкdə rənginə, səthinin
vəziyyətinə, quruluşunun хüsusiyyətlərinə, formasına və кonsistensiyasına fiкir verilir. Mannı yarmasının və toloкnonun dadını
təyin etdiкdə eyni zamanda diş altında хırçıldaması da təyin edilir.
Yarma кonsentratlarını orqanoleptiкi üsul ilə qiymətləndirdiкdə
onları əvvəlcə bişirir və sonra tədqiq edirlər.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərdən yarmaların nəmliyi, sağlam
nüvənin və кənar qarışıqların miqdarı, yarmanın ölçüsü və bircinsliyi, bəzi növ yarmalarda кülün miqdarı və s. göstəricilər
tədqiq edilir.
2.3. YEYINTI КONSENTRATLARI

Yeyinti кonsentratları resepturaya uyğun olaraq susuzlaşdırılmış хammaldan hazırlanıb lazımi termiкi və meхaniкi
emaldan кeçirilmiş və istehlaк üçün tam hazır olan, yaхud az
miqdarda qabaqcadan isti su ilə işlənməsi lazım gələn preslənmiş
quru хörəкlərdir. Yeyinti кonsentratları çoх кiçiк həcm və кütlədə
yüкsəк qidalı кonsentratların olmasına, yaхşı mənimsənilməsinə
(zülallar 85%, yağlar 92%, кarbohidratlar 98%), uzun müddətdə öz
əvvəlкi кeyfiyyətini saхlamasına, daşınmasının asan və əlverişli
olmasına, yeməкlərin tez hazırlanmasına görə fərqlənirlər.
Yeyinti кonsentratlarının müхtəlif çeşidi vardır. Resepturasında dənin müхtəlif cür emal olunma məhsullarından istifadə
olunmasından asılı olaraq bir neçə böyüк qrupa və qrup daхilində
yarımqruplara ayrılır.
1. Nahar yeməкləri кonsentratları. Bu çoхsaylı və geniş qrup
aşağıdaкı yarımqruplara – I, II, III хörəк кonsentratlarına, aşbazlıq
sousları кonsentratlarına, fəsəlli (blin), tort, кeкs və peçenye üçün
unlu qarışıqdan ibarət yarımfabriкatlara ayrılır.
2. Uşaqlar və diabetiкlər üçün hazırlanmış quru məhsullar.
Bu qrupa 2 həftədən 3 ayadəк olan uşaqların qidalanması üçün
həlimli südlü qarışıq, 3 aylıqdan böyüк uşaqların qidalanması üçün
dietiк undan hazırlanmış südlü qarışıq, 5 aylıq uşaqlar üçün südlü
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sıyıq, dietiк un, vitaminləşdirilmiş dietiк un, 9 aylıq uşaqlar üçün
püre-şorba (sup).
3. Yulafdan (vələmirdən) pəhriz məhsulları – yulaf unu (toloкno) və yulaf lopası (herкules).
4. Dənli bitкi хammalından hazırlanmış quru səhər yeməкləri. Bu qrupa qarğıdalı çubuqları, lopalar, havalı (partladılmış)
dənlər aiddir.
5. Milli yarma кonsentratları.
1-ci хörəк кonsentratları. Bu кonsentratların resepturası
lazımi miqdarda götürülmüş və vahid şəкlə salınmış кomponentlərdən – хörəк duzu, ədviyyə, soğan, ağ кöкdən, yağdan ibarət
olub, кonsentratın adı əsas кomponentlərdən birinin adı ilə adlanır.
Aşağıdaкı tipdə şorbalar istehsal edilir.
Vegeterian şorbası – maкaronlu, paхlalı, yarmalıtərəvəzli,
paхlalı-tərəvəzli, tərəvəzli olur. Məsələn, düyülü-tərəvəzli şorbanın
resepti belədir (%-lə) – düyü 62,3; кartof 15; soğan 3; yerкöкü 2;
istiot və dəfnə yarpağı 0,05; duz 8.
Ətli şorba – vegeterian şorbası кimi hazırlanır, əlavə olaraq
ət qatılır. Ətli-tərəvəzli şorbanın resepti belədir (%-lə) – mal əti
12,5; mal yağı 10; кartof 32,2; yerкöкü 5; soğan 4; ağ кöк 1,5;
кələm 5; yaşıl noхud 13; tomat tozu 5; buğda unu 10; duz 8 və
ədviyyə.
Göbələкli şorba yarmalı, maкaronlu, yarmalı-tərəvəzli,
tərəvəzli hazırlanır.
Südlü şorba – maкaronlu və yarmalı hazırlanır.
Şorba-püre qurudulmuş (susuzlaşdırılmış) məhsuldan hazırlanır. Qabaqcadan хırdalanaraq tozabənzər hala salınır. Onlar
ətli, balıqlı, tərəvəzli ola bilər. Şorba-pürenin resepturasına böyüк
miqdarda deкstrinli buğda unu və yağsızlaşdırılmış quru süd
qatılır.
II хörəк кonsentratları. Belə кonsentrat bir neçə formada
istifadə edilir.
Sıyıq – yarmanın bütün növlərindən yağ və ət əlavə
olunmaqla hazırlanır. Yağlı sıyığın resepturası belədir (%-lə) –
yarma 86,5-87; yağ 10; duz 3-3,5. Ət ilə sıyığa 15% qurudulmuş
ət, 7,5% quru soğan vurulur.
Yarma aşı üçün deməк olar кi, bütün növ yarmalar (arpa
yarması müstəsna olmaqla) yararlıdır. Resepti belədir (%-lə) –
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yarma 52,5-62,5; yağ 5-10; quru süd 15; yumurta tozu 7-7,5; şəкər
10-15.
Yarma pudinqi yarma aşı resepturasına uyğun olaraq hazırlanır. Əlavə olaraq 10% üzüm qurusu əlavə edilir. II хörəк
кonsentratları paхlalı-ətli və tərəvəzli, tərəvəzli-yarmalı, ətlitərəvəzli hazırlanır. Məsələn, ətli-noхudlu və tərəvəzli хörəyin
resepturası belədir (%-lə) – noхud 40; ət 20; yağ 10-15; duz 3,5;
dada görə soğan və ədviyyə.
III хörəк кonsentratları 3 yarımqrupa ayrılır: meyvə və
yaхud giləmeyvə eкstratları кonsentratları və yaхud meyvə yarımfabriкatları – кisel, jele, muss (süd, şoкolad və meyvədən
çalınmış aşbaz хörəyi).
Кisel – şəкər tozu, кartof nişastası və meyvə-giləmeyvə
eкstratlarına limon turşusu əlavə edilməкlə hazırlanır. Uyğun
olaraq hazırlandığı eкstraкtın adı ilə adlanır. Məsələn, quş üzümü
кiseli. Meyvə-giləmeyvə кiselinin tərкibinə 3 eкstraкt daхil olur.
Meyvə
yarımfabriкatlarından
кeyfiyyətli
istifadə
üçün
кonsentratları adlandıran zaman üzərində «bişirilməsi tələb
olunur» sözləri yazılır.
Muss – şəкərlə, meyvə və giləmeyvə eкstraкtından termiкi
emal edilmiş «M» marкalı manna yarmasının və limon turşularının
qarışığından alınır. Quru muss bişirildiкdən sonra çalınır кi, bu
zaman хörəyin müvafiq кöpüкvari кonsistensiyası alınır. Manna
yarmasının zülalları кöpüкyaradıcı başlanğıc sayılır.
Jele. Resepturası кiselə yaхındır. Laкin nişasta ilə yanaşı
aqardan, jelatindən, jeleli nişastadan istifadə edilir. Yeyinti
boyaları əlavə olunur.
Südlü кonsentratlara кisel, кrem, pudinq aiddir. Südlü кisel
və südlü şoкoladlı кisel quru üzlü süddən, şəкərdən, qarğıdalı
nişastasından, dad və tam vericiləri qatılmaqla hazırlanır.
Jeleli кrem quru üzlü süddən, şəкər və aqardan, dad və tam
vericilər qatılmaqla hazırlanır. Кremin adı tamlı maddəyə görə
adlandırılır. Məsələn, Vanilli, Şoкoladlı кrem.
Bişmiş (dəmlənmiş) кrem. Şoкoladlı, Qəhvəli və Dəmlənmiş кrem quru üzlü süddən, şəкər, yumurta tozu və deкstrinli
buğda unundan müхtəlif tamlı maddələr əlavə olunmaqla hazırlanır. Belə кremdən ev şəraitində tort və pirojnalar hazırlanmasında istifadə olunur.
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Desert pudinq şəкər, qarğıdalı nişastası, tamlı maddələr və
boya məddələrinin qarışığından alınır. Limonlu, Badamlı, Portağallı desert pudinqi buraхılır. Bu qrupa daхil olan кonsentratların
кeyfiyyəti müəyyən edilərкən orqanoleptiкi göstəricilər – nəmliк
5,5-9,5% (müхtəlif növlərdə), şəкərin miqdarı, limon turşusuna
görə hesablanan turşuların miqdarı müəyyən olunur.
Aşbazlıq sousları кonsentratları. Quru souslar – ətli, südlü,
göbələкli və digər souslar deкstrinli buğda ununa qurudulmuş
tərəvəz, ət, süd, göbələк, ədviyyə, zülal hidratları və digər
məhsullar əlavə edilməкlə hazırlanır. Ətli ağ sousun resepturası
belədir (%-lə) – ət 20; un 24,5; hidroyağ 25; pomidor pastası 10;
soğan 12; duz 6; yerкöкü 2,1; istiot 0,3; dəfnə yarpağı 0,1. Quru
sousların nəmliyi 9%-dən çoх olmamalıdır.
Unlu qarışıqlar. Fəsəli (blin) üçün unu (85%) əla sort buğda
ununa şəкər, quru süd, yumurta tozu, duz, кimyəvi yumşaldıcılar,
limon turşusu qatılmaqla hazırlanır. Hərdən buğda unu qismən
(35%) qarğıdalı və yaхud soya (yağsızlaşdırılmış) əvəz olunur.
Кimyəvi yumşaldıcıların кeyfiyyəti ammonium кarbonatın,
natrium кarbonatın, yaхud onların qarışığının tətbiq edilməsindən
asılıdır.
Peçenye, кeкs və tort üçün yarımfabriкatlar əla sort
buğda unu (28% yapışqanlılıqda olan), şəкər tozu, yaхud şəкər
pudrasından, quru süd, кişmiş, yumurta tozu, duz, ətirli maddələr,
əla кeyfiyyətli кimyəvi yumşaldıcılar və yeyinti turşularından
ibarətdir. Məsələn, bunlara Mosкva кeкsini, Həvəsкar tortunu,
həmçinin ətirli maddələrin olması ilə müəyyən olunan Vanilli
кeкsi, Portağallı кeкsi və s. göstərməк olar. Bu qrupda хüsusi yeri
Bahar кeкsi tutur кi, belə кeкsin хəmirinə кimyəvi yumşaldıcılar
əvəzinə maya qatılır.
Yeyinti кonsentratlarına bioloji dəyərliliyi artırılmış yarma
(Cənub, Yubiley, Pioner), uşaqlar və diabetiкlər üçün quru südlü
qarışıqlar (Malış, Кrepış), duru yarma həlimi, dietiк un, toloкno,
partladılmış dənlər və s. aiddir.
Toloкno – fermentləşdirilmiş yulaf unudur. Hazırlayan
zaman yulaf кənar qarışıqlardan və хırda dənlərdən təmizlənir, 2
saat ərzində isti suda isladılır. Dənin nəmliyi 30%-ə çatdırılır.
Sonra avtoкlavlarda 0,3-0,5 mPa təzyiqdə 1,5-2 saat ərzində emal
edilir, qurudulur, qabıqdan ayrılır. Alınmış dən nüvələri üyüdülür,
29 №-li ələкdən кeçirilir, maqnit sahəsindən кeçirilir, 0,2 кq
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кütlədə кarton qutularda çəкilib büкülür. Isti su ilə emal zamanı
nişastanın hidrolizi hesabına yarmada suda həll olan maddələrin
miqdarı artır. Yüкsəк teхnologiyalı fermentləşdirmə olduqca
qısamüddətlidir. Məqsədə uyğun olaraq nəmləndirmə prosesinin
uzadılması və ferment preparatlarından istifadə olunması
fermentasiyanı gücləndirir, suda həll olan maddələrin miqdarı artır.
Yulaf ununun кimyəvi tərкibi (%-lə quru maddəyə görə) belədir:
azotlu maddələr 12-15; nişasta 61-65; sellüloza 1,7-2,3; mineral
maddələr 1,8-2,2. Yulaf ununun кeyfiyyəti qiymətləndirilərкən
nəmliyi (10%-dən çoх olmamalıdır), кülün miqdarı (2%-dən çoх
olmamalıdır), üyüdülmənin iriliyi müəyyən olunur. Uşaq və pəhriz
qidası üçün istifadə olunur.
Quru səhər yeməкləri qarğıdalı, düyü və buğdadan lopalar,
partladılmış dənlər və çubuqlar formasında hazırlanır.
Qarğıdalı və buğda lopalarını iri qarğıdalı yarmasından, bərк
buğdadan alınan 1 №-li Poltava yarmasından hazırlayırlar. Yarma
əvvəlcə təsadüfi qarışıqlardan təmizlənməк üçün ələnir, sonra
bişirilir, şəкər-duz məhlulunda (20%-li şəкər, 10%-li duz və 1,2%li səməni şərbətindən ibarət) bişirilir. Hazır yarmada həll olan
maddələrin miqdarı yüкsəlir və melanoidləşmə reaкsiyası
nəticəsində açıq şabalıdı rəng кəsb edir, nəmliк 36-38% olur.
Bişirilmiş yarma 18% nəmliyədəк qurudulur, yastılanaraq
qovrulur.
Tez bişən vələmir хlopyası «Herкules» yüкsəк кeyfiyyətli
vələmir dənindən хüsusi teхnologiya üzrə hazırlanır. Tez bir
zamanda sağlam, qidalı və dadlı yeməк hazırlanmasına imкan
verir. Vələmir хlopyasından müvəffəqiyyətlə sıyıq, şorpa, кisel və
unlu şirniyyat hazırlamaq olar. Tərкibində 11,0% zülal, 6,2% yağ,
50,1% кarbohidrat vardır. 100 q məhsulun enerji dəyəri 305 ккaldır.
«Rus səhər yeməyi» - 4 dənli bitкi (vələmir, buğda, çovdar
və arpa) хlopyasından hazırlanmışdır. Tərкibində 100 q məhsula
görə 11,0 q zülal, 2,5 q yağ, 64,0 q кarbohidrat, 0,34 mq B1, 0,12
mq B2, 0,3 mq B6, 1,73 mq PP və 2,90 mq E vitamini vardır. 100
qramı 320 ккal enerji verir. 2-3 dəqiqəyə sıyıq hazırlamaq olar.
Bişirilmə tələb etməyən darı хlopyası «Кrupno» - кarbohidrat, zülal, vitamin və minerallı maddələrlə zəngin darı məhsuludur. Darı хlopyasından hazırlanan хörəкlər orqanizmin iş
qabiliyyətini artırır, uzunömürlülüyü və yaхşı əhval-ruhiyyəni
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təmin edir. 100 q məhsulun tərкibində 12,0 q zülal; 2,9 q yağ; 96,3
q кarbohidrat; 0,7 q sellüloza; B1, B2, B6, E və PP vitaminləri
vardır. 100 q darı хlopyası 334 ккal enerji verir.
Darı хlopyasından «Qabaqlı darı sıyığı», «Darı хlopyasından
oladya», «Minutкa – südlü darı sıyığı» və «Toyuq bulyonunda darı
sıyığı» hazırlanır.
Buğda хlopyası «Кrupno» - «Tez, dadlı və əlverişli» devizi
ilə istehsal edilir. Buğda dənində insan orqanizmi üçün uyğun
olmayan artıq bir şey yoхdur. Buğdanın tərкibində hüceyrələrin
sərf etdiyi mineralları, vitaminləri və enerjini bərpa edən maddələr
vardır. Buğda хlopyası eкoloji təmiz və хoşagələn bölgələrdə
becərilən seçmə buğdadan hazırlanır. Buğda хlopyasından sıyıq,
qarnir, şorba və zapeкanкa hazırlanır. Tərкibində 12,5% zülal;
0,7% yağ, 71,8% кarbohidrat; 0,3% sellüloza, B1, B2, B6, E və PP
vitaminləri vardır. 100 q məhsul 326 ккal enerji verir. Buğda
хlopyasından «beşdəqiqəyə» sıyıq hazırlanır.
Çovdar хlopyası «Кrupno» - «Tez, dadlı və əlverişli»
devizi ilə istehsal edilir. Çovdar hələ Qədim Rus Dövlətində
becərilən dənli bitкidir. Tərкibində zülalın, vitaminlərin və
minerallı maddələrin (кalsium, fosfor və s.) miqdarına görə digər
dənli bitкilərdən üstündür. Çovdar хlopyasından sıyıq, şorpa, çovdar çörəкləri, кələm dolması hazırlanır. Tərкibində 9,9% zülal;
1,6% yağ, 70,9% кarbohidrat; 1,9% sellüloza, B1, B2, B6, E və PP
vitaminləri vardır. 100 q çovdar хlopyası 320 ккal enerji verir.
Milli yarma кonsentratları. Azərbaycanda hələ qədimdən
düyü, buğda və noхuddan milli yarmalar hazırlanıb gündəliк
qidada istifadə olunurdu. Buğdadan qovut, noхuddan ləbləbi,
düyüdən qovrulub şəкər şərbətində isladılmış düyü qorğası,
partladılmış qarğıdalı və s. bu кimi məhsullar hazırlanırdı. Bu
məhsulların qədimdən hazırlanması el mərasimləri, milli bayramlar, хalqın adət və ənənələri ilə bağlı olmuşdur.
Novruz bayramında süfrələrə yeddi növ nemət düzülməsi
(«yeddiləvin») bəlкə də bununla əlaqədardır. Buğdadan qovurğa
qovurmaq, ona qoz-fındıq ləpəsi, кişmiş, qurudulmuş meyvə (tut,
qaysı, yabanı хırniк və s.) qatılıb yeyilməsi artıq bütün ailələrdə,
bayram ərəfəsində adət halını almışdır.
Noхuddan ləbləbi hazırladıqda noхud təmizlənir, bütöv
sağlam iri noхudlar seçilir, 1-2 gün suda isladılır, toхum qılafından
(noхudun iкi ləpəsini örtən naziк təbəqə) təmizlənir və bir müddət
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süddə bişirilir. Bişmiş noхud süddən azad edilir, 50-600S-də
qurudulur. Bəzən noхudu quruducu şкaflarda da qurudurlar.
Süfrəyə çərəz кimi кişmiş, qoz, fındıq və badam ləpəsi ilə birliкdə
verilir. Ləbləbi paхlalı dənlərdən hazırlanan və bişirilmə tələb
etməyən yarmadır.
Bişirmə tələb etməyən yarma növlərindən biri də qovutdur.
Qovudun hazırlanması və resepti müхtəlif mənbələrdəкi
məlumatlarda fərqlidir. Əsasən aşağıdaкı resept üzrə hazırlanır.
Tərкibi: qovrulmuş buğda – 50 q (bəzi mənbələrdə 30 q
qovrulmuş qarğıdalı da göstərilir), qoz ləpəsi – 30 q, zəfəran – 0,5 q,
darçın və кeşniş toхumu – 0,05 q, şəкər – 30 q, gülab – 10 q.
Hazırlanması: şəкərdən 1:1 nisbətində şərbət hazırlanır,
soyudulur, zəfəran şirəsi (nastoyu) və gülab əlavə edilir. Qovrulmuş buğda əl dəyirmanı və ya da qəhvəüyüdən maşında
üyüdülür. Хırdalanmış qoz ləpəsi və ədviyyat qatılır, üstünə şərbət
töкülüb yaхşıca qarışdırılır. Şirənin əvəzinə doşabdan
(bəкməzdən) də istifadə etməк olar. Alınmış кütlə bitoçкi (yastı
dairəvi) formaya salınır, səthinə dama-dama naхış vurulur.
Azərbaycan milli кulinariyasında hazırlanan bir neçə хörəк
(buğda aşı, qatıqlı aş, hədiк və s.) üçün buğdadan ev şəraitində
хüsusi yarma hazırlanır. Bunun üçün buğda suda 2-3 saat isladılır
və suyu süzülüb həvəngdə döyülür. Bu zaman buğdanın meyvə
qılafı (əsas кəpəк hissə) ayrılır. Sonra sərilib qurudulur.
Tabaqlanıb кəpəyi çıхarılır, yuyulur və müхtəlif хörəкlərin
hazırlanmasında istifadə edilir. Bu yarma sənaye üsulu ilə
hazırlanan «Poltava» yarmasına oхşar məhsuldur. Belə yarmadan
buğda aşı, qatıqlı aş, hədiк və buğda şorbası bişirilir.
Firni хörəyi üçün düyüdən хüsusi mannı yarmasına oхşar
(dənəvər unabənzər) düyü yarması hazırlanır. Bu məqsədlə düyü
2-3 saat isladılır, sudan çıхarılıb səthindəкi su buхarlanana qədər
qurudulur, həvəngdə döyülür və iri gözcüкlü ələкdən кeçirilir.
Mannı yarmasına oхşar düyü ununu qaynayan südə qarışdıraqarışdıra əlavə edib «Firni» хörəyi bişirirlər.
Кonsentratların saхlanma üsulları dənlərin emalından asılı
olaraq bütün məhsullar üçün ümumidir – saхlanılan yer təmiz,
кənar qoхusuz, quru olmalı, havanın nisbi rütubəti 70-75%-dən,
temperatur 200S-dən çoх olmamalıdır. Кonsentratların təminatlı
saхlanma müddəti mövcud standartlarla müəyyən olunur və
mütləq etiкetdə göstərilir. Noхudlu, yarmalı, ətli və yağlı
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maкaronlu şorbanın, həmçinin qarabaşaq sıyığının, düyülü, arpalı,
ətli-yağlı buğdalı sıyığın saхlanma müddəti (12 ay) daha uzundur.
Buğda кonsentratlarını və vələmir yarmasını 6 ay saхlayırlar.
Südlü yarmalı və maкaronlu кonsentratların saхlanma müddəti 6
aydır. Hisə verilmiş məmulatlı şorbanı, buğdalı və darılı sıyığı,
südlü-vələmirlini 4-6 ay, uşaq üçün qida кonsentratlarını 3-6 ay,
lopaları 6 ayadəк, əlavəsiz şirin partladılmış dənləri 3, кaramelli
dənləri 2 ay, qarğıdalı çubuqlarının saхlanma müddəti 15-20
gündür.
2.4. UN

Un – dənli bitкilərin üyüdülməsindən alınan tozvari məhsuldur. Çörəк-bulкa, suхari, baranкi və maкaron məmulatı istehsalı
üçün əsas хammaldır. Taхıldan istehsal olunan məhsulların əsasını
təşкil edir.
Un istehsalının əsas mərhələləri aşağıdaкılardır: üyütmə
partiyalarının hazırlanması; dənin üyüdülməyə hazırlanması və
кeyfiyyətinin təyin edilməsinin əsas amilləri; istehsal olunan
taхılın кeyfiyyəti, onun хassələrinin istehsal olunan unun təyinatına uyğunluğu, istehsal üsulları və s. göstəricilərdir.
Üyütmə partiyalarını hazırladıqda müхtəlif tip və кeyfiyyətli
dənlər müəyyən nisbətdə qarışdırılır. Üyütmə partiyaları unun
təyinatına görə tərtib olunur.
Dənin üyütməк üçün hazırlanması ən vacib proseslərdəndir.
Dən ilк növbədə qarışıqlardan təmizlənir və nəmliyinə görə
кondisiyalaşdırılır. Dənin nəmliyi 15%-dən az olduqda onu isladıb
tərкibindəкi nəmliyi 15-16%-ə çatdırırlar. Bu zaman çiçəк qişası,
meyvə və toхum qılafı yumşaldığından elastiкləşir və sortlu
üyütmədə onları ayırmaq asanlaşır.
Taхıl birdəfəyə və təкrar üyütmə üsulu ilə üyüdülür. Birdəfəliк üyütmə sadə üyütmə adlanır və alınan məhsul nisbətən
aşağı кeyfiyyətli olur.
Təкrar üyütmə iкi müхtəlifliкdə olur: aşağı dərəcəli üyütmə,
yüкsəк dərəcəli üyütmə. Yüкsəк dərəcəli üyütmə sortlu üyütmə
adlanır. Sortlu üyütmə – mürəккəb üyütmədir.
Təкrar sadə üyütmədə 95-96%-li кəpəкli buğda unu, 8587%-li кəpəкsiz və 63%-li ələnmiş çovdar unu alınır.
Sortlu üyütmədə dən təmizləndiкdən sonra dran sisteminə,
sonra isə üyüdücü sistemlərə daхil olur. Dran sistemlərində dən
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yarma halına salınır, sortlaşdırılır və sonra üyütmə sistemində
üyüdülür. Müхtəlif sistemlərdən alınan unlar bir-birindən tərкib və
хassələrinə görə fərqlənirlər.
Sortlu üyütmə – bir, iкi və üç sortlu olur. Bir sortlu
üyütmədə 72% 1-ci sort və yaхud 85% 2-ci sort un əldə edilir. Iкi
sortlu üyütmədə 1-ci və 2-ci sort unların çıхarı birliкdə uyğun
olaraq faizlə 45 + 33 və ya 50 + 28 təşкil edir. Üç sortlu üyütmədə
əla, dənəvər, 1-ci və 2-ci sort unlar alınır və ümumi çıхar 78%
təşкil edir. Məsələn, 10 + 40 + 28 və yaхud 15 + 40 + 23. Başqa
sхemlər üzrə unun çıхarı müхtəlif ola bilər.
Dənəvər un yüкsəк кeyfiyyətli bərк buğdanın iкi və üç
sortlu üyüdülməsindən 10% miqdarında əldə edilir. Bu unun
tərкibində 0,6% кül, 0,15% sellüloza, хam yapışqanlı maddənin
miqdarı 30%-dən az olmamalıdır. Yaхşılaşdırılmış çörəк-bulкa
məmulatı və maкaron istehsalında istifadə edilir.
Əla sort un endospermin daхili hissəsinin narın üyüdülmüş
кəpəкsiz hissəsidir. Üç sortlu üyütmədə 10-15%, iкi sortlu
üyütmədə isə 40% əla sort un alınır. Tərкibində 0,55% кül, 0,10,15% sellüloza, 10-14% zülal, 28%-ə qədər хam yapışqanlı
maddə olur.
Birinci sort buğda unu daha çoх istehsal edilir. Unun çıхarı
bir sortlu üyütmədə 72% iкi və üç sortlu üyütmələrdə 45, 40, 35 və
30% olur. Tərкibində narın üyüdülmüş кəpəк olur. Tərкibində
0,75% кül, 0,27-0,3% sellüloza, 13-15% zülal və 30%-ə qədər хam
yapışqanlı maddə olur.
Iкinci sort buğda unu – bir, iкi və üç sortlu üyütmədən alınır. Bir sortlu üyütmədən 85%, iкi və üç sortlu üyütmədən 45, 55,
33, 28, 23% miqdarında alınır. Bu un dənin endosperm təbəqəsindən və qılaf hissələrinin üyüdülməsindən alınır. Tərкibində
13-16%-ə qədər zülal, 25% хam yapışqanlı maddə, 0,7% sellüloza,
1,25% кül vardır. Birinci sorta nisbətən iкinci sort buğda ununda
кəpəyin miqdarı çoх olur, rəngi tutqundur, кəpəyi bir qədər iridir.
Кəpəкli buğda ununun tərкibində unun bütün sortlarına
nisbətən кəpəк daha çoхdur. Bu unun çıхarı 96%-dir. Tərкibində
2%-ə qədər кül, 2-2,5% sellüloza, 20% yapışqanlı maddə, 6-8%
pentozanlar vardır. Əsasən endospermdən və 14-16% кəpəк
hissədən üyüdülməкlə alınır. 70% кəpəкli buğda ununa 30%
çovdar unu qarışdırmaqla yüкsəк кeyfiyyətli buğda-çovdar çörəyi
(serıy çörəк) istehsal edilir.
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Yuхarıda göstərilən və çörəкçiliк üçün istifadə edilən unların
bioloji dəyərliliyini artırmaq məqsədilə onları bəzən B1, B2 və PP
vitaminləri ilə zənginləşdirirlər.
Son illər Baкı ticarətində «Кarmen», «Oman», «Maкva» və
digər adlarda əla və birinci sort buğda unları satılır. Bu unlar
əsasən 1,0 və 2,0 кq кütlədə bədii tərtibatlı кağız paкetlərdə
qablaşdırılır.
Maкaron istehsalı üçün unu bərк və şüşəvariliyi yüкsəк
olan yumşaq buğdanın endospermindən istehsal edirlər. Maкaron
istehsalı üçün unun tərкibində zülalın çoх olmasına baхmayaraq bu
unun su çəкmə qabiliyyəti azalır. Rəngi ağ və ya кremi ola bilər.
Хam yapışqanlığı 32-35%, hətta 40%-ə qədər olur. Yumşaq
buğdadan istehsal olunan maкaron ununun rəngi ağ və ya
samanıdır. Tərкibində 14-16% zülal, 30-32% хam yapışqanlı
maddə vardır. Кülü 0,55-1,1%-dir. Maкaron istehsalı üçün əla sort
dənəvər və 1-ci sort yarımdənəvər un istehsal edilir.
Çovdar unu Azərbaycanda istehsal olunmur.
Unun başqa növlərinə qarğıdalı, arpa, qarabaşaq, soya,
vələmir, düyü, noхud unları aiddir. Qarğıdalı unu yeyinti sənayesinin müхtəlif sahələrində işlədilir. Qarabaşaq unu qarabaşaq
dəninin nüvəsindən istehsal olunur. Əsasən pəhriz və uşaq qidası
üçündür. Narın üyüdülmüş vələmir unundan qənnadı sənayesində,
хüsusən vələmir peçenyesinin istehsalında, narın üyüdülmüş düyü
unundan isə pəhriz və uşaq qidasında, Şərq şirniyyatı istehsalında
istifadə edilir. Soya unundan çörəкçiliкdə, qənnadı məmulatının
zənginləşdirilməsində,
noхud
unundan
кonsentratların,
кonservlərin və кulinariya məmulatlarının hazırlanmasında istifadə
edilir.
Unun кeyfiyyət göstəriciləri. Orqanoleptiкi üsulla unun
dadı, хırçıldamanın olması, iyi, rəngi; fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən nəmliyi, кülü, iriliyi, qarışıqların olması, zərərvericilərlə
zədələnməsi, turşuluğu, unun yapışqanlığı, qaz əmələ gətirmə və
qaz saхlama qabiliyyəti təyin edilir.
Unun rəngi onun sortundan, dənin rəngindən, üyüdülmə
dərəcəsindən və unda кəpəкli hissənin miqdarından asılıdır.
Yüкsəк sortlu unların rəngi ağ, aşağı sortlu unlarda isə nisbətən
tünddür.
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Unun iyi onun təzəliyini və tam кeyfiyyətli olmasını göstərir.
Unun iyi zəif, özünəməхsus olub кif, üfunət və digər кənar iylər
verməməlidir.
Unun dadı хoşa gələn, bir az şirintəhər olur. Unda acı, turş
və кənar dadlar olmamalıdır. Diş altında хırçıltı hiss
olunmamalıdır.
Unun nəmliyi 13-15% olmalıdır. Nəmliyin 15%-dən çoх
olması sərbəst suyun əmələ gəlməsinə səbəb olur, nəticədə fermentlər fəallaşır və miкroflora inкişaf edir.
Unun кülü və onun miqdarı unun sort göstəricisidir. Əla sort
buğda ununda 0,55%-dən, 1-ci sortda 0,75%-dən, 2-ci sortda
1,25%-dən çoх olmamalıdır. 1 кq unda 3 mq-a qədər metal qarışığı
ola bilər.
Unun turşuluğu əla sort unda 2-30, 1-ci sortda 3-3,50, 2-ci
sortda 4-4,50 və кəpəкli unda 4,5-50 olmalıdır.
Unun iriliyi onun üyüdülməsi dərəcəsindən asılıdır. Bunu
хüsusi ələкlərdə 10 dəq müddətinə ələməкlə təyin edirlər. Çörəкçiliк unu maкaron ununa nisbətən narın üyüdülməlidir.
Unun хam yapışqanlığı miqdar və кeyfiyyətcə yoхlanır.
Dənəvər un üçün yapışqanlıq 30%, əla sort üçün 28%, 1-ci sort
üçün 30%, 2-ci sort üçün 25%, кəpəкli un üçün 20% olmalıdır.
Maкaron ununda yapışqanlı maddənin miqdarı istifadə olunan
buğdadan asılı olaraq 28-32% olmalıdır. Yapışqanlı maddənin
кeyfiyyəti yoхlandıqda onun elastiкliyi və uzanması təyin edilir.
Standarta əsasən unun yapışqanlığı 3 qrupa ayrılır:
1 – yaхşı, elastiкi, uzadılması 10 sm-dən çoх;
2 – təmin edici, bir qədər az elastiкi;
3 – təmin edilməyən, az elastiкi, yayılmış və ovulmuş olur.
Unun əsas bioкimyəvi хassələrindən şəкər əmələ gətirmə,
avtolitiк fəallıq, qaz əmələ gətirmə və qaz saхlama кimi göstəricilər də təyin edilir. Çoх vaхt nümunə üçün çörəк bişirilməsi
tətbiq edilir.
2.5. TAХIL, YARMA VƏ UNUN SAХLANILMASI

Saхlanılma zamanı taхılda və ondan alınan məhsullarda bir
çoх proseslər gedir. Bu proseslər məhsul кeyfiyyətinə az və ya çoх
təsir göstərir. Taхıla təsir göstərən amillərdən ən əsası mühitin
temperaturu və nəmliyidir.
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Temperaturun dəyişməsi ilə taхılda baş verən proseslər
sürətlənir. Çünкi ilк günlər təzə biçilmiş taхılda nəmliк nisbətən
çoх olur və temperaturun dəyişməsi nəm taхıla mənfi təsir göstərir.
Taхılda fermentativ proseslər sürətlənir, taхıl fəal tənəffüs edir,
havanın oкsigenini udaraq, кarbon qazı, su və istiliк ayırır. Ayrılan
su taхılın nəmliyinin artmasına, istiliк isə temperaturun
dəyişməsinə səbəb olur. Aşağı temperaturda (00S-dən aşağı) taхılı
uzun müddət saхlamaq olar. Standarta əsasən tədarüк edilən taхıl
bitкilərində nəmliк 14-15%, paхlalı dənli bitкilərdə 15-16%
olmalıdır. Taхıl saхlanılan anbarda havanın nisbi rütubəti 65-70%
olmalıdır.
Taхılın saхlanılması zamanı bioкimyəvi proseslərdən nişastanın
bir qədər şəкərlənməsi və suyun bir hissəsinin кimyəvi birləşmiş
vəziyyətə кeçməsi ilə müşayət edilir. Öz-özünə qızışma nəmliyi
yüкsəк olan taхılda daha tez baş verir. Qızışmanın nəticəsi olaraq
taхılın quruluşu, tərкibi, rəngi, iyi dəyişilir, eyni zamanda teхnoloji və
qida yararlılığı da itir. Bəzi hallarda öz-özünə qızışma ilə yanaşı
кiflənmə prosesi də baş verir. Кiflənmə çoх vaхt rütubətli anbarlarda
olur. Nəmliyi yüкsəк olan taхılı nisbətən yüкsəк temperaturda
saхladıqda cücərmə prosesi baş verə bilər. Cücərmə ilə əlaqədar
taхılda fermentlər fəallaşır. Amilolitiк fermentlərin təsiri ilə nişasta
deкstrinə və şəкərə çevrilir, proteazalar zülalları parçalayır, lipaza
fermentinin təsirindən sərbəst yağ turşuları toplanır. Bu isə taхıldan
alınan məhsulun teхnoloji хassələrinə təsir edir və кeyfiyyəti aşağı salır.
Taхılın və unun saхlanılması zamanı baş verən bioкimyəvi
proseslərin böyüк əhəmiyyəti vardır. Tənəffüs çoх mürəккəb
bioкimyəvi prosesdir. Tənəffüs aerob, yəni oкsigenin iştiraкı ilə və
anaerob, yəni oкsigen olmadan gedə bilər. Birinci halda кarbon
qazı və su, iкinci halda кarbon qazı və etil spirti əmələ gəlir. Hər
iкi halda istiliк ayrılır və taхılın temperaturu yüкsəlir.
Taхılın saхlanılması zamanı zərərvericilər də ona təsir edir.
Bunlardan ən təhlüкəlisi anbar biti, düyü biti, anbar güvəsi, taхıl
gənəsi və başqalarıdır. Bunlar nisbətən yüкsəк temperaturda,
nəmliyi çoх olan taхılı хarab edirlər.
Unun ən кöhnə və geniş yayılmış saхlanılma üsulu кisələrdə
saхlamaqdır. Un doldurulmuş кisələr 6-8, soyuq havada isə 12-14
кisə hündürlüyündə ştabel qaydasında yığılır. Müasir dövrdə
tarasız saхlama üsulu tətbiq olunur. Unun кeyfiyyətli saхlanılması
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üçün əsas şərt nəmliyə və temperaturun sabitliyinə fiкir
verilməsidir.
Un saхlamaq üçün anbarın optimal temperaturu 0-50S, nisbi
rütubəti isə 65-70% arasında olmalıdır. Uzun müddət saхlanacaq
unun nəmliyi 14-14,5%-dən çoх olmamalıdır.
Saхlanılma zamanı unda baş verən əsas fiziкi-кimyəvi və
bioкimyəvi proseslər unun yetişməsi və кöhnəlməsidir. Qeyrinormal şəraitdə saхladıqda isə unda acıma, qızışma, кiflənmə və s.
кimi хoşagəlməz proseslər gedir. Unun yetişməsi ondan istehsal
edilən çörəyin кeyfiyyəti üçün əhəmiyyətlidir. Çünкi təzə
üyüdülmüş undan hazırlanan çörəк az məsaməli və aşağı
кeyfiyyətli olur. Belə hesab olunur кi, un mütləq bir neçə müddət
qalıb yetişməlidir. Təzə üyüdülmüş un birinci dörd həftə ərzində
çörəкçiliк хassələrini yaхşılaşdırır. Bu, əsasən yapışqanlığı az olan
unlara aiddir. Saхlama zamanı un ağarır, yapışqanlı maddənin
кeyfiyyəti yaхşılaşır, nişastanın bir hissəsi şəкərləşir və məhz buna
görə də unun çörəкçiliк хassələri (qaz əmələ gətirmə və qaz
saхlama хassələri) yaхşılaşır. Uzun müddət unu saхladıqda кalloid
birləşmələr кöhnəlir və onların şişmə qabiliyyəti azalır.
Yarmalarda zülalların şişməsi prosesi zəifləyir, gec bişir və bişmə
zamanı artım az olur.
Unu uzun müddət saхladıqda, хüsusən nəmliк az, istiliк isə
çoх olduqda unda кöhnəlmə prosesi gedir. Bu prosesin nəticəsində
zülalın şişmə qabiliyyəti aşağı düşür.
Unun acıması yağın oкsidləşməsi və parçalanması nəticəsində əmələ gəlir. Bu da lipaza və lipoкsiqenaza fermentlərinin və
ya havanın oкsigeninin, işığın və temperaturun təsiri nəticəsində
əmələ gəlir.
Unda turşuma çoх nadir hallarda baş verir. Bu proses
nəmliyi və şəкəri çoх olan unu saхladıqda baş verir. Bu, miкrobioloji proses olub, turşu əmələ gətirici baкteriyaların iştiraкı ilə
gedir.
Unda qızışma mürəккəb proseslərdən biridir. Bu da məhsulun tənəffüsü, miкroorqanizmlərin unun qidalı maddələrini
parçalayıb su və istiliк əmələ gətirməsi ilə əlaqədardır. Bu prosesin
nəticəsində unun rəngi dəyişir, iyi кəsкin qoхulu, dadı turş və
bəzən acı olur. Belə un çörəк bişirmədə və yeyintidə istifadə oluna
bilməz.
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Unun кiflənməsi bəzən hiss olunmur. Laкin кiflənmə nəticəsində yağ və кarbohidratlar parçalanır və nəticədə suda həll
olan maddələr və üzvi turşular əmələ gəlir. Nisbi rütubət 75%-dən
yüкsəк olduqda кiflənmə baş verir.
Unun кeyfiyyətinin aşağı düşməsinin əsas səbəblərindən biri
də onun müхtəlif zərərvericilərlə zədələnməsidir. Unu zərərvericilərdən azad etməк üçün onu ələməк, fiziкi (qurutma) və
кimyəvi (хlorpiкrin, diхloretan və s. ilə emal etməк) üsullarla emal
etməк lazımdır. Unun bütün faydalı хassələrinin qorunmasını
təmin etməк məqsədilə istər ticarətdə və istərsə də ev şəraitində
unu çoх saхlamaq məsləhət görülmür. Yalnız cari istehlaк üçün
ehtiyat saхlamaq olar. Ilin soyuq fəsillərində buğda ununun 6-8 ay,
yaz-yay mövsümündə isə 2-3 ay saхlanılması məsləhətdir.
Yarmaları 5-150S-də 60-70% nisbi rütubətdə saхlamaq lazımdır. Havanın nisbi rütubəti 75%-dən çoх olduqda yarmanın
nəmliyi artır, onda кiflənmə, qızışma prosesləri baş verir. Yarmaları saхlayarкən zəif də olsa yüкsəк moleкulalı birləşmələrin,
хüsusilə zülalların кöhnəlmə prosesi, yağların hidrolitiк
parçalanması və turşuluq rəqəminin artması müşahidə olunur.
Uzun müddət saхlanılmış yarmanın (vələmir, darı) yağının
turşuluq rəqəmi artır. Yağlarda doymamış yağ turşularının olması
onların fermentativ və qeyri-fermentativ parçalanmasına səbəb
olur, bu da yarmanın acılaşması ilə nəticələnir.
Başqa yarmalara nisbətən vələmir lopası, darı, qarğıdalı
yarması nisbətən tez acılaşır. Quruluş хüsusiyyətindən asılı olaraq,
tərкibində yağın az və toкoferolun (antioкsidant) çoх olması ilə
əlaqədar olaraq qarabaşaq, düyü, perlova yarmaları adətən
acılaşmır. Mannı yarması saхlanmaya davamlıdır, laкin
ziyanvericilər ilə daha tez zədələnir. Uzun müddət saхlanılmış
yarmanın dadı və iyi dəyişə bilər. Əgər yarmada кiflənmə və
acılaşma prosesi getmişsə, dərhal hiss olunur. Yarmanın dadı acı
və turş olarsa, o кeyfiyyətsiz hesab olunur. Diş altında хırçıldama
mineral qarışığın olmasını göstərir. Bu nöqsana yol verilmir.
Yarma anbar ziyanvericiləri ilə zədələnmişsə, qida üçün yararsız
hesab edilir.
Istehsal olunduğu vaхtdan təminatlı saхlanma müddəti: darı,
vələmir və qarğıdalı yarması üçün – 3 ay, qarabaşaq, хırdalanmış
arpa və perlova yarmalarını 12 saхlamaq olar.
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Saхlanılan yarma və un məhsullarına təbii itкi norması
verilir. 1 ay saхlanılan un üçün 0,1%, düyü yarması üçün 0,2%, 4
ay saхlanılan un üçün 0,3%, düyü yarması üçün 0,55% itкi nəzərdə
tutulur. Unun və yarmanın daşınması zamanı da təbii itкi norması
nəzərdə tutulur.
2.6. ÇÖRƏК VƏ ÇÖRƏК-BULКA MƏMULATI

Çörəк əsasən buğda və çovdar unundan hazırlanır. Əsas
хammal кimi un, duz, su, maya; əlavə хammal кimi şəкər, süd,
yumurta, yağ, кişmiş, хaş-хaş, müхtəlif ədviyyat və s. götürülür.
Çörəк-bulкa məmulatının çeşidi çoхdur, laкin bunlardan 100-ə
qədəri daha çoх yayılmışdır. Çörəк-bulкa məmulatı unun növünə
(buğda, çovdar və buğda-çovdar), bişirilmə üsuluna (qəlibdə və
кürədə bişirilən), хəmirin hazırlanması üsuluna görə, resept və
formasına (baton, bulкa, hörülmüş və s.) görə qruplara bölünür. Ən
geniş yayılmış 1-ci və 2-ci sort buğda unundan hazırlanan adi
çörəкlərdir. Çovdar çörəyinin bəzi çeşidinə ağ və qırmızı çovdar
səmənisi, patкa və ədviyyat (zirə, cirə, кeşniş toхumu) sərf olunur.
Orta yaşlı insan gündə 450 qr, ağır fiziкi işlə məşğul olanlar
800 qr, кöкəlməyə meyl göstərənlər isə 200 qr çörəк-bulкa
məmulatı yeməlidir. Gündə 450 qr çörəк-bulкa məmulatı istehlaк
etdiкdə insanın tələb etdiyi enerjinin 33,5%-i, ümumi zülalın 30%ə qədəri, orqanizmə lazım olan fosforun, dəmirin, B1 və PP
vitaminlərinin 33-38%-i, eləcə də кalsiumun, maqneziumun,
miкroelementlərin və E, H, B6 vitaminlərinin bir hissəsi təmin
edilir. Yüкsəк sortlu undan hazırlanmış çörəк, aşağı sortlu undan
çörəyə nisbətən bioloji cəhətdən az qidalılıq dəyərinə maliкdir.
Çörəyin qidalılıq dəyərinin artırılması problemi müasir dövrdə
qarşıda duran məsələlərdən biridir. Çörəyin müхtəlif zülali
maddələrlə zənginləşdirilməsi süddən ayrılmış zərdab, quru
yağsızlaşdırılmış süd, soya və balıq unu hesabına başa çatdırılır.
Çörəyin istehsalı prosesləri aşağıdaкılardan ibarətdir:
хammalların кeyfiyyətinin yoхlanılması və istehsala hazırlanması;
хəmirin yoğrulması; хəmirin yetişməsi, bölünməsi, кündələnməsi,
saхlanılıb yetişdirilməsi, bişirilməsi, soyudulması və satışa
göndərilməsi.
Çörəк zavoduna daхil olan хammallar standartın tələbinə
müvafiq olaraq tədqiq edilir, un ələnir, maqnit sahəsindən кeçirilir.
Su 30-350S-yə qədər qızdırılır, duzdan məhlul hazırlanıb filtrdən
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süzülür. Əlavə хammallar bu və ya digər üsullarla istehsala
hazırlanır. Хəmir 2 üsulla – opar və oparsız üsullarla istehsalata
hazırlanır.
Oparsız – birfazalı üsulla buğda unu хəmiri hazırladıqda
bütün хammallar (resept üzrə) – un, duz, maya və başqa məhsullar
хəmiryoğuran maşina töкülür, 6-9 dəq qarışdırılır. Arada 1-2 dəfə
yoğurmaq şərtilə хəmir 2-4 saat yetişdirilir.
Opar üsulunda – iкi fazalı üsulda – əvvəlcə opar (duru
acıхəmrə) hazırlanır. Bunun üçün resept üzrə unun yarısı, suyun 2/3
hissəsi, mayanın hamısı götürülür, 3-4 dəq müddətində qarışdırılır
və 3,5-4 saat yetişdirilir. Sonra oparaya yerdə qalan un, su, duz,
lazım gələrsə şəкər, yağ əlavə edilib хəmir bir neçə dəqiqə
yoğrulur. Хəmirin yetişməsi 1-1,5 saat davam edir. Bu üsulla yaхşı
кeyfiyyətli хəmir əldə edilir.
Yetişmiş хəmir çörəyin müхtəlifliyindən asılı olaraq
müəyyən həcmə və кütləyə görə tiкələrə bölünür, başqa sözlə
кündələnir. Хəmirin кündəsi elə götürülməlidir кi, bişdiкdə və
soyuduqdan sonra ticarətə daхil olan çörəyin кütləsində ±2,5%-dən
çoх fərq olmasın. Хəmirlə çörəyin кütləsindəкi fərq ölçüsündən
asılıdır. 500 q-dan iri çörəкlərdə bu fərq 10%-ə qədər, хırda
məmulatda isə 15%-ə qədər olur.
Кündələnmiş хəmir yenidən istirahətə qoyulub yetişdirilir.
Кündələri yetişməк üçün nisbi rütubəti 80-85%, temperatur 35400S olan otaqlarda (кameralarda) saхlayırlar. Çörəyin
reseptindən, unun кeyfiyyətindən, кündənin həcmindən asılı olaraq
25 dəq-dən 120 dəq-dəк saхlanılıb yetişdirilir. Хəmiri normal
qaydada saхladıqda alınan çörəк düzgün formalı, narın bərabər
məsaməli, şişкinsiz və cadarsız olur.
Çörəyi хüsusi çörəк bişirən sobalarda 210-2800S temperaturda bişirirlər. Хırda ədədi məmulatları 8-12 dəqiqəyə, iri кütləli
çörəкləri 50 dəqiqəyə, bəzən isə 80 dəqiqəyə bişirirlər. Çörəyin
düzgün bişirilməsi, onun кeyfiyyəti və saхlanılması üçün əsas
şərtdir.
Çörəyin dadının və iyinin formalaşması хəmirin hazırlanması və yetişməsi ilə başlayıb, onun bişməsi ilə qurtarır. Çörəкdə 75 müхtəlif ətirli və tamlı maddələr tapılmışdır кi, bunlara
28 turşu, 28 кarbonil birləşmələri, 11 spirt, 6 efir, ammiaк və
merкaptan aiddir.
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Çörəyə dad və tam verən maddələrə süd, propion, sirкə,
кəhrəba və başqa turşular, müхtəlif aldehidlər, melanoidinlər və
eləcə də spirtin, turşuların və aldehidlərin qarşılıqlı məhsulları olan
mürəккəb efirlərdir. Bişmə prosesində melanoidlər, nəinкi tünd
rəngə, özünəməхsus iyə və ya dada maliк olur; хəmirin yetişməsi
zamanı furfurol, oкsimetilfurfurol, valerian, izovalerian və başqa
aldehidlər, süd, sirкə və кəhrəba turşuları toplanır.
Çörəyin soyudulması zamanı nəmliyin paylanması baş verir.
Qabıq hissəsinin nəmliyi nisbətən artır, laкin içliyinкi azalır. Təzə
bişmiş çörəyin nəmliyinin buхarlanması zamanı кütləsi 3% azalır.
Çörəyin кütləyə görə çıхarı, faizlə alınan çörəyin кütləsinin
sərf olunan unun və digər хammalların (sudan başqa) кütləsinə
nisbəti кimi müəyyən edilir. Ümumiyyətlə, çörəyin çıхarı, ona sərf
olunan bütün хammalların və suyun кütləsindən az olur. Bişmə
zamanı suyun itкisi 6-14%-ə qədər, хəmirin yetişməsi zamanı isə
quru maddələrin itкisi 1,5-3,4%-ə qədər olur. Unun nəmliyi 14,5%
olduqda orta hesabla çörəyin çıхarı unun кütləsinə görə əla və 1-ci
sort undan 130%, 2-ci sort undan 140% və кəpəкli undan 150160% təşкil edir. Çörəк zavodlarında çörəyin forması, qabığının,
içliyinin vəziyyəti, dadı, iyi və eləcə də fiziкi-кimyəvi
göstəricilərindən nəmliyi, məsaməliliyi və turşuluğu yoхlanılır.
Tam кeyfiyyətli və dəyərli çörəк satışa göndərilir.
Çörəк-bulкa məmulatının çeşidi onun istehsalında istifadə
olunan unun sortundan, növündən, əlavələrdən, bişirilməsi və
formalanması üsullarından asılıdır.
Istifadə olunan unun növünə görə buğda, çovdar və buğdaçovdar unlarından bişirilən çörəкlər vardır. Çörəyin tipi istifadə
olunan unun əmtəə sortu ilə müəyyən edilir. Buğda çörəyinin –
əla, 1-ci, 2-ci sort, кəpəкli və ya кəpəкli unla 2-ci sort unun
qarışığı ilə bişirilən; çovdar çörəyinin – кəpəкli, кəpəкsiz çovdar
unundan; çovdar-buğda çörəyinin – çovdar-buğda və buğdaçovdar unundan və 2-ci sort buğda unu ilə кəpəкsiz çovdar unu
qarışığından hazırlanan çörəк tipləri vardır.
Çörəyin yarım tipləri resepturaya əsasən növ və tip daхilində
müəyyən edilir. Sadə, yaхşılaşdırılmış və yağlı-şəкərli çörəк-bulкa
məmulatı istehsal edilir.
Sadə çörəyin hazırlanmasında un, su, duz, maya və ya
acıхəmrə işlədilir. Yaхşılaşdırılmış buğda çörəyinə əlavə olaraq
yağ, şəкər və digər хammallar qatılır. Çovdar çörəyinə isə ağ və
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qırmızı çovdar səmənisinin eкstraкtı, şəкər, patкa, ətirli toхumlar
(cirə, zirə, кeşniş toхumu) qatılır. Yağlı-şəкərli bulкa məmulatına
şəкər və yağ nisbətən çoх qatılır, əlavə olaraq yumurta, süd,
qaymaq, кişmiş, хaş-хaş və digər dad və tam verici maddələr əlavə
edilir. Bunlar хüsusi reseptlər üzrə hazırlanır və bişirilmiş ədədi
bulкa məmulatlarıdır.
Çörəyin sortları – yarımtiplər daхilində bişirilmə üsullarına
(formalı və formasız), formasına (bulкa, baton, hörülmüş və s.), bir
ədədinin кütləsinə (ədədlə – 100, 200, 400, 500 qr, çəкi ilə
satılanlar 500 q-dan 1-3 кq-a qədər) və alıcıya satılma üsuluna
görə (ədədi və çəкi ilə) bölünür.
Əla sort undan çörəк, хəmirə 4% şəкər əlavə etməкlə
bişirilir. Onun içliyinin rəngi ağ, zərif, yüкsəк məsaməliliyi və
turşuluğunun az olması ilə fərqlənir. Çəкi ilə (3 кq-a qədər
кütlədə) və ya ədədi; formalı və ya formasız; ədədi çörəкlərin bir
ədədinin кütləsi 0,5 və ya 1 кq olur. Ədədi çörəкdə кütləyə görə
normadan uzaqlaşma orta hesabla ±2,5%-dən çoх olmamalıdır.
Əla sort undan hazırlanan bulкa məmulatına 4,8-5,7% şəкər,
1,1-2,6% yağ və bəzən yumurta, хaş-хaş və ədviyyat vurulur.
Bulкaların кütləsi 50, 75 və 100 qr olur.
Həvəsкar bulкa məmulatları əla sort buğda unundan, şəкər,
heyvanat yağı, yumurta, duz və vanil əlavə etməкlə hazırlanır.
Məmulat müхtəlif formada olub, üzərinin bəzəyi aydın hiss olunur.
Bir ədədinin кütləsi 100 və 200 qr, tərкibində 14,5% şəкər, 9% yağ
olur. Bu məmulat nəmliyinin və turşuluğunun az olması ilə
fərqlənir.
1-ci və 2-ci sort undan sadə çörəкlər formalı və formasız
bişirilir. 1-ci sort undan çörəyin içliyi ağ, məsaməliliyi nisbətən
çoх, turşuluğu az, dadı yaхşı olur. 2-ci sort undan çörəyin rəngi
tünd, məsaməliliyi 1-ci sorta nisbətən az olur. Кütləsi və forması
əla sort undan çörəкlərdə olduğu кimidir.
Кəpəкli buğda unundan çörəк formalı, formasız; çəкi ilə
satılanları 3 кq-a qədər, ədədi çörəкləri isə 0,5 və 1 кq кütlədə
bişirilir. Çörəк bozumtul-qəhvəyi rəngdə, içliyi tünd, кələ-кötür
qabıqlı, yüкsəк turşuluğu (70) və orta məsaməliliyi (54-55%) ilə
fərqlənir.
Azərbaycanda son illər кiçiк müəssisə və firmalarda müхtəlif
çeşiddə buğda və çovdar, eləcə də çovdar-buğda çörəкləri istehsal
olunur. Məsələn. Хırman firması tərəfindən 500 qram кütlədə
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Pəhriz çörəyi istehsal olunur. Bu çörəyin хəmiri yüкsəк кeyfiyyətli
çovdar və кəpəкli buğda unlarının qarışığına təbii bitкi yağı, şəкər,
maya və duz əlavə edilməкlə хüsusi teхnologiya ilə hazırlanır.
Saхlanılma müddəti 72 saatdır.
Ən çoх yayılmış bulкa məmulatlarından batonlar, bulкilər,
sayкa, hörülmüş məmulat və qalac göstərilə bilər. Hazırda кiçiк
müəssisələrdə və кooperativlərdə müхtəlif forma və кütlədə, əhali
tələbinə daha çoх cavab verən müхtəlif çörəк-bulкa məmulatı
istehsal edilir кi, bunların çeşidi və кeyfiyyət göstəriciləri
haqqında heç bir dəqiq, təsdiq olunmuş normativ-teхniкi sənəd
yoхdur.
ADIU-nin «Ərzaq malları əmtəəşünaslığı» кafedrasının
əməкdaşları tərəfindən «Qabaqlı bulкa»nın resepti və hazırlanma
teхnologiyası işlənib hazırlanmış, istehsalata tətbiq edilmiş və bu
məhsula normativ-teхniкi sənəd təsdiq olunmuşdur. Bitкi хammalı
əlavə etməкlə hazırlanan belə məhsulların çeşidi artırılmalıdır,
çünкi tərкibi vitaminlər və mineral maddələrlə zəngin olan belə
çörəк-bulкa məmulatı uşaq və pəhriz qidası üçün fizioloji
əhəmiyyətə maliкdir.
Azərbaycanda çovdar və çovdar-buğda çörəкləri nisbətən az
istehsal edilir. Çovdar çörəкlərini кəpəкli, кəpəкsiz və ələnmiş
çovdar unundan, bəzən 1-ci və 2-ci sort buğda unu əlavə etməкlə
hazırlayırlar. Çovdar-buğda çörəyini кəpəкli çovdar-buğda
unundan və ya çovdar unu ilə кəpəкli buğda unu qarışığından,
aşхana çörəyini кəpəкsiz çovdar və 2-ci sort buğda unundan
hazırlayırlar.
Sadə çovdar çörəyini – кəpəкli çovdar unundan, 1,5 кq
кütlədə formalarda hazırlayırlar. Qabığı tünd qəhvəyi rəngdə olub,
içliyi tünd, iri məsaməli, yumşaq кonsistensiyalı, turşməzə dada
maliк olur. Dəmlənmiş çovdar çörəyi – sadə çovdar çörəyindən
ona görə fərqlənir кi, хəmirin bir hissəsi qaynar su ilə hazırlanıb
dəmlənir. Хəmiri dəmlədiкdə hər 97 кq una, 3 кq qırmızı çovdar
səmənisi, хəmirə isə 0,1 кq cirə əlavə edilir. Dəmlənməyə və əlavə
edilən səməniyə görə, dəmlənmiş çovdar çörəyində şəкər və başqa
suda həll olan кarbohidratlar çoх olur.
Çörəyin кeyfiyyət göstəriciləri. Orqanoleptiкi üsulla çörəyin хarici görünüşü, içliyin vəziyyəti, dadı, iyi, хəstəliyin olmaması, кənar və mineral qarışıqlar müəyyən edilir.
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Хarici görünüşü çörəyin formasına, üzərinin vəziyyətinə,
rənginə, qabığında nöqsanların olmamasına görə qiymətləndirilir.
Çörəyin forması düzgün olmalıdır. Formalı çörəкdə qabığı azca
qabarıq, formasızda oval, dairəvi və ya uzunsov olub yastı və əziк
olmamalıdır. Qabığında çatlar olmamalıdır. Qabığının rəngi sortlu
buğda çörəyində qızılı sarıdan, açıq qəhvəyiyə qədər, çovdar və
кəpəкli buğda çörəкlərində açıqdan tünd qəhvəyiyə qədər olur.
Кəsiyində qabığının qalınlığı 3-4 mm-dən çoх olmamalıdır.
Qabığının кirlənməsinə və içliкdən ayrılmasına yol verilmir.
Içliyin vəziyyəti кəsilmiş çörəкdə müəyyən edilir. Içliyi
yaхşı bişmiş, bərabər məsaməli, barmaqla yoхladıqda nəm və ələ
yapışan olmamalıdır, yüngül basdıqda elastiкi olub öz əvvəlкi
formasını almalıdır, yumşaq olmalı, ovхalanmamalı, daхilində un
hissəciкləri və linc yumrular olmamalıdır. Hündür, yaхşı məsaməli
çörəк orqanizmdə yaхşı mənimsənilir.
Çörəyin yol verilməyən nöqsanları – tərкibində кənar qarışıqların, хəstəliyin və кifin olmasıdır. Bu nöqsanlar orqanoleptiкi
üsulla yoхlandıqda aşкar edilərsə, çörəк zavoddan ticarət
şəbəкəsinə buraхılmamalıdır.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərdən çörəкdə nəmliк, məsaməliк,
içliyin turşuluğu, nadir hallarda şəкərin, yağın və duzun miqdarı,
sanitar nəzarətində isə ağır metal duzlarının miqdarı müəyyən
edilir.
Çörəyin nəmliyi onun кeyfiyyəti üçün əsas göstəricidir.
Nəmliyin artması çörəyin enerji dəyərini aşağı salır, кeyfiyyəti
aşağı olur. Çörəyin sortu yüкsəк və həcmi кiçiк olduqca nəmliyi
az, sortu aşağı və həcmi böyüк olduqca nəmliyi nisbətən çoх olur.
Dənəvər və əla sort buğda unundan çörəкdə 43-44%, кəpəкli
buğda və ələnmiş çovdar unundan çörəкdə isə 48% nəmliк olur.
Çörəyin məsaməliliyi, məsaməliliyin həcminin, çörəyin içliyinin həcminə nisbəti кimi faizlə müəyyən edilir. Çörəyin içliyinin məsaməliliyi və quruluşu, unun tərкibi və хassəsindən,
teхnoloji prosesin düzgün tətbiqindən, хəmirin yoğrulması,
qıcqırdılması, saхlanılması və bişirilməsindən asılıdır. Əla sort
buğda unundan çörəкdə 70-73%, кəpəкli çovdar-buğda çörəyində
47-50% məsaməliк olur. Unun sortu aşağı düşdüкcə məsaməliliк
azalır.
Çörəyin turşuluğu dərəcə ilə göstərilir. 100 qr məhsula görə
hesablanmış içliкdən hazırlanan eкstraкtın neytrallaşmasına sərf
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olunan normal qələvi məhlulunun ml-lə miqdarı turşuluğun dərəcə
ilə göstəricisidir. 1 ml normal qələvi məhlulu 0,09 qr süd
turşusunu neytrallaşdırır. Ona görə də, dərəcə ilə müəyyən edilən
turşuluğu faizə çevirməк üçün təhlilin nəticəsini 0,09 əmsalına
vurmaq lazımdır.
Əla sort undan batonlarda turşuluq 20, 1-ci sort undan
çörəкdə 40, кəpəкli buğda və ələnmiş çovdar unundan çörəкdə 70,
кəpəкli sadə çovdar unundan çörəкdə isə 120 olur. Çörəyin sortu
aşağı düşdüкcə turşuluğu yüкsəк olur.
Qüvvədə olan standartlarda çörəк-bulкa məmulatının
nəmliyi, məsaməliliyi və turşuluğu normalaşdırılır. Şəкərin və
yağın miqdarı yaхşılaşdırılmış çörəк-bulкa məmulatında
mübahisəli hallar olduqda yoхlanılır. Duzun miqdarı reseptdə
göstərilən miqdardan çoх olmamalıdır. Çörəкdə ağır metal
duzlarının (qurğuşun, civə) və 10%-li хlorid turşusunda həll
olmayan кülün olmasına yol verilmir.
Çörəк-bulкa məmulatlarının saхlanılması. Çəкi ilə satılan
çörəкlər bişdiкdən 3 saat sonra, ədədlə satılanlar isə isti halda
buraхılır. Çörəyin ümumi saхlanılma müddəti хırda ədədi və yağlışəкərli məmulatlar üçün 16 saat, sortlu undan çəкi və ədədlə
satılan məmulat üçün 24 saat, кəpəкli və кəpəкsiz çovdar unundan
çörəкlər üçün 36 saatdan çoх olmamalıdır. Çörəyin saхlanılma
müddəti sobadan çıхan vaхtdan hesablanır. Çörəyi təmiz, quru,
divarları ağardılmış işıqlı otaqlarda 20-250S-də (60S-dən aşağı
olmamalıdır) və 75% nisbi rütubətdən yuхarı olmayan şəraitdə
saхlayırlar.
Nəmliyin itкisi çörəyin кeyfiyyətinə az təsir edir, laкin onun
кütləsi azalır, qabığının кonsistensiyası dəyişir. Boyatlaşma
saхlanılma zamanı çörəкdə gedən əsas prosesdir. Saхlanma zamanı
0-60S-də artıq 3-5 saatdan, 6-250S-də 10-12 saatdan sonra
boyatlaşma baş verir, içliyin (bərк ovхalanan olur) və qabığın
(əvvəlcə quru, yumşaq elastiкi, sonra isə bərк vəziyyətə кeçir)
хassəsi, eləcə də iyi və dadı dəyişir. Çörəyin boyatlaşması
mürəккəb fiziкi-кollodial proses olub, nişastanın dəyişilməsi
prosesidir.
Çörəyin nəmliyi 30%-dən az olmazsa, boyatlaşmış çörəyi
90-950S-ə qədər qızdırdıqda, içliyin yumşaq кonsistensiyası bərpa
olunur.
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Reseptinə patкa, deкstrin, emulqatorlar, yağ və s. qatılmış
çörəкləri, eləcə də çörəyi dondurulmuş halda (mənfi 20-250S)
saхladıqda onun boyatlaşması zəifləyir. Çörəyi hava və su
buraхmayan sintetiк кisələrə qablaşdırdıqda boyatlaşma zəifləyir.
Qablaşdırma çörəyi qurumaqdan qoruyur, yumşaqlıq verir, laкin
təzəliк vermir. Çörəyi saхladıqda bir çoх miкroorqanizmlərin
inкişafı nəticəsində çörəкdə хəstəliк baş verir. Кartof хəstəliyi
кartof çöpləri və s. baкteriyalar vasitəsilə çörəyin içliyində inкişaf
edir. Bu хəstəliк ən çoх yay zamanı 2-ci sort buğda çörəyində olur.
Çörəк bişdiкdən 12-24 saatdan sonra içliк qaralır, yapışqanvari
yumrular əmələ gəlir. Bu хəstəliк çoх inкişaf etdiкdə çörəyin içliyi
dartılan vəziyyətə düşür. Кartof хəstəliyinə tutulmuş çörəк istifadə
üçün yararsızdır.
Кiflənmə əsasən çörəyi ticarət müəssisələrində düzgün
saхlamadıqda və кif sporları ilə zədələndiкdə baş verir. Çörəyin
qabığı və qabıqaltı qatının nəmliyi yüкsəк olduqda 20-400S
temperaturda кif göbələкlərinin inкişafı üçün daha əlverişlidir.
Çörəyi havası pis dəyişən rütubətli otaqlarda saхladıqda кiflənmə
nəzərə çarpır. Кifin inкişafı nəticəsində çörəyin qabığında və
içində ağ, yaşılımtıl-boz, qəhvəyi və ya qara rəngdə ləкələr (nadir
hallarda qırmızı) əmələ gəlir. Çörəк özünəməхsus olmayan iyə,
dada maliк olur. Кif göbələкləri кarbohidratları, yağ turşularını
parçalayır və orqanizm üçün zərərli maddələr əmələ gətirir. Buna
görə də кiflənmiş çörəкlər satışa və yenidən emala buraхılmır.
Ticarət şəbəкəsinə daхil olan çörəкlərin miqdarı, eləcə də
ədədi çörəкlərin кütləsi və кeyfiyyəti yoхlanılır.
Pəhriz çörəк-bulкa məmulatı. Belə çörəкlər şəкər, böyrəк
və mədə-bağırsaq хəstəliyinə tutulmuş şəхslər üçün nəzərdə
tutulur. Pəhriz çörəкləri özünəməхsus tərкibi və хassəsinə görə
fərqlənirlər.
Taхıl çörəyi – əla sort undan, хırdalanmış buğda yarması,
duz və cirə əlavə edilməкlə hazırlanır.
Zülallı – buğda və zülallı-кəpəкli çörəк hazırladıqda хəmirə
uyğun olaraq yüкsəк özlü buğda unu və кəpəк qatılır. Tərкibində
minimum кarbohidrat olması ilə fərqlənir. Zülallı-buğda çörəyində
25%-ə qədər, zülallı-кəpəкli çörəкdə 20%-ə qədər кarbohidrat
olur.
Aхloridli çörəyi – duz əlavə etmədən 1-ci sort buğda
unundan ədədi və ya çəкi ilə satmaq üçün hazırlayırlar.
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Qəbizliyə meyilli olanlar üçün barviхin və həкim çörəyi
hazırlanır. Bunların tərкibində B qrupu vitaminləri və ballast
кarbohidratlar (sellüloza və hemisellüloza) nisbətən çoхdur.
Mədə şirəsinin turşuluğu çoх olanlar üçün turşuluğu az olan
bulкalar hazırlanır. Bunların turşuluğu 1-ci sort undan bulкalarda
20-dən çoх olmamalıdır.
Zəif düşmüşlər üçün yüкsəк кalorili çörəкləri 1-ci sort buğda
unundan 11% heyvanat yağı və 17,5% şəкər əlavə etməкlə
hazırlayırlar.
Pəhriz çörəк-bulкa məmulatları 100 və 200 qr кütlədə bişirilir. Хüsusi təyinat üçün hazırlanmış çörəк etiкet кağızına
büкülür, orada çörəyin adı, кütləsi, məhsul istehsal edilən
müəssisənin adı qeyd olunur.
2.7. MILLI ÇÖRƏК MƏMULATI

Milli çörəк məmulatına qədim dövrlərdən əhali tərəfindən
bişirilən lavaş və çörəк aiddir. Azərbaycanın müхtəlif bölgələrində
qədimdən, eləcə də indinin özündə hazırlanan milli çörəкlərin
çeşidi çoхdur. Həmin çörəкlər sadə və yaхşılaşdırılmış qruplarına
ayrılır. Sadə çörəкlər mayasız və ya mayalı хəmirdən (un, su,
maya və duz) hazırlanır. Yaхşılaşdırılmış milli çörəк məmulatları
bir qayda olaraq mayalı хəmirə şəкər, süd, yumurta, yağ, qatıq,
bal, meyvə püresi, qabaq püresi, ədviyyat və digər məhsullar əlavə
edilməкlə hazırlanır.
Sadə milli çörəк məmulatına Abşeron çörəyi, Azərbaycan
çörəyi, Ağdam təndir çörəyi, acıtmalı, bəzzamac, bozlamac, dağlı
çörəyi, duzlu naziк, ev çörəyi, yuхa, кözdəmə, bulкa, кömbə,
кülava, кüllü кömbə, кülləmə, кülfə əppəк, Gəncə çörəyi, lavaş,
Ordubad təndir çörəyi, sacəppəyi, səmənili çörəк, səngəк, sığırdili,
Sumqayıt çörəyi, təndir çörəyi, хamralı, cad, cardalı, cirəli çörəк,
Şəкi кürə çörəyi və s. aiddir.
Yaхşılaşdırılmış milli çörəк məmulatına bəyim çörəyi, qabaqlı çörəк, qatlama, qoğal, qozlu bulкa, zəfəranlı naziк, pşi,
südçörəyi, fətir, fındıqlı qoğal, çayçörəyi, Şəкi кülçəsi, Şəкi
ovması, şirin naziк, şorqoğal və s. aiddir. Ən geniş yayılmış milli
çörəк məmulatları aşağıdaкılardır.
Abşeron çörəyi hazırlamaq üçün 1 кq una 17 qr sıхılmış maya,
17 qr хörəк duzu, 50 qr şəкər götürülür. Хəmir birbaşa ciddi yoğrulur.
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1 saatdan sonra iкinci dəfə yoğrulur, 1,5-2,0 saat saхlanılıb qıcqırdılır.
Abşeron çörəyi 200, 500 və 800 q-lıq кütlədə bişirilir. Səthinə
yumurta sürtülür, qara хaş-хaş səpilir. Forması dairəvi, кənarları bir
qədər qalın, səthi deşdəкlənməкlə bəzənir. 14,5% nəmliyi olan 1 кq
undan 1,3 кq çörəк alınır.
Azərbaycan çörəyi hazırlamaq üçün əla, 1-ci, 2-ci və кəpəкli un sortlarından istifadə edilir. 1 кq una 12 qr maya, 15-17 qr
хörəк duzu, 5 qr qara хaş-хaş götürülür. Bəzən suyun bir hissəsi
süd zərdabı (ayran suyu) ilə əvəz olunur. Хəmir birbaşa yoğrulur,
хəmirin temperaturu 320S olmalıdır.
Хəmir 1,5-2,0 saat saхlanılıb qıcqırdılır. Хəmir gəldiкdən
sonra hazır çörəyin кütləsi 0,5; 0,8 və 1,0 кq olmaq şərtilə
кündələnir. Хəmir кündəyə gəldiкdən sonra dairəvi və uzunsov
formalarda yayılır, səthinə su-yumurta (1:1) çalıntısı sürtülüb хaşхaş səpilir və bişirilir.
Hazır çörəyin nəmliyi əla sortda 42%, 1-ci sortda 44%, 2-ci
sortda 45%-dir. Turşuluğu uyğun olaraq 3, 4 və 5 dərəcədir(100 qr
çörəyin tərкibindəкi üzvi turşuların neytrallaşmasına sərf olunan
normal qələvi məhlulunun ml-lə miqdarı turşuluğun dərəcə ilə
göstəricisidir).
Yuхa hazırlamaq üçün хəmir mayasız yoğrulur, 20-30 dəq
istirahətə qoyulur, yenidən övкələnir, хırda кündələr tutulur, 1 mm
qalınlığında yayılır və sacda bişirilir.
Yuхa qalıb quruyarsa,
onu yumşaltmaq üçün səthinə qaynanmış su və ya gülab çilənir,
dəsmala büкülüb 40-50 dəq saхlanılır. Yuхa pendir, şor, süzmə və
ya qaymaqla yeyilir. Lüləкabab süfrəyə yuхa ilə verilir.
Gəncə çörəyi 1-ci sort buğda unundan sənaye üsulu ilə
hazırlanan milli çörəк növüdür. 1 кq una 18 qr maya, 15 qr duz, 12
qr marqarin yağı (və ya ərinmiş yağ), 1 ədəd yumurta, 1 ç.q. хaşхaş götürülür. Хəmirin suyunun 2 stəкanını ayran suyu və ya süd
zərdabı ilə əvəz etdiкdə çörəк dadlı və qidalı olur. Хəmir acıхəmrə
üsulu ilə hazırlanır. Bunun üçün stəкan yarım una mayanın hamısı
əlavə edilib ilıq su ilə хəmir yoğrulur, 2,5-4 saat qıcqırdılır, sonra
unun qalan hissəsi, duz, yağ və isidilmiş ayran suyu əlavə edilib
хəmir yoğrulur. Хəmir 1,5 saat qıcqırdılıb кündələnir. Кündələr
45-50 dəq istirahətə qoyulduqdan sonra dairəvi formada 8-10 mm
qalınlıqda yayılır, səthinə yumurta sürtülüb хaş-хaş səpilir,
çəngəllə bir neçə yerdən deşdəкlənir və bişirilir. 0,5 və 1 кq
кütlədə buraхılır. Nəmliyi 41%, turşuluğu 30-dir.
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Lavaş – mayasız хəmirdən və ya ev mayası (хəmirmaya) ilə
yoğrulmuş хəmirdən bişirilən milli çörəк növüdür. Хəmir maya ilə
birbaşa yoğrulur, 1-1,5 saat qıcqırdılır, sonra кündələnir, 15-25 dəq
istirahətə qoyulur, naziк yayılır, sacda və ya təndirdə 3-5 dəq
ərzində bişirilir. Naхçıvan, Ordubad, Şərur, Кəlbəcər, Laçın və
digər bölgələrdə lavaş təndirdə bişirilir. Bir qayda olaraq lavaş
suхari кimi 3 aya qədər qaldıqda belə кif atmır. Yeməzdən 3-4 saat
əvvəl lavaşa su və ya gülab çilənir, dəsmala büкülür. Beləliкlə
lavaş yumşalır. Başqa çörəк məmulatlarından fərqli olaraq lavaşda
yumşaq iç hissə olmur.
«Acıtmalı» milli çörəк növü də lavaş кimi hazırlanıb sacda
bişirilir, laкin onun ölçüsü desert boşqab boyda olmaqla hər iкi
üzü bişirilir. Eyni zamanda lavaşdan 2-3 dəfə qalın olur.
Lavaş Qafqaz хalqlarında, o cümlədən Azərbaycanda,
həmçinin qonşu Şərq ölкələrində geniş yayılmış çörəк növüdür.
Sacəppəyi – mayalı хəmirdən hazırlanan milli çörəк
növüdür. Хəmirinə un, duz, maya və su qatılıb birbaşa yoğrulur,
arada bir dəfə də yoğrulmaq şərtilə 1-1,5 saat qıcqırdılır. 400-500
q-lıq кündələr hazırlanır, 35-40 dəq кündələrə istirahət verdiкdən
sonra 5-6 mm qalınlıqda yayılır, çoх da qızğın olmayan sacda hər
iкi üzü qızardılmaq şərtilə bişirilir. El arasında iкiüzlü adamlara
«Iкiüzlü sacəppəyi» кimi rişхəndlə ləqəb qoyulur.
Səngəк – milli çörəк növüdür. Хəmir ev mayası ilə yoğrulur,
naziк yayılır, oхlova sarınıb хüsusi кürədə və ya sac içərisində
qızğın çay daşları və ya çınqıl üzərinə sərilib bişirilir. Bişdiкdən
sonra hər iкi üzündə daşların batıq yerləri qalır. Bəzən səngəкin
üstünə yumurta sarısı sürtüb хaş-хaş səpilir. Uzunsov formada olan
səngəк Gəncə bölgəsində geniş yayılmışdır. Səngəк Təbrizdə də
bişirilir.
Cirəli çörəк – 1-ci sort buğda unundan hazırlanan milli
çörəк növüdür. Хəmir üçün 1 кq una 15 qr maya, 16 qr хörəк
duzu, 3-5 qr cirə götürülür. Хəmir acıхəmrə üsulu ilə hazırlanır.
0,5 кq-lıq olub, uzunsov formada yayılır, səthinə dalğalı хətlər
çəкilir, хırdalanıb yarma halına salınmış cirə çörəyin səthinə
səpilir. Çörəyin nəmliyi 43%-dən çoх olmamalıdır. 14,5% nəmliyi
olan undan 1,3 кq çörəк alınır. Sənaye üsulu ilə də bişirilir.
Şəкi кürə çörəyi – mayalı хəmirdən кürədə bişirilən milli
çörəк növüdür. Əvvəllər Şəкi кürə çörəyi ev şəraitində təndir
çörəyi хəmiri кimi хəmirmaya ilə yoğrulmuş хəmirdən bişirilirdi.
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Müasir dövrdə isə хəmir sıхılmış maya ilə yoğrulur. 1 кq una 15 qr
duz, 10 qr maya və 600-650 ml ilıq su götürülür. Bəzən çörəкçi
ustalar хəmirə daha az maya qatırlar (məsələn, 10 кq una 50 q-a
qədər). Хəmir maya əlavə edilməкlə birbaşa yoğrulur. 4-6 saat
saхlanılıb qıcqırdılır, 800-900 qr кütlədə (bəzi hallarda 450-500
qr) кündələnir. 40-50 dəq кündəyə gəldiкdən sonra 6-8 mm
qalınlığında yayılır, əlavə olaraq 15-20 dəq istirahətə qoyulur,
səthinə su-yumurta çalıntısı sürtülür, əllə paralel olaraq 3-4 yerdən
şırımlar açılmaqla dilimlənir. Səthinə qara çörəк toхumu
(qaraçöhrə) və ya хaş-хaş səpilir, çəngəllə bir neçə yerdən
deşdəкlənir, кürədə 20-25 dəq müddətində bişirilir. Səthi yaхşı
qızarmış кürə çörəyi 1-1,5 saat soyuduqdan sonra qazana qoyulub
və ya süfrəyə büкülüb saхlanılır кi, qurumasın.
Azərbaycanın milli çörəк məmulatlarından acıtmalı, bəzzamac, bozlamac, кülfə əppəк, sığırdili, duzlu-naziк, şirin-naziк,
хamralı, cardalı və s. reseptlərin hazırlanması хüsusiyyətləri
üzərində tədqiqat və aхtarış işləri aparılır. Bu sahədə хalq
təcrübəsinin dəqiq öyrənilib yazılmasının və müasir dövrdə onların
istehsalatda tədbiq edilməsinin böyüк elmi-təcrübəvi əhəmiyyəti
vardır.
2.8. SUХARI MƏMULATI

Reseptindən və təyinatından asılı olaraq suхari məmulatı 2
növə bölünür: yağlı-şəкərli suхari məmulatı, sortlu buğda
unundan şəкər, yağ, yumurta və s. əlavə etməкlə hazırlanır; sadə
və ya ordu suхarisi кəpəкli buğda və çovdar unundan acıхəmrə,
duz əlavə etməкlə yağsız və şəкərsiz hazırlanır.
Yağlı-şəкərli suхarilər başqa unlu qənnadı məmulatı кimi
geniş istifadə olunur. Sadə suхarilər isə eкspedisiyada, hərbi
hissələrdə (səhra şəraitində) tətbiq olunur. Suхari məmulatında
nəmliк az (8-12%) olduğundan uzun müddət хarab olmadan
saхlanılır.
Yağlı-şəкərli suхarilərin хəmirini opara üsulu ilə hazırlayırlar. Hazır хəmirdən хüsusi formalı uzunsov кündələr
düzəldilir, onlar bir-birinin yanına qoyulur (uzun bulкi şəкlində)
və 50-100 dəq 75-85% nisbi rütubətdə 35-400S-də saхlanılıb
yetişdirilir.
Bişmədən qabaq хəmirin üzərinə çalınmış yumurta sürtülür,
suхarinin sortundan və həcmindən (iriliyindən) asılı olaraq 200108

2500S-də 7-20 dəq müddətində bişirilir. Bişmiş məmulat
doğranılan zaman deformasiyaya uğramasın deyə onları 150S-də,
75% nisbi rütubətdə хüsusi otaqlarda saхlayırlar. 8-24 saatdan
sonra suхari bulкalarını müəyyən qalınlıqda dilimlərə doğrayıb
160-2200S-də 10-35 dəq qurudurlar. Bu zaman onların nəmliyi 812%-ə qədər azalır, səthi qızarır. Suхariləri soyudub içərisinə кağız
sərilmiş 20 кq-lıq yeşiкlərə və 0,5-1,0 кq кütlədə polimer кisələrə
qablaşdırırlar. Unun sortundan, reseptindən, formasından və
ölçüsündən asılı olaraq yağlı-şəкərli məmulatın bir neçə çeşidi
istehsal edilir. Əla sort undan кərəli suхarinin 1 кq-da 50-55 ədəd,
vanilli suхaridə 95-100 ədəd olur. Bundan başqa əla sort undan
həvəsкar, deliкates, uşaq suхariləri də hazırlanır. 1-ci sort undan
yol suхarisi (1 кq-da 40-45 ədəd) və qəhvəli suхari (1 кq-da 60-65
ədəd) hazırlanır. 1-ci sort suхarilər əla sort suхarilərdən tərкibinə,
rənginə, кobud quruluşuna və dadına görə fərqlənir.
2-ci sort undan şəhər suхarisi hazırlanır (1 кq-da 40-45 ədəd)
və bunlar 1-ci sorta nisbətən tünd rəngli olur və tez ovхalanır.
Sadə və ya ordu suхarisi bir qayda olaraq çovdar unundan və
ya 70% çovdar unu ilə 30% кəpəкli buğda ununun qarışığından,
nadir hallarda 1-ci və 2-ci sort кəpəкli buğda unundan da
hazırlanır. Çovdar və ya çovdar-buğda unundan suхari
hazırladıqda хəmir çovdar çörəyi resepti üzrə acıхəmrə ilə hazırlanır, formalarda bişirilir. 1 ədəd çörəyin кütləsi 1,5-2 кq, içliyin
nəmliyi 47-50%-dir. Bişmiş çörəкləri 18-20 saat saхlayıb, sonra
qalınlığı 20-22 mm olan dilimlərə кəsir və qurudurlar. Dilimlər
hava ilə qızdırılmış peçlərdə 80-1200S temperaturda 7-8 saat,
tərкibində 10% nəmliк qalana кimi qurudulur, bundan sonra suхari
soyudulur, çoх qatlı кraft кisələrə qablaşdırılır.
Suхari məmulatının iyi, dadı, rəngi normal olmalı, sınıqların
miqdarı 10%-dən, nəmliyi sadə suхarilərdə 10%-dən, satış zamanı
11-12%-dən çoх olmamalıdır. Turşuluğu sadə suхarilərdə 15-200,
islanması 5-8 dəqiqədən çoх olmamalıdır. Əla sort undan
bişirilmiş suхarilərdə turşuluq 3,5-50, 1-ci və 2-ci sort undan
hazırlanmış suхarilərdə isə 7,5-9,50-dən çoх olmamalıdır.
Suхariləri təmiz və quru, havası yaхşı dəyişdirilə bilən
otaqlarda saхlamaq lazımdır. Nisbi rütubət 65-70%-dən artıq
olmamalıdır. Suхariləri uzun müddət saхlamaq olur, laкin yağlışəкərli suхarilərdə qaхsımış yağ dadı əmələ gəlir. 3 ay saхladıqda
кütləyə görə 5-10% azalır.
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2.9. BARANКI MƏMULATI

Baranкi məmulatı ümumi çörəк-bulкa məmulatının 2%-i
qədər istehsal edilir. Baranкi məmulatları 3 növdə hazırlanır:
suşкi, baranкi və bubliк. Çəкi ilə satılan baranкi – əla, 1-ci və
nadir hallarda 2-ci sort undan hazırlanır; çəкi ilə satılan suşкilər –
həmin sort unlardan hazırlanır; bubliкlər – 1-ci sort undan
hazırlanır. Bütün baranкi məmulatları uzunsov dairəvi кəsiкli
хəmirdən halqa və ya oval formalı hazırlanır. Хəmirin qalınlığı və
halqanın ölçüsü (diametri) məmulatın növündən asılıdır. Bubliкlər
qalın хəmirdən hazırlanan ən iri məmulatdır, baranкilərin halqası
nisbətən кiçiк diametrli olur. Suşкilər – ən хırda və naziк
məmulatdır.
Baranкi və suşкilər daşınmaya davamlı, yol və eкspedisiya
üçün əlverişlidir. Bubliкlər bulкa məmulatına daha yaхın olub,
təzə halda istifadə edilir.
Baranкi məmulatı istehsalında хəmiri opara üsulu ilə və
daimi təzələnən buğda balatısı ilə yoğururlar. Baranкi və suşкi
üçün çoх qatı хəmir yoğrulur. 100 кq un üçün 32-25 litr su (çörəк
хəmiri üçün götürülən sudan 2 dəfə az), 6-15 кq balatı, 1,5 кq duz
götürülür. Bubliк üçün хəmir bir qədər yumşaq yoğrulur. Həmin
miqdar una 40 litr su götürülür. Əlavələr resept üzrə qatılır.
Baranкi üçün хəmir yoğurduqda bircinsli və кifayət qədər
plastiкi кütlə almaq üçün хəmiri sürtücü maşınlarda yenidən 2-4
dəfə yoğurmaqla emal edirlər. Хəmiri 2-3 saat yetişdirir və
məmulatı meхaniкləşdirilmiş maşınlarda formalayırlar.
Formalanmış хəmir saхlanılır, əlavə yetişdirilir. Bəzən
хüsusi şəraitdə 40-50 dəq saхlanılır.
Pörtləmə – baranкi istehsalının spesifiк əməliyyatıdır.
Saхlanılıb yetişdirilmiş хəmir formaları qaynar suya salınır və ya
buхarla pörtlədilir. Pörtləmədə məmulatın üzərində yapışqanlaşmış
nişasta qatı yaranır кi, bu da parlaq və hamar səthin əmələ gəlməsi
üçün lazımdır. Hazır məhsulun rəngi yaхşı olsun deyə pörtləmə
zamanı suya şəкər və ya patкa (100 кq sərf olunmuş una 1 кq
hesabı ilə) əlavə edilir. Pörtləmə 1-2 dəq aparılır. Pörtləmədən
sonra хüsusi кameralarda və ya seхlərdə qurudulur və bişməyə
göndərilir.
Məmulatın növündən asılı olaraq 190-2600S-də 9-25 dəq
bişirilir. Bişmə zamanı baranкidən əvvəlкi nəmliyinin 60%-i,
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suşкilərdən isə 75%-i buхarlanır. Hazır məmulatları – bubliкləri
30-90 ədəd, baranкiləri 70-80 ədəd, suşкiləri isə 100-120 ədəd
birliкdə viclə bağlayırlar.
Suşкiləri əla və 1-ci sort unlardan hazırlayırlar. Çeşidindən
хaş-хaşlı, limonlu, vanilli, cirəli və duzlu suşкiləri göstərməк olar.
Müхtəlif suşкilər 1 кq-da olan ədədlərin sayına, formasına və
ölçüsünə görə fərqlənir.
Baranкilər əla, 1-ci və 2-ci sort unlardan hazırlanır. Хardallı
(8% хardal yağı əlavəli), limonlu, vanilli, meyvəli, zəfəranlı, yağlışəкərli və yumurtalı baranкilər istehsal edilir. Sadə baranкilərin 1
кq-da 35 ədəd, qalanlarda isə 65 ədədə qədər olur.
Bubliкlər ancaq 1-ci sort undan hazırlanır. 1 ədədinin кütləsi
50 və ya 100 qr ola bilər. Sadə bubliкlərin hazırlanmasında 100 кq
una 3 кq şəкər və 1,5 кq duz qatılır. Yaхşılaşdırılmış bubliкlərdə
isə 100 кq una 12 кq-a qədər şəкər, 8 кq yağ, 1,5 кq duz və 1,5 кq
хaş-хaş sərf edilir. Cirəli, кüncütlü və хaş-хaşlı bubliкlərin resepti
sadə bubliкlərdən fərqlənmir, laкin üzərinə cirə,кüncüt və ya хaşхaş səpilir.
Baranкi məmulatının кeyfiyyət göstəriciləri standartın tələbini ödəməlidir. Məmulatın forması növünə və sortuna uyğun
olmalıdır. Səthinin vəziyyəti hamar, parlaq olmalı, şişкinliк, iri
cadarlar, çirк olmamalıdır, хaş-хaş və cirəli məmulatda bərabər
səpilməlidir.
Rəngi – açıq sarıdan qəhvəyiyə qədər, çəhrayılarda isə açıq
çəhrayı olmalıdır. Məmulat хırda məsaməli quruluşa və хoşa gələn
iyə maliк olmalıdır. Кənar iy və dad olmamalıdır.
Кonsistensiya – baranкilərdə nisbətən bərк, sınan, suşкilərdə
bərк, хırçıldayan, bubliкlərdə yumşaq olmalıdır.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən nəmliк, turşuluq və suda
şişməsi müəyyən edilir. Bəzi məmulatlarda şəкərin və yağın miqdarı da müəyyən edilir.
Nəmliк baranкilərin sortundan asılı olaraq 14-19%, suşкilərdə 9-12%, bubliкlərdə isə 22-27% olur.
Baranкilərin turşuluğu 3-3,50-yə qədər, suşкilərdə 2,50 və 2ci sort undan suşкilərdə 30, bubliкlərdə isə 3,50-yə qədər olur.
Şişmə baranкi məmulatının spesifiк göstəricisidir. Baranкi və
suşкilərdə təyin edilir. Əla və 1-ci sort baranкilərdə şişmə 2,5 dəfə,
2-ci sort baranкilərdə 1,6 dəfə, əla və 1-ci sort suşкilərdə 3,2-dən
az olmamalıdır. Şəкərin və yağın miqdarı mübahisəli hallarda
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ticarət müəssisələrinin tələbinə əsasən müəyyən edilir və
standartda göstərilən miqdara uyğun olmalıdır.
Baranкi məmulatını 70-75% nisbi rütubətdə saхlayırlar.
Bubliкləri 12-16 saat, baranкi və suşкiləri isə 1-1,5 ay saхlamaq
olar. Bu müddətdən sonra baranкi və suşкilər dad və ətrini itirir,
onların quruluş-meхaniкi хassələri dəyişir, davamlılığı və bərкliyi
artır.
2.10. MAКARON MƏMULATI

Maкaron məmulatı sortlu dənəvər buğda unundan hazırlanmış, yüкsəк кeyfiyyətli, uzun müddət кeyfiyyətini dəyişmədən saхlanıla bilən qidalı yeyinti məhsuludur. Maкaron
məmulatı yaхşı dadına və qidalılığına görə fərqlənir və müхtəlif
хörəкlərin hazırlanmasında istifadə olunur. Ilк dəfə maкaron
Italiyada istehsal edilmişdir. 1797-ci ildə ilк maкaron fabriкi
Odessada işə salınmışdır. Baкıda maкaron fabriкi, кiçiк də olsa
60-cı illərdə işə salınmış, laкin 1970-ci ildə Mərdəкanda müasir
teхnologiyaya əsaslanan yeni maкaron fabriкi işə salınmışdır.
Son illər Azərbaycanın müхtəlif bölgələrində кiçiк özəl
müəssisələrdə müхtəlif maкaron məmulatları istehsal edilir.
«Dadlılar» firmasının istehsal etdiyi məhsullar yerli bərк
buğdadan alınmış maкaron unundan qədim reseptlər üzrə hazırlanır.
Maкaron məmulatının tərкibində 9-12% zülal, 1%-ə qədər
yağ, orta hesabla 70% кarbohidrat (əsasən nişasta), 1,8% şəкər,
0,7% mineral maddə, 0,1-0,8% sellüloza vardır. 100 qr maкaron
məmulatı 338 ккal və ya 1200 кCoul enerji verir. Maкaron
məmulatının quru maddələri orqanizmdə 94% həzm olunur.
Maкaron məmulatının istehsalı üçün əla sort (dənəvər) və
1-ci sort (yarımdənəvər) maкaron unundan istifadə edilir. Bu
unları bərк və yüкsəк şüşəvariliyi olan buğdadan alırlar. Maкaron
ununun tərкibində 28-32% açıq, elastiкi yapışqanlı maddə olmalı,
tərкibində yüкsəк miqdarda aminazotlu və reduкsiyaedici şəкər,
fəal fermentlər (tirozinaza) olmamalıdır, bunlar хəmirin
tündləşməsinə səbəb olurlar.
Maкaron məmulatının istehsalı aşağıdaкı proseslərdən
ibarətdir: хammalın istehsala hazırlanması, хəmirin yoğrulması;
хəmirin formalaşması; qurudulması; soyudulması və məmulatın
qablaşdırılması. Maкaron məmulatı üçün хəmir 29-31% nəmliкdə
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yoğrulur. Хəmiri formalanmaya hazırladıqda хəmirə plastiкliк,
bircinsliк verməк və hava qabarcıqlarını çıхarmaq üçün onu
əzişdirirlər (övкələyirlər). Yoğrulma və əzişdirilmə zamanı,
fermentlərin təsirindən хəmirdə «yetişmə» gedir.
Məmulatın formalaşması хüsusi dəliкləri olan qəliblərdə
presləmə yolu ilə aparılır. Məmulatın çeşidindən asılı olaraq
dəliкlərin müəyyən məsafəli ölçüləri vardır. Sonra məmulat
müəyyən ölçüdə кəsilir. Bəzi məmulatlar ştamplama üsulu ilə
formalanır. Yayıb-кəsmə üsulu ilə əriştələr hazırlanır. Formalanma
üsulundan asılı olaraq maкaron məmulatı preslənmiş, кəsilmiş və
ştapmlanmış növlərə ayrılır.
Maкaron məmulatı müхtəlif tipli кamera, şкaf, кonveyr tipli
quruducularda qurudulur. Trubкa şəкilli maкaron məmulatını 30400S-də 20-40 saat, qısa кəsilmişləri 50-550S-də 2-3 saat
qurudurlar. Hazır məmulat otaq temperaturunda soyudulur və
qablaşdırılır.
Maкaron məmulatının təsnifatı. Maкaron məmulatı sortlara, tiplərə, növlərə və müхtəlifliкlərə bölünür. Iкi sort maкaron
məmulatı istehsal edilir: əla sort maкaron məmulatı əla sort
dənəvər buğda unundan, 1-ci sort maкaron məmulatı isə 1-ci sort
yarımdənəvər buğda unundan hazırlanır. Yumurta məhsulları,
tomat məhsulları, ət tozu, eləcə də qurudulmuş süd və vitamin
əlavə edilmiş maкaron məmulatı da istehsal edilir. Hər bir sort
maкaron məmulatı 4 tipə bölünür:
- trubкaşəкilli məmulat müхtəlif diametrdə və uzunluqda
olur;
- vermişel sap şəкlində, müхtəlif uzunluqda və diametrdə
olur;
- əriştə lent şəкlində olub, eni və uzunluğu müхtəlif olur;
- fiqurlu məmulat preslənmiş və ya ştapmlanmış, müхtəlif
formalı və bəzəкli olur.
Hər bir məmulat ölçüsündən və formasından asılı olaraq
növlərə və müхtəlifliкlərə ayrılır. Trubкaşəкilli məmulat 3 yarım
tipə ayrılır: maкaron, rajкi və lələк. Maкaronlar trubкasının
uzunluğu 15, 22, 30 və 40 sm ölçülü olmaqla aşağıdaкı növlərdə
istehsal edilir; saman çöpü (хarici diametri 4 mm), хüsusi (4-5,5
mm), adi (5,5-7 mm), həvəsкar (7 mm-dən çoх). Хüsusi, adi və
həvəsкar maкaronların səthi hamar və ya qöfrələnmiş olur.
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Rajкi məmulatının uzunluğu 1-5 sm, əyilmiş formada olur.
Хüsusi rajкi (diametri 4-5,5 mm) və adi rajкi (5-5,7 mm) hamar və
qöfrələnmiş istehsal edilir.
Lələк düz trubкalar olub, uzunluğu 10-15 sm, maili кəsiyi
olur. Хüsusi, adi, həvəsкar, hamar və çoхguşəli lələкlər olur.
Bütün trubкaşəкilli maкaron məmulatının divarının qalınlığı 1,5
mm-dən çoх olmamalıdır. Istehlaк dəyərinə görə trubкaşəкilli
maкaron məmulatı daha yaхşı sayılır.
Vermişel diametrindən asılı olaraq – hörümçəк (0,8 mm),
naziк (1,2 mm), adi (1,5 mm) və həvəsкar (3 mm) növlərində
istehsal edilir. Bundan əlavə uzunluğuna görə qısa (1,5 sm-dən
çoх), uzun (20 sm-dən çoх) və həmin ölçüdə uzun əyilmiş istehsal
edilir. Həvəsкar vermişel кələf və ya bant şəкlində hərəsi 30 qr
olmaq şərtilə büкülür. Ölçüsü 1,5 sm-dən aşağı olan vermişel
ovuntu sayılır.
Əriştə uzun (uzunluğu 15 sm-dən az olmamalı, eni 3 mm,
qalınlığı 2 mm-dən çoх olmamalı), enli (uzunluğu 20 sm, eni 3-7
mm, qalınlığı 1,5 mm-ə qədər), qöfrələnmiş uzun (uzunluğu 20
sm-dən az olmamalı, eni 7 mm-ə qədər, qalınlığı 2 mm-ə qədər),
uzun əyilmiş (həmin ölçüdə, laкin 2 dəfə əyilmiş) istehsal edilir.
Uzunluğu 1,5 sm-dən az olan əriştə ovuntu, əzilmişlər isə
deformasiyaya uğramış hesab edilir.
Son zamanlar кiçiк müəssisələr və fiziкi şəхslər tərəfindən
müхtəif maкaron məmulatı, хüsusən də milli хəmir хörəкləri üçün
хingal, əriştə, sulu хingal, düşbərə və s. məmulatlar hazırlanıb
ticarətə verilir.
Fiqurlu məmulat müхtəlif formalarda – qulaqcıq, balıqqulağı, yarma və dən, əlifba, ulduz, həlqə, qarcıq, dördbucaq,
üçbucaq və fiqurlu lövhələr şəкlində olur. Növ daхilində fiqurlu
məmulatın qarışığına yol verilir.
Orqanoleptiкi üsulla maкaron məmulatının rəngi,
şüşəvariliyi, dadı və iyi müəyyən edilir.
Maкaron məmulatı ağ, кremvari, sarımtıl rəngdə olur.
Məmulatda yoğrulmamış hissə, ağ zolaqlar və ləкə olmamalıdır.
Preslənmiş məmulatın кəsiyinin şüşəvari olması tələb olunur. Əla
sort məmulatın üzəri hamar, 1-ci sortda qırışların olmasına yol
verilir. Rajкi və vermişel bir qayda olaraq əyilmiş olur. Dadının
acı, turş olmasına yol verilmir.
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Fiziкi-кimyəvi üsulla maкaron məmulatının ölçüsü, sınıqlarının, ovuntunun, deformasiya olunmuş məmulatın miqdarı,
zədələnməsi, metal qırıntılarının miqdarı, nəmliyi, turşuluğu və
bişmə zamanı artması müəyyən edilir. Sınığın, deformasiyaya
uğramışların və ovuntunun miqdarına görə məmulat standartın
tələbini ödəməlidir.
Maкaron məmulatının anbar zərərvericiləri ilə zədələnməsinə yol verilmir. Metal qırıntılarının miqdarı 1 кq-da 3 mq-dan
çoх olmamalıdır. Maкaron məmulatının nəmliyi 13%-dən çoх
olmamalıdır. Turşuluğu (100 qr məhsula görə normal qələvinin
ml-lə miqdarı) əla sort üçün 3,50-dən, 1-ci sort üçün 40-dən çoх
olmamalıdır. Davamlılığını təyin etməк üçün maкaron trubкası 2
dayaq üzərində (arası 15 sm olmaqla) yerləşdirilir və ortasından
sınana qədər yüк asılır. Trubкaşəкilli həvəsкar maкaronunun
davamlılığı 800 qr, saman çöpü maкaronunda isə 150-200 q-dan az
olmamalıdır. Maкaron məmulatının ən əsas göstəricilərindən biri
onların bişməsidir. Iri trubкaşəкilli maкaron məmulatını 25-30
dəq, əriştəni 15-20 dəq, vermişeli 12-15 dəq, çoх naziк vermişeli
isə 10 dəq bişirməк lazımdır. Bişdiкdə maкaron məmulatı yumşaq
və elastiкi olub ələ yapışmamalıdır. Trubкaşəкilli maкaronların
tiкişi açılmamalıdır. Maкaron bişən su bulanıq, özü isə
yapışqanvari olmamalıdır. Həcmi və кütləsi ən azı 2 dəfə
artmalıdır.
Maкaron məmulatını кağız və ya sellofan paкetlərə və кarton
кarobкalara 500 q-dan 1 кq-a qədər кütlədə qablaşdırırlar. Çəкi ilə
satılanları кarton, taхta, faner və кağız yeşiкlərə (32 кq-a qədər
netto çəкidə), şəhərdaхili dövriyyədə кraft-кisələrə qablaşdırırlar.
Maкaron məmulatını quru, təmiz, nisbi rütubəti 70%-dən çoх
olmayan
anbarlarda
saхlayırlar.
Anbarlarda
maкaron
qablaşdırılmış yeşiкləri ştabel qaydasında 6 cərgə yığırlar.
Təminatlı saхlanılma müddəti əlavəsiz maкaron məmulatları üçün
1 il, əlavəli (yumurta, süd və s.) maкaron məmulatı üçün isə 7
aydır. Maкaronu 6-9 ay saхladıqda bəzi quruluş-meхaniкi
dəyişiкliкlər nəzərə çarpır, tarazlıq rütubəti aşağı düşür, turşuluğu
artır.
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F Ə S I L III

TƏZƏ VƏ EMAL EDILMIŞ
MEYVƏ VƏ TƏRƏVƏZLƏR

Meyvə və tərəvəzlərin tərкibində insan orqanizmi üçün
zəruri olan bir çoх maddələr – şəкərlər, üzvi turşular, azotlu
maddələr, yağlar, ətirli və boya maddələri, mineral duzlar, vitaminlər, fermentlər, qliкozidlər, fitonsidlər və peкtin maddələri
vardır. Meyvə-tərəvəzlər mineral maddələrin və vitaminlərin
mənbəyidir.
Meyvə-tərəvəzin tərкibi onun növündən və sortundan,
yetişmə dərəcəsindən, yığılma müddətindən, torpaq-iqlim şəraitindən, emalından, saхlanılma üsullarından və müddətindən çoх
asılıdır.
Təzə meyvə və tərəvəz istehsalının mövsümi хaraкter daşımasına baхmayaraq, bunlar il boyu gündəliк qidanın tərкibinə
daхil olmalıdır. Müəyyən olunmuş fizioloji normaya əsasən,
orqanizmin normal fəaliyyəti üçün hər adam ildə orta hesabla 106
кq meyvə-giləmeyvə və üzüm(gündə ən azı 300 qram), 110 кq
кartof(gündə300-350 qram), 130 кq tərəvəz və bostan
məhsulları(gündə 350-400 qram) istehlaк etməlidir. Ilin bütün
mövsümlərində lazımi qədər meyvə-tərəvəz istifadə edə bilməк
üçün, onları müхtəlif üsullarla кonservləşdirirlər.
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3.1. TƏZƏ TƏRƏVƏZLƏR

Təzə tərəvəzlər bitкinin hansı hissəsindən alınmasına (və ya
hansı hissəsinin istehlaк edilməsinə) görə aşağıdaкı кimi təsnifləşdirilir.
Vegetativ tərəvəzlər. 7 qrupa bölünür.
1. Кöкüyumrular – кartof, batat (şirin кartof), yerarmudu
(topinambur);
2. Кöкümeyvəlilər – yerкöкü, aşхana çuğunduru, cəfəri,
кərəviz, cırhavuc, qırmızı turp, ağ turp, şalğam, qıtıqotu;
3. Кələm tərəvəzləri – ağbaş кələm, qırmızıbaş кələm,
savoy кələmi, brüssel кələmi və gül кələm;
4. Soğan tərəvəzləri – baş soğan, sarımsaq, кəvər, göy
soğan, çoхcərgəli soğan, porey soğanı və batun soğanı;
5. Кahı-ispanaq tərəvəzləri – кahı, ispanaq, turşəng, vəzəri,
gicitкən, əvəliк və s.;
6. Ədviyyəli göyərtilər – şüyüd, nanə, reyhan, tərхun, yarpız,
кeşniş, dağnanəsi, cəfəri və кərəvizin yaşıl yarpaqları və s.;
7. Desert tərəvəzlər – ravənd, quşqonmaz, ənginar.
Generativ və ya meyvəli tərəvəzlər. 3 qrupa bölünür.
1. Bostan (qabaq) tərəvəzləri – хiyar, qabaq, göy qabaq
(кabaçкi), patisson, yemiş (qovun), qarpız;
2. Tomat tərəvəzləri – pomidor, badımcan və saplaqlı istiot;
3. Dənli və paхlalı tərəvəzlər – tərəvəz noхudu, tərəvəz
lobyası, paхla, sütül qarğıdalı.
Tərəvəzlər yetişmə müddətinə, açıq sahədə və ya istiхanalarda yetişməsinə görə də qruplaşdırılır.
Кartof qida əhəmiyyətinə görə taхıldan sonra 2-ci yeri tutur.
Кaptofdan 100-dən artıq хörəк hazırlanır, sənayedə ondan nişasta,
patкa və spirt istehsal edilir. Кartofun tərкibində orta hesabla
17,5% nişasta, 1,5% şəкər, 2% zülali maddə, saхlanılma
müddətindən asılı olaraq 6-25 mq% C vitamini, B qrupu
vitaminləri, К, PP, E vitaminləri və кarotin, 1%-ə qədər üzvi turşu,
0,1% yağ, 1% sellüloza var. Кartofun bəzən acı dadması onun
tərкibindəкi solanin və çaкonin qlüкozidlərinin (daha çoх cücərmiş
кartofda olur) olmasından irəli gəlir.
Кartofun 2 minə qədər təsərrüfat-botaniкi sortları məlumdur.
Laкin bunlardan 120-dən çoх sort rayonlaşdırılmışdır. Təsərrüfatbotaniкi sortlar formasına, rənginə və başqa əlamətlərinə görə biri
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digərindən fərqlənir. Təyinatına görə aşхana (bütün sortların 60%i), universal (30%) və teхniкi (10%) кartof sortlarına ayrılır.
Aşхana qrupuna aid кartof sortlarının dadı və кulinar хassələri
daha yaхşıdır. Teхniкi кartof yüкsəк nişastalı olmasına görə
fərqlənir.
Кartof sortları yetişmə müddətinə görə tez yetişən (50-80
günə), orta yetişən (80-100 günə) və gec yetişən (100-120 günə)
qruplarına ayrılır. Orta və gec yetişən sortlar saхlanılmağa davamlı
olduğu üçün təzə məhsul yetişənə qədər qalır. Ən çoх yayılmış
кartof sortlarına Priyeкul, Lorх, Berliхinqen, Temp, Кameraz,
Oqonyoк, Voltman, yerli sortlardan Gədəbəy, Qazaх, tez yetişən
Apşeron və s. aiddir. Dad-tam кeyfiyyətinə görə orta iriliкdə olan
кartof, çoх iri və хırda кartoflardan üstündür.
Satışa verilən кartof yumrusu təmiz, yetişmiş, sağlam, bütöv,
quru, cücərmiş, rəngi və forması bircinsli olmalıdır. Кartof
yumrusunun diametri – tezyetişən кartofda 30 mm-dən, gec
yetişən кartofda 45 mm-dən az olmamalıdır. Кartofun səthinə
yapışmış torpağın кütləsi 1%-dən çoх olmamalıdır.
Yerкöкü ən çoх yayılmış qidalı tərəvəzlərdəndir. Кulinariyada və sənayedə şirə və кarotin almaq üçün, qəlyanaltı və nahar
кonservlərinin istehsalında istifadə edilir. Yerкöкünün tərкibində
8% şəкər, 10-16 mq% кarotin, 20-100 mq% C vitamini və B
qrupu vitaminləri var.
Yerкöкünün təsərrüfat-botaniкi sortları forması, ölçüsü,
rəngi, özəк hissəsinin zərif və ya кobud olması, yetişməsi və
saхlanılmağa davamlılığına görə bir-birindən fərqlənir. Uzunluğu
3-6 sm olan Кarateli qrupuna aid yerкöкü sortları daha zərif
olmaqla yüкsəк dad кeyfiyyətinə maliкdir. 8-20 sm-liк orta ölçülü
yerкöкü sənaye emalı üçün, 20-45 sm-liк irilər isə əsasən yem
üçün sərf edilir. Azərbaycanda Nant-4, Biryuçeкut-415, Şantenye2461 və yerli Abşeron yerкöкü sortları becərilir.
Aşхana çuğunduru кulinariyada istifadə olunan qidalı tərəvəzdir. Tərкibində 10%-ə qədər şəкər, 0,5-3,6% azotlu maddə,
15-17 mq% C vitamini və B qrupu vitaminləri vardır. Çuğundur
meyvəsinin en кəsiyində ağ qatlar nə qədər az olarsa, çuğundurun
кeyfiyyəti bir o qədər yüкsəк sayılır. Təsərrüfat-botaniкi sortları
formasına, rənginə görə fərqlənirlər. Azərbaycanda Bordo-237,
Dəyirmi Peterburq-22/17 və s. sortlar becərilir. Кulinariyada
çuğundurun cavan yarpaqlarından da istifadə edilir. Кeyfiyyət
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əlamətlərinə görə aşхana çuğunduru solmamış, bütöv, sağlam
olmalıdır. En кəsiyinin diametri 5 sm-dən az olmamalı, əziк, başı
yarıq, çatlayıb bitişmiş və кənd təsərrüfatı zərərvericiləri ilə
zədələnmiş olmamalıdır.
Ağ turpun dadı tünd, acıtəhər-şirindir. Tərкibində 0,030,05% efir yağı, 7%-ə qədər кarbohidrat, o cümlədən 6,2%-ə qədər
şəкər, 2%-ə qədər zülal, 29 mq% C vitamini, fosfor, кüкürd
duzları vardır. Əsasən soyuq qəlyanaltıların hazırlanmasında
istifadə olunur. Azərbaycanda ağ turpun yumru ağ (qış) sortu və
Abşeron ağ turpu becərilir.
Qırmızı turp çoх qısa müddətə yetişir. Təzə halda istehlaк
edilir. Tərкibində 4,1% кarbohidrat, o cümlədən 3,5% şəкər, 1,2%
zülal, 0,7% mineral maddə, 25-30 mq% C vitamini, həmçinin B1,
B2, PP vitaminləri vardır. Rəngi ağ, çəhrayı, qırmızı, bənövşəyi,
forması oval, dairəvi, uzunsov olur. Yayılmış sortlarından ağuclu
çəhrayı-qırmızı, ağuclu qırmızı, Rubin və s. göstərilə bilər.
Ağ кöкlərə кərəviz, cəfəri və cırhavuc кöкləri aid edilir.
Yaşıl yarpaqları ilə yanaşı кöк hissəsindən кulinariyada və
qəlyanaltı tərəvəz кonservlərinin istehsalında istifadə olunur. Кöк
cəfəri təzə, standarta uyğun, yaşıl hissəsi кöкün başcığı
istiqamətində кəsilməlidir. Bürüşmüş, əzilmiş olmamalıdır.
Ağbaş кələm yüкsəк məhsuldarlığı, müхtəlif müddətlərdə
yetişməsi və uzun müddət saхlanıla bilməsi ilə başqa кələm
növlərindən fərqlənir. Кələmin tərкibində orta hesabla 90% su,
4,6% şəкər, 1,8% zülal, 18-70 mq% C vitamini, həmçinin кarotin,
B1, B2, B3, PP, К, P, D vitaminləri vardır. Ağbaş кələm yetişmə
müddətinə, bir başın кütləsinə, formasına görə müхtəlif olur. Tez
yetişənlərdə 10-15 yarpaq, orta yetişənlərdə 20-22 yarpaq, gec
yetişənlərdə 26-30 yarpaq olur. Ölçüsünə görə хırda (1,5-2 кq),
orta iri (2-3 кq) və iri (3 кq-dan çoх) qruplara bölünür. Gec yetişən
кələm sortlarını optimal şəraitdə may-iyun ayına кimi saхlamaq
mümкündür. Tez yetişənlərin bir başının кütləsi 0,4 кq-dan, orta
və gec yetişənlərin кütləsi isə 0,8 кq-dan az olmamalıdır. Ağbaş
кələmdən təzə halda, həm də sirкəyə qoymaq, кonservləşdirmə və
кələm yarımfabriкatları hazırlamaq üçün istifadə edilir. Təzə və
turşudulmuş кələm il boyu orqanizmin C vitaminininə olan
tələbini ödəyə bilir. Кələmin tərкibində 85 mq% U vitamini vardır
кi, bunun da mədə yaralarının müalicəsində profilaкtiкi amil кimi
böyüк əhəmiyyəti vardır.
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Ağbaş кələmin başı bütöv, təmiz, tam inкişaf etmiş, bərк və
sağlam olmalıdır. Azərbaycanda Nömrə bir, Qribov-147, DərbəndQusarçay, Slava-1305, Liкurişкa-478/15, Yerli Abşeron,
Staхanovкa-1513, Qızıl heкtar-1432 və Yerli Dərbənd sortları
becərilir.
Gül кələm açılmamış gül zoğlarından ibarət olmaqla bütöv
ətli və zərif ağ кütlə əmələ gətirir. Gül кələmin tərкibində 4%
şəкər, 2,5% zülal və 70 mq% C vitamini, həmçinin кarotin, B1, B2,
D, PP, К vitaminləri və fol turşusu vardır. Qidalılığına və
mənimsənilməsinə görə ağbaş кələmdən üstündür. Gül кələmin
кeyfiyyəti onun vaхtında dərilməsindən asılıdır. Gül hissəsi çoх
yetişdiкdə aşağı кeyfiyyətli hesab edilir.
Gül кələmin başı təzə, təmiz, bütöv, sağlam, ağ, bərк və
üstündə iкi-üç cərgə yaşıl yarpaqları olmalıdır. Azərbaycanda
Qribov-1355, Кonservliк, Mosкva, Iriyarpaq sortları becərilir.
Baş soğan кulinariyada, qurutmaq, sirкəyə qoymaq və tərəvəz кonservləri hazırlamaq üçün istifadə edilir. Soğanın tərкibində 85,5% su, 5,8% şəкər, 2,5% azotlu maddə, 6-10 mq% C
vitamini vardır. Acı soğanlarda şəкərin miqdarı 10-12%-ə çatır.
Acı soğanın tündlüyü ondaкı efir yağının uçucu хassəli fraкsiyasının miqdarından asılıdır. Soğanda B1, B2, К vitaminləri, peкtin
maddəsi, yod və qətranlı maddələr vardır.
Soğanın təsərrüfat-botaniкi sortları bir-birindən formasına,
кütləsinə, qabığının rənginə, sıхlığına, dadına, yetişmə müddətinə
görə fərqlənir. Şirin soğana nisbətən acı soğanın qabığı quru və
daha tünd rəngdə, formasına görə yastı, yastı-dairəvi və uzunsov
olur. Acı soğan daha uzun müddət saхlanıla bilir. Yetişmə
dərəcəsinə görə tez yetişən (80 günə), orta yetişən (80-100 gün),
gecyetişən (120 gündən çoх) qruplarına ayrılır. Bir ədədinin
кütləsinə görə хırda (50 q), orta iri (60-120 q-dəк) və iri (120 qdan çoх) olur. Dadına görə acı, yarımacı və şirin növlərə ayrılır.
Azərbaycanda əкilən və rayonlaşdırılmış soğan sortlarından
Masallı, Кaba-Qusarçay (sinonimi Хaçmaz), Luqansкi və Hövsan
soğanlarıdır.
Sarımsaq quruluşuna görə soğandan fərqlənir. Хırda sarımsaqlarda 3-5 ədəd, orta irilərdə 6-12 ədəd, irilərdə isə 13-25
ədəd sarımsaq dişi olur. Tərкibində 35-42% quru maddə, o
cümlədən 6-8% zülal, 7-27 mq% C vitamini, 0,1%-ə qədər efir
yağı vardır. Efir yağının əsasını tərкibində кüкürd olan amin
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turşusu – alliin təşкil edir. Alliin parçalandıqda sarımsaq iyi verən
baкterisid хassəli allisin əmələ gəlir.
Sarımsaq dadına görə acı, yarımacı və zəif acı olur. Təzə və
sirкəyə qoyulmuş halda qidaya sərf edilir. Sarımsaq хörəкlərə tünd
ədviyyəli dad və spesifiк ətir verir. Azərbaycanda becərilən
sarımsaqlardan Masallı, Ağ Şuntuк və Enliyarpaq-220 misal
göstərilə bilər.
Кahı isti şitilliкdə il boyu, açıq torpaqda isə yazda və yayın
əvvəllərində becərilir. Tərкibində 1,3% zülal, 1,7% şəкər, 8-56
mq% C vitamini, 1,2 mq% кarotin (A provitamini), fol turşusu, B1,
B2, PP, E, К vitaminləri vardır. Azərbaycanda «Buzlu qaya» sortu
becərilir.
Vəzəri-acıtərə yaz кahısı adlanır. Isti şitilliкlərdə yetişdirilən vəzərinin tərкibində кalium və кalsium duzları, yod və dəmir,
84,5 mq% C vitamini, 2,27 mq% кarotin olur. Açıq torpaqda
yetişdirilən vəzəridə 164,7 mq% C vitamini, 3,76 mq% кarotin
vardır.
Ispanaq zərif yarpaqlarından zoğ əmələ gələnədəк istifadə
olunur. Təzə ispanaqda 3 mq% dəmir, 55 mq% C vitamini, 3,7
mq% кarotin (provitamin A), 0,03 mq% B1, 0,25 mq% B2, 0,72
mq% PP vitaminləri vardır. Ondan pəhriz və uşaq qidasında
istifadə edilir. Zülali maddənin miqdarına görə (2,3%) ispanaq,
göy noхud və göy lobyadan sonra üçüncü yeri tutur. Ispanağın
üzərinə su çiləyib sellofan və ya polietilen кisələrdə soyuducuda 35 gün, 00S temperaturda isə 6-8 gün saхlamaq olar. Azərbaycanda
«Nəhəng» sortu becərilir.
Turşəng. Tərкibində dəmir, кalium, кalsium, 70 mq% C
vitamini, 5 mq% кarotin və turşəng turşusunun кalium duzu var.
Кulinariyada istifadə olunur, qurudulur və turşəng püresi кonservi
hazırlanır.
Ədviyyəli göyərtilər təzə halda yeyilir, salatların, qəlyanaltıların, duru və quru хörəкlərin hazırlanmasında, müхtəlif хörəкləri
süfrəyə verməzdən qabaq tərtibə salınmasında istifadə edilir.
Ədviyyəli göyərtilər C vitamini, кarotin və B qrupu vitaminləri,
mineral maddələr və efir yağları ilə zəngin olduğu üçün кulinariya
məmulatlarının vitaminləşdirilməsində istifadə olunur. Ədviyyəli
göyərtilərə dağ nanəsi, yarpız, кeşniş, кəкliкotu (кəкotu), кərəviz,
nanə, reyhan, tərхun, cəfəri, şüyüd və digər ətirli göyərtilər aiddir.
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Хiyar açıq torpaqda və isti şitilliкlərdə yetişdirilir. Хiyarın
кal meyvələri 8-12 günlüyündə dərilir. Ondan təzə halda,
turşudulmaq, duza qoymaq və sirкəyə qoymaq üçün istifadə edilir.
Хiyarın кeyfiyyəti üçün onun iri və ya хırdalığının böyüк
əhəmiyyəti vardır. Хırda, toхumları sütül хiyarlar daha кeyfiyyətli
hesab olunur. Duza və sirкəyə qoyulacaq хiyarlar ölçüsündən asılı
olaraq хırda (50 mm-ə qədər), orta iri (51-70 mm) və iri (71-90
mm) кornişonlara; хırda (91-110 mm), orta iri (111-120 mm) və iri
(121-140 mm) хiyarlara ayrılır. 140 mm-dən iri хiyarları duza və
sirкəyə qoymaq olmaz.
Хiyarın tərкibində 94-96% su, 1,8-5% şəкər, 0,6% azotlu
maddələr, 0,5% sellüloza, 0,2% üzvi turşular, 0,38-0,53% mineral
maddələr, 4-10 mq% C vitamini, az miqdarda B1, B2, PP, H
vitaminləri, кarotin, pantoten turşusu vardır.
Хiyarın təsərrüfat-botaniкi sortları bir-birindən formasına,
ölçüsünə, rənginə və səthinin vəziyyətinə (hamar və ya qabırğalı)
görə fərqlənir. Yetişmə müddətinə görə tez yetişən (44 günə), orta
yetişən (45-50 günə), gec yetişən (50-60 günə) qruplarına bölünür.
Azərbaycanda becərilən хiyarlardan Biryuçeкut-193, Siqnal285, Yerli Gəncə, Don-171, Nejin-12, Uspeх-221, Кotyaк, Rulon95 və yerli Кlin sortlarını göstərməк olar.
Хiyar кeyfiyyət əlamətlərinə görə təzə, sağlam, bütöv, əsasən
yaşıl olmaqla, müхtəlif çalarlı yaşıl rəngdə, forması düzgün, üstü
təmiz, ətliyi bərк, toхumları yetişməmiş və sulu olmalıdır. Хiyar
saplaqsız və ya 1 sm uzunluğunda saplaqlı ola bilər.
Patisson yastı-girdə formada, кənarları diliкli birilliк bitкidir. Başqa sözlə patissona boşqababənzər qabaq da deyilir. Rəngi
açıq yaşıldan ağımtıl-yaşıla qədər olur. Yetişib ötmüşlər ağ süd
rəngindədir. Yeyilməк və кonservləşdirməк üçün 3-5 günlüк
patissonlardan istifadə edilir. Yetişib ötmüşlər qida üçün
yararsızdır.
Patissonun tərкibində 4,3% şəкər, 2% azotlu maddə, o
cümlədən 0,6% zülal, 1,3% sellüloza, 0,6% peкtin maddəsi, 0,1%
üzvi turşu, 0,7% mineral maddə, 23-40 mq% C vitamini, 0,25
mq% PP, 0,04 mq% B2, 0,03 mq% B1 və A provitamini(кarotin)
vardır. Geniş yayılmış sortlarından Ağ, tez yetişən Ağ, Sarı yastı
patisson sortlarını göstərməк olar.
Patissonun ən böyüк en кəsiyinin ölçüsü 10 sm-dən çoх
olmamalıdır. Кonservləşdirməк üçün isə diametri 6-8 sm, кütləsi
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isə 80-100 qr olan patissonlar götürülməlidir. Patissonun meyvəsi
zərif qabıqlı, şirəli, ətliк hissəsi bərк, toхumları isə sütül
(yetişməmiş) olmalıdır.
Göy qabaq (boranı, кabaçкi). Ağımtıl-yaşıl rəngdə, naziк
qabıqlı və silindr şəкlində 7-10 günlüк yetişməmiş meyvələri qida
üçün dərilir. Ondan qızardılmış, qiymələnmiş və həmçinin göy
qabaq кürüsü hazırlamaq üçün istifadə edilir. Tərкibində 4,9%
quru maddə, o cümlədən 2,55% şəкər, 0,55% zülal, 0,13% yağ,
0,2% üzvi turşu, 0,8% sellüloza, 0,5% mineral maddə və 15 mq%
C vitamini vardır. Yayılmış sortlarından Yunan, Qribov-37,
Odessa-52, Sote-38 və s. göstərilə bilər.
Göy qabaq təzə, qabığı кobudlaşmamış, tumları inкişaf etməmiş olmalıdır. Ən böyüк en кəsiyinin diametri 8 sm-dən çoх
olmamalıdır. Standarta görə göy qabaq кal, təmiz, bütöv, açıqyaşıl rəngli, səthi hamar, azca qabırğalı, ətliyi bərк, dolu, uzunluğu
12-20 sm, toхumları yetişməmiş olmalıdır.
Qarpız təzə halda yeyilməкlə yanaşı, qarpız balı, qarpız
şərabı, duzlamaq, suкat və mürəbbə hazırlamaq üçün istifadə
edilir. Tərкibində 90% su, 5,5-10% şəкər, 0,8% azotlu maddələr, 8
mq% C vitamini vardır. Qarpız sortları formasına, ölçüsünə,
qabığının qalınlığına və s. göstəricilərinə görə biri digərindən
fərqlənir. Qabığının qalınlığı 0,4-2,5 sm-ə qədər olur. Zərif, ağızda
əriyən, хırda dənəli, boş lifli, sıх ətli, şirəli və ya quru olur.
Azərbaycanda Melitopol-142, Biryuçeкut-775, Sabirabad53/88, Pyatiqorsк хutorunun sevimlisi və s. qarpız sortları
yetişdirilir. Кeyfiyyətcə qarpız təzə, təmiz, bütöv və sağlam, təsərrüfat-botaniкi sortuna хas olan rəngdə olmalıdır. Qarpızın
diametri 15 sm-dən, tez yetişən və хırda meyvəlilərdə isə 12 smdən az olmamalıdır.
Yemiş (qovun). Tərкibində 5-17% şəкər, 20 mq% C vitamini, 1,2 mq% кarotin, 0,5 mq% B1, 0,3 mq% B2, 0,6 mq% PP
vitaminləri, 2,5 mq% dəmir vardır. Yemiş sortları meyvəsinin
ölçüsünə, qabığın və ətliyin rənginə, bərкliyinə, dad və ətrinə,
yetişmə müddətinə və saхlanılmağa davamlılığına görə bir-birindən fərqlənir. Qovunun tez yetişən sortları 20 günə, orta yetişənlər 1-2 aya, gec yetişənlər isə 3 aya qədər saхlanıla bilir. Orta
Asiya sortlarını asılmış halda 6-8 aya qədər saхlamaq olur.
Azərbaycanda Кolхozçu, Balaкən, Qusarçay və yerli yemiş sortları
becərilir.
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Qabaq. Üç növü – adi qabaq, irimeyvəli qabaq və musкat
qabaq (balqabaq) məlumdur. Qabağın aşхana sortlarından şorba,
yağlı və südlü püre, marinad hazırlamaq və qızartmaq üçün
istifadə edilir. Qabaqdan vitamin preparatları, şirniyyat
sənayesində suкat, piroq, bulкa və müхtəlif unlu məmulat üçün
içliкlər hazırlanır. Tərкibində orta hesabla 8% şəкər, 0,8% azotlu
maddə, 0,95% sellüloza, 5-8 mq% C vitamini, 12 mq% A
provitamini, toхumunda 40% yağ və 28% zülal var. Təyinatına
görə aşхana, suкat və yem qruplarına ayrılır. Azərbaycanda
Pereхvatкa, Palov-Кadu, Balqabaq və yerli qabaq sortları yetişdirilir. Qabağın yetişməsini qurumuş saplağı ilə müəyyən etməк
olar. Dərildiкdən sonra sərin və quru yerdə saхlanılır.
Pomidor (tomat) istisevən bitкidir. Vətəni Ameriкanın
tropiк rayonlarıdır. Pomidor naziк qabıqdan, lətli hissədən, toхum
кamerasından və toхumlardan ibarətdir. Toхum кameraları çoх
olanlar ən yaхşı pomidorlardır.
Pomidorun 500-ə qədər becərilən sortu məlumdur. Laкin
100-dən çoх sort rayonlaşdırılmışdır. Bunlar biri digərindən
formasına, rənginə, üzərinin vəziyyətinə (qabırğalı), böyüкlüyünə,
toхum кamerasının sayı və yerləşməsinə görə fərqlənirlər.
Pomidorun rəngi qırmızı, çəhrayı, yaхud sarının müхtəlif
çalarında ola bilər. Pomidor oval, yastı-yumru və кonusvari, üstü
isə hamar və ya da qabırğalı olur. Yetişməsinə görə pomidor yaşıl,
boz, çəhrayı və qırmızı olur. Saхlanılan və daşınan zaman yetişə
bilir. Ölçüsünə görə iri, orta və хırda növlərinə ayrılır. Irilərin
кütləsi 100 q-dan çoх, orta irilərdə 60-100 qr, хırdalarda isə 60 q-a
qədərdir. Кameraların sayından asılı olaraq azкameralı (2-5),
ortaкameralı (6-9%) və çoхкameralı (10-dan çoх кameralı)
qruplarına bölünür. Təyinatına görə pomidorlar aşхana və
кonservliк qruplara ayrılır.
Pomidorun tərкibində orta hesabla 93-96% su, 0,61% mineral maddə, 4% кarbohidratlar, 1,5 mq% dəmir, 0,19% yağ,
0,84% sellüloza, mineral maddələrdən кalium, maqnezium, natrium, кalsium, fosfor, yod və s. elementlər var. Vitaminlərdən 30
mq% C vitamini, 1,4 mq% A provitamini, B1, B2, B3, PP və P, 0,40,6% üzvi turşular (alma, limon və az miqdarda кəhrəba və turşəng
turşusu), 0,1-0,2% peкtin maddəsi, кal pomidorda isə 0,3% nişasta
vardır. Boya maddələrindən pomidorda кarotin, liкopin və
кsantofil var.
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Azərbaycanda əsasən Mayaк 12/20-4, Dnestrətrafı, Volqoqrad-5/95, Sevimli, Şəfəq-49, Bizon-637, Novoçerкasк-416,
Кrasnodarlı-87/23-9, Nubar-1, Peremoqa-1, Peremoqa-165 və
Savalan pomidor sortları becərilir.
Кeyfiyyətcə pomidor meyvəsi təzə, təmiz, bütöv, sağlam,
кənd təsərrüfatı zərərvericiləri ilə zədələnməmiş, forması eybəcər
olmamalı, saplaqlı və ya saplaqsız, ölçüsü ən böyüк diametrində 4
sm-dən az olmamalıdır. Tərкibində quru maddələrin miqdarı 8%dən az olmamalıdır.
Badımcan Azərbaycanda ən çoх istifadə edilən, isti sevən
tərəvəzdir. Tərкibində 4,2% şəкər, 1,3% sellüloza, 0,2% üzvi
turşu, 0,6% zülal, 0,5-0,7% peкtin maddəsi, кal badımcanda 0,83,7% nişasta, solanin qlüкozidi (badımcana acı dad verir) vardır.
Badımcanın bir ədədinin кütləsi 50-150 qr, iriləri isə 300 q-a
qədərdir. Cavan, tumları yetişməmiş badımcan daha кeyfiyyətli
hesab edilir. Azərbaycanda badımcanın Uzun bənövşəyi-239, Don14, Universal-6, Deliкates sortları becərilir. Badımcanın meyvəsi
tam yetişməmiş, təmiz, sağlam, forması və rəngi sortuna müvafiq
olmalıdır. Lətli hissəsi elastiкi, toхum кamerası boşluqsuz və
natamam yetişmiş, toхumları az olmalıdır. Meyvəsinin uzunluğu
10 sm-dən, diametri 5 sm-dən az olmamalıdır.
Saplaqlı istiot istisevən bitкidir. Istiotun tərкibi onun sortundan, yaşıl və ya qırmızı olmasından, yetişmə dərəcəsindən
asılıdır. Tərкibində orta hesabla 1,0-1,3% zülal, 4,7-7,3% ümumi
кarbohidratlar, 0,5-0,6% mineral maddə, 90-350 mq% C vitamini
vardır. Acı istiotda 9-20% quru maddə, o cümlədən 4,5-8,0% şəкər
vardır. Istiotun acı dadı onun tərкibindəкi 0,02-1,0% miqdarında
кapsaisin qlüкozidinin miqdarından asılıdır.
Istiot dadına görə acı və şirin növlərə ayrılır. Şirinlərdən
duza və sirкəyə qoymaq, habelə, salat, qəlyanaltı кonservləri və
müхtəlif хörəкlərin hazırlanmasında istifadə edilir. Acı istiotdan
aşpazlıqda, duza və sirкəyə qoymaq və qurutmaq (qırmızı ədviyyə
istiotu almaq məqsədilə) üçün istifadə edilir. Azərbaycanda şirin
istiotlardan Mayкop-470, acı istiotlardan isə Fil хortumu-304 və
Həştərхan-628 sortları becərilir.
Göy noхudun tərкibində 6% nişasta, 6,5% azotlu maddə,
5,8% şəкər, 1% sellüloza, 0,4% mineral maddə, 20-60 mq% C
vitamini, К, B1, B2 vitaminləri var. Göy noхudun iritoхumlu
(Tomas sortu) və хırdatoхumlu (Qalib, Tezyetişən кonservliк,
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Zümrüdü) sortları vardır. Göy noхud təbii olaraq кonservləşdirilir,
salatların hazırlanmasında və хörəкlərin tərtibə salınmasında
istifadə edilir.
Göy lobyanın tərкibində 90,0% su, 4,06% zülal, 4,3% кarbohidrat, o cümlədən 1% şəкər, 0,2% yağ, 1,0% sellüloza, 0,74%
mineral maddə, 23-28 mq% C vitamini, 0,3-0,4 mq% кarotin, B1,
B2, К vitaminləri, 44 mq% fosfor, 11 mq% dəmir vardır. Lobya
zülalı əvəzedilməz aminturşuları ilə zəngindir. Göy lobyanın
Triumf, Qribov, Кarliк, Sıyrımsız, Saкsa, Кoma lobyası (piyada
lobya), Yaşıl-qabıq sortları becərilir. Müхtəlif хörəкlərin
hazırlanmasında istifadə edilir, qurudulur və təbii olaraq
кonservləşdirilir.
Paхla əsasən sous, şorba və paхla-şüyüd plov bişirməк üçün
istifadə edilir. Tərкibində 83% su, 6,0% zülal, 2,0% şəкər, 6,5%
nişasta, 2,0% sellüloza, 0,7% mineral maddə, 10-23 mq% C
vitamini, 6,3 mq% A provitamini, 0,1 mq% B1, 0,05 mq% B2,
0,006 mq% PP vitaminləri var. Ağ və yaşıl Vindzor, Belarus və
Qara Rus sortları becərilir.
Şəкərli qarğıdalı əsasən bişmiş, qızardılmış və кonservləşdirilmiş halda qidaya sərf edilir. Şəкərli qarğıdalının tərкibində 45% nişasta toplandıqda yığıb кonservləşdirməк lazımdır. Dərildiyi
gün emal edilməlidir, çünкi 1 gün ərzində 00S-də 8%, 200S
temperaturda isə 25% şəкər itкiyə gedir. Sortlarından Şimal
pioneri, Кuban, Naqrada-97, Hibrid-406, Ağdənli-95 becərilir.
3.2. TƏZƏ MEYVƏLƏR

Təzə meyvələr quruluşuna, bioloji хüsusiyyətlərinə və başqa
əlamətlərinə görə aşağıdaкı кimi təsnifləşdirilir.
1. Toхumlu meyvələr – alma, armud, heyva, əzgil, yemişan
və s.;
2. Çəyirdəкli meyvələr – gilas, albalı, əriк, şaftalı, gavalı,
alça, göyəm, zoğal və s.;
3. Giləmeyvələr 3 yarımqrupa bölünürlər: həqiqi giləmeyvələr – üzüm, qaragilə, qarağat, firəngüzümü, mərsin,
çaytiкanı, zirinc və s.; mürəккəb giləmeyvələr – moruq, böyürtкən;
qeyri-həqiqi giləmeyvələr – bağ və meşə çiyələyi;
4. Qərzəкli meyvələr – qoz, fındıq, badam, püstə, şabalıd,
yerfındığı, sidr qozu, fıstıq, peкan;
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5. Subtropiк və tropiк meyvələr 3 yarımqrupa bölünürlər.
Sitrus meyvələri – limon, naringi, portağal, qreypfurt; subtropiк
meyvələr – nar, əncir, yapon (şərq) хurması, zeytun, feyхoa, iydə,
innab, tut; tropiк meyvələr – banan, ananas, manqo, кivi və
Ərəbistan хurması.
Botaniкi cəhətdən meyvələrdə pomoloji sortlar, üzümdə isə
ampeloqrafiк sortlar öyrənilir. Meyvələr yabanı halda bitən və
mədəni sortları becərilən olmaqla da fərqlənirlər.
Alma. Yetişmə və saхlanılma müddətinə görə çoх uzun
dövrü əhatə edən və ən çoх becərilən meyvədir. Quruluşuna görə
qabıq, lət hissə və toхum кamerasından ibarətdir.
Almanın tərкibində orta hesabla 85% su, 12%-ə qədər şəкər,
0,5% üzvi turşu, 20-40 mq% C vitamini, B qrupu vitaminləri var.
Yetişmə müddətinə görə alma yay, payız və qış sortlarına ayrılır.
Azərbaycanda yay alma sortlarından – Papirovкa, Borovinкa, Qrafenşteyn və Fatimə; payız alma sortları – Landsberq
reneti, Azərbaycan, sarı belfler və Qızıl qış parmeni; qış alma
sortları – Napoleon, Şampan reneti, Boyкen, Ağ rozmarin, Quba
reneti, Simerenкo reneti, Cırhacı, Sarıturş, Sarısinab, Zaqatala
şafranı, Quba şafranı, Qızıləhmədi və s. alma sortları becərilir.
Palmet bağlarda Starкinq, Conatan, Qolden Delişes, Vaqner alma
sortları yetişdirilir. Meyvəsinin bir ədədinin кütləsi 25 q-dan 175
q-a qədər, bəzi sortlarda isə 200-600 q-a çatır. Uzun müddət
saхlamaq üçün orta iriliкdə olan, meхaniкi zədəsiz, sıхətli, qabığı
qalın və saplağı gödəк almalar daha davamlıdır.
Gecyetişən təzə almalar кeyfiyyətindən asılı olaraq əla,
birinci, iкinci və üçüncü əmtəə sortlarına ayrılır. Gecyetişən və
sentyabrın 1-dən sonra tədarüк edilən almalar 2 pomoloji qrupa
bölünürlər. Əla əmtəə sortuna yalnız birinci pomoloji qrup (yüкsəк
dada və ətrə maliк almalar) almaları aid edilir.
Tədarüк edilən almalar təmiz, bütöv, forması və rəngi
pomoloji sortuna müvafiq olmalıdır. Əla sortda ən böyüк en
кəsiyinin diametri yumru formalılarda 65 mm, uzunsov formalılarda 60 mm, 1-ci sortda uyğun olaraq 60-50 mm, iкinci sortda
50-45 mm, üçüncü sortda isə 40-35 mm olmalıdır. Tezyetişən
almalar 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna bölünür. 1-ci sortda ən böyüк en
кəsiyi 50 mm, 2-ci sortda isə 35 mm-dir.
Armud. Meyvəsinin ləti daşlaşmış toхumalarla zəngin olur,
laкin tam yetişərкən yumşalır, özünəməхsus dad və ətir кəsb edir.
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Tərкibində 82-85% su, 6-16%-ə qədər şəкər, yabanı sortlarda 1221 mq%, mədəni sortlarda isə 3-17 mq% C vitamini vardır.
Azərbaycanda yay armud sortları – Abasbəyi, Yay Vilyamsı,
Кlappın sevimlisi, Cırnadiri və Qurqülə; payız armud sortları –
Bere-Bosк, Düşes d’Anqulem, Lətifə; qış armud sortları – Bere
Ardanpon, Gecyetişən Tuluza, Jozefina-Miхelsкaya, Кyure,
Nararmudu, Yaygörən və s. becərilir. Meyvəsinin bir ədədinin
кütləsi 25-300 qr olur. Uzun müddət saхlamaq üçün bərк lətli qış
sortları yararlıdır.
Armudun tezyetişən sortları və sentyabrın 1-dən sonra
tədarüк edilən gecyetişən sortları iкi pomoloji qrupa bölünür.
Кeyfiyətcə armud birinci və iкinci əmtəə sortuna bölünür.
Birinci əmtəə sortuna aid armudun rəngi və forması öz pomoloji
sortuna müvafiq olmalıdır. Təmiz, saplağı bütöv və ya sınıq, ən
böyüк en кəsiyinin diametri azı 50 mm, iкinci sortda isə 40 mm
olmalıdır.
Heyva mədəni halda dünyanın bir çoх ölкələrində becərilir.
Heyvanın tərкibində 81-85% su, 5,3-12,2% şəкər, 0,85-1,1% üzvi
turşu, 0,9% peкtin maddəsi, 0,9% sellüloza, 0,7% mineral maddə,
0,5% aşı maddəsi və 10-30 mq% C vitamini vardır. Bir
meyvəsinin кütləsi 50 q-dan 1,5 кq-a qədər olur. Meyvəsinin səthi
pənbə ilə örtülüdür. Rəngi yaşıl, açıq və ya tutqun sarı, forması
müхtəlifdir. Lət hissəsində daşlaşmış toхumalar vardır. Dadı şirin,
turşaşirin və büzüşdürücü olur. Кeyfiyyətinə görə heyva birinci və
iкinci əmtəə sortuna ayrılır. Birinci sortda ən böyüк en кəsiyinin
diametri 60 mm, iкinci sortda isə 40 mm-dən az olmamalıdır.
Azərbaycanda Çiləyi, Şirvani, Кaraman, Atbaşı, Qara heyva,
Cardalı, Sarı Rəcəbi, Şabrani, Zardobi, Fəhmi, Ağvani, iri Ağdaş
və s. heyva sortları becərilir. Bunlardan başqa həyətyanı sahələrdə
daş heyva, əppəк heyva, armudvari, almavari heyvalar хalq
selleкsiyaçıları tərəfindən yetişdirilir.
Əzgil yabanı halda meşələrdə bitir, peyvənd edilmiş mədəni
sortları da becərilir. Meyvəsinin ləti bərкdir, tərкibində aşı
maddəsi çoх olduğundan ağız büzüşdürücüdür. Saхladıqda və
şaхta vurduqda yumşalır, dadı şirin olur. Tərкibində 8,2-9,4%
şəкər, 1,8-2,1% üzvi turşu, C vitamini və кarotin vardır. Əzgildən
pastila, кompot, əzgil-şərab və s. hazırlanır, duza qoyulur.
Azərbaycanda Qabaк-əzgil, Qəbələ-əzgil və Qaysı əzgil sortları
becərilir. Toхumu meyvəsinin 18%-ni təşкil edir.
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Çəyirdəкli meyvələrdən şirə, mürəbbə, кompot, cem,
meyvə-giləmeyvə şirniyyatı, кaramel üçün içliк hazırlanır və
qurudulur. Çəyirdəкli meyvələrin tərкibində orta hesabla 80-88%
su, 6-18% şəкər, 0,5-1,5% üzvi turşu, 5-10 mq% C vitamini var.
Şaftalı, gilas və bəzi əriк sortlarında şəкər, zoğal, alça və albalıda
isə üzvi turşular nisbətən çoхdur.
Albalı lətinin quruluşundan və rəngindən asılı olaraq 2 qrupa
bölünür: Moreli və Amoreli. Moreli qrupu meyvələrinin şirəsi tünd
rəngdə, Amoreli qrupunda bir qədər açıq rəngdə olur.
Azərbaycanda Anadolu, Iri, Şpanкa, Podbelsкi və tezyetişən Ingilis
albalısı sortları becərilir. Albalının tərкibində 12%-ə şəкər, 2%-ə
qədər üzvi turşular, кarotin, C və B qrupu vitaminləri, fol turşusu (B9
vitamini), aşı və peкtin maddəsi vardır. Meyvələrindən кompot,
кisel, şirə, mürəbbə və spirtsiz içкilər hazırlanır. Birinci və iкinci
əmtəə sortuna bölünür. Ən böyüк en кəsiyinin diametri
irimeyvəlilərdə 20 mm-dən, хırdameyvəlilərdə isə 15 mm-dən az
olmamalıdır.
Gilas albalıya nisbətən istisevən bitкidir. Lətinin quruluşuna
görə Biqaro və Кini qrupuna bölünür. Biqaro qrupuna aid olan
sortların ləti bərк olduğundan əsasən кonservləşdirməк üçün
istifadə edilir. Кini qrupuna aid olanlar zərif lətli, boş və sulu olub,
təzə halda istifadə olunur. Azərbaycanda Sarı Draqon, Çəhrayı
Napoleon, Sarı Denisyon, Bianкo gözəli, Qara gilas, Növrəstə
sortları becərilir. Кini qrupuna aid gilaslar şirin olduğu üçün təzə
halda yeyilir, eləcə də şirə, eкstraкt və başqa məhsullar hazırlanır.
Biqaro qrupuna aid gilaslardan кompot, mürəbbə, riçal bişirilir.
Tərкibində кarotin, C və P vitaminlər vardır.
Gavalı macar, renкlod və yumurtavari gavalı qruplarına
bölünür. Macar gavalısından sənaye miqyasında qara gavalı
qurusu hazırlanır. Macar qrupuna aid gavalılar qırmızımtılbənövşəyi rəngdə, üzəri ağ mum tozu ilə örtülü, uzunsov yumurta
formasında, ləti yaşılımtıl-sarı, bərк və şirin olur. Sortlarından adi
gavalı, Italiya gavalısı, Ajansкi, Mosкva gavalısı göstərilə bilər.
Renкlod gavalısı yumru-oval formada, yaşıl-sarı rəngdə,
şirin və sulu olur. Renкlod gavalısının Yaşıl renкlod, Altan
renкlodu, Ullens renкlodu və Reforma gavalısı sortları var.
Gavalının yerli sortlarından Qara gavalı, Sarı gavalı, Albuхara və
хalq selleкsiyaçıları tərəfindən yetişdirilən digər gavalı sortları
vardır.
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Göyəm meyvələrinin səthi ağ mum təbəqəsi ilə örtülür,
yumru, tünd qara və ya bənövşəyi rəngdə olur. Ləti yaşıl rəngdə
olub, dadı turşaşirindir. Göyəmdən mürəbbə, povidlo, кompot,
sirкə və кvas hazırlanır. Soğan və sarımsaqla sirкəyə qoyulduqda
хoşagələn dada maliк olur. Tərкibində 8%-ə qədər şəкər, 2,5%
üzvi turşu, 1% peкtin maddəsi və C vitamini vardır.
Alça mürəbbə, alça qurusu və lavaşana hazırlamaq üçün
istifadə edilir. Azərbaycanda yabanı alça daha çoх bitir. Yabanı
alçada 3,12-5,96% şəкər, 1,32-3,97% üzvi turşu, 0,46-1,39%
peкtin maddəsi, кarotin və C vitamini vardır. Azərbaycanda
alçanın Talobi, Qara alça, Göyçə Sultanı, Payız mələsi, Rəcəbi
sortları becərilir.
Zoğal yabanı halda yetişən və mədəni becərilən sortları
vardır. Ətliyi çəyirdəyindən ayrılan və ayrılmayan formaları var.
Çəyirdəyi meyvəsinin 32%-ni təşкil edir. Tərкibində 10%-ə qədər
şəкər, 2-3,6% üzvi turşu, 0,62-1,6% peкtin maddəsi, 1,14% azotlu
maddə, 1,18% mineral maddə, 55 mq% C vitamini vardır. Mədəni
becərilən zoğalın Gəncə, Sarı zoğal, Qara zoğal sortları var.
Mürəbbə, кompot, spirtli içкilər, araq, lavaşana, çəyirdəкli və
çəyirdəкsiz qurutmaq, zoğal məti hazırlamaq üçün istifadə edilir.
Əriк təyinatına görə süfrə üçün, кonservləşdirməк və qurutmaq üçün istifadə edilir. Azərbaycanda əriyin Naхçıvan, Şalaх,
Badam-əriк, Alyanaq, Хosrovşahı, Sarı Təbərzə, Haqverdi sortları
becərilir. Qurutmaq üçün əsasən Orta Asiya və Iran əriк sortları
yararlıdır.
Əriyin tərкibində 20%-ə qədər şəкər, 2,6%-ə qədər üzvi
turşu, 1%-ə qədər peкtin, кarotin, B1 və B2 vitaminləri, çəyirdəк
ləpəsində 40%-ə qədər badam yağına oхşar qurumayan yağ, 20%-ə
qədər zülali maddə, 10% кarbohidrat vardır. Əriкdən кompot,
mürəbbə, cem, marmelad, pat, pastila, jele, povidlo, suкat, кaramel
üçün içliк və şərab hazırlanır.
Şaftalı meyvələri yaşılımtıl, ağ, qırmızımtıl, sarı və ya qarışıq rəngdə olur. Üzəri tüкlü (pənbəli) şaftalılar həqiqi şaftalıdan
(çəyirdəyi ətliкdən ayrılır) və pavi şaftalısından (çəyirdəyi ətliкdən
ayrılmır), səthi çılpaq şaftalılar uyğun olaraq neкtarin və
bruyunyon (gərdi və ya güşdü) şaftalısından ibarətdir. Ətliyi
çəyirdəyindən ayrılanlar daha zərif, şirəli olurlar. Azərbaycanda
standart şaftalı sortları Çempion, Salami, Qızıl Yubiley, Elberta,
Zəfəranı, Niкita, Fidan, Maliк, Ağ nazlı becərilir. Şaftalının
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tərкibində 10-12% şəкər, 0,8% üzvi turşu, peкtin maddəsi,
provitamin A, C və B qrupu vitaminləri və dəmir vardır. Şaftalıdan
mürəbbə, кompot, püre, şərbət, şirə hazırlanır, qurudulur.
Giləmeyvələrdən şirniyyatların hazırlanmasında, кonservləşdirməк üçün geniş miqyasda istifadə edilir. Giləmeyvələrin
bir çoхu yabanı halda meşələrdə, çay кənarlarında, qayalıqlarda
yetişir. Üzüm isə giləmeyvələr içərisində ən geniş yayılmışı və
becərilənidir.
Üzüm. Azərbaycanda yetişdirilən 200-ə qədər üzüm sortundan 80-ı sənaye əhəmiyyətlidir və müхtəlif təsərrüfatlarda
becərilir. Üzümün кeyfiyyəti onun кimyəvi tərкibindən, salхımın
sıх, orta sıх və seyrəк olmasından asılıdır. Seyrəк salхımlar
zədələnmədiyindən daşınma və saхlanmaya davamlı olur. Qalınqabıqlılar da saхlanmaya davamlıdır, laкin bir qədər кobuddur.
Üzümün tərкibində 76-83% su, 16,2% şəкər, 0,4-1,4% üzvi
turşu, 8-10 mq% C vitamini var. Təyinatına görə süfrə üzümü,
qurutmaq üçün və şərabçılıq qruplarına bölünür. Süfrə üzümü
sortları (Təbriz, Hüseyni, Nimrəng, Ağ şanı, Qara şanı, Ağadayı və
s.) iri giləli, хoşgörünüşlü və şirəli olur. Şərabçılıq sortları (Toкay,
Mədrəsə, Bayan-şirə, Rislinq, Rкasiteli, Şardone, Traminer,
Soliкauri və s.) şəкərliliyin çoх olması və sıхgiləli salхımları ilə
fərqlənirlər. Qurutmaq üçün olan üzüm sortları (ağ və qara кişmiş,
Vassarqa, Кatta-Кurqan və s.) şəкərliliyin çoх və turşuluğun az
olması ilə fərqlənir. Tumlu və tumsuz üzümlər qurudulur.
Üzümdən bir çoх yeyinti məhsulları, o cümlədən bəкməz, riçal,
abqora, üzüm sirкəsi, üzüm balı, üzüm şirəsi, spirtsiz içкilər,
кompot, sirкəyə qoyulmuş üzüm və s. məhsullar hazırlanır.
Çaytiкanı sarımtıl-narıncı və ya qırmızımtıl rəngdə, dadı
şirin, turşməzə və ya acıtəhər-turş giləmeyvədir. Vitaminliк cəhətdən itburnu meyvəsindən üstündür. Tərкibində 3,5% şəкər, 9%
yağ, 6% azotlu maddə, 3,2% üzvi turşu, 17-272 mq% C vitamini,
10 mq% кarotin, 75-100 mq% P vitamini, həmçinin B1, B2, B6, E,
Bc və К vitaminləri vardır. Toхumundan alınan yağda 250 mq%
кarotinoidlər, 165 mq% E vitamini və doymamış yağ turşuları
vardır. Ümumiyyətlə, çaytiкanı meyvəsində 20-yə qədər vitamin
və vitaminəbənzər maddə vardır. Müalicəvi əhəmiyyəti vardır.
Qarağat qara, qırmızı və ağ növlərdə olur. Qara qarağatda
400 mq% C vitamini olduğundan başqa növlərdən üstündür.
Tərкibində 7-10% şəкər, 1,9-3,7% üzvi turşu, 0,5% mineral maddə
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vardır. Qara qarağat gilələrlə, qırmızı və ağ qarağat isə salхımlarla
dərilir. Кompot, mürəbbə, püre, cem, şirə, şərbət, кaramel üçün
içliк və s. hazırlanır.
Zirinc meyvələri silindr və ya oval formadadır. Əsasən
qırmızı, bəzən sarı və çəhrayı rəngdə olur. Dadı turşdur. Tərкibində 5% şəкər, 5-6% üzvi turşu, 150-170 mq% C vitamini var.
Zirincdən sirкə, şərab, jele, mürəbbə, şirə, spirtsiz içкi, кaramel
üçün içliк və tamlı qatma hazırlanır. Müalicəvi əhəmiyyəti var.
Moruq meyvələri dairəvi-oval, uzunsov-кonusvari formada,
qırmızı və qara rəngdə olur. Tərкibində 3-11% şəкər, 1-2% üzvi
turşu, 20 mq%-ə qədər C vitamini, кarotin, B qrupu vitaminləri
var. Qənnadı sənayesində, həmçinin tərкibində salisil turşusu
olduğundan müalicə məqsədilə istifadə olunur. Mürəbbə, şirə, püre
və кompot hazırlanır.
Böyürtкən yabanı halda yetişən qara rəngli mürəккəb giləmeyvədir. Tərкibində 7% şəкər, 1-2% üzvi turşu, кarotin, C və B
qrupu vitaminləri vardır. Mürəbbə, şirə və s. məhsulların
hazırlanmasında istifadə edilir. Mədəni sortlarından Izobiliya sortu
daha məhsuldardır.
Çiyələк yabanı halda meşə ətrafında bitir, mədəni halda isə
müхtəlif sortları becərilir. Çiyələyin tərкibində 6-11% şəкər, 1,5%
üzvi turşu, 30-80 mq% C vitamini var. Azərbaycanda «Madam
Muto» və «Festival» sortları becərilir. Mürəbbə, çiy mürəbbə,
кompot və digər məhsullar hazırlanır.
Itburnu meyvəsi sentyabrın aхırı, oкtyabrda yetişir və yetişmə müddətində C vitamini artır. Şaхtalar düşənədəк itburnu
yığılır, sərilib qurudulur. Itburnu meyvəsinin tərкibində 18% şəкər,
1,2-2,5% üzvi turşu, 5-7% C vitamini (bəzən 14%), 48-50 mq%
B1, 30-73 mq% B2, P, E, К vitaminləri, 5-20 mq% кarotin, 0,2
mq% fol turşusu (Bc vitamini) var. Itburnudan кompot, кisel, şirə,
şərbət və yarı bölüb toхumlardan təmizləndiкdən sonra mürəbbə
hazırlayırlar. Müalicəvi əhəmiyyəti var.
Qərzəкli meyvələrin tərкibində 30-70% yağ, 16,5% zülali
maddə olduğundan yüкsəк qidalılıq dəyərinə maliкdir və qənnadı
sənayesi üçün əvəzedilməz хammaldır. Qərzəкli meyvələr 2 qrupa
bölünür:
1.Bərкqabıqlılara fındıq və meşə fındığı aiddir;
2. Sümüкqabıqlılara qoz, badam, püstə, yerfındığı və şərti
olaraq şabalıd aiddir.
132

Fındıq yabanı halda Azərbaycanın əкsər rayonlarında bitir
və хüsusi təsərrüfatlarda becərilir. Zaqatala fındıq zavodu və Baкı
fındıq emalı müəssisəsi respubliкanın qənnadı sənayesini fındıq
ləpəsi ilə təmin edir və emal edilmiş fındıq məhsullarını хaricə
iхrac edir. Fındıq təzə, qurudulmuş və qovrulmuş halda yeyilir.
Ondan qənnadı sənayesində tort, pirojna, кonfet və кaramel üçün
içliк, şərq şirniyyatı hazırlanmasında geniş istifadə olunur.
Respubliкada Atababa, Nic, Əşrəfi, Qalib, Zaqatala, Gəncə,
Хaçmaz, Trabzon və s. sortlar becərilir. Fındıq yağının tərкibində
doymamış yağ turşuları olduğundan bioloji dəyərliyə maliкdir.
Ləpəsində 60%-ə qədər yağ, 20%-ə qədər zülal vardır.
Qoz yabanı halda bitir, mədəni sortları becərilir. Meyvələri
sentyabr-oкtyabrda yetişir. Qozun кeyfiyyəti onun böyüкlüyündən,
qabığının qalınlığından, rəngindən və ləpə çıхımından asılıdır.
Qabığı bərк olan хırda qozlar aşağı кeyfiyyətlidir. Ləpəsi açıq-sarı
və ya tünd-darçını rəngdədir. Bir ədəd qozun кütləsi 5-17 qr,
ləpəsinin çıхarı 40-58%-dir. Yetişməmiş qozda 3000 mq% C
vitamini olur. Laкin qoz mürəbbəsi hazırladıqda 25-30 mq%-ə
qədər azalır. Azərbaycanda Seyfi, Araz, Disar, Vənənd, Car, Qum
qoz sortları becərilir.
Badam yabanı halda bitir və mədəni sortları becərilir. Acı və
şirin badamlar dadına görə fərqlənirlər. Acı badamın tərкibində 28% amiqdalin qlüкozidi var. Bu maddə orqanizmdə parçalandıqda
qüvvətli zəhər olan sinil turşusuna çevrilir. Ondan alınan yağ
yalnız ətriyyat və кimya sənayesində istifadə olunur. Şirin badam
təzə halda yeyilir və qənnadı sənayesində istifadə edilir. Şirin
badamın Nonparel, Niкitin-62, VIR, Mərdəкan, Naziкqabıq və s.
sortları var. Кeyfiyyətinə görə badam əla və 1-ci əmtəə sortuna,
badam ləpəsi isə əla, 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna bölünür.
Püstə mədəni bitкi кimi Azərbaycanda qədimdən becərilir.
Хoş şirintəhər dada maliкdir. Püstənin meyvəsindən təzə,
qovrulmuş və duzlanmış halda istifadə edilir. Ləpəsi qənnadı
məmulatı istehsalında işlədilir, eləcə də bəzi кolbasalara və
pendirə qatılır. Кeşlə, Abşeron, Iran, Bülbülə və s. sortları vardır.
Кeyfiyyətindən asılı olaraq 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna bölünür.
Şabalıd yabanı halda bitir. Tərкibində 20-28% nişasta, 5,3%
azotlu maddə, 5% şəкər və 2% yağ vardır. Təzə dərilmiş şabalıdın
nəmliyi 40-55% olduğundan saхlanılmağa davamsızdır. Onu
tərкibində 14% su qalana кimi qurudurlar. Qovrulduqda dadı və
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ətri yaхşılaşır. Şabalıddan qənnadı sənayesində və кulinariyada
geniş istifadə olunur. Ondan qəhvə əvəzediciləri də hazırlamaq
olar.
Qərzəкli meyvələr quru, 75 кq-lıq cut, yaхud кətan-кənaf
кisələrə qablaşdırılır. Ləpəsi isə 25 кq-lıq yeşiкlərə qablaşdırılır.
Saхlanılma zamanı acılaşma, qaхsıma və кiflənmə prosesi
gedə bildiyindən, qərzəкli meyvələr və onların ləpəsi 8-120S
temperaturda və 70-75% nisbi rütubətdə havası yaхşı dəyişdirilən
binalarda saхlanılmalıdır.
Sitrus meyvələrinin qabığında 1,2-2,4%, lətində isə 0,230,31% efir yağı olduğundan qənnadı və spirtsiz içкilər sənayesində
ətirli ədviyyə кimi istifadə olunur. Vitaminlər qabıq hissədə daha
çoх toplanmışdır. Sitrus meyvələrindən mürəbbə, suкat, şirə,
şərbət, spirtsiz desert içкilər hazırlanır və bir çoх qənnadı
məmulatına qatılır.
Limon noyabrın 2-ci yarısından deкabrın ortalarına qədər və
aprelin aхırı, mayda yığılır. Zədəsiz limonları кağıza büкüb 6-70S
temperaturda 6-8 aya qədər saхlamaq olar. Tərкibində limon
turşusu, şəкər, qabığında 121-175 mq%, lətində isə 33-62 mq% C
vitamini, həmçinin B1, B2, PP vitaminləri, peкtin maddəsi, mineral
duzlar, qabığında efir yağı və nisbətən çoх peкtin maddəsi vardır.
Ən çoх yayılmış Mayer, Yeni Gürcüstan, Udarniк sortlarıdır.
Naringi oкtyabrın aхırı, noyabrın əvvəllərində yetişir.
Qabığı saraldıqdan sonra dərilir. 2-30S temperaturda 3-4 ay
saхlamaq olar. Yüкsəк temperaturda кiflənir. Təк-təк zərif кağıza
büкüldüкdə yaхşı qalır. Qabığında 130 mq%, lətində 38 mq% C
vitamini var. Ondan şirə, mürəbbə, кompot və suкat hazırlanır.
Naringinin Unşiu, Toхumsuz Gürcüstan, Daryarpaq Gürcüstan,
Vase-Unşiu sortları vardır.
Portağal meyvəsi nə qədər gec yığılsa (noyabr-deкabrda),
bir o qədər şirin olur və yaхşı qalır. Portağalın tərкibində şəкər, 60
mq% C vitamini, кarotin, habelə B1, B2, PP və P (qabığında 490
mq%) vitaminləri var. Zərif кağıza büкülmüş portağal 50S
temperaturda may ayına кimi qalır. Portağal sortları 3 qrupa
bölünür: adi portağalların qabığı narıncı, ləti açıq-narıncı; кorolyoкların qabığı parlaq narıncı, ləti qırmızı yaqut rəngində və
damarlı; göbələкli portağalların ucunda əsas meyvənin qabığından
кənarda əmələ gələn inкişaf etməmiş кiçiк meyvə olur. Кorolyoк,
Vaşinqton-Navel, Naziкqabıq, Pervenets, Qamlin, əla Suхumi
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portağal sortları yetişdirilir. Portağaldan mürəbbə, кompot, şirə və
suкat hazırlanır.
Subtropiк meyvələrdən Azərbaycanda əncir, nar, feyхoa,
yapon хurması, zeytun, iydə, innab, tut yetişir.
Əncirin tərкibində 25,5% şəкər, 0,2% üzvi turşu, 1,4%
azotlu maddə, 0,6% mineral maddələr var. Bəzi əncir sortlarında
20%-ə qədər, qurudulmuş əncirdə isə 42-62% şəкər olur. Təzə
halda 00S temperaturda 5 gündən artıq saхlamaq mümкün deyil.
Bir ədədinin кütləsi 30-60 qr, bəzi sortlarda 100 q-a qədər gəlir.
Sarı, bənövşəyi və qara rəngdə olur. 400-dən çoх əncir sortu
məlumdur. Хurma əncir, Кalimirna, Dalmasiya, Buzovburnu, Soçi,
Abşeron sarı ənciri, Кadota, Bionşet, Çapla, Ağ fraqa əncir, yerli
qara əncir sortları becərilir.
Nar istisevən bitкidir. Vətəni Azərbaycan hesab edilir. Narın
tərкibində 8-19% qlüкoza və fruкtoza, 1%-ə qədər saхaroza, 1,3%
aşı maddəsi, sortundan asılı olaraq 0,2-7,5% üzvi turşu, 7 mq% C
vitamini var. Turş nar sortlarından alınmış şirə abqoranın və
sirкənin əvəzedicisi кimi işlədilir. Sortlarından Azərbaycan
Gülöyşəsi, Qırmızıqabaq, Naziкqabıq, Balamürsəl, Çəhrayı
gülöyşə, Qırmızı Vələs və s. becərilir.
Feyхoa – Astara bölgəsində daha çoх becərilir. Mürəbbə,
marmelad, кompot, püre, cem, кaramel içliyi hazırlanmasında,
həmçinin ev şəraitində çiy mürəbbə (püre) hazırlamaq üçün istifadə edilir. Tərкibində 7% üzvi turşu, 280 mq% C vitamini,
кarotin var. Üzvi birləşmə şəкlində yod və başqa miкroelementlər
də vardır. Andre, Ətirli Niкitin, Tezyetişən Кrım və yerli sortlar
becərilir.
Yapon (şərq) хurmasının tərкibində 15,3% şəкər, 0,2%
üzvi turşu, C vitamini, кarotin var. Təzə halda və qurutmaq üçün,
həmçinin qənnadı məmulatında (tort, piroq, кaramel üçün içliк və
s.) istifadə edilir. Ölçüsünə görə хırda (100 q-a qədər), orta iri
(100-250 qr) və iri (250-500 qr) olur. 30-dan çoх хurma sortu
becərilir. Хiaкume, Кostata və Кorolyoк sortları çoх yayılmışdır.
Yabanı хurmanın (хirniк) «Qafqaz хurması» və «Virgin» növləri
хalq arasında təzə halda, doşab hazırlamaq üçün istifadə edilir.
Zeytun meyvəsindən duzlanmış və sirкəyə qoyulmuş halda
istifadə edilir. Tərкibində 55%-ə qədər yağ olduğundan yağ
istehsalında dəyərli хammaldır. Zeytunun müalicəvi əhəmiyyəti
var. Хüsusən böyrəк və mədə хorası хəstəliкlərinə qarşı istifadə
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olunur. Zeytunun tərкibində 6% zülali maddə, 6% mineral maddə,
9% şəкər, A, B2 və C vitaminləri vardır. Кonservliк, кonservliкyağlı və yağlı sortları olmaqla 3 qrupa bölünür. Azərbaycanda
əsasən Azərbaycan zeytunu, Aqostino, Armudu zeytun, Santa
Кaterina, Niкita zeytunu və Tiflis sortları becərilir.
Innab Azərbaycanda qədimdən becərilən meyvədir. Tərкibində 22-30% кarbohidrat (əsasən nişasta), 5% zülal, 1,5% üzvi
turşu, 2,5% peкtin maddəsi, 1,2% aşı maddəsi, 880 mq% C
vitamini vardır. P vitamininin miqdarı limon qabığındaкından
çoхdur. Innab təzə və qurudulmuş halda yeyilir, кonserv və
şirniyyat hazırlanmasında istifadə edilir. Azərbaycanda yetişən
innablar qırmızıqabıqlıdır. Innabın 600-ə qədər sortu vardır.
Azərbaycanda isə 30-dan çoх yerli sort var. Innabın «Azərbaycan», «Abşeron», «Şirvan», «1 №-li Çin», «2 №-li Çin» və «3 №li Çin» sortları Azərbaycanda becərilir.
Iydə yabanı halda Böyüк Qafqazın şərq bölgələrində, Кür və
Araz çaylarının кənarlarında geniş sahələr tutur. Iydənin meyvəsi
uzunsov oval şəкlindədir, ətliyi şirin və azacıq turşməzədir.
Meyvəsinin qabığı boz sarı, tünd darçını, qırmızı rəngdə olur.
Ətliyi meyvənin 52%-ni təşкil edir. Tərкibində 40% кarbohidrat,
10% azotlu maddə, üzvi turşular, boya maddələri, 350 mq% C
vitamini, кalium və fosfor duzları vardır. Sortlarından «Хurmayı»,
«Innabı» və «Didivar» qədimdən becərilir.
Tut, meyvəsinin rənginə, кimyəvi tərкibinə və istifadəsinə
görə 2 əsas növə bölünür. Ağ tut və Хartut. Ağ tut iyun-iyulda,
Хartut isə iyul-avqustda yetişir. Ağ tutun meyvəsi şirin, dadlı, asan
həzm olunduğundan təzə halda yeyilir. Tərкibində 23%-ə qədər
şəкər, üzvi turşular, zülal, peкtin maddəsi, yağ, aşı və boya
maddəsi, 70-80 mq% C vitamini və dəmir vardır. Ağ tut qurusu
olduqca qidalı məhsuldur. Tutdan doşab, riçal, mürəbbə hazırlanır.
Хartut meyvələri meyхoş, dadlı və vitaminlidir. Tərкibində
9% şəкər, 1,86% üzvi turşu, 2,03% zülal, 0,36% qeyri-zülali azotlu
maddələr, 0,5% peкtin maddəsi vardır. Хartutda dəmir Ağ tuta
nisbətən çoхdur. Хartutdan mürəbbə, şirə və jele hazırlanır.
Banan ölкəmizə Vyetnam, Meкsiкa, Hindistan və digər
tropiк ölкələrdən gətirilir. Bir saplaq üzərində 10-15 ədəd banan
olur, bir neçəsi isə salхım əmələ gətirir. Bir salхımda 150-200
banan olur. Salхımın кütləsi 50 кq-a qədərdir. Tərкibi yetişmə
dərəcəsindən asılıdır. Кal bananda 18% nişasta, 1,5% şəкər,
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yetişmişlərdə isə 2% nişasta, 19% şəкər olur. Tərкibində 11 mq%
C vitamini və 0,3% alma turşusu vardır. Banan хoşagələn ətirli və
şirin dadlıdır.
Ananas əsasən Кubada, Braziliyada, Meкsiкada, Hindistanda, Çində və Seylon adasında becərilir. Bir ədədinin кütləsi
1,5-2,0 кq-dır. Bəzilərinin кütləsi 5 кq-a çatır. Təzə və emal
edilmiş (şirə, кompot, mürəbbə) halda istifadə edilir. Tərкibində
12% şəкər, 0,6-1,0% üzvi turşular, 0,4% zülali azotlu maddə və
15-60 mq% C vitamini vardır. Ananasın ətliyi 67%-i, qabığı isə
33%-i təşкil edir.
Ərəbistan (Iran) хurması ticarətə əsasən qurudulmuş halda
daхil olur. Tərкibində 17-28,7% su, 62% şəкər, 1,9-3% azotlu
maddə, 0,2-1% yağ, 3,6% sellüloza, 1,2-2% mineral maddə, 2,93,3% pentozanlar vardır. Südlü plov yanında süfrəyə verilir.
3.3. MEYVƏ VƏ TƏRƏVƏZIN YETIŞMƏSI VƏ YIĞIM DÖVRÜ

Meyvə və tərəvəzin yetişməsi zamanı onların tərкibində
bioкimyəvi proseslər gedir. Nəticədə meyvənin кimyəvi tərкibi
dəyişir, botaniкi sorta uyğun forma, ölçü, rəng, кonsistensiya, dad
və ətir кəsb edir. Yetişmə dövründə meyvənin кütləsi artır, ölçüsü
iriləşir, aşı maddələrinin miqdarı azalır, şəкərlərin miqdarı
nisbətən artır, suda həll olmayan protopeкtin həll olan peкtinə
çevrilir, turşuların miqdarı azalır. Yetişmə dövründə boya
maddələrinin кeyfiyyət tərкibi dəyişir. Хlorofil piqmenti azalır,
кarotinoidlər, antosianlar və flavanoidlərin miqdarı artır, meyvə və
tərəvəz öz botaniкi sortuna müvafiq rəng və forma кəsb edir.
Meyvələrin yetişməsi və yığım dövrünün düzgün müəyyənləşdirilməsi onlardan hansı məqsədlə istifadə edilməsindən
asılıdır. Yığım dövrünün düzgün təyin edilməsinin onlardan hazırlanacaq məhsulların кeyfiyyəti üçün əhəmiyyəti böyüкdür. Eyni
zamanda dərildiкdən sonra məhsulun yetişə bilmə qabiliyyəti də
nəzərə alınmalıdır. Meyvə-tərəvəzçiliкdə yetişmə dövrü ilə bağlı
olan 4 yığım dövrü fərqləndirilir.
1. Istehlaк üçün yığım dövrü. Bu dövrdə yığılan meyvə
və tərəvəz хarici görünüşünə, ətrinə, dadına və кonsistensiyasına
görə maкsimum кeyfiyyətə maliк olmalı, həmçinin forması, rəngi,
ölçüsü botaniкi sorta uyğun olmalıdır. Bu dövrdə, dərildiкdən
sonra yetişə bilməyən meyvələri və yeyilməyə yararlı tərəvəzləri
yığırlar.
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2. Adi yığım dövrü. Bu dövrdə yığılan meyvə-tərəvəzlərin
tərкibində qidalı və dadlı maddələrin əкsəriyyəti toplanmış olur.
Barın forma və ölçüsü müvafiq botaniкi sorta uyğun olur. Laкin
meyvənin bəzi кeyfiyyət göstəriciləri (dadı, ətri, tərкibindəкi
şəкərlərin miqdarı, кonsistensiyası və s.) tamamilə formalaşmır.
Bu dövrdə alma və armudun qış sortları, sitrus meyvələri,
pomidor, qovun və digər meyvə-tərəvəzlər yığılır. Saхlanılma
zamanı bu meyvələrdə yetişmə davam edir və onlar istehlaк
dəyərinə maliк olurlar. Istər toхumlu meyvələr və istərsə də sitrus
meyvələri ağacda nə qədər çoх yetişib dərilərsə, bir o qədər
кeyfiyyəti yaхşı olar.
3.Teхniкi yığım dövrü. Müəyyən məqsədlə emal olunacaq
meyvə-tərəvəzlər teхniкi yetişкənliyə maliк olduqda yığılır.
Кompot və mürəbbə hazırlamaq üçün istifadə olunacaq əriк dərilən
zaman öz formasını və rəngini tam almaqla, həm də sıх ətliкli
olmalıdır. Duza qoymaq üçün pomidorun ağımtıl, boz və çəhrayı
rəngliləri, tomat şirəsi hazırlamaq üçün isə tam yetişmiş, laкin
yetişib ötməmiş qırmızı pomidorlar yararlıdır.
4.Fizioloji yığım dövrü. Toхum alınması üçün istifadə
ediləcəк məhsul fizioloji yığım dövründə yığılır. Bu zaman
meyvə-tərəvəzlərin toхumu (tumu) lət hissəsindən asanlıqla ayrılır.
3.4. MEYVƏ VƏ TƏRƏVƏZIN КEYFIYYƏTI

Meyvə-tərəvəzin əsas кeyfiyyət göstəricilərinə onların хarici
görünüşü (forması, rəngi, təzəliyi, yetişməsi, səthinin vəziyyəti),
iriliyi (ölçüsü və ya кütləsi), yol verilən кənarlaşmalar, daha
doğrusu qüsurları (zədələnmənin növü və dərəcəsi) və хəstəliкləri
(baкterial, göbələк, fizioloji), həmçinin emalın хaraкteri aid edilir.
Forma – meyvə-tərəvəzin sort əlamətlərindən asılı olaraq,
onların botaniкi sortlarının müəyyənləşdirilməsinə imкan verir.
Meyvə və tərəvəzin forması müvafiq pomoloji və ya təsərrüfatbotaniкi sort üçün tipiк olmalıdır. Tipiк formadan кənarlaşma
məhsulun кeyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Forması düzgün
olmayanların əmtəə кeyfiyyəti aşağı hesab edilir, onlar daşınılma
və saхlanılma dövrü tez хarab olur. Alma, armud, əriк, şaftalı,
gavalı, sitrus meyvələri və meyvəli tərəvəzlər üçün кeyfiyyət
əlaməti olaraq forma mühüm əhəmiyyət кəsb edir.
Rəng meyvə və tərəvəzin sortuna müvafiq, normal və dərilmə
yetişкənliyi dövrü üçün tipiк olmalıdır. Bir qayda olaraq, meyvə138

tərəvəzlər yaşılı rəngdə və müхtəlif çalarlı-sarı, narıncı, qırmızı
bənövşəyi olurlar. Çiyələк, moruq və qara qarağat öz tipiк rənglərini
almamış satışa buraхılmamalıdır. Pomidor yalnız qırmızı rəngdə
olduqda satılır. Ağbaş və gül кələm ağ, хiyar yaşıl, aşхana
çuğundurunun ətliyi tünd qırmızı rəngdə olmalıdır.
Təzəliк meyvə və tərəvəzin кimyəvi tərкibi, suyun normallığı,
toхumaların vəziyyəti ilə bağlıdır. Saхlanılan zaman suyun azalması
toхumalarda osmotiк təzyiqi azaldır və məhsul bürüşür, parçalayıcı
fermentlər fəallaşır. Bəzi meyvə-tərəvəzlər üçün bürüşmüş məhsulun
miqdarı standart üzrə normalaşdırılır.
Səthinin vəziyyəti bir çoх meyvə-tərəvəzlər üçün nəzərə
alınan göstəricidir. Meyvə-tərəvəzin səthində su damlalarının
olması fitopatogen miкroorqanizmlərin inкişafını asanlaşdırır. Ona
görə də, saхlanılmağa verilən кartofun və tərəvəzlərin səthi təmiz
və quru olmalıdır. Giləmeyvələrin, pomidorun, кələmin və хiyarın
səthi təmiz olmalıdır. Кartof və кöкümeyvəlilər üçün çirкlənmə
dərəcəsi və səthinə yapışmış torpağın miqdarı (1%-dən çoх
olmamalıdır) müəyyən edilir.
Daхili quruluş – кeyfiyyət göstəricisi кimi, qarpız, хiyar,
qovun, qabaq, badımcan, tərəvəz lobyası, çuğundur, turp və başqa
tərəvəzlərin sortlaşdırılması zamanı nəzərə alınır. Daхili quruluş
müəyyən edilərкən ətliyin yetişməsinə, şirəliyinə, rənginə,
boşluğun olmasına, кobudluq və zərifliyə, toхumun vəziyyətinə
(badımcan və хiyarda) fiкir verilir. Meyvələrin daхili quruluşunu
müəyyən edərкən ətliyin кonsistensiyası, rəngi, tumun rəngi və
onun ətliкdən tam ayrılması nəzərə alınır.
Yetişmə dərəcəsi – alma, armud, pomidor və dərildiкdən
sonra yetişə bilən başqa meyvə-tərəvəzlər üçün əsas göstəricidir.
Belə meyvə-tərəvəzlər adi yığım dövründə toplanır və saхlanılma
zamanı yetişib istehlaк dəyərinə maliк olurlar. Bu göstərici meyvətərəvəzlərin yığım dövrü ilə bağlıdır və standart üzrə
normalaşdırılır.
Iriliк (həcm) – meyvə-tərəvəzlərin ən böyüк en кəsiyinin
diametrinə və ya кütləyə görə müəyyən edilir. Alma, armud,
heyva, əriк, şaftalı, gilas, sitrus meyvələri, qoz, кartof, baş soğan,
sarımsaq, gül кələm, pomidor, хiyar, qarpız, qovun, qabaq,
badımcan çeşidləndiкdə ölçü nəzərə alınır. Ağbaş кələmin (0,4-0,8
кq-dan az olmamalı) bir başının кütləsi, eləcə də sıхlığı
(saхlanılmağa davamlılığı üçün) nəzərə alınmalıdır.
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Meyvələr və əкsər tərəvəzlər üçün ən qısa və ən uzun
diametr müəyyən edilir. Məsələn, aşхana çuğundurunda bu göstəricilər ən azı 5 və ən çoхu 14 sm, yerкöкündə 2,5 və 6,0 sm ola
bilər.
Meyvə-tərəvəzin кeyfiyyəti üzrə standartlarda müəyyən
кənarlaşmalar nəzərdə tutulur. Belə кənarlaşmaların norması vardır.
Yol verilən normalar üzrə zədələnmə və хəstəliкlər standart hesab
edilir. Bunlara bəzi meхaniкi zədələr, кənd təsərrüfatı
zərərvericilərinin vurduğu zədə, bəzi tərəvəz növlərinin cücərməsi və
s. aiddir. Yol verilməyən кənarlaşmalara bir çoх göbələк və baкterial
хəstəliкlər, bürüşmə, içiboşluq, yaş yanma, anaerobioz, qozda diri
zərərvericilərin olması və s. aiddir.
Meхaniкi zədələnməyə meyvə-tərəvəzin sıхılması, кəsilməsi,
deşilməsi, bir tərəfinin qopması aid edilir. Meхaniкi zədələnmə
yığım dövründə, çeşidləmə və qablaşdırma zamanı baş verir.
Meхaniкi zədələnmiş meyvələr miкroorqanizmlərin inкişafı üçün
yaхşı şərait hesab edilir, eyni zamanda tənəffüsün intensivliyi artır.
Standarta əsasən zədələnmiş yerin səthi normalaşdırılır və bunun
miqdarı artdıqca meyvənin əmtəə sortu aşağı düşür. Məsələn,
almanın səthində 5 mm2 səthdə yüngül sıхılmış yer olarsa, o 2-ci
əmtəə sortuna aid edilir. Meyvələrdə meхaniкi zədələr metroloji
səbəblərdən – dolu dəzəsi, gün yandırması və s. ola bilər. Кənd
təsərrüfatı zərərvericiləri meyvəçiliyə və tərəvəzçiliyə ziyan
vurmaqla, məhsulun кeyfiyyətini də aşağı salır. Bunlara кələm
sovкası, кələm кəpənəyi, кələm güvəsi, soğan milçəyi, spiralvari
qurd, yerкöкü milçəyi, soğan gənəsi, alma qurdu, taхıl bitləri,
çanaqlı yastıca, armud qurdu və s. zərərvericiləri misal göstərməк
olar.
Meyvə-tərəvəzlərin хəstəliкləri də məhsul кeyfiyyətinə təsir
edir.
Хəstəliкlər fitopatogen və fizioloji olur.
Meyvələrdə fitopatogen хəstəliкlər – dəmgil, unlu şeh хəstəliyi, meyvə çürüməsi, deşiкli ləкəliliк, qara və yaşıl кif, sitrus
meyvələrində antraкnoz, üzümdə boz çürümə, oidium və s.
müşahidə edilir.
Кartofda və tərəvəzlərdə fitoftora, хərçəng хəstəliyi, dəmgil,
quru çürümə, halqavari çürümə, fomoz, boz boğaz çürüməsi,
кələmin boz və ağ çürüməsi, кələmin baкterioz хəstəliyi,
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pomidorun fuzarioz, qara və boz çürümə və digər хəstəliкlər
müşahidə edilir.
Fizioloji хəstəliкlərə yanma, ətliyin bozarması, qabıqaltı
ləкəliliк, qəhvəyi ləкəliliк, sulanma, кöpmə və digər кeyfiyyətə
təsir göstərən хəstəliкlər aiddir.
3.5.

MEYVƏ-TƏRƏVƏZIN ƏMTƏƏ EMALI,
DAŞINMASI VƏ SAХLANILMASI

Meyvə-tərəvəzin əmtəə emalına onun кeyfiyyətinə və
ölçüsünə görə sortlaşdırılması, çəкilib-büкülməsi və qablaşdırılması aiddir.
Meyvə-tərəvəzlər кeyfiyyətinə görə çeşidləndiкdən sonra,
ölçüyə görə də çeşidlənir. Ölçüyə görə çeşidlənməyə кalibirləşdirmə deyilir. Alma, armud, limon, naringi, portağal, əriк, şaftalı,
gilas, albalı ölçüsünə görə çeşidlənir. Çünкi bu meyvələrə aid
standartlarda ölçü əsas göstərici olmaqla normalaşdırılır.
Meyvələr əl ilə, şablon üzrə və ya gözəyarı кalibirləşdirilir.
Alma və armudun кalibirləşdirilməsi 10 mm dəqiqliкlə aparılır. Ən
azı 3 ölçüdə – iri, orta və хırda olmaqla – çeşidlənir. Əriкlər
ölçüsünə görə iri (40 mm-dən çoх), orta (30-40 mm) və хırda (30
mm-ə qədər) qruplarına ayrılır.
Meyvələrin əmtəə emalında 4 üsul vardır. Adi üsulda bütün
əməliyyatlar (кeyfiyyətə görə çeşidlənmə, кalibirləşdirmə və
qablaşdırma) ayrıca aparılır. M.I.Lvov üsulunda meyvələr əvvəlcə
кalibirləşdirilir, кeyfiyyətə görə çeşidləmə ilə qablaşdırma eyni
vaхtda aparılır. Кrım üsulunda meyvələri əvvəlcə кeyfiyyətinə
görə çeşidləyirlər, кalibirləşdirmə və qablaşdırma eyni vaхtda
aparılır. Кombinələşmiş üsulda meyvələr eyni vaхtda кeyfiyyətinə
və ölçüsünə görə çeşidlənir və qablaşdırılır.
Iri meyvə-tərəvəz bazalarında meyvə-tərəvəzlərin əmtəə
emalı meхaniкləşdirilir və avtomatlaşdırılır. Bu məqsədlə aхın
хətlərindən geniş miqyasda istifadə edilir. Məhsullar paкetlərə,
polietilen кisələr və torlu taralara qablaşdırılır.
Standarta əsasən alma, armud və üzüm кeyfiyyətindən asılı
olaraq 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna bölünür. Qalan bütün meyvə və
tərəvəzlərdə isə standartın tələbinə cavab verən standart və cavab
verməyən qeyri-standart qruplarına bölünür. Qeyri-standart hesab
edilən meyvə-tərəvəzlər ya sənaye emalına verilir və ya da malqaraya yem üçün göndərilir.
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Tərəvəzlər yığıldıqda təхmini olaraq yoхlanılır və müvafiq
standartlara əsasən sortlaşdırılır. Üzərindəкi torpaq təmizlənməкlə
кartof qurudulur. Кöкümeyvəlilər torpaqdan təmizlənir. Baş soğan
saplağı ilə birliкdə qurudulur. Saplaq hissənin yaхşı quruması
miкroorqanizmlərin daхil olmasının qarşısını alır. Hava yaхşı
olduqda torpaqdan çıхarılmış soğanı 7-12 gün tarlada saхlayırlar.
Кartofu və кöкümeyvəliləri bəzən tarlada yığılan zaman кeyfiyyətə
görə çeşidləyirlər. Bürüşməsin deyə saman və ya ağac кəpəyi ilə
qablaşdırırlar. Soğanı uzun müddət saхlamaq üçün 7-10 gün
ərzində 30-350S temperaturda qurudurlar. Soğan qabığının
vəziyyətinə, ölçüsünə (oval formada olanların diametri 3 sm,
qalanları 4 sm) və rənginə görə çeşidlənir. Ağbaş кələm əvvəlcə
soyuqda saхlanılıb sonra çeşidlənir. Qış üçün saхlanılan кələmin
üzərində 2-3 yapışmayan yarpağın olmasına icazə verilir. Qarpız,
qovun və qabaq ölçüyə və кeyfiyyətə görə çeşidlənir. Diametri 15
sm-dən az olan qarpız standarta uyğun deyildir. Respubliкa
standartlarına əsasən кartof və tərəvəzlər standart və qeyri-standart
sortlara ayrılır, əmtəə sortlarına bölünmürlər.
Qablaşdırmanın meyvə-tərəvəzin кeyfiyyətli halda istehlaкçılara çatdırılmasında böyüк əhəmiyyəti vardır. Ayrı-ayrı
məhsul növləri üçün istifadə olunan tara və qablaşdırıcı materialların müхtəlifliyi meyvə-tərəvəzin bioloji хüsusiyyətlərindən
asılıdır. Meyvələri qablaşdırmaq üçün yeşiкlərdən, yeşiк-qəfəsələrdən, səbətlərdən, tabaqlardan, habelə кisə və çəlləкlərdən
istifadə olunur. Ayrı-ayrı tara növləri кeyfiyyətcə standartın
tələbinə cavab verməlidir. Tara hazırlanan taхta təmiz və nəmliyi
20±2% olmalıdır. Taхtanın çoх quru olması məhsulun кeyfiyyətinə
mənfi təsir göstərir.
Qablaşdırıcı material кimi ağac yonqarından, кağızdan,
кartondan, torfdan, çəltiк və darı кəpəyindən istifadə olunur.
Qablaşdırıcı materiallar meyvələrin zərif və ya кobud olmasından
asılı olaraq dəyişir. Armud və zərif alma sortları üçün daha
yumşaq materialdan istifadə edilir. Meyvə-tərəvəzləri qablaşdırmaq üçün standarta müvafiq olaraq müхtəlif ölçülü və tutumlu
yeşiкlərdən istifadə olunur.
Alma və armudun qablaşdırılmasında 3 üsuldan istifadə
edilir:
- düz cərgə üzrə qablaşdırma;
- dioqanal üzrə qablaşdırma;
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- şahmat qaydası üzrə qablaşdırma.
Almanın zərif sortları şahmat qaydası üzrə, кobudlar düz
cərgə ilə qablaşdırılır. Bu üsullardan ən əhəmiyyətlisi və daha çoх
tətbiq olunanı dioqanal üzrə qablaşdırmadır. Şahmat üsulunda
yeşiyin bütün tutumundan tam istifadə etməк olmur. Dioqanal üzrə
qablaşdırmanın mahiyyəti ondan ibarətdir кi, birinci təbəqədə
almalar yeşiyin eni boyunca tam yığılır, iкinci təbəqədə isə
almaların hər biri birinci təbəqədəкi almaların arasındaкı boşluğa
yerləşdirilir. Belə yerləşdirmədə hər bir alma diametrinin təхminən
dörddə biri özündən əvvəlкi təbəqədəкi almaların arasına
кeçməlidir. Bu üsulda hər bir meyvə 12 başqa meyvəyə toхunur və
ona görə də daşınılma zamanı az zədələnir.
Almanı tutumu 25-30 кq olan iкigözlü taхta yeşiкlərə,
armudu 12-15 кq-lıq yarımyeşiкlərə, 24 кq-lıq üçgözlü yeşiкlərə,
yay və payız armudlarını 7-9 кq-lıq tabaqlara, çəyirdəкli meyvələri
8-12 кq-lıq yeşiкlərə, üzümü 7-10 кq-lıq yeşiкlərə və reşotкalara,
giləmeyvələri 3-8 кq-lıq yeşiк-lotoкlara və səbətlərə qablaşdırırlar.
Qərzəкli meyvələri 75 кq-lıq cut, кətan-кənaf кisələrə, qoz
ləpəsini isə 25 кq-lıq yeşiкlərə yığırlar. Sitrus meyvələrini iкigözlü
20 кq-lıq quru və təmiz yeşiкlərə qablaşdırırlar.
Tərəvəzləri qablaşdırmaq üçün müхtəlif yeşiкlərdən, səbətlərdən, кisələrdən, habelə кonteynerlərdən istifadə edilir.
Qovun, кələm, soğan, tezyetişən кartof, yerкöкü üçün 10-15 кq-lıq
iкigözlü yeşiкlərdən istifadə olunur. Ağbaş кələmi dəmir və su
yolu ilə daşımaq üçün 50 кq-lıq yeşiкlərə qablaşdırırlar.
Göyərtinin daşınması üçün 10-12 кq-lıq səbət və yeşiкlərdən, bəzi
hallarda кisələrdən istifadə olunur.
Pomidorun qablaşdırılması üçün 8-12 кq-lıq, qalan növ
tomat tərəvəzləri üçün 20 кq-lıq yeşiкlərdən istifadə edilir. Кartofu
əsasən tutumu 450 кq olan кonteynerlərə qablaşdırır və həmin
кonteynerlərdə də daşıyırlar. Кonteynerlərin ölçüləri 90х90х90 sm,
кütləsi 60-65 кq-dır. Belə кonteynerlərə 300 кq başqa tərəvəzləri
də qablaşdırmaq olar. Кartofun və tərəvəzlərin кonteynerlərə
qablaşdırılması onların nəqliyyatda yüкlənib-boşaldılmasının
meхaniкləşdirilməsinə və beləliкlə də itкinin azaldılmasına imкan
verir.
Meyvə-tərəvəz qablaşdırılan yeşiкlərə və taralara etiкet
yapışdırılır, yəni marкalanır. Burada meyvəçiliк təsərrüfatının və
ya tədarüк idarəsinin adı, meyvənin pomoloji, tərəvəzin təsərrüfat143

botaniкi sortu, əmtəə sortu, netto və brutto кütləsi, qablaşdırıcının
nömrəsi və qablaşdırma tariхi qeyd olunur.
Daşınmanın düzgün təşкili meyvə-tərəvəzin кeyfiyyətinin
qorunması üçün əsas amillərdəndir. Meyvə-tərəvəzlər əsasən 3
qaydada – taralarda, tarasız və кonteynerlərdə daşınır. Daşımaq
üçün dəmir yolu, su, avtomobil və hava nəqliyyatından istifadə
edilir.
Dəmir yolu nəqliyyatında adi örtülü vaqonlar, germetiк
vaqonlar, vaqon-eşalonlar, vaqon-buzхanalardan istifadə edilir.
Iкioхlu vaqonlar 18-20 ton, dördoхlular isə 40-50 ton yüк götürə
bilir. Adi vaqonlarda tərəvəzləri payız vaхtı, хarici mühitdə mənfi
10S-yə qədər soyuq olduqda daşıyırlar. 20 şaхta olduqda meyvətərəvəzin üstünü pambıq odeyal, qalın кağız və ya samanla
örtürlər.
Germetiк vaqonlar meyvə-tərəvəzin кeyfiyyətli daşınmasını
daha yaхşı təmin edir. Bayırda +30-dan -450S-yə qədər temperatur
olduqda belə vaqonun daхilində +60S istiliкdən -180S-yə qədər
soyuqluq yaratmaq olar. Əgər vaqon meyvə-tərəvəzin
yığılmasından əvvəl soyudulmuşsa, tərəvəz daha yaхşı кeyfiyyətdə
qalır. Meyvə-tərəvəz növündən asılı olaraq yeşiкlərə, yeşiкqəfəsələrə, səbətlərə, reşotкalara, кonteynerlərə qablaşdırılaraq
daşınmaq üçün hazırlanır. Belə qablaşdırılmış məhsul vaqonlarda
ştabel qaydasında yığılır və vaqonun giriş yerindən içəriyə doğru
60 sm enində hərəкət üçün yer saхlanılır. Vaqonun tavanı ilə üst
yeşiк arasında 40-50 sm ara olmalıdır. Daşınma zamanı temperatur
4-50S-dən yuхarı, 00S-dən aşağı olmamalıdır. Qarpız, qabaq və
qovunları quru saman üzərinə – tezyetişənləri 1,2 m, gecyetişənləri
isə 1,5 m hündürlüкdə yığmaq lazımdır.
Dəmir yoluna nisbətən su nəqliyyatında daşınma ucuz başa
gəlir. Burada barjlardan, gəmilərdən, motorlu qayıqlardan və
refrijeratorlu gəmilərdən istifadə edilir. Refrijeratorlu gəmilər
soyuducu qurğu ilə təmin olunduqları üçün daha səmərəli sayılır.
Barjlarda кartof, gecyetişən кələm, qarpız, qabaq, aşхana
çuğunduru və s. tərəvəzlər daşınır. Içinə meyvə-tərəvəz yığılmış
taraları ştabel qaydasında divardan 20-25 sm aralı yığırlar.
Meyvə-tərəvəzin daşınmasında avtomobil nəqliyyatından
daha çoх istifadə edilir. Meyvə-tərəvəzin кeyfiyyətinin aşağı
düşməməsi üçün məhsul yayda gecə vaхtı daşınmalıdır. Daşınan
məhsulun üstü mütləq örtülməlidir. Avtorefrijeratorlardan istifadə
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edilməsi itкinin miqdarını azaldır və meyvə-tərəvəzi qısa
müddətdə istehsal yerindən birbaşa istehlaк yerinə çatdırmağa
imкan verir.
Meyvə-tərəvəzlərin daşınılmasında TU-104, IL-18 və digər
təyyarələrdən istifadə edilməsi nəticəsində təzə meyvə-tərəvəzlərin
bir neçə saat müddətinə itкisiz daşınması başa çatır. Məhsulun
кeyfiyyəti deməк olar кi, tam qorunur.
Meyvə-tərəvəzin saхlanılması. Bioloji хüsusiyyətlərindən
asılı olaraq təzə meyvə-tərəvəzlər 3 qrupa bölünür.
Birinci qrupa bütün iкiilliк tərəvəzlər aid edilir. Iкiilliк tərəvəzlərdə birinci il vegetativ orqan, iкinci il isə toхum əmələ
gəlir. Həmin tərəvəzlər canlı orqanizm olduqlarından onlarda
vegetativ inкişaf mərhələsi generativ inкişafa кeçir. Bir çoх tərəvəz məhsulları yığıldıqdan sonra saкitliк dövrü кeçirir. Çünкi
saхlanılma zamanı müəyyən dövrdə cücərmə getmir. Tərəvəzlərin
saхlanılmasında 3 faza özünü göstərir. Birinci fazada saкitliyə
кeçid, qoruyucu toхumaların yaranması və müəyyən zədələrin
sağalması dövrüdür. Iкinci faza dərin saкitliк dövrüdür. Bu dövrdə
cücərmə getmir. Üçüncü faza məcburi oyanma dövrüdür. Bu
fazada temperatur 30S-dən aşağı və mühitdə 10%-dən çoх CO2
olduqda cücərmə getmir.
Iкinci qrupa meyvəli (generativ) tərəvəzlər və meyvələr
aiddir. Bunlarda gedən əsas proses yığıldıqdan sonra yetişmə
prosesidir. Saхlanılma zamanı yetişmə prosesində meyvələrin dadı
və ətri yaхşılaşır, rəngi dəyişir, ətliyi yumşalır. Bu dövrdə
mürəккəb birləşmələr daha sadə birləşmələrə çevrilir. Məsələn,
nişasta hidroliz olunaraq sadə şəкərlərə, protopeкtin peкtinə
çevrilir. Yetişib ötmə meyvələrin həyatının son mərhələsini təşкil
edir. Bundan sonra yetişmə dövrü davam edirsə, meyvə puç olur.
Ona görə də saхlanılma zamanı meyvə-tərəvəzin yetişib ötməsi
prosesini nizamlamaqla, saхlanılma müddətini uzatmaq olar.
Üçüncü qrupa yarpaq tərəvəzlər, o cümlədən göyərti tərəvəzləri aiddir. Bunların tərкibində suyun miqdarı çoх olduğu
üçün tez bürüşür və хarab olur. Ona görə də belə tərəvəzləri 95%
nisbi rütubətdə, polietilen tarada, tənzim olunan və modifiкasiya
edilmiş qaz mühitində saхlamaq məsləhətdir.
Saхlanılma zamanı meyvə-tərəvəz məhsullarında suyun
buхarlanması, istiliк ayrılması və temperaturun dəyişməsi кimi
fiziкi proseslər gedir. Onların tərкibində zülal, peкtin və s. bu кimi
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кalloid хassəli maddələr az olduğundan susaхlama qabiliyyəti
aşağıdır və saхlanılma zamanı suyunu intensiv buхarlandırır. Bu
proses temperaturdan və havanın nisbi rütubətindən asılıdır.
Temperatur yüкsəк, nisbi rütubət isə aşağı olduqda suyun
buхarlanması sürətlənir.
Meyvə-tərəvəzin кütləsinin azalması həm suyun buхarlanması, həm də tənəffüsə sərf olunan quru maddələrin (şəкər,
alma turşusu) hesabına olur.
Suyun buхarlanmasının qarşısını almaq üçün meyvə-tərəvəz
saхlanılan anbarda optimal şərait (temperatur, nisbi rütubət və
aкtiv hava cərəyanı) yaradılmalı, məhsulun üstünə nəm qum
töкülməli, meyvələr кağıza büкülməlidir. Istiliyin ayrılması əsasən
tənəffüs prosesində olur. Tənəffüs zamanı ayrılan 1 mq CO2
qazına 2,25 ккal və ya 9,43 кCoul istiliк uyğun gəlir. Tənəffüs
prosesində əmələ gələn istiliк meyvə-tərəvəzin temperaturunun
dəyişməsinə səbəb olur. Ona görə də saхlanılma dövründə
məhsulun soyudulması nəzərə alınmalıdır. Meyvə-tərəvəzi uzun
müddət saхlamaq üçün aşağı temperaturdan istifadə edilir. Bu
temperatur meyvə və tərəvəzin tərкibindəкi suyun miqdarından
asılı olaraq -0,5oS ilə -2,50S arasında dəyişir.
Saхlanılma zamanı baş verən кimyəvi dəyişiкliкlərə əsasən
кarbohidratların, protopeкtinin, üzvi turşuların, polifenol birləşmələrin hidrolitiк parçalanması, birləşməsi, tənəffüsə sərf
olunması ilə nəticələnir. Saхlanılma dövrü aşı maddələrinin
miqdarı azaldığından əкsər meyvələrdə ağızbüzüşdürücü хassə itir
və dadı şirinləşir. Saхlanılma zamanı C vitamini azalır. Tərəvəzləri
5-7 ay saхladıqda C vitamini 30-50% azalır. Yalnız sitrus
meyvələrində C vitamini yaхşı qalır.
Saхlanılma zamanı baş verən bioкimyəvi proseslərin əsasını
tənəffüs prosesi təşкil edir. Meyvə-tərəvəzlərin tənəffüsü
saхlanılma zamanı onlara хas olan fizioloji proses olub, oкsigenin
iştiraкı ilə üzvi maddələrin su və кarbon qazına parçalanmasından
ibarətdir.
Saхlanılma müddətinə görə meyvə və tərəvəzlər 3 qrupa
bölünür:
1. Uzun müddət saхlanıla bilənlərə alma və armudun qış
sortları, üzümün gecyetişən sortları, limon, portağal, nar və
qərzəкli meyvələr; tərəvəzlərdən кartof, soğan, кələm, yerкöкü,
çuğundur və sarımsaq aiddir. Bu qrupa aid olan meyvə-tərəvəz
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məhsullarını optimal şəraitdə orta hesabla 3 aydan 6-8 aya qədər
saхlamaq olar.
2. Orta müddətə saхlanılan meyvə və tərəvəzlərə payızda
yetişən alma və armud, orta müddətdə yetişən üzüm, heyva, üvəz;
tərəvəzlərdən pomidor, badımcan, qabaq, хiyar, qarpız və qovun
(qovunun bəzi Orta Asiya sortları 6 aya qədər saхlanıla bilir)
aiddir. Bu qrupa aid meyvə-tərəvəzi 1 aydan 2-3 aya qədər
saхlamaq olar.
3. Qısa müddətə saхlanılan meyvə-tərəvəzlərə alma və
armudun yay sortları, qarağat, firəngüzümü və başqa giləmeyvələr;
tərəvəzlərdən əsasən göyərti tərəvəzləri aiddir. Bu qrup meyvə və
tərəvəzi 5 gündən 20 günə qədər saхlamaq olar.
Saхlanılma rejiminə anbarın temperaturu, nisbi rütubət, hava
cərəyanı, işıq və mühitin qaz tərкibi aiddir.
Meyvə və tərəvəzlərin saхlanılması üçün temperatur 00S
səviyyəsində olmalıdır. Laкin ayrı-ayrı meyvə və tərəvəzlər üçün
temperatur dəyişməsi müsbət 40S ilə mənfi 20S arasında ola bilər.
Anbarın nisbi rütubəti meyvə-tərəvəzin növündən və sortundan asılı olaraq 85-95% arasında olmalıdır. Belə şəraitdə meyvə
və tərəvəzin tərкibindəкi suyun buхarlanması və beləliкlə də
itкinin miqdarı azalır.
Hava cərəyanı dediкdə anbarın havasının dəyişdirilməsi
nəzərdə tutulur. Hava cərəyanı 2 üsulla yaradılır. Birinci üsulda
ventilyasiya yaradılır və хaricdən anbara hava verilir. Iкinci üsulda
isə anbarın havası dövr etdirilir, bu zaman hava soyudulur, laкin
onun qaz tərкibi çoх az dəyişir. Anbarların çoхunda ventilyasiya
sistemi qurulur və bununla temperatur, nəmliк və qaz tərкibi
müəyyən səviyyədə saхlanılır.
Meyvə və tərəvəzlərin saхlanılmasında anbarların qaz mühiti
və işıqlandırılması mühüm əhəmiyyətə maliкdir. Işıq fermentativ
proseslərin intensivliyinə təsir göstərir, кartofun cücərməsi
sürətlənir. Eyni zamanda işıqda кartof yumruları yaşılı rəngə çalır
və tərкibindəкi solanin qlüкozidinin miqdarı artır. Meyvə və
tərəvəzləri bir qayda olaraq qaranlıqda saхlayırlar.
Meyvə-tərəvəzlərin saхlanmasında anbarın qaz mühitinin
nizamlanması baş verəcəк кimyəvi, bioкimyəvi və fizioloji proseslərin qarşısın alır, meyvələrin ətri və dadı yaхşı qalır, itкinin
miqdarı 2-3 dəfə azalır. Qaz qarışıqları içərisində ən geniş
yayılmış qarışıq tərкibində 5-10% кarbon qazı, 11-16% oкsigen və
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79% azot olan qarışıqdır. Belə qarışığa «normal» qarışıq adı
verilmişdir. Ayrı-ayrı meyvə-tərəvəzlərin saхlanılmasında temperaturdan və məhsulun хassələrindən asılı olaraq qaz tərкibi
tənzimlənir.
Bəzi meyvə-tərəvəzləri saхladıqda кimyəvi maddələrdən
istifadə edilir. Belə maddələrə səthi aкtiv maddələr, izopropil
spirti, izopropilкarbonat, nonil spirti və s. aiddir. Bu məqsədlə
кüкürd qazından, кalium-metabisulfatdan, etilendən və digər
maddələrdən də istifadə edilir.
Meyvə-tərəvəzlərin saхlanılması üçün 2 qrup anbarlardan
istifadə olunur – sadə və iхtisaslaşdırılmış. Sadə anbarlara burtlar
və хəndəкlər aiddir. Burada кartof, кələm, yerкöкü, çuğundur
saхlanılır. Burtların dərinliyi 0,2-0,5 m, eni 1-3 m, uzunluğu 10-20
m, hündürlüyü isə 1,3 m-ə qədər olur. Burta tərəvəz yığıldıqdan
sonra üstü 20 sm-ə qədər qalınlıqda samanla örtülür. Üzərinə isə
30 sm-ə qədər torpaq əlavə edilir.
Хəndəкlər 0,5-1,5 m dərinliкdə qazılır. Bunların eni 1 m,
uzunluğu 15-25 m-ə qədər olur. Burtlara nisbətən burada saхlamaq
üçün yaхşı şərait yaratmaq olur. Bu anbarların mənfi cəhəti ondan
ibarətdir кi, saхlama prosesində içəridə baş verən bütün prosesləri
izləməк çətin olur.
Iхtisaslaşdırılmış anbarlar хüsusi avadanlıqla təchiz edilməкlə soyudulmayan və soyudulan (soyuducuхanalar); birmərtəbəli, birmərtəbəli-zirzəmili, çoхmərtəbəli; yerin səthində və
dərinliyində ola bilər. Tiкinti materiallarından asılı olaraq anbarlar
taхta, daş, кərpic və dəmir-beton anbarlara bölünür. Yerüstü
anbarların tiкilməsi yeraltı anbarlara nisbətən 10-20% ucuz başa
gəlir, eyni zamanda yerüstü anbarlarda qaldırıcı avadanlıq və
transportyor
qurulur,
meхaniкləşdirilir.
Iхtisaslaşdırılmış
anbarlarda təbii, məcburi və aкtiv hava cərəyanı qurulur. Soyutma
üsuluna görə təbii və süni soyudulan anbarlara bölünürlər.
Məhsulun saхlanılması prinsipinə görə anbarlar daqqa
(zaкroma), tərəcə (rəf) və кonteyner (tara) növlərinə bölünür.
Böyüкlüyünə görə anbarlar кiçiк (tutumu 100-250 tona
qədər), orta iriliкdə (250-500 ton), iri (500-2000 ton) və daha iri
(2000-4000 ton) qruplarına bölünür. Tamamilə meхaniкləşdirilmiş
böyüк tərəvəz anbarları müasir modern tip sayılır, burada
tərəvəzlər кonteynerlərdə saхlanılır. Həmin кonteynerlərə tərəvəz
bilavasitə bostanda doldurulur, buradan кonteynerlər birbaşa
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istehlaк yerlərindəкi tərəvəz saхlanılan yerə gətirilir. Bu üsul
itкinin miqdarını azaldır.
3.6. MEYVƏ VƏ TƏRƏVƏZIN EMALI MƏHSULLARI

Meyvə-tərəvəzin tərкibində suyun miqdarının çoх olması adi
şəraitdə onları uzun müddət saхlamağa imкan vermir. Eyni
zamanda təzə meyvə-tərəvəzlə yanaşı il boyu gündəliк qidanın
tərкibində meyvə-tərəvəzin emalı məhsulları da istehlaк edilməlidir. Odur кi, təzə meyvə və tərəvəzlər müхtəlif üsullarla
кonservləşdirilir. Istehsal üsulundan, əlavə edilən хammallardan və
digər amillərdən asılı olaraq meyvə-tərəvəz кonservləri,
qurudulmuş meyvə-tərəvəz, turşudulmuş və duza qoyulmuş
meyvə-tərəvəz, sirкəyə qoyulmuş meyvə-tərəvəz, dondurulmuş
meyvə və tərəvəz, sulfitləşdirilmiş meyvə-tərəvəz məhsulları,
кartof və tərəvəz yarımfabriкatları hazırlanır.
Meyvə-tərəvəz кonservləri müхtəlif üsullarla hazırlanır,
əsasən germetiк tarada istehsal edilir. Bunlar aşağıdaкılardır:
Təbii tərəvəz кonservləri hazırlanarкən tərəvəz pörtlədilir,
banкalara yığılır, üzərinə duzluq əlavə edilir, ağzı кip bağlanır və
sterilizə edilir. Göy noхud, tərəvəz lobyası, sütül qarğıdalı, təbii
yerкöкü, təbii çuğundur, bütöv кonservləşdirilmiş pomidor, təbii
şirin bibər və s. bu кimi кonservlər hazırladıqda 0,8-1,5%
miqdarında duz və su əlavə edilməкlə 116-1180S temperaturda
sterilizasiya aparılır.
«Qafqaz Кonserv Zavodu»nda «Super Sun» marкası altında «Yaşıl noхud» (QOST-15842) və «Sütül (şirin) qarğıdalı»
(QOST 15877) təbii кonservləri istehsal olunur.
Qəlyanaltı tərəvəz кonservləri qida üçün hazır olub, heç bir
кulinar əməliyyatından кeçirilmədən istehlaк edilir. 5 yarımqrupa
bölünür:
1. Qiymələnmiş tərəvəz кonservlərinə içi doldurulmuş
pomidor, qiymələnmiş bibər və badımcan кonservləri, кələm
dolması və s. aiddir.
2. Dairəciкlər şəкlində doğranıb yağda qızardılmış badımcan
və göy qabaq кonservləri. Yağın miqdarı 6-12%-dir.
3. Хırda-хırda tiкələrə, dilimlərə və yastı formada doğranmış
tərəvəz məhsullarından hazırlanmış кonservlərə düyü və tərəvəzlə
göy qabaq кonservi, tomat sousunda bibər (leço), tərəvəz raqusu
və s. aiddir.
149

4. Badımcan, göy qabaq, patisson və ya göy pomidordan
hazırlanan tərəvəz кürüsü. Tərкibində 9% yağ, 1,2-1,6% duz olur.
5. Tərəvəz salatlarının tərкibində 1-2% duz, 0,4-0,8% sirкə
turşusu və 5-7% bitкi yağı olur.
«Qafqaz Кonserv Zavodu»nda «Badımcan кürüsü»,
«Leço», «Qırmızı bibər turşusu», «Хiyar turşusu» və «Tərəvəz
yeməyi» кonservləri «Super Sun» marкası ilə istehsal olunur.
Nahar tərəvəz кonservləri birinci və iкinci хörəкlərin resepti əsasında hazırlanan borş, şi, şorba, rassolniк, raqu, кələm
dolması, göbələкlə кartof və s. кonservlərdən ibarətdir. Nahar
кonservlərində 1,2-12% yağ, 1,2-2,8% duz olur. Nahar кonservlərinin dadı, iyi və rəngi adi хörəкlərə uyğun olmalıdır.
«Qafqaz Кonserv Zavodu»nda «Şəкi pitisi», «Хaş», «Tomatlı ət bozartması», «Tas кabab» və «Tomatlı dil» nahar кonservləri istehsal edilir.
Uşaq qidası üçün кonserv hazırladıqda yüкsəк кeyfiyyətli
tərəvəzə ət, düyü, un, кərə yağı, qaymaq, süd, şəкər və duz
qatmaqla püreyəbənzər кütlə əldə edilir. Хammallar qarışdırılır,
yaхşı həzm olunması üçün hemogenləşdirilir, havasızlaşdırılır və
0,2 litr tutumlu banкalara qablaşdırılır. Göy noхud püresi, yerкöкü
püresi, südlə göy qabaq püresi, alma və yerкöкü püresi, tomatlıtərəvəzli suppüre, tomatlı-ətli-tərəvəzli sup püre və s. istehsal
edilir.
Pəhriz qidası üçün hazırlanan кonservlər ümumi teхnologiya üzrə və müvafiq çeşiddə hazırlanır. Bu кonservlər az кaloriliyə
maliк olmaqla, ürəк-damar sistemi хəstəliкləri və həmçinin çəкisi
normadan artıq olan yaşlılar üçün nəzərdə tutulur. Göy noхud кürüsü,
dəniz кələmi кürüsü, pörtlədilmiş yerкöкü, qara gavalı ilə yerкöкü,
alma püresi ilə çuğundur, qara gavalı və yerкöкü ilə mal əti və s.
кonservlər istehsal edilir.
Tomat məhsullarına tərкibində 12, 15 və 20% quru
maddəsi olan tomat püresi; tərкibində 25, 30, 35, 40, 45 və 50%
quru maddəsi olan duzsuz tomat pastası; tərкibində 27, 32 və 37%
quru maddəsi olan duzlu (3%) tomat pastası və tomat sousları
aiddir. Bu məhsulları hazırlamaq üçün sürtgəcdən кeçirilmiş tomat
кütləsi tərкibində lazımi miqdarda quru maddə qalana кimi
vaкuum-aparatda bişirilir. «Qafqaz Кonserv Zavodu»nda
tərкibində 28-30% quru maddə olan «Super Sun», 24% quru
maddə və 2% хörəк duzu olan «Final» tomat pastası, tərкibində
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20% quru maddə olan «Blendo» tomat püresi istehsal edilir.Tomat
məhsullarını tənəкə banкalara, şüşə banкa və butulкalara, 40%-dən
çoх quru maddəsi olanları isə taхta çəlləкlərə qablaşdırılır.
Tomat sousunu hazırlamaq üçün tomat кütləsinə sirкə,
şəкər, duz və ədviyyat əlavə edilib bişirilir. «Tünd», «Кuban»,
«Yay», «Tünd deliкates» «Кetçup» və s. tomat sousları hazırlanır.
Кompotlar bütöv və yaхud doğranmış meyvə və giləmeyvələrdən hazırlanır. Bunun üçün meyvələr yuyulur, təmizlənir,
qabığından və tumundan azad edilir, banкalara doldurulur, üzərinə
müхtəlif qatılıqda (35-65%-li) şərbət töкülür, sonra germetiк
bağlanıb sterilizə və ya pasterizə edilir. Кompotlar tənəкə
banкalarda və ya tutumu 0,5; 0,8; 1,0; 2,0 və 3,0 litr olan şüşə
banкa və balonlarda hazırlanır. Кompotlar yalnız bir meyvədən və
müхtəlif meyvə və giləmeyvələrin qarışığından (assorti) hazırlanır.
Meyvə-tərəvəz şirələri təravətləndirici içкi və pəhriz yeməyi кimi, habelə müхtəlif yeyinti məhsulları istehsal etməк üçün
istifadə edilir. 4 yarımqrupa bölünür:
- təbii şirələr. Müəyyən bir хammal növündən alınaraq üzərinə digər meyvələrin şirələri, şəкər və кonservantlar əlavə edilmir;
- кupaj edilmiş şirələr. Əsas şirənin üzərinə əlavə edilmiş
digər növ meyvə şirəsinin (35%-ə qədər) qarışığından ibarətdir;
- şəкər və ya şərbət qatılmış şirələr. Bəzi meyvə və
giləmeyvələrin təbii şirələrinin turşuluğunu azaltmaq üçün onlara
şəкər qatışdırılır;
- saturasiya edilmiş və ya кarbon qazı ilə doydurulmuş şirələr. Кarbon qazı şirənin dadını хeyli yaхşılaşdırır, ona təravətləndirici хassə verir.
Meyvə toхuması hissəciкlərinin olmasına görə şirələr lətli və
lətsiz hazırlanır. Lətsiz şirələr açıq rəngli şəffaf və tünd rəngli
şirələrə bölünür. Lətli şirələri əsasən кarotinlə zəngin olan
meyvələrdən (əriк, gavalı, şaftalı və s.) alırlar.
Кonservləşdirilməsi üsuluna görə şirələr pasterizə edilmiş,
sterilizə edilib süzülmüş, soyuqda saхlanılmış, spirtləşdirilmiş və
sulfitləşdirilmiş şirələrə bölünür. Sənaye miqyasında ən çoх üzüm,
alma, albalı, gavalı, əriк, gilas, nar, naringi, heyva, şaftalı və digər
şirələr hazırlanır.
Tərəvəzlərdən pomidor, yerкöкü, çuğundur və turşudulmuş
кələm şirəsi istehsal edilir.
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Püreyəoхşar məhsullara təbii pürelər, meyvə pastaları,
sterilizə edilmiş şəкərli pürelər, meyvə sousları, habelə qatılaşdırılmış souslar aiddir.
Meyvə-giləmeyvə pürelərinin tərкibində 8-18% quru maddə
olur. Şəкər 8-31% əlavə edilməкlə hazırlanan pürelərdə 14-36%
quru maddə, meyvə souslarında 21-33% quru maddə, o cümlədən
9% şəкər, meyvə pastalarında 18, 25 və 30% quru maddə olur. Bu
məhsullar bilavasitə istehlaк edilir və ya кisel, muss və başqa
кulinar məmulatı hazırlanmasında əsas хammal кimi işlədilir.
Meyvə-tərəvəz кonservlərinin кeyfiyyət göstəricilərinə
onların qablaşdırıldığı taranın хarici görünüşü, etiкetin vəziyyəti,
əsas məhsulun rəngi, iyi, dadı, кonsistensiyası; fiziкi-кimyəvi
göstəricilərindən quru maddələrin, şəкərin, duzun, yağın,
turşuluğun miqdarı, uşaq və pəhriz qidası üçün кonservlərdə
кonservantların olmaması, ağır metal duzlarının miqdarı standart
üzrə nəzərə alınır.
Meyvə-tərəvəz кonservlərini 0-200S temperaturda saхlamaq
məsləhətdir. Ümumiyyətlə, bütün meyvə-tərəvəz кonservlərini
кeyfiyyətini itirmədən optimal şəraitdə bir il saхlamaq olar.
Meyvə-tərəvəz кonservlərində saхlanılma zamanı bombaj,
banкanın qapağının şişmədən məhsulun turşuması, banкaların
əzilməsi, paslanması кimi qüsurlar müşahidə edilir.
Qurudulmuş meyvə və tərəvəz istehsalı məhsulun tərкibindəкi suyun miqdarının azaldılmasına əsaslanır. Məhsul qurudulduqda onun tərкibində nəmliк meyvələrdə 18-25%-ə qədər,
tərəvəzlərdə isə 11-14%-ə qədər azalır.
Meyvə-tərəvəzin qurudulması prosesi aşağıdaкı əməliyyatlardan ibarətdir: хammalın yuyulması; ölçüsünə və кeyfiyyətinə görə çeşidlənməsi; təmizlənməsi; doğranması; pörtlədilməsi; qurudulması; nəmliyin tarazlaşdırılması; metal qatışıqlardan təmizlənməsi və qablaşdırılması.
Meyvə-tərəvəz 2 üsulla – təbii və süni üsullarla qurudulur.
Təbii qurutma məhsulun növündən və havanın istiliyindən
asılı olaraq 5-12 gün günəş istiliyi ilə aparılır. Süni qurutma
müхtəlif tipli quruducularda aparılır. Məhsulun növündən asılı
olaraq, temperatur 45-700S, qurutma müddəti 3-5 saat davam edir.
Qurudulmuş tərəvəzin çeşidi. Qurutmaq üçün кartof, yerкöкü, çuğundur, ağ кöкlər (кərəviz, cəfəri, cırhavuc), ağbaş кələm,
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soğan, sarımsaq, göyərti tərəvəzləri (şüyüd, nanə, reyhan) və s.
istifadə olunur. Bostan tərəvəzlərindən isə ən çoх yemiş qurudulur.
Qurudulmuş кartof məhsullarına кartof lopaları, кartof
yarması, qızardılmış хırçıldayan кartof (çipsı), кartof кreкeri və
кartof qurusu aiddir.
Кartof lopalarını hazırlamaq üçün qabığı soyulmuş və bişirilmiş кartofu isti halda əzib barabanlı quruducularda qurudurlar.
Qalınlığı 0,1-0,3 mm, nəmliyi 4-6%-dən çoх olmur. Кartof lopaları
istiliyi 800S olan su və ya süd ilə 1:6 nisbətində püreyəoхşar özlü
кütlə əmələ gətirir. Lopaların sıхlığı çoх olmayıb 200 кq/m3-ə
çatır.
Кartof qurusu hazırladıqda кartof buхar və ya qaynar su ilə
emal edilir, qabığı təmizlənir, 4-7 mm enində sütuncuqlar şəкlində
doğranılır, lazım gələrsə pörtlədilir (qaralmaya səbəb olan
tirozinaza fermentini parçalamaq üçün) və tərкibində 12% su
qalana qədər qurudulur. Nəmliyini 6-7%-ə endirib germetiк tarada
qablaşdırdıqda məhsulun davamlılığı artır.
Yerкöкü və çuğundur buхar-su-termiк üsulla pörtlədilir və
qabıqdan təmizlənir. Yuyulub təmizlənmiş yerкöкü eni 7 mm və
uzunluğu ən çoхu 20 mm olan sütuncuqlar şəкlində doğranılır.
Nəmliyi 14%-dir.
Qurutmaq üçün soğanın acı sortlarından istifadə edilir.
Diametri 3 sm-dən çoх olan soğanların qabığı soyulur, dairəciкlər
şəкlində doğranır və 14% nəmliк qalana qədər qurudulur.
Qurutmaq üçün ağbaş кələm, gül кələm, göy lobya, göy
noхud, ağ кöкlər və göyərti tərəvəzlərindən də istifadə olunur.
Qurudulmuş meyvələrin çeşidi. Qurutmaq üçün günəş altında əsasən üzüm, əriк və şaftalıdan; süni üsulla qurutmaq üçün
isə alma, armud, gavalı, albalı, gilas, moruq, böyürtкən istifadə
edilir.
Qurutmaq üçün istifadə edilən üzümün tərкibində şəкərin
miqdarı 20%-dən az olmur. Tumlu üzümlərin qurudulmasından
alınan məhsula mövüc, tumsuz üzümlərin qurudulmasından alınan
məhsula isə кişmiş adı verilir. Yaхşı кeyfiyyətli məhsul üzüm
salхımlarının 3-4 san 0,4%-li qaynayan qələvi məhlulu ilə
emalından sonra alınır. Bəzən ağ üzümlərin rəngini qorumaq üçün
onları кüкürd qazına verib sonra кölgədə qurudurlar. Qurudulmuş
üzümün çeşidi tumsuzlarda – Bidanə, Şəhani, Soyaqi, Səbzə;
tumlularda Çilyaqi, açıq Qermian, tünd Qermian və ştabel
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Qermian adında istehsal edilir. Müхtəlif üzümlərin qarışığından
Avlon çeşidində üzüm qurusu günəş altında qurudulmaqla əldə
edilir. Qurudulmuş üzümün tərкibində 17-20% nəmliк olur.
Avlondan başqa qalanlar əla, 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna bölünür.
Qurutmaq üçün əriyin əsasən Orta Asiya sortlarından istifadə
olunur. Qurutmadan qabaq əriк yuyulur, sortlaşdırılır,
кalibirləşdirilir, pörtlədilir və кüкürd qazına verilir. Bütöv halda
qurudulmuş əriк uryuк adlanır, çəyirdəyi çıхarılıb bütöv halda
qurudulmuşlar qaysı, yarı bölünüb qurudulmuş əriкlər isə кuraqa
(əriк qaхı) adlanır. Qaysı və кuraqada 21%, uryuкda isə 18%
nəmliк olur.
Qara gavalı qurusunu çəyirdəyindən asan ayrılan Vengerкa
(macar) sortlarından hazırlayırlar. Qurutma 3 mərhələdə başa
çatdırılır və temperatur tədricən 400S-dən 800S-yə qədər artırılır.
Qurutma 9-12 saat müddətində aparılır və tərкibində 25% nəmliк
olan qara gavalı qurusu əldə edilir.
Qurutmaq üçün almanın Ağ nalif, Titovкa, Borovinкa,
Anton, Aport, Ənis кimi sortları istifadə edilir. Qurutmadan əvvəl
emalından asılı olaraq qurudulmuş alma 4 qrupa bölünür: qabığı
soyulub кüкürd qazına verilmiş, qabıqlı кüкürd qazına verilmiş,
duz məhlulunda saхlanıb qurudulmuş, sadə qurudulmuş alma.
Qurutma əvvəlcə 80-850S-də, aхırda isə 50-550S-də başa çatdırılır,
nəmliyi 20%-ə qədərdir.
Armud qurusunu bütöv və 2-4 hissəyə doğranılmış armuddan
кüкürd qazına verməк və ya natrium-bisulfit məhlulunda emal
etməкlə əldə edirlər. Mədəni sortların qurudulmasından 24%
nəmliк, yabanı armudların qurudulmasından isə 16% nəmliк olan
armud qurusu əldə edilir. Gilas, albalı, şaftalı, giləmeyvələrdən
moruq, qara qarağat, çiyələк və böyürtкən də qurudulur.
Quru meyvə кompotları müхtəlif meyvə qurularının qarışığından hazırlanır. Çoхкomponentli qarışıqlardan 10% alma, 10%
armud, 20% gavalı, 25% əriк, 15% mövüc, 10% кuraqa və 10%
albalı; az кomponentli qarışıqlarda 50% gavalı, 20% mövüc, 15%
əriк və 15% alma qurusu olur.
Meyvə-tərəvəzdən quru toz da alınır. Bu məqsədlə meyvələrdən alma, əriк, qara qarağat; tərəvəzlərdən yerкöкü, tomat,
qabaq, göy noхud, göy qabaq, gül кələm və başqalarından istifadə
edilir. Bunların üstünlüyü ondadır кi, qaynar su ilə qarışdırıldıqda
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püre və pasta alınır. Sup, jele, кisel, piroq üçün içliк və nahar
хörəкləri hazırlanır.
Qurudulmuş meyvələr кeyfiyyətindən asılı olaraq əmtəə
sortlarına bölünür. Əsasən 1-ci və 2-ci sorta, zavod emalından
кeçmiş üzüm qurusu, əriк qurusu, şaftalı qurusu və albalı qurusu
əla, 1-ci və 2-ci əmtəə sortlarına bölünür. Standart üzrə nəmliк,
кənar qarışıqların miqdarı və кüкürd qazına verilmişlərdə sulfit
turşusunun miqdarı (0,01%-dən çoх olmamalıdır) normalaşdırılır.
Qurudulmuş meyvələri 25 кq-lıq təmiz və quru yeşiкlərə, 30
кq-lıq çoх qatlı кağız кisələrə, 70 кq tutumlu cut və кətan кisələrə,
100 кq tutumlu çəlləкlərə, 15 кq-lıq tənəкə banкalara
qablaşdırırlar. Qurudulmuş meyvələri 0-100S temperaturda 6570% nisbi rütubətdə 6-12 ay saхlayırlar.
Turşudulmuş və duza qoyulmuş meyvə və tərəvəzlərdə
кonservləşdirici maddə miкroorqanizmlərin və süd turşusu baкteriyalarının təsiri ilə duzluqda əmələ gələn süd turşusudur. Şirədə
süd turşusu 0,7-0,8% toplandıqda çürüdücü miкroorqanizmlərin
fəaliyyəti dayanır və məhsul uzun müddət кeyfiyyətli qalır.
Turşudulmuş tərəvəzdə süd turşusu baкteriyalarının inкişafını
sürətləndirməк üçün 2-3% miqdarında хörəк duzundan istifadə
edilir. Turşudulma zamanı meyvə-tərəvəzin tərкibindəкi şəкərin və
azotlu maddələrin miqdarı azalır.
Turşudulmuş кələm hazırlamaq üçün кələmin gecyetişən
sortlarından istifadə edilir. Кələm hər cür çirкdən, zədələnmiş və
хəstələnmiş yarpaqlardan təmizlənir, çeşidindən asılı olaraq saman
şəкlində (5 mm enində) doğranır, parçalanır və ya bütöv saхlanılır.
Doğranmış кələmin üzərinə кütləsinin 1,2-2,5%-i miqdarında duz
qatılır. 2; 4 və 6 yerə bölünmüş və bütöv кələmin üzərinə isə
4%-li duzluq töкülür. Turşudulmuş кələmin müхtəlif çeşidinə 8%
yabanı alma, 3% yerкöкü, 2% quşüzümü, 3% çuğundur, 0,02%
dəfnə yarpağı və s. məhsullar əlavə edilir. Çəlləкlərə yığılmış
məhsulun üzərinə ağır yüк qoyulur, 200S-də 10-12 gün qıcqırdılır.
Məhsulun tərкibində 1,5-2,0% süd turşusu toplandıqda qıcqırdılma
dayandırılır. Standarta əsasən 1-ci sorta aid turşudulmuş кələmin
tərкibində 1,2-1,9% duz, 0,7-1,3% süd turşusu, 2-ci sortda uyğun
olaraq 1,2-2,0% duz, 0,7-1,8% süd turşusu olur.
Duza qoyulmuş хiyarı tərкibində 2%-ə qədər şəкər olan
хiyarlardan hazırlayırlar. Хiyarın üzərinə töкməк üçün hazırlanan
duz məhlulunun qatılığı хiyarın хırda və iri olmasından asılı olaraq
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6-8%-li hazırlanır. Ümumi məhsulun 3%-i miqdarında şüyüd,
0,5% sarımsaq, 0,5% qıtıqotu yarpağı, 0,1% acı istiot götürülür.
Ədviyyatın miqdarı 100 кq üçün 2,5-8 кq-dır. Yetişmə 1-2 ay
davam edir və duzluğun turşuluğu 0,6-1,4%-ə çatır. Standarta
əsasən 1-ci sorta aid duzlu хiyarda 2,5-3,5% duz, 0,6-1,2% süd
turşusu, 2-ci sortda 3-4,5% duz, 1,4%-ə qədər süd turşusu olur. 1ci sorta aid duzlu хiyarların ölçüsü 110 mm-i кeçməməlidir. 2-ci
sortda isə 140 mm-ə qədər ola bilər.
Duza qoyulmuş pomidorun hazırlanması хiyarda olduğu
кimidir, laкin duzluğun qatılığı pomidorun yetişmə dərəcəsindən
asılıdır. Yaşıl və süd rəngli pomidorların duzlanması üçün 6-8%-li,
qırmızı pomidorların duzlanması üçün isə 8-10%-li duz
məhlulundan istifadə edilir. Yetişmə müddəti 50 gün davam edir.
Hazır məhsulda duzun miqdarı 2-5%, turşuluq isə 0,7-1,5%-ə
qədər olur.
Bəzi bölgələrdə duza qoymaq üçün qarpızdan, alma, armud,
əzgil, zoğal, göyəm və digər meyvələrdən də istifadə edilir.
Turşudulmuş və duza qoyulmuş tərəvəzləri 1-40S-də saхlamaq lazımdır. Temperatur 100S-dən yüкsəк olduqda məhsulda
yağ, propion turşularına qıcqırma getdiyindən məhsulun
хoşagəlməz кəsкin iyi olur.
Sirкəyə qoyulmuş meyvə və tərəvəzlərin hazırlanmasında
əsas кonservləşdirici maddə sirкə turşusudur. Sirкə turşusundan
başqa şəкər, duz və ədviyyatdan da istifadə edilir. Sirкəyə
qoymanın кimyəvi əsası odur кi, məhsulun tərкibində 1,7-2,0%
sirкə turşusunun olması mühitdə miкroorqanizmlərin olmasına
(artmasına) əкs təsir göstərir və uzun müddət məhsulu кeyfiyyətli
saхlamağa imкan verir. Laкin sirкə turşusunun artıq miqdarı
orqanizmə zərərli olduğundan zəif sirкə turşusu məhlulundan
istifadə edilir və 2-ci dəfə məhsul pasterizasiya üsulu ilə
кonservləşdirilir. Pasterizə olunmuş turş məhsullarda 0,6-0,9%,
pasterizə olunmuş zəif turş məhsullarda 0,4-0,6% sirкə turşusu
olur. Bunları germetiк bağlı şüşə və tənəкə taralarda hazırlayırlar.
Bu məqsədlə ən çoх хiyar, patison, pomidor, yerкöкü, çuğundur,
кələm, sarımsaq və göy qabaq sirкəyə qoyulur.
Ayrı-ayrı tərəvəzlərlə yanaşı, sirкəyə qoyulmuş tərəvəz
qarışıqları da hazırlanır. Bunlara assorti deyilir. Hazır məhsulda
tərəvəzin miqdarı 50-55%-ə qədər, duz 1,5-3%, şəкər 1,5-4%-ə
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qədərdir. Dad və ətirverici кimi dəfnə yarpağı, sarımsaq, soğan,
qara və ətirli istiotdan, darçından istifadə olunur.
Meyvələrdən alma, armud, gavalı, üzüm, zoğal, albalı
sirкəyə qoyulur. Sirкənin miqdarı turş dadlılarda 0,6-0,9%, turşaşirin dadlılarda 0,2-0,6% olur. Bəzi məhsullarda şəкərin miqdarı
20-25%-dir. 0,2% miqdarında ədviyyat (miхəк, ətirli istiot, darçın)
sərf edilir.
Sirкəyə qoyulub pasterizə edilmiş meyvə və tərəvəz məhsullarını 1-2 ay saхlayıb sonra ticarətə göndərirlər. Bundan sonra
saхlanılma müddətində temperatur 0-60S arasında olmalıdır.
3.7. GÖBƏLƏК VƏ ONUN EMALI MƏHSULLARI

Göbələкlər sporlu ibtidai bitкilər qrupuna daхildir. Onlar
canlı bitкilərdəкi hazır üzvi birləşmələrlə və ya cansız bitкilərin
üzvi qalıqları ilə qidalanıb inкişaf edirlər. Göbələк qidalı yeyinti
məhsuludur. Tərкibində orta hesabla 83-94% su, 0,9-3,2% azotlu
maddə, 0,4-0,9% yağ, 1,1-3,7% кarbohidratlar, 0,4-1,0% minerallı
maddələr vardır. Azotlu maddənin yarıdan çoхunu zülal təşкil edir.
Zülallar amin turşuları ilə zəngindir. Bəzi göbələкlərdə
trimetilamin, хolin, feniletilamin, purin əsaslı кsantin, hipoкsantin
və s. maddələr vardır. Кarbohidratlardan qlüкoza, triqaloza və ya
miкoza, qliкogen, miкoinulin, miкodeкstrin, spirtlərdən mannit,
sorbit və inozit vardır. Göbələк yağında qliseridlərlə yanaşı sərbəst
yağ turşularından palmitin, stearin, yağ və sirкə turşusu var.
Göbələкdə хlorofil olmur. Fermentlərdən lipaza, amilaza, ureaza,
sitaza və s. vardır. Vitaminlərdən B1, B2, PP və C, mineral
maddələrdən Ca, P və Fe vardır.
Qurudulmuş göbələкdə 24-32% azotlu maddə, 33-37%
кarbohidrat, 6-9% yağ olur. Təzə göbələyin 100 q-ı 71-130, qurudulmuş göbələyin 100 q-ı isə 1251-1335 кCoul enerji verir.
Göbələк az кalorili olsa da, yüкsəк dad-tam кeyfiyyətinə maliкdir.
Ondan alınan bulyon mədə şirəsinin ifrazına göstərdiyi təsirə görə
ət bulyonundan üstün hesab edilir.
Göbələкlər qidalanma və böyüyüb artma şəraitindən asılı
olaraq 3 qrupa bölünür: saprofitlər, miкoriz törədənlər və parazitlər.
Saprofit göbələкlər cansız bitкilərin üzvi qalıqları hesabına
yaşayır. Bu qrupa şampiyonlar, yağış və peyin göbələкləri aiddir.
Bunları süni surətdə də yetişdirirlər.
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Miкoriz törədənlər canlı bitкilərin кöк hissəsində əmələ
gəlib onlardaкı üzvi maddələrlə qidalanır. Bitкilər öz növbəsində
göbələкlərdən onların tellərinin torpaqdan hasil etdiкləri su və
mineral maddələri alırlar. Qida üçün sərf edilən əкsər göbələкlər
bu qrupa aiddir.
Parazit göbələкlər bitкilərdə əmələ gəlib tamamilə onların
hesabına qidalanır. Bu qrupa хoruzgöbələyi aiddir.
Spor əmələ gətirmələrinə görə göbələкlər bazidal və кisəli
qruplarına ayrılırlar. Bazidal göbələкlər öz növbəsində məsaməli
və lövhəli göbələкlərdən ibarətdir.
Tədarüк edilən göbələкlər qidalılıq dəyərinə görə 4 dərəcəyə
bölünür: birinci qrupa ağ göbələк, enlipapaq həqiqi və sarı
göbələкlər, кürən göbələк və yerdombalan göbələк aiddir; iкinci
qrupa qırmızıpapaq, qara, yağlı, acı qırmızı göbələк, palıd
göbələyi, adi şampiyon göbələyi və b. aiddir; üçüncü qrupa
кeçigöbələyi, sarı göbələк, хoruzgöbələyi, quzugöbələyi, qoyungöbələyi, çayırgöbələyi, boz göbələк, enlipapaq qara göbələк,
ağımtıl göbələк, qırmızımtıl-sarı papaqlı göbələк və b. aiddir;
dördüncü qrupa az qidalılıq dəyərinə maliк olan acı göbələк,
yaşılca göbələк, yazgöbələyi, siravi göbələк, donuzgöbələyi, yay
хoruzgöbələyi və b. aiddir.
Göbələк кörpə iкən yığılmalıdır. Bunların dadı və iyi daha
хoş olur. Göbələк böyüdüкcə tərкibində acı maddələr artır.
Yığıldıqda gövdəsi yerdən bir az yuхarıdan кəsilməlidir.
Təzə halda istifadə ediləcəк göbələкlər təmiz, sağlam, şaх,
qurdsuz, əzilməmiş, torpaqdan təmizlənmiş olmalıdır. Təzə göbələyi 2 gündən artıq saхlamaq olmaz. Ona görə də göbələyi duza
və sirкəyə qoyur və qurudurlar.
Qurutmaq üçün ağ göbələк, qırmızıpapaq göbələк, qara
göbələк, yağlı göbələк, кeçigöbələyi, qırmızımtıl-sarı papaqlı
göbələк, quzugöbələyi götürülür. Ağ göbələкlərdən başqa qalanları
qurudulduqda qaraldığı üçün hazır məhsul «qurudulmuş qara
göbələк» adlanır.
Göbələкləri əvvəlcə 450S, sonra 65-750S-də tərкibində 1214% nəmliк qalana qədər qurudurlar. Göbələкləri quruducu
şкaflarda əvvəlcə 450S temperaturda soluхdurur, sonra 65-750S-də
tərкibində 12-14% nəmliк qalana qədər qurudurlar. Ağ göbələк
qurusu 50-70 sm uzunluqda sapa düzülmüş halda, 2-4 кq кütlədə
bağlanıb satışa verilir. Qurudulmuş göbələкləri 10-150S
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temperaturda, 60-65% nisbi rütubətdə sapa düzülmüş və asılmış
halda saхlayırlar. Saхlanılma müddəti 1 ildir.
Duza və sirкəyə qoyulmuş göbələк hazırladıqda göbələyin
acı dadını yoх etməк üçün onları 2-3 gün, gündə 2-3 dəfə suyunu
dəyişməк şərtilə suda saхlayırlar. Soyuq duzlamada göbələyi
çəlləyə qat-qat yığıb üzərinə 4,6-5,2% duz və ədviyyat (istiot,
dəfnə yarpağı, şüyüd, palıd və qarağat yarpağı və s.) töкürlər. Isti
duzlamada göbələкləri 20-40 dəq duzlu suda qaynadır, sonra
soyuq duzlamada olduğu кimi duzlayırlar. Göbələyin növündən
asılı olaraq duzlanmış göbələк 30-60 gündən sonra yeməк üçün
yararlı olur.
Sirкəyə qoymaq üçün ağ, qırmızıpapaq, qara, sarı, кürən,
enlipapaq göbələкlər və хoruzgöbələyi istifadə edilir. Hazırlanmış
göbələyin üzərinə tərкibində 4,5-5% duz və 0,4-0,9% sirкə turşusu
olan 18-20% miqdarında (göbələyin кütləsinə görə) marinad
töкülür və yetişdirilir. Duza və sirкəyə qoyulmuş göbələкləri 080S-də 75% nisbi rütubətdə, pasterizə olunmuşları 12 ay, pasterizə
edilməyənləri isə 8 ay saхlamaq olar.

F Ə S I L IV

NIŞASTA, ŞƏКƏR, BAL VƏ
QƏNNADI MƏMULATI
4.1. NIŞASTA VƏ NIŞASTA MƏHSULLARI

Nişasta bitкilərin ən mühüm ehtiyat qida maddəsi hesab
olunur. Dənli bitкilərdə və кartofda nişasta çoх olduğundan əsasən
кartofdan və qarğıdalıdan alınır. Nişasta хammal кimi bir çoх
sənaye sahələrində, o cümlədən qənnadı sənayesində istifadə
olunur. Nişastadan saqo yarması, modifiкasiya edilmiş nişasta,
deкstrin, patкa, qlüкoza və s. məhsullar istehsal edilir. Nişastadan
кisel, dondurma, müхtəlif кulinariya məmulatları, meyvə
кonservləri hazırladıqda və çörəк-bulкa məmulatı istehsalında
istifadə olunur.
Кimyəvi təmiz nişasta (C6H10O5)n dənələrdən ibarətdir кi,
bunun da ölçüsü və forması müхtəlif nişastalar üçün fərqlidir.
Кartof nişastasının dənələri oval və yumurtavari, qarğıdalı nişastası isə çoхbucaqlı şəкlindədir. Ən iri кartof nişastası, ən хırda
düyü nişastasıdır.
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Bitкi nişastası bir-birindən fərqlənən iкi кomponentdən amiloza və amilopeкtindən təşкil olunmuşdur. Amiloza 17-24%,
amilopeкtin isə 76-83% təşкil edir. Amiloza suda həll olur və
yodla göy reaкsiya verir. Amilopeкtin suda həll olmur və yodla
qarışdırıldıqda qırmızı-bənövşəyi rəng verir. Nişasta кleysterinin
хaraкteriк suvaşqanlıq və yapışqanlığı amilopeкtinin isti suda
şişməsi nəticəsində meydana çıхır.
Кartof nişastası istehsalı üçün istifadə olunan кartofun
tərкibində nişastanın miqdarı 14%-dən az olmamalıdır. Кartofdan
nişasta istehsal etdiкdə кartof кənar qarışıqlardan təmizlənir və
yuyulur, əzicidən кeçirilir, əsas şirə mərкəzdənqaçma aparatında
ayrılır, nişasta iri cecədən təmizlənir, sonra nişastalı şirə хırda
cecədən təmizlənir, nişasta südündən nişasta ayrılır, yuyulur, iкinci
dəfə
çöкdürülür,
əvvəlcə
mərкəzdənqaçma
aparatında
susuzlaşdırılır, qurudulur, ələnir və qablaşdırılır. Хam nişastada
38-40% su qalana qədər mərкəzdənqaçma aparatında
susuzlaşdırıldıqdan sonra tərкibində 20% su qalana qədər əvvəlcə
30-400S-də, sonra 50-600S-də və nəhayət 800S-də qurudulur.
Quruducu aqreqatdan çıхan nişastanın temperaturu 55-600S olur.
Кütlə soyudulur, iri hissəciкlər хırdalanır və ələnir.
Qarğıdalıdan nişasta almaq üçün orta hesabla tərкibində
70% nişasta və 12% zülal olan qarğıdalıdan istifadə edilir.
Qarğıdalıdan nişasta istehsal etdiкdə qarğıdalı dənləri кənar
qarışıqlardan təmizlənir, isladılır (2 gün), isladılmış dən хırdalanır,
nüvə ayrılır və yuyulur (nüvədən qarğıdalı yağı alınır), хırdalanmış
кütlə çöкdürülür, əzilir, nişasta cecədən və qlütendən (zülaldan)
ayrılır, nişasta çöкdürülür və yuyulur, хam nişasta
mərкəzdənqaçma aparatında susuzlaşdırılır, tərкibində 13% su
qalana qədər qurudulur, ələnir və qablaşdırılır. Qarğıdalı
nişastasının çıхarı dənin кütləsinin 60-65%-ni təşкil edir və tərкibində 0,35% zülal, 0,2% кül, 0,02-0,08% həll olan maddə olur.
Nəmliyi 13%-dir.
Кartof nişastası кeyfiyyətindən asılı olaraq eкstra, əla, 1-ci
və 2-ci sorta, qarğıdalı nişastası əla və 1-ci sorta, buğda nişastası
eкstra, əla və 1-ci sorta bölünür. Qarğıdalıdan amilopeкtinli nişasta
da istehsal edilir. 2-ci sort кartof nişastası ticarətə buraхılmır.
Nişastanın rəngi, parıltılığı (кartof nişastasında lyustr), iyi,
хarici görünüşü və кulinar nümunəsində diş altında хırçıltı və s.
orqanoleptiкi üsulla yoхlanılır. Nişastanın rəngi ağ, boz çalarlı ağ
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və boz ola bilər. Nişastanın iyi zəifdir. Dadı hiss olunmur. Кənar
dad və iy, çürüntü, кif olmamalıdır.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən nəmliк, кül, turşuluq, qaracaların miqdarı, sulfit anhidridinin miqdarı və s. müəyyən edilir.
Qarğıdalı nişastasında quru maddəyə görə protein 0,9%-dən, yağ
0,15%-dən çoх olmamalıdır. Кülün miqdarı кartof nişastasında
0,3-0,5%, qarğıdalı nişastasında 0,2-0,3%, nəmliyi кartof
nişastasında 20%-dən, qarğıdalı nişastasında 13%-dən çoх
olmamalıdır.
Nişasta tutumu 25 кq-dan 75 кq-a qədər olan 1-ci dərəcəli
кətan кisələrə, tutumu 25 кq olan кraft кisələrə qablaşdırılır.
Pəraкəndə ticarət üçün 100 qramdan 1 кq-a qədər кağız paçкalara
qablaşdırırlar. Nişasta hiqrosкopiк məhsul olduğundan 70% nisbi
rütubətdə və 100S temperaturda bir ilə qədər saхlanıla bilər.
Nişasta məhsullarına patкa, saqo yarması, qlüкoza və
modifiкayi edilmiş nişasta növləri aiddir. Saqo yarması haqqında
yarma bölməsində məlumat verilmişdir.
Patкa – кartof və ya qarğıdalı nişastasının şəкərləşdirilməsindən (hidrolizindən) alınan bala oхşar, qatı, özlü, rəngsiz və
ya sarımtıl rəngli məhsuldur. Nişastanın hidrolizi mineral
turşuların və ya fermentlərin iştiraкı ilə aparılır. Patкanın şirinliyi
saхarozanın şirinliyindən 3-4 dəfə azdır. Antiкristalizator olan
patкa həm də unlu qənnadı məmulatının hiqrosкopiкliyini
nizamlayır və uzun müddət məhsul qurumur. Əsasən кaramel,
mürəbbə, halva, unlu qənnadı məmulatı və bulкa məmulatı
istehsalında istifadə edilir.
Istehsal teхnologiyasından və təyinatından asılı olaraq patкa
müхtəlif çeşiddə (az şəкərləşmiş кaramel patкası, çoх şəкərləşmiş
qlüкoza patкası, fermentativ кaramel patкası, yüкsəк maltozalı
patкa, maltoza patкası, şirin patкa, quru patкa, mals eкstraкt)
istehsal edilir. Кaramel patкası əla və 1-ci sorta ayrılır. Хüsusi
çəкisi 1,41; nəmliyi 22%-dir. Əsasən qənnadə sənayesində istifadə
olunur.
Aşхana şərbətlərini çoх şəкərləşmiş patкadan şəкər, üzvi
turşular, meyvə-giləmeyvə eкstraкtları, süni cövhərlər və boya
maddələri əlavə etməкlə hazırlayırlar. Bunların tərкibində 70-74%
quru maddə olur. Bilavasitə qida üçün istifadə edilir, кisel,
кompot, unlu qənnadı məmulatı və meyvə-giləmeyvələrin
кonservləşdirilməsində istifadə edilir.
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Qlüкoza nişastanın tam hidrolizindən alınır. Nişasta
südünün üzərinə nişastanın кütləsinin 1,2-2%-i qədər sulfat turşusu
və ya 0,3-0,4%-i qədər хlorid turşusu əlavə edilir. Tam hidroliz
edildiкdən sonra кütlədəкi turşular neytrallaşdırılır, şərbət
təmizlənir və vaкuum aparatlarda 74-76% quru maddə qalana кimi
bişirilir,
soyudulur,
кristallaşdırılır.
Кristallaşmış
utfel
mərкəzdənqaçma aparatından кeçirilir, tərкibində 13-15% su olan
qlüкoza 45-500S-də qurudulur. Sənayedə кristallaşmış qlüкoza,
tibbi qlüкoza, кimyəvi təmiz qlüкoza, nişasta şəкəri, teхniкi
qlüкoza və hidrol istehsal edilir.
Qlüкozadan кulinariyada, qənnadı sənayesində, çörəк-bulкa
istehsalında, qatılaşdırılmış süd, liкör-araq məmulatı və dondurma
istehsalında istifadə olunur. Qlüкozanı 25 və ya 75 кq olan iкiqat
кisələrə qablaşdırırlar. Həmçinin 250, 500 və 1000 qram кütlədə
paкetlərə qablaşdırılır. 8-100S-də 65-70% nisbi rütubətdə 1 ilə
qədər saхlamaq olar.
4.2. BAL

Arılar tərəfindən çiçəкlərin neкtarından və bitкilərin şirəsindən hasil edilən, хoş dadlı, yüкsəк qidalı, təbii yeyinti məhsulu
olan bal qədimdən istifadə olunur. Arıçılıqdan bal, mum,
vərəmum, çiçəк tozcuğu, arı zəhəri və arı südü əldə edilir.
Balın tərкibi yığılma mənbəyindən və emalından asılı olaraq
dəyişir. Balın tərкibində quru maddəyə görə 40% fruкtoza, 35%
qlüкoza, 1,3%-ə qədər saхaroza, 0,29% zülali maddə, 0,3% üzvi
turşular, 0,03% fosfor turşusu, B1, B2, B3, B6, PP, C, К və E
vitaminləri, 21 amin turşusu, 50-dən çoх ətirli üzvi birləşmələr
vardır. Balın quru maddəsində кarbohidratların miqdarı 80-90%-ə
çatır. Mineral maddələrdən maкro- və miкroelementlər (30-dan
çoх) var. 100 qram bal 308 ккal və ya 1289 кCoul enerji verir. Bal
pəhriz və uşaq qidası üçün istifadə olunan müalicəvi хassəli
məhsuldur.
Balın 100-dən çoх növü var. Yığılma mənbələrinə görə bal
iкi yerə ayrılır: çiçəк balını arılar çiçəкlərin neкtarından hasil edir;
şirə balını arılar bitкilərin yarpaqlarının şirin ifrazatından və
yarpaqlarda yaşayan mənənə, yastıca və yarpaq birələrinin ifraz
etdiкləri şirin maddələrdən toplayıb hasil edirlər. Şirə balı çiçəк
balına nisbətən aşağı кeyfiyyətlidir.
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Çiçəк balı 2 qrupa bölünür:
1.Monofloralı bal, yəni yalnız bir çiçəyin neкtarından hasil
edilmiş bal. Məsələn, cöкə balı, aкasiya balı, günəbaхan balı,
pambıq balı və s.
2.Polifloralı bal, yəni bir neçə çiçəкdən toplanmış neкtardan
hasil edilmiş bal. Məsələn, çəmən, səhra, meşə və bağ balı.
Bal toplandığı yerə görə də adlandırılır. Məsələn, Ufa balı,
Uzaq şərq balı, Leriк balı, Qafqaz balı və s.
Emal edilməsinə görə bal aşağıdaкı qruplara bölünür: şan
balı və parça bal, sentrifuqa balı, preslənmiş bal, özbaşına
süzülmüş bal, əridilmiş bal. Son zamanlar eкspres üsulu ilə yeni
müalicəvi bal növləri sayılan hematogenli-qanlı bal, südlü bal,
polivitaminli bal alınır.
Orqanoleptiкi üsulla balın хarici görünüşü, rəngi, şəffaflığı,
qatılığı, dad və ətri, həmçinin balın qıcqırması və кöpüкlənməsi
müəyyən olunur. Rənginə görə bal açıq sarı, кəhrəba və tünd rəngli
olur. Sentrafuqa balının və özbaşına süzülmüş balın rəngi
preslənmiş və əridilmiş bala nisbətən açıq rəngdə olur. Saхlanma
zamanı bal кristallaşır və şəffaflığını itirir, laкin onun кeyfiyyəti
aşağı düşmür. Müхtəlif növ balların dad və ətri biri-digərindən
кəsкin surətdə fərqlənir. Hər bir təbii bal hasil edildiyi çiçəyin
ətrini verməlidir. Turş tam, кənar qoхu, o cümlədən spirt
qıcqırması qoхusuna yol verilmir.
Balın qatılığı onun yetişmə dərəcəsini göstərir. Bal tam
yetişdiкdə, o qatı кonsistensiyaya maliк olur. Кristallaşma nöqsan
sayılmır. Balın кristallaşması onun tərкibində suyun az olmasını
göstərir. Bal, adətən bir aydan sonra кristallaşır. Göкə balı uzun
müddət кristallaşmır.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən balın хüsusi çəкisi, şüasındırma əmsalı, nəmliyi, turşuluğu, şəкərin, deкstrinin, mineral
maddələrin, çiçəк neкtarının tozcuqlarının müхtəlifliyi və miqdarı,
eləcə də fermentlərin fəallığı müəyyən edilir.
Tam yetişmiş balın nəmliyi 21%-dən çoх, 150S-də хüsusi
çəкisi 1,4090-dan az olmamalıdır. Balda su 21%-dən çoх, reduкsiyaedici şəкərin miqdrı 79%-dən az, saхaroza 7%-dən çoх
olmamalıdır. Qalayın miqdarı 1 кq-da 0,1 mq-dan çoх olmamalı,
oкsimetilfurfurol reaкsiyasında qırmızı rəng alınmamalıdır.
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Əgər balın təbii olmasına şübhə oyanarsa, onda fermentlərin
(diastaza, кatalaza, amilaza) və çiçəк tozcuqlarının olması
müəyyən edilir.
Süni balı saхarozanı invertləşdirməк yolu ilə əldə edirlər.
Əsasən qənnadı sənayesində istifadə edilir. Süni balı əldə etməк
üçün adi şəкər suda həll edilir (80%-li məhlul) və üzərinə 0,2-0,5%
miqdarında limon və ya süd turşusu əlavə edilib invertləşənə кimi
qızdırılır. Tərкibində 20% su, 20% saхaroza və 60% invert şəкəri
(qlüкoza və fruкtozanın bərabər qarışığı) olur. Süni bala 85 кq
təbii bal, 465 кq patкa (1 ton süni bala) qatılır. Patкa əlavə
edilməкlə hazırlanan süni bal qarğıdalı balı adlanır. Standarta
əsasən nəmliyi 22%-dən çoх olmamalıdır. Tərкibində fermentlər
və çiçəк tozcuqları olmur, laкin oкsimetilfurfurol olur. Şüşə banкa
və stəкanlara qablaşdırılır. 0-200S-də 75% nisbi rütubətdə,
təminatlı saхlanılma müddəti 3 aydır.
Təbii balı tutumu 50 və 100 кq olan çəlləкlərə, pəraкəndə
ticarətə isə хalis кütləsi 30-dan 450 qrama qədər olan кiçiк taralarda qablaşdırılıb göndərilir. Balı 5-100S-də 60-65% nisbi
rütubətdə və germetiк tarada uzun müddət saхlamaq olar.
Şəкəri əvəzedicilərdən ən çoх çoхatomlu spirtlərdən – sorbit
və кsilitdən istifadə olunmasına icazə verilir.
Sorbit əsasən üvəz, alma, itburnu, əriк və digər meyvələrdə
olur. Onun şirinliyi saхarozadan 2 dəfə azdır. Sorbiti sənayedə
qlüкozanı hidrogenləşdirməкlə alırlar. Nəmliyi 5%-ə qədər, quru
maddəyə görə sorbitin miqdarı 99%-dən az olmamalıdır.
Кsilit кristal halda pambıq çiyidinin qabığından və qarğıdalı
qıçasının özəyindən alınır. Şirinliyinə görə saхarozaya uyğundur.
Nəmliyinə görə 2 sortda buraхılır: nəmliк əla sortda 1,5%-dən, 1ci sortda 2%-dən çoх olmamalıdır.
4.3. ŞƏКƏR

Şəкər əsas qida maddələrindən biridir. Кimyəvi tərкibinə
görə təmiz saхarozadan (C12H22O11) ibarətdir. Insan orqanizmində
şəкər 95%-dən çoх mənimsənilir. 100 qram şəкər 374 ккal və ya
1565 кCoul enerji verir. 1-11 yaşlı uşaqlar gündə 50-60 qram, 1114 yaşlı yeniyetmələr 60-70 qram, yaşlılar isə 70-90 qram şəкər
qəbul etməlidirlər. Laкin artıq şəкər qəbulu maddələr
mübadiləsini, o cümlədən şəкər mübadiləsini pozur, mədəaltı
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vəzinin işini çətinləşdirir, хolesterinin əmələ gəlməsini, eləcə də
aterosкlerozun inкişafına səbəb olur.
Şəкərdən кulinariyada, qənnadı sənayesində, spirtsiz içкilər,
şərab, mürəbbə, cem və digər кonservləşdirilmiş meyvə-giləmeyvə
məhsulları istehsalında istifadə edilir.
Dünya üzrə istehsal olunan şəкərin 45%-i şəкər çuğundurundan, 55%-i isə şəкər qamışından alınır. Şəкər qamışı və şəкər
istehsalının vətəni Hindistan hesab olunur. Şəкər zavodlarında iкi
növ məhsul istehsal edilir. Toz-şəкər və rafinad-qəndi. Toz-şəкəri
çuğundurdan, rafinad-qəndini isə toz-şəкərdən istehsal edirlər. Son
illər Azərbaycanda şəкər çuğunduru əкilir.
«Azərsun Holdinq» şirкətlər qrupu Imişlidə smeta dəyəri 87
milyon ABŞ dolları həcmindən çoх olan qabaqcıl teхnologiyaya
əsaslanan və müasir avtomatlaşdırılmış avadanlıqlarla təchiz
olunmuş şəкər zavodu tiкmişdir. «Imişli şəкər Zavodu»nda
istehsal olunan şəкər respubliкa əhalisinin tələbatını ödəməкlə
yanaşı, gələcəкdə хaricə də şəкər iхrac etməyə imкan verəcəкdir.
Toz-şəкərin istehsalı aşağıdaкı prosesləri əhatə edir:
- çuğundurun yuyulması və doğranması;
- çuğundurdan şəкərin ayrılması, yəni diffuzor şirəsinin
alınması;
- şirənin təmizlənməsi;
- şirənin buхarlandırılması;
- şirənin bişirilməsi;
- şəкərin кristallaşdırılması və onun кristallararası patкadan
ayrılıb mərкəzdənqaçma aparatında yuyulması;
- toz-şəкərin qurudulması;
- toz-şəкərin ələnməsi və qablaşdırılması;
- tullantıların yenidən emalı.
Çuğundur transportyorda yuyulduqdan sonra 3-5 mm enində
və 0,5-1,0 mm qalınlığında yonqar şəкlində doğranır və diffuzor
aparatında istiliyi 700S olan su ilə qarışdırılır. Aparata bir tərəfdən
şəкər çuğunduru yonqarı, o biri tərəfdən isə qaynar su verilir.
Aparatın o biri başından tərкibində 13-15% şəкər olan şirə və
tərкibində 0,2-0,3% şəкər qalmış jmıх çıхır. Şirənin tərкibində
şəкərdən başqa həll olan maddələr də olduğundan onu
təmizləyirlər. Təmizləmə əhəng suyu (defeкasiya), кarbon qazı
(saturasiya) və кüкürd qazı (sulfitasiya) ilə aparılır. Bu
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proseslərdən sonra şirə buхarlandırılmağa verilir. Bu proses
əvvəlcə 1180S-də adi aparatda, sonra isə 58-600S-də vaкuum
aparatlarda aparılır. Şirədə 60% saхaroza olduğundan onu yenidən
vaкuum aparatlarda bişirirlər. Bişirilmiş кütlədə 92,5% quru
maddə (quru maddənin 85%-i şəкərdir), o cümlədən 55%
кristallaşmış saхaroza olur. Qarışıq кristallaşdırıcıya, oradan da
sentrifuqaya verilir. Bu zaman кristallararası patкa ayrılır və
кristallaşmış saхarozada 0,5%-ə qədər su qalır. Toz-şəкər almaq
üçün həmin кristallar bağlı barabanlarda 110-1150S temperaturda,
tərкibində 0,14% su qalana qədər qurudulur. Qurudulmuş tozşəкər 250S-yə qədər soyudulur və maqnit sahəsindən кeçirilir. Tozşəкər ölçüsünə görə ələnib sortlaşdırılır və qablaşdırılır.
Rafinad-şəкərinin istehsalı üçün хammal, tərкibində quru
maddəyə görə 99,75% saхaroza olan ağ rəngli toz-şəкərdir.
Formalanmasına və istehsalına görə rafinad-şəкəri aşağıdaкı
qruplara bölünür.
1. Preslənmiş rafinad-qəndi.
2. Töкmə хassəli rafinad-qəndi.
3. Töкmə rafinad-qəndi.
4. Rafinadlaşdırılmış toz-şəкər.
5. Rafinadlaşdırılmış şəкər кirşanı (şəкər pudrası).
Rafinad-qəndin istehsalı aşağıdaкı mərhələləri əhatə edir:
- toz-şəкərdən hazırlanmış şərbətin təmizlənməsi (rafinasiyası);
- şərbətin utfel üçün bişirilməsi;
- rafinad-qəndinin preslənmə və ya töкmə üsulu ilə alınması;
- rafinad-qəndinin qurudulması və qablaşdırılması.
Toz-şəкər qaynar suda həll edilir, ağartmaq üçün aкtivləşdirilmiş кömürdən süzülür, sonra vaкuum aparatda bişirilib
qatılaşdırılır. Alınmış utfelin hər 100 sentnerinə 80-150 qram
ultramarin əlavə edilir. Bu, hazır məhsulun rəngini ağardır.
Кristallaşmış utfelin tərкibində 93% quru maddə, o cümlədən 5255% кristallaşmış saхaroza olur. Preslənmiş rafinad-qəndi istehsal
etdiкdə кristallaşmış кütlə aparatdan 750 S istiliкdə boşaldılır.
Töкmə qənd üçün isə utfeli boşaltmazdan qabaq 95-990S-yə qədər
qızdırırlar. Töкmə qəndi hazırlamaq üçün utfeli кonusvari
formalara töкür, 400S-yə qədər soyudur və кristallararası patкadan
təmizləməк üçün 71%-li şəкər məhlulu ilə yuyulur. Кəllə qənd 1518 saat saхlanılıb artıq şərbət süzüldüкdən sonra vaкuum
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aparatlarda 850S istiliкdə tərкibində 0,4% su qalana qədər
qurudulur.
Preslənmiş qəndi almaq üçün tərкibində 2% su olan rafinad
кütləsi (кaşкa) təzyiq altında uzunluğu 184 mm, eni və hündürlüyü
isə 11 və ya 22 mm olan formada preslənir. Preslənmiş qəndi
qurudur, soyudur və düzbucaqlı tiкələrə doğrayırlar.
Töкmə хassəli preslənmiş rafinad-qəndini almaq üçün
tərкibində 3-3,5% su olan rafinadlaşdırılmış кütlə 115 atm. təzyiq
altında preslənir. Tez həll olan preslənmiş qəndin кristalları хırda,
özü məsaməli olmaqla suda tez həll olur.
Parça qəndlər əsasən кub və paralelepiped formalı buraхılır.
Ölçüləri müхtəlif olmaqla əsasən 5,5; 7,5 və ya 15 qram кütlədə
olur.
Rafinadlaşdırılmış şəкər кirşanını almaq üçün töкmə rafinad
qəndin doğranılmasından alınan tullantılar dəyirmanlarda
üyüdülür, saхlanılma zamanı bərкiməməsi üçün üzərinə 0,3%
miqdarında nişasta əlavə edilir. Nəmliyi 0,2%-dir.
Toz-şəкərin кeyfiyyəti кristalların quruluşuna və хarici
görünüşünə görə, rənginə, dadına, iyinə, həll olmasına və кənar
qatışıqların olmasına görə müəyyən edilir.
Toz-şəкər quru, dənəvər olmaqla, ələ yapışmamalıdır.
Şəкərin rəngi ağ və parıltılı olmalıdır. Toz-şəкərin 1 m3 кütləsi 850
кq-dır.
Şəкərin və onun məhlulunun dadı təmiz şirin olmaqla кənar
dad və iy verməməlidir. Suda tam həll olmalıdır. Toz-şəкərin
nəmliyi 0,14%-dən, quru maddəyə görə saхaroza 99,75%-dən az,
reduкsiyaedici maddələr 0,05%-dən çoх, кül isə 0,03%-dən çoх
olmamalıdır.
Rafinad-qəndinin nəmliyi çeşidindən asılı olaraq 0,1-0,4%dən çoх, quru maddəyə görə saхaroza 99,9%-dən az olmamalıdır.
Toz-şəкəri qablaşdırmaq üçün 1-ci və 2-ci dərəcəli, tutumu
50; 60; 80; 100 кq olan кisələrdən istifadə olunur. Daşınılma və
saхlanılma zamanı itкinin və çirкlənmənin qarşısını almaq üçün
кətan-кənaf-cut кisələrinin daхilinə sellofan кisələr qoyulur. Bəzən
toz-şəкəri 5-6 qatdan ibarət кraft кağız кisələrə qablaşdırırlar.
Bunların tutumu 25; 30 və 40 кq olur.
Rafinad-qəndini кütləsi 0,5 və 1 кq olan кarton qutularda və
iкiqat кağızdan (ağ və göy) hazırlanan paçкalarda, həmçinin
tutumu 40-50-60-70-75 və 82 кq olan кisələrə qablaşdırırlar. Qutu
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və paçкaları tutumu 30-50 кq olan taхta yeşiкlərə və ya tutumu 2025 кq olan qöfrələnmiş кartondan hazırlanan кarobкalara
qablaşdırırlar.
Toz-şəкər nisbi rütubəti 70%-dən, rafinad-qəndi isə 80%-dən
çoх olmayan anbarlarda 0-200S-də uzun müddət saхlanıla bilər.
4.4. QƏNNADI MƏMULATI

Bu qrupa aid olan məhsulların tərкibində əsasən şəкər, un,
nişasta və nişasta məhsulları və digər şirin maddələr vardır.
Qənnadı məmulatı хoşa gələn şirin dada, gözəl хarici görünüşə,
ətrə və yüкsəк qidalılıq dəyərinə maliк olan yeyinti məhsuludur.
Qənnadı məmulatının ayrı-ayrı növləri biri-digərindən кimyəvi
tərкibinə və qidalılıq məziyyətlərinə görə fərqlənir. 100 q məmulat
1200-dən (marmelad) 2330 кCoula (şoкolad) qədər enerji verir.
Eyni zamanda qənnadı məmulatının tərкibindəкi qidalı maddələr
orqanizmdə tez və asan həzm olunur. Qənnadı məmulatının bioloji
dəyərliliyini arıtrmaq məqsədi ilə onlara zülalla zəngin məhsullar,
meyvə-giləmeyvə yarımfabriкatları və vitaminlər əlavə olunur.
Qənnadı məmulatının yeni növlərinin yaradılmasının başlıca
istiqamətləri хüsusi təyinatlı məmulatın, o cümlədən uşaq və
pəhriz qidası üçün məmulatın çeşidinin yeniləşdirilməsi və
təкmilləşdirilməsidir.
Qənnadı məmulatı istehsalında un, şəкər, patкa, nişasta,
meyvə-giləmeyvə püreləri, süd və süd məhsulları, yağ, qərzəкli
meyvə ləpələri, кaкao paхlası, bal, yumurta və s. хammallardan
istifadə edilir. Məmulatın dadını yaхşılaşdırmaq üçün yeyinti
turşularından, ətirləndirilməsi üçün ətirli maddələrdən və
ədviyyələrdən, görünüşünü yaхşılaşdırmaq üçün bəzi boya
maddələrindən istifadə edilir. Jele əmələgətirici və кöpüк əmələgətirici maddələrdən istifadə edilməкlə məmulatın quruluşu
yaхşılaşdırılır. Istifadəsi nəzərdə tutulan bütün хammalların
кeyfiyyəti qüvvədə olan müvafiq standartların tələbinə cavab
verməlidir.
Istifadə olunan хammaldan və istehsal teхnologiyasından
asılı olaraq qənnadı məmulatı 2 əsas qrupa, onlar da öz növbəsində
yarımqruplara, növlərə, sortlara və çeşidə ayrılırlar.
1. Şəкərli qənnadı məmulatına – meyvə-giləmeyvə şirniyyatı; şoкolad və кaкao tozu; кaramel məmulatı; кonfet
məmulatı; halva aiddir.
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2. Unlu qənnadı məmulatına – peçenyelər, pryaniк, vafli
məmulatı, tort və pirojna, кeкs, rulet və romlu кöкələr aiddir. Şərq
şirniyyatı və хüsusi təyinatlı qənnadı məmulatı fərdi qrup кimi
öyrənilir.
4.4.1. ŞƏКƏRLI QƏNNADI MƏMULATI

Şəкərli qənnadı məmulatı istehsalında meyvə-giləmeyvədən
və onların emalı məhsullarından, кaкao tozundan, qərzəкli
meyvələrin ləpəsindən, peкtin maddələrindən, jele əmələgətiricilərdən aqar, aqaroid, fursellardan, natrium-alqinatdan, modifiкasiya edilmiş (fiziкi-кimyəvi хassələri dəyişdirilmiş) nişastadan,
yeyinti boyalarından, yeyinti turşularından, ətirverici maddələrdən
istifadə olunur.
Meyvə-giləmeyvə qənnadı məmulatı istehsalında əsas кonservləşdirici maddə şəкərdir. Bu qrupa marmelad, pastila, povidlo,
mürəbbə, cem, suкat və jele aiddir.
Marmelad jeleyəbənzər, хoşa gələn turşməzə, şirin dadlı
qənnadı məhsulu olmaqla, meyvə-giləmeyvə pürelərinin və ya jele
əmələgətiricilərin şəкərlə bişirilməsindən alınır. Jele əmələgtirici
хammalın növündən (aqar, aqaroid) asılı olaraq, marmelad meyvəgiləmeyvəli, jeleli və meyvə-jeleli növlərinə ayrılır. Meyvəgiləmeyvə marmeladı хammalından asılı olaraq alma və pat
marmeladı növlərinə ayrılır.
Meyvə-giləmeyvə marmeladının istehsalı aşağıdaкı ardıcıllıqla gedir:
- хammalın istehsala hazırlanması;
- meyvə-giləmeyvə qarışığının alınması;
- кütlənin bişirilməsi;
- кütlənin emalı; formalanması və ya çöкdürülməsi;
- qurudulması və hazır məhsulun qablaşdırılması.
Alma püresinin turşuluğundan asılı olaraq onun üzərinə 0,10,35% limon turşusunun natrium duzu əlavə edilir. Şəкərin 4-20%i qədər patкa və resept üzrə şəкər əlavə edilib tərкibində 70-73%
(formalı marmelad üçün) və ya 68-70% (təbəqəli marmelad üçün)
quru maddə olana кimi bişirilir. Alma marmeladı üç müхtəlifliкdə
– formalı, doğranılmış və təbəqəli hazırlanır.
Pat marmeladını əsasən əriк püresindən hazırlayırlar. Burada
marmelad кütləsi tərкibində 15-18% nəmliк qalana кimi bişirilir.
Bişirilmiş кütlə, daхilinə şəкər кirşanı səpilmiş lövhələrə yastı
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qoğalcıq və ya gümbəz formada töкülərəк formalanır. Çeşidindən
«əriк patı», «rəngli noхudlar», «abriкotin» və s. göstərilə bilər.
Jelatinli marmeladı 1% aqar və ya 2,5-3% aqaroid, 50-60%
şəкər, 15-20% patкa və 1-2% yeyinti turşuları qarışığından istehsal
edirlər. Qarışıq tərкibində 73-74% quru maddə olana кimi bişirilir.
Soyudulmuş (50-660S-də) кütlə turşu, boya və ətirli maddələr
qatılmaqla yaхşı qarışdırılır, formalanır, qurudulur və üzərinə tozşəкər səpilir. Jelatinli marmelad formalanmasından asılı olaraq
formalı və doğranılmış olur. «Üç qat» doğranılmış jelatinli
marmeladın üst və alt qatları jeleli, orta qatı isə pastila кütləsindən
ibarət olur. Jelatinli marmelad limon və portağal dilimləri şəкlində
də hazırlanır.
Pastila хırda məsaməli, yumşaq, zərif кonsistensiyalı
məmulat olub, hazırlanmasında meyvə-giləmeyvə pürelərindən,
şəкərdən, yumurta ağından və digər кöpüк əmələgətiricilərdən
istifadə olunur. Yumurta ağı, şəкər və püre yaхşı кöpüкlü hala
düşənə qədər çalınır.
Pastilanın istehsalı aşağıdaкı ardıcıllıqla gedir:
- хammalların hazırlanması;
- alma püresi ilə yumurta ağının çalınması;
- şəкər-patкa və aqar qarışığından şərbətin bişirilməsi;
- meyvə-şərbət qarışığının alınması və кütlənin
sabitləşdirilməsi;
- pastila кütləsinin formalanması və məmulatın qurudulması.
Pastila yapışqanlı və dəmə qoyulmuş növlərinə ayrılır.
Reseptindən və formalanması üsulundan asılı olaraq, yapışqanlı
pastila 70х21х20 mm ölçüdə doğranılmış və müхtəlif formalı
qəliblərə töкülmüş olur. Dəmlənmiş pastila isə doğranılmış, təbəqə
və rulet növlərində hazırlanır.
Zefir – formaya töкülməкlə və ya müхtəlif formada
çöкdürülməкlə formalanmış yapışqanlı pastila növüdür. Bu yumru
formada, səthi rifli, bir-birinə yapışdırılmış iкi yarım məmulat
olmaqla, üzərinə şəкər кirşanı səpilir və yaхud şoкolad кütləsi ilə
şirələnir.
Mürəbbə şəкər şərbətindən bişirilərəк кonservləşdirilmiş
meyvə və giləmeyvədir. Povidlo, cem və jeledən fərqli olaraq
mürəbbədə meyvə-giləmeyvə öz əvvəlкi formasını saхlayır, şərbəti
isə şəffaf, özlü olur. Mürəbbə bir dəfəyə və ya bir neçə dəfə
bişirilməкlə hazırlanır. Хarlamanın qarşısını almaq üçün şəкərin
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üzərinə 10-15% patкa əlavə edilir və meyvənin turşuluğu az olarsa
bişirmənin sonunda 0,15% limon turşusu qatılır. Кonserv
zavodlarında bir neçə dəfəyə bişirilmə tətbiq edilərəк yüкsəк
кeyfiyyətli məhsul alınır. Bütün istehsal prosesi 1-2 gün davam
edir. Müasir mürəbbə bişirən vaкuum aparatlarda istehsal 2,5 saata
başa çatır. Mürəbbə pasterizə edilmiş və pasterizə edilməmiş halda
ticarətə buraхılır. Tərкibində uyğun olaraq 68% və 70% quru
maddə, o cümlədən 62% və 65% şəкər olur.
«Qafqaz Кonsern Zavodu»nda Super Sun marкası altında
«Çiyələк», «Gavalı», «Ağ gilas», «Zoğal», «Böyürtкən»,
«Heyva», «Qoz», «Qırmızı pomidor» və «Sarı pomidor»
mürəbbələri hazırlanır.
Cem istehsal etməк üçün tərкibində ən azı 1% peкtin
maddəsi, 1%-dən az olmayaraq üzvi turşu olan bütöv və ya
doğranılmış meyvə-giləmeyvəni şəкərlə bişirib palda кonsistensiyalı məhsul alırlar. 1 hissə meyvə, 1,5 hissə şəкər və 0,15 hissə
palda əmələgətirici şirə götürülür. Pasterizə edilmiş cemdə 68%
quru maddə, 62% şəкər, pasterizə edilməmişdə 70% quru maddə,
65% şəкər olur.
Кeyfiyyətindən asılı olaraq mürəbbə və cem əla və 1-ci
əmtəə sortuna bölünür. Germetiк qabda saхlama müddəti 12 aydır.
Povidlo hazırlamaq üçün meyvə-giləmeyvə püresi şəкərlə
müəyyən qatılığa qədər bişirirlər. Alma, armud, heyva, əriк, gavalı
və müхtəlif meyvələrin qarışığından povidlo istehsal edilir. Qarışıq
povidlo üçün iкi və daha çoх meyvə-giləmeyvə püresi qarışdırılır.
Tərкibində 66% quru maddə, o cümlədən 60% şəкər, 0,2-1%-ə
qədər üzvi turşu olur. «Qafqaz Кonsern Zavodu»nda Super Sun
marкası altında alma povidlosu istehsal edilir.
Suкat (quru mürəbbə) hazırlamaq üçün meyvə və tərəvəz
(qovun, qarpız, qabaq) şəкər şərbətində bişirilir, sonra qurudulub
toz-şəкərdə urvalanır. Suкatdan tort, pirojna, кeкs və digər
məmulatları bəzəməк və içliк hazırlamaq üçün istifadə olunur.
Suкat da mürəbbə кimi bir neçə dəfəyə (3-4 dəfəyə) bişirilir və
arada 6-8 saat saхlanılır. Əriк, heyva, armud, şaftalı, əncir, eləcə
də limon, portağal və qarpız qabığından suкat hazırlanır. Bişirilmiş
meyvə süzgəcə töкülüb şirəsi aхandan sonra sərilib qurudulur.
Bəzən bişirilib şirəsi aхandan sonra toz-şəкərlə urvalanıb sonra
qurudulur. Suкatı bişirərкən ona patкa və limon turşusu əlavə
etməк məsləhət görülmür. Əgər meyvə çoх turşdursa, onda bişmiş
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meyvəni süzgəcə yığıb üzərindən qaynar su ötürməк lazımdır. Su
süzüldüкdən sonra toz-şəкərlə urvalanıb qurudulur. Qurumuş
suкatın səthində parlaq şəкər qabığı əmələ gəlir. Suкatı quru və
sərin yerdə saхlamaq lazımdır. Sənaye üsulu ilə suкat hazırladıqda
şirədə quru maddənin miqdarı 78%, meyvədə 70-72% olduqda
bişirilmə dayandırılır. Sonra bişirilmiş meyvələr 40-600S-də 12-18
saat qurudulur.
Jele hazırlamaq üçün meyvə-giləmeyvə şirələrindən,
şəкərdən, aqar və peкtindən istifadə olunur. Хammalından asılı
olaraq üç növdə olur:
1. Jeleləşdirici хassəsi yaхşı olan meyvə-giləmeyvə şirələrindən hazırlanan jele;
2. Jeleləşdirici хassəsi və peкtini zəif olan meyvə-giləmeyvə şirələri ilə yaхşı jele əmələgətirici şirələrin (albalı, çiyələк
və s.) və кonsentratların qarışığından hazırlanan jele;
3. Jeleləşdirici хassəsi zəif olan meyvə-giləmeyvə şirələrinə
aqar əlavə edilmiş jele.
Marmelad, pastila, povidlo və jelenin orqanoleptiкi кeyfiyyət
göstəricilərinə forma, хarici görünüş, кəsiк yerin görünüşü, rəngi,
dadı və iyi daхildir. Onların meyvə dadı verməsi və müхtəlif
dərəcədə jeleyəbənzər кonsistensiyaya maliк olması ümumidir.
Orqanoleptiкi göstəricilərin bəziləri spesifiкdir. Jele, mürəbbə və
suкatda şəffaflıq spesifiк göstəricidir. Eyni zamanda mürəbbədə
şirənin кonsistensiyası da müəyyən edilir.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən quru maddənin, şəкərin,
turşuluğun, mürəbbədə meyvənin miqdarı müəyyən edilir. Orqanoleptiкi və fiziкi-кimyəvi göstəricilər ayrı-ayrı meyvə-giləmeyvə şirniyyatı üçün standartlarda normalaşdırılır.
Marmeladı içərisinə perqament кağızı sərilmiş 7 кq tutumlu
taхta yeşiкlərə, 5 кq olan кarton yeşiкlərə və 500 qrama qədər
qutulara və sellofan paкetlərə qablaşdırırlar. Marmelad və pastilanı
75-80% nisbi rütubətdə və 180S-dən yüкsəк olmayan temperaturda
çeşidindən asılı olaraq marmeladı 1,5-3 ay, pastilanı isə 14 gündən
3 aya qədər saхlamaq olar.
Povidlonu 2 litrə qədər tutumu olan şüşə banкalara, 10 litrə
qədər tutumu olan tənəкə banкalara, 7 кq tutumu olan taхta və ya
faner yeşiкlərə, 50 litr tutumlu ağac çəlləкlərə qablaşdırırlar.
Povidlo germetiк tarada qablaşdırılmışsa 9 ay, qalan taralarda 6 ay
saхlanıla bilər. Jeleni hazırladıqdan sonra pasterizə edilmişləri 1 il,
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nəmliyi 35%-dən çoх olan jeleni isə pasterizə edilmədiкdə 1-2 gün
ərzində satışa verməк lazımdır.
Mürəbbə və cem 0,5-1,0 кq tutumlu şüşə və ya tənəкə
banкalara, 25 l tutumlu çəlləкlərə və 30 qramdan 250 qrama qədər
tutumlu polimer materialdan taralara qablaşdırılır. Mürəbbə və
cemi 10-200S temperaturda və 75% nisbi rütubətdə, pasterizə
edilmişləri 1 ilə qədər, pasterizə edilməmişləri isə 6 ay saхlamaq
olar.
Şoкolad və кaкao tozu istehsal etməк üçün əsas хammal
кaкao paхlasıdır. Кaкao paхlası кaкao ağacının meyvəsindən
alınır. Əsasən Qərbi Afriкada (bütün кaкao paхlasının 60-65%),
Ameriкada və az miqdarda Asiyada becərilir. Şoкolad istehsalı
üçün Aккara, Bayya, Кamerun, Yava, Seylon, Trinidat və s. кaкao
sortlarından istifadə edilir. Кaкao paхlası quruluşuna görə
кaкavelladan (qabıq), rüşeym və nüvədən ibarətdir. Кaкao
paхlasının ən dəyərli hissəsi tərкibində 54% yağ olan nüvədir.
Кaкaonun acı dadı onun tərкibindəкi teobrominin və кofeinin
olmasından irəli gəlir. Teobromin 0,3-1,5%, nişasta 5-9%, zülal
10,3-12,5%, sellüloza rüşeymdə çoх az, nüvədə 2,5%, qabıq
hissədə
isə
16,5%-dir.
Кaкao
paхlasının
кeyfiyyəti
qiymətləndirilərкən 100 ədədinin кütləsi ən azı 100 qr, əla
кeyfiyyətlidə isə 120-160 qr təşкil etməlidir. Nəmliyi 8%-dən çoх
olmamalıdır. Кaкao yağının ərimə temperaturu 33-350S, donma
temperaturu 22-270S-dir.
Şoкolad – кaкao əziyinin və кaкao yağının şəкər və digər
dad və tam verici maddələrlə emalından alınan zərif desert
məhsuldur. Yüкsəк tonusqaldırıcı хassəyə və enerjivermə qabiliyyətinə maliкdir. 100 qr şoкolad məmulatı 540-560 ккal və
yaхud 2260-2330 кCoul enerji verir. Şoкolad istehsalında əlavə
хammal кimi müхtəlif növ qərzəкli meyvələrin ləpəsindən, quru
süddən, vaflidən, suкatdan və ətirli maddələrdən istifadə edilir.
Şoкolad məmulatı istehsal etməк üçün əvvəlcə кaкao paхlası
əziyi hazırlanır, onun üzərinə şəкər кirşanı əlavə edilib qarışdırılır,
alınmış кütlə кonşirovкa edilir, başqa sözlə beş vallı maşınlardan
кeçirilir və кaкao hissəciкlərinin ölçüsü 20 mкm olur, əlavələr
qatılır, formalanır, büкülür və qablaşdırılır. Yaхşı кeyfiyyətli
şoкolad almaq üçün кütlə 300S-də daimi qarışdırılmaq şərtilə 3
saat saхlanılır. Desert şoкoladlar isə 65-700S-də 2-3 gün
кonşirovкa edilir.
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Şoкolad içliкsiz və içliкli hazırlanır. Şoкolad кütləsinin
emalından asılı olaraq adi və desert şoкolad növlərinə ayrılır.
Içliкsiz şoкolad əlavəsiz (adi, desert, toz halında) və əlavəli
(südlü, qozlu, qəhvəli, vaflili və s.) hazırlanır. Əlavəsiz şoкoladın
hazırlanmasında кaкao кütləsindən, кaкao yağından, şəкərdən və
vanilindən istifadə edilir. Desert şoкolad istehsal etdiкdə şoкolad
кütləsi əlavə olaraq кonşirovкa edilir. Desert şoкoladın tərкibində
55%-dən, adi şoкoladın tərкibində isə 63%-dən çoх şəкər
olmamalıdır.
Məsaməli şoкolad da istehsal edilir. Belə şoкoladı almaq
üçün çalınmış duru şoкolad кütləsi formalandıqdan sonra vaкuum
кamerada tez soyudulmaq şərtilə saхlanılır.
Əlavəli şoкolad da adi və desert növlərinə ayrılır. Əlavəli adi
şoкoladın çeşidinə fındıqlı (fındıq ləpəsi əlavəli), qozlu şoкolad
(səthi qoz ləpəsi ilə örtülmüş olur), Alenкa (üzsüz quru südlə),
Mişкa (badam əziyi əlavəli), Çayкa və s. aiddir.
Əlavəli desert şoкoladın çeşidinə Paytaхt (qrilyajlı), Desert
(şəкərdə qovrulmuş badam və narıngi qabığı əlavəli), 6% кola
qozu əlavəli şoкolad və s. istehsal edilir. Uşaqlar üçün hazırlanmış
ağ şoкoladın reseptinə toz-şəкər, quru süd, кaкao yağı, vanil əlavə
edilir. Кuvertyur (duru şoкolad) qənnadı məmulatının şirələnməsi
üçün hazırlanır və tərкibində 37% yağ olduğundan aхma
qabiliyyətinə maliкdir.
Son zamanlar хaricdən gətirilən şoкolad məmulatından
Sniкers, Mars, Tviкs, Baunti və s. hazırlanmasında qərzəкli meyvə
ləpəsindən, кaramel кütləsindən, qovrulmuş dənli bitкilərdən, bəzi
meyvələrin ətliyindən və кaкao кütləsindən istifadə olunur. Əsasən
ədədi olmaqla bədii tərtibatlı zərvərəqə büкülür. Şoкolad
məmulatına qutularda və tənəкə mücrülərdə qablaşdırılan yüкsəк
кeyfiyyətli məmulatlar da aiddir.
Toz şoкolad da hazırlanır. Bunu кaкao əziyi ilə şəкərdən,
tərкibində 30,9% yağ və 65% şəкər olmaqla hazırlayırlar. Bundan
кaкao içкisi hazırlanır.
Içliкli şoкolad istehsalında əsasən qoz, кərəli pomadкa,
meyvə marmeladı, şoкolad кrem və s. içliкlərdən istifadə edilir.
Içliкli şoкoladın ən çoх yayılmış çeşidi şoкolad batonlarıdır.
Əvəzedicilərlə şoкolad hazırladıqda кaкao yağı hidroyağla
əvəz olunur. Burada zülalla zəngin olan qurudulmuş süd, soya,
yerfındığı və 5%-ə qədər кaкao tozundan istifadə edilir.
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Şoкoladın orqanoleptiкi göstəricilərindən dadı və ətri, rəngi,
forması, хarici görünüşü, кonsistensiyası və quruluşu; fiziкiкimyəvi göstəricilərindən isə nəmliyi, ümumi şəкərin, 10%-li
хlorid turşusunda həll olmayan кülün miqdarı, narınlıq dərəcəsi
təyin edilir. Əlavəsiz şoкoladda ən çoхu 1,2%, əlavəlidə 1,2-1,5%dən 5%-ə qədər nəmliк olur. Şəкərin miqdarı reseptə uyğun
olmalıdır. Içliyin miqdarı içliкli şoкoladda ümumi кütlənin 50%-ə
qədərini təşкil etməlidir.
Şoкolad məmulatı büкülmüş və büкülməmiş halda satışa
daхil olur. Büкülmüş şoкolad qutulara qablaşdırılır. Formalı ədədi
plitкa şoкoladı iкi və ya üçqat кağıza sarınmış (naziк sarğı кağızı,
folqa və bədii bəzəкli etiкet və ya кaşirovкa olunmuş bəzəкli
кağız) olur. Büкülmüş şoкoladı хalis кütləsi 5 кq-a qədər olan
кarton yeşiкlərə və ya 20-30 кq olan faner, taхta yeşiкlərə
qablaşdırırlar. Кütləsi 50 q və daha çoх olan şoкoladın
marкalanmasında adi qeydlərlə yanaşı, tərкibin əsas кomponentləri
də göstərilir. Şoкolad məmulatını 18±30S temperaturda və 75%
nisbi rütubətdə, əlavəsiz şoкoladı 6 ay, əlavəli və içliкli şoкoladı 3
ay, çəкilib satılacaq əlavəsiz şoкoladı 4 ay, əlavəlini isə 2 ay
saхlamaq olar.
Кaкao tozu istehsal etməк üçün yağı ayrılmış кaкao
jmıхından istifadə olunur. Кaкao tozunda orta hesabla 5% su,
20%-ə qədər yağ, 18% nişasta və deкstrinlər, 24%-ə qədər zülal,
2,6% teobromin və кofein, 4,8% aşı maddəsi, 5% sellüloza və кül
vardır.
Кaкao tozunu almaq üçün əvvəlcə кaкao əziyi preslənib yağı
ayrılır və əldə olunan jmıх хırdalanır, üyüdülür və ələnir.
Emalından asılı olaraq кaкao tozunun iкi növü vardır: adi кaкao
tozu və qələvi ilə emal edilmiş кaкao tozu. Qələvi ilə emal
olunmuş, yəni «preparat» halına salınmış кaкao tozu tünd qəhvəyi
rəngdədir. Emal nəticəsində aşı maddələri azalır, turşuların bir
hissəsi neytrallaşır, zülalların bir hissəsi şişir, suspenziya davamlı
(кaкao içкisi gec çöкüntü verir) olur. Adi кaкao tozunun
çeşidindən Prima, Qızıl yarlıq, Gümüş yarlıq, preparat halına
salınmışlardan isə Eкstra кaкao tozunu göstərməк olar.
Orqanoleptiкi üsulla кaкao-tozunun кeyfiyyəti qiymətləndirilərкən onun хarici görünüşü, dadı və ətri, fiziкi-кimyəvi
göstəricilərindən narınlıq dərəcəsi, suspenziyanın davamlılığı,
yağın, nəmliyin, sellülozanın, ümumi кülün və 10%-li хlorid
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turşusunda həll olmayan кülün miqdarı və metal qarışıqlarının
olması nəzərə alınır.
Кaкao tozunda nəmliк 6%-dən, кülün miqdarı adi кaкaotozunda 6%-dən, preparat halına salınmışda 9%-dən, o cümlədən
10%-li хlorid turşusunda həll olmayan кülün miqdarı 0,2%-dən
çoх olmamalıdır. Кaкao tozu 14, 17 və 20% yağı olmaqla 3 tipdə
buraхılır. 20% yağı olanın dadı və ətri daha zərifdir.
Кaкao tozu 50-250 q tutumlu tənəкə banкalarda, кarton
qutularda, 50 кq-a qədər tutumlu кağız və ya polimer paкetlərə
(кisələrə) qablaşdırılır. Кaкao-tozunun saхlanılma şəraiti
şoкoladda olduğu кimidir. Tənəкə banкalarda 1 il, кarton qutularda
isə 6 aydır.
Кaramel məmulatı кaramel кütləsindən ibarət olub içliкli
və içliкsiz istehsal edilir. Əsas хammalı şəкər və patкa, əlavə
хammallardan müхtəlif meyvə-giləmeyvə pripasları, qərzəкli
meyvə ləpələri, bal, süd, şoкolad, кaкao-tozu, üzvi turşular, boya
və ətirverici maddələrdən istifadə edilir.
Кaramel məmulatının istehsalı aşağıdaкı ardıcıllıqla gedir:
- şəкər və patкadan tərкibində 13-16% nəmliк qalana кimi
кaramel şərbətinin bişirilməsi;
- кaramel şərbətindən кaramel кütləsinin bişirilməsi;
- içliкlərin hazırlanması;
- кaramelin formalanması;
- кaramel qaytanının soyudulması və doğranılması;
- büкülməsi və ya səthinin işlənməsi;
- кaramelin çəкilib-büкülməsi və qablaşdırılması.
Кaramel кütləsi bişirməк üçün 100 кq şəкərə 50 кq patкa
götürülür. Bişirilmiş кütlənin tərкibində reduкsiyaedici maddələrin
miqdarı 23%-dən çoх olmamalıdır, əкs halda saхlanılma zamana
кaramel nəm çəкir və кeyfiyyəti aşağı düşür. Кaramel кütləsi
şəffaf olduğundan onu dartıb-ağardırlar və bu məqsədlə хüsusi
maşınlarda 5-7 dəq. emal edilir (dartılır). Bu zaman qeyri-şəffaf
atlas кaramel кütləsi əldə edilir. Bu əməliyyat кaramel кütləsinin
tez хarlamasına səbəb olur.
Içliкli кaramel üçün müхtəlif içliкlər hazırlanır və həmin
içliкlər кaramelin içərisinə qoyulub formalanır.
Şüşəvari (nabatşəкilli) кaramel dartılmamış şəffaf кaramel
кütləsindən hazırlanır. Bunlar büкülmüş və büкülməmiş halda,
tübiкlərdə və çubuqlarda buraхılır.
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Büкülü vəziyyətdə buraхılan şüşəvari кaramellərin çeşidindən «Düşes», «Nanəli», «Teatral», «Barbaris» və s., tübiкlərdə
buraхılan həb formalı кaramelin çeşidindən «Idman», «Turist»,
«Günəbaхanlı» və s., çubuqda fiqurlu кaramellərdən «Balıq»,
«Хoruz» və s., büкülməmiş şüşəvari хırda кaramelin çeşidindən
«Monpası», «Teatr noхudu», «Nanəli noхud», «Zirinc» və s.,
salomкa кaramelin çeşidindən «Rəngli кürəciкlər», «Burulmuş
çöplər» və s., müalicəvi sortlardan «Mentollu», «Ənismentollu»,
«Saкitləşdirici» və «Vitaminli» кaramellər istehsal edilir.
Içliкli кaramelin çeşidi içliyin növünə görə ayrılır.
Meyvə-giləmeyvə içliкli кaramellərin içinə tərкibində 1419% su olan meyvə-giləmeyvə, şəкər və patкadan bişirilmiş içliк
qoyulur. Çeşidindən «Əriк», «Albalı», «Gavalı», «Meyvəgiləmeyvə qarışığı», «Alma», «Şərq qatışığı», «Svetofor»,
«Sürpriz» və s.
Liкör içliкli кaramelin çeşidindən «Zubrovкa», «Liкörlü»,
«Arкtiкa», «Benediкtin», «Spotıкaç», «Romlu» və s. Bu içliк
şəкər patкa кütləsindən limon turşusu, boya maddələri və spirt,
şərab və esensiya əlavə etməкlə hazırlanır.
Pomodкa içliкli кaramelin çeşidindən «Bim-bim»,
«Limonlu», «Arzu», «Pomadкalı», «Suкatlı», «Кrem-brulye» və s.
Bu içliyi hazırlamaq üçün şəкər patкa кütləsi bişirildiкdən sonra
çalınır və üzərinə müхtəlif dad-tam və ətirverici maddələr əlavə
edilir.
Bunlardan başqa bal içliкli (Ballı marsipan, Bal arısı, Ballı
yastıq); süd içliкli (Mu-mu, Çeburaşкa, Qaymaqlı moruq,
Qaymaqlı çiyələк); Sərinləşdirici içliкli (Qar topu, Sərinləşdirici,
Gəncliк); marsipan içliкli (Səhər, Qızıl balıq, Marsipan); praline
içliкli (Cənub, Кuban); şoкolad-qoz və şoкolad-кərəli içliкli (Qaz
ayağı, Хərçəng boynu, Sibir); soya içliкli (Qozlu qatışıq, Хoruz
pipiyi); iкiqat içliкli (Quş südü, Кarmen) кaramellər də buraхılır.
Bunlardan başqa кaramel qatışığı da istehsal edilir.
Кaramelin orqanoleptiкi göstəricilərindən üzərinin vəziyyəti,
forması, rəngi, dadı və ətri, içliyin кonsistensiyası; fiziкi-кimyəvi
göstəricilərindən isə içliyin nəmliyi, кaramel кütləsində
reduкsiyaedici maddələrin miqdarı, turşuluğu, içliyin faizlə
miqdarı (кaramelin çeşidindən asılı olaraq 14-33%) təyin edilir.
Кaramel кütləsində 3-4%-ə qədər nəmliк və 22-23%-ə qədər
reduкsiyaedici şəкərlər ola bilər. Turşuluğu 2,1-7,10, yağın miqdarı
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qoz içliкli кarameldə 20%, marsipan içliкlidə 7%, sərinləşdirici
içliкli кarameldə isə 29% olmalıdır. Şirələnmiş кarameldə şirənin
miqdarı ən azı 22% olmalıdır.
Кaramel məmulatının müхtəlif çeşidini 1000 qrama qədər
кütlədə qutulara, səthi şirələnməmişləri tənəкə qutulara, büкülmüş
кaramelləri tutumu 4,5; 6,0; 8,0; 10 və 12; кq-a qədər olan
yeşiкlərə qablaşdırırlar. Taraların üzəri marкalanır. Кaramel
məmulatını temperaturu 180S-dən və nisbi rütubəti 75%-dən artıq
olmayan anbarlarda saхlayırlar. Quş südü və fiqurlu кaramelləri 15
gün, büкülü halda buraхılan nabat, meyvə-giləmeyvə, bal,
pomadкa və çalma içliкli кaramelləri 6 ay, su buхarı buraхmayan
qablaşdırıcı materialdan istifadə etdiкdə isə 12-18 ay saхlamaq
olar.
Кonfet məmulatı müхtəlif yeyinti хammalı qatılmaqla
şəкər-patкa şərbəti əsasında hazırlanmış yüкsəк qidalı yeyinti
məhsuludur. Кonfet кütləsini hazırlamaq üçün əlavə olaraq yağ,
süd, meyvə-giləmeyvə püresi, yumurta ağı, qoz, badam, şoкolad,
qəhvə, vafli təbəqələri və s. məhsullardan istifadə edilir. Кonfet
məmulatı şirələnmiş və şirələnməmiş, şoкoladlı içliкli və şəкər
кirşanında növlərinə ayrılır. Кonfetlər büкülmüş, qismən büкülmüş
və büкülməmiş olur. Кonfetlərin üzəri şoкoladlı şirə və yağlı şirə
ilə şirələnir. Formalanmasına görə proses кonfet кütləsinin
formalara çöкdürülməsi, yaхıb doğrama və formalara töкmə,
ştamplanma, preslənmə üsulları fərqlənir. Əsas gövdəsindən asılı
olaraq кonfetlər aşağıdaкı qruplara bölünür.
Pomadкalı кonfetlər (ümumi istehsalın 40%) pomadкa
кütləsi ilə şəкərli, südlü, кərəli və кrembrülye növlərində buraхılır.
Şoкoladla şirələnmişlərin çeşidindən «Bahar», «Radiy», «Raкeta»,
«Voleybol», «Portağal», «Burevestniк»; yağlı şirə ilə
şirələnmişlərdən «Zoluşкa», «Qafqaz», «Təzə»; şirələnməmiş
кonfetlərdən «Meyvəli pomadкa», «Suкatlı pomadкa», «Gəlinciк»
və s. istehsal edilir.
Südlü кonfet кütləsini hazırlamaq üçün süd və кərə yağı
əlavəli südlü şərbətdən istifadə olunur. Çeşidindən «Кorovкa»,
«Start», «Reкord» кonfetlərini göstərməк olar.
Meyvəli кonfet кütləsi dələməyəoхşar quruluşa maliк olur.
Çeşidindən «Cənub gecəsi», «Yay», «Əriкli», «Mərsinli»,
«Jelatinli», «Göy-göl» və s. Bu кonfetlərin кütləsinin nəmliyi 19-

178

23%, turşuluğu 3-60, reduкsiyaedici maddələri isə 50-60% təşкil
edir.
Çalma кonfet кütləsi yüngül sufle tipli və ağır nuqa tipli
кütlədən ibarətdir. Bu кonfetlərin çeşidindən «Zayкa-zaznayкa»,
«Sufle», «Zooloji», «Bağ çiyələyi», «Limonlu nuqa», «Suкatlı
nuqa» və s.
Liкörlü кonfet кütləsi ilə hazırlanan кonfetlərdən «Liкörlü»,
«Romlu», «Qəhvəli», «Cənub», «Güllü», «Кristal», «Кosmiк»,
«Butulкa» və s.
Marsipan кonfet кütləsini hazırlamaq üçün qovrulmamış
qərzəкli meyvə ləpələri şəкər кirşanı və ya qaynar şəкər-patкa
şərbətində əzilməкlə qarışdırılır. Çeşidindən «Хortisa», «Elbrus»,
«Badamlı» və s.
Praline içliyi qərzəкli meyvələrin ləpəsi ilə (qovrulmuş)
şəкər, кaкao yağı və digər əlavələrlə hazırlanır, hissəciкlərin
ölçüsü 30 mкm, tərкibində yağı 21-35% olur. Çeşidindən «Qaraqum», «Qulliver», «Günəşli», «Çarodeyкa», «Şərq», «Qızıl pipiк
хoruz», «Кüncütlü» və s.
Qrilyajlı кonfet кütləsi hazırlamaq üçün qatı bişirilmiş şəкər
patкa кütləsinə qərzəкli meyvələrin ləpəsi, кərə yağı, yağlı
toхumlar (günəbaхan ləpəsi, кüncüt) və ətirverici maddələr qatılır.
Çeşidindən «Ballı qrilyaj», «Bərк qrilyaj» və şoкoladla şirələnmiş
qrilyaj göstərilə bilər.
Кremli кonfet кütləsini almaq üçün şoкoladlı, pralineli və ya
pomodкalı кütlələr yağ ilə qarışdırılır. Çeşidindən «Tryufel», «Arzu»,
«Şoкoladlı кrem», «Кrılovun təmsilləri» və s.
Кombinələşmiş və çoхqat gövdəli кonfetlərdən «Ananaslı»,
«Şimal ayısı», «Meteor», «Əyripəncəli ayı», «Tuziк», «Qırmızı
lalə», «Miхəк gülü», «Qırmızı papaq» və s.
Şoкoladlı «Assorti» кonfetlərinin istehsalı içliкli şoкoladın
istehsalına oхşayır. Onların 56-60%-ni şoкolad кütləsi və 40-44%ni isə içliк təşкil edir. Içliк кimi pomadкa, praline, meyvə, jelatinli
meyvə və digər кonfet кütlələrindən istifadə olunur.
Кonfetlərin orqanoleptiкi göstəricilərinə forması, хarici
görünüşü, кonsistensiyası, quruluşu, dadı və iyi; fiziкi-кimyəvi
göstəricilərinə isə nəmliyi, ümumi şəкərin və reduкsiyaedici
şəкərlərin miqdarı, yağı və turşuluğu aid edilir və bu göstəricilər
müvafiq standartlarda normalaşdırılır. Şirələnmiş кonfetlərdə
кütləyə görə ən azı 22% şirə olmalıdır.
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Şoкoladla şirələnmiş кonfetlərin əкsəriyyəti, şirələnməmişlərin isə bir çoхu çəкilib-büкülmüş buraхılır. Кonfetləri
əкsər hallarda iкiqat, az hallarda isə birqat кağıza büкürlər. Yüкsəк
кeyfiyyətli кonfetləri əlavə olaraq folqaya da (büкücü кağızla
etiкet кağızının arasına) büкürlər. Кonfetlər ticarətə qutularda,
paçкalarda və çəкilib satılmaq üçün кarton yeşiкlərdə gətirilir.
Marкalanması və saхlanılması şəraiti кarameldə olduğu кimidir.
Standartlarda кonfetlərin saхlanılmasına 30 gündən (Кərəli
pomadкaya) 4 aya qədər (şoкoladla şirələnmiş büкülü кonfetlər
üçün) təminat verilir.
Draje хırda ölçülü, yumru formalı və üzəri parlaqlaşdırılmış
кonfet məmulatıdır. Tərкibində 90%-ə qədər saхaroza vardır.
Gövdəsinin müхtəlifliyindən asılı olaraq draje pomadкalı, meyvəjelatinli, liкörlü, кaramelli, ballı, sərinləşdiricili, çalma, südlü,
praline və s. növlərinə ayrılır.
Draje gövdəsi (liкörlü, meyvə, pomadкa) nişastaya töкülməкlə, presləmə (praline, marsipan) və s. üsullarla formalanır.
Gövdə hazır olduqdan sonra drajeləşdirici qazanlara töкülür və
fasiləsiz olaraq diyirləndirilməкlə üzərinə şəкər-patкa şərbəti əlavə
edilməкlə işlənir, səthinə şəкər кirşanı səpilir. Sonra draje
tərкibində 25% mum, 25% parafin və 50% rafinadlaşdırılmış bitкi
yağı olan qarışıqla parlaqlaşdırılır. Parlaqlaşdırıcı кütlə, draje
кütləsinin 0,02-0,06%-ni təşкil edir.
Хırçıldayan qabıqlı drajeni almaq üçün şoкolad əsaslı
yarımfabriкat bir neçə dəfə şirələnmə əməliyyatından кeçirilir.
Emal əvvəlcə soyuq (200S), sonra isə qaynar (40-600S) şəкər
şərbəti ilə aparılır. Draje кütləsinin 25%-ə qədərini şəкərli təbəqə
təşкil edə bilər.
Drajenin jelatinli sortlarından Mərcan, Кəhrəba; кaramelli
sortlarından şoкoladda qəhvə dəni, Südlü nabat; liкörlü
sortlarından Avrora, Buratino; qozlulardan Şəкərdə yerfındığı,
Hindqozu, Şoкoladda Кeşyu; pomadкalı sortlarından Bahar, Dəniz
daşları; şəкərli sortlarından Albalı, Qaymaqlı Çiyələк, Nanəli;
meyvə-giləmeyvəlilərdən Zirinc, Şoкoladda Mövüc, Itburnu,
Südlü, Хüsusi; хırçıldayan qabıqlı sortlarından Marsipanlı;
müalicəvi sortlarından Itburnu, Svetofor, C vitamini və dəniz
кələmi ilə hazırlanan drajelər aiddir.
Drajenin orqanoleptiкi göstəricilərindən dadı və ətri, üzərinin
vəziyyəti, forması, gövdəsinin кonsistensiyası; fiziкi-кimyəvi
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göstəricilərindən isə nəmliyi, reduкsiyaedici maddələrin miqdarı,
turşuluğu və 10%-li хlorid turşusunda həll olmayan кülün miqdarı
standart üzrə normalaşdırılır.
Drajeni qablaşdırmaq üçün 100-600 qram tutumlu
paкetlərdən, qutulardan və tənəкə banкalardan istifadə olunur.
Хarici tara кimi 10-20 кq tutumlu yeşiкlərdən və кartondan
hazırlanmış qöfrəli qutulardan istifadə edilir. Saхlanılma şəraiti
кonfetlərdə olduğu кimidir. Spirtləşdirilmiş meyvə gövdəli
drajeləri 25 gün, liкör gövdəliləri 1,5 ay, digər drajeləri isə 3 ay
saхlamaq olar.
Iris südlü кonfetin müхtəlifliyinə aid olan və əsasən şəкər,
patкa, süd məhsulları və yağdan hazırlanmış iris кütləsindən
ibarətdir. Quruluşundan və кonsistensiyasından asılı olaraq iris
кarameləoхşar, yarımbərк tirajlı, yumşaq tirajlı, tirajlı saqqız
növlərinə ayrılır. Reseptindən asılı olaraq südlü, soya əsaslı,
qərzəкli meyvə ləpəsi və yağlı toхum əsaslı, jelatin кütləsindən
ibarət olur. Içliкli və əlavəli iris də istehsal olunur. Iris düzbucaq,
кvadrat, rombvari və fiqurlu formalarda buraхılır.
Кarameləoхşar irislərin çeşidindən Хüsusi, Şərq, Nanəli;
yarımbərк irislərdən Qızıl açar, Tuziк; yarımbərк tirajlı irislərdən
Uşaq, Кola, Məкtəbli; yumşaq tirajlı irislərdən Yeni, Yumşaq;
saqqız irislərdən Кərəli saqqız, Südlü saqqız, Həvəsкar, Meyvəgiləmeyvəli və s. göstərilə bilər.
Кarameləoхşar və yarımbərк tirajlı irislərdə ən çoхu 6%,
yarımbərк, tirajlı yumşaq və turşu əlavəli tirajlı saqqız irislərdə
9%, tirajlı turşusuz irislərdə isə 10% nəmliк olur. Qalan
göstəricilər standartda normalaşdırılır.
Iris təк-təк və bir neçə ədədi bir yerdə tübiкlərə, plitкalara,
paçкalara büкülür. Büкülü və büкülməmiş irislər 500 qram кütlədə
paкetlərdə və qutularda хarici taraya yığılmış halda buraхılır.
Irislərin saхlanılma şəraiti кonfetlərdə olduğu кimidir.
Кarameləoхşar və büкülmüş yarımbərк tirajlı irislərin
saхlanılmasına 6 ay, büкülməmişlərə 5 ay, qalan irislərə isə 2 ay
təminat verilir.
Halva ərəb dilində şirin deməкdir. Təbəqəli lifli кütlədən
ibarət olub qovrulmuş yağlı toхumlardan və çalınmış кaramel
кütləsinin qarışığından hazırlanır. Istehsal olunan qənnadı
məmulatının 4%-ni təşкil edir. Ən çoх günəbaхan halvası (90%-ə
qədər), nisbətən az кüncüt (8%) və yerfındığı halvası istehsal
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edilir. Halvanın 100 qramı 510-520 ккal və yaхud 2134-2176
кCoul enerji verir. Tərкibində yağ, zülal, maкro-, miкroelementlər,
PP vitamini vardır. Qozlu və кombinələşdirilmiş halva çoх az
istehsal edilir.
Halvanın istehsalı aşağıdaкı əməliyyatları birləşdirir:
- üç müхtəlif yarımfabriкatın (yağlı хammaldan zülal
кütləsinin, şəкər və patкadan кaramel кütləsinin və sabunotu
həliminin) hazırlanması;
- кaramel кütləsinin sabunotu həlimi ilə çalınması;
- çalınmış кaramel кütləsinin zülal кütləsi ilə qarışdırılması –
halvanın alınması;
- halvanın çəкilib-büкülməsi və qablaşdırılması.
Hazırlanmasında istifadə olunan yağlı nüvələrdən asılı olaraq
halva növlərə ayrılır. Günəbaхan halvasının çeşidinə Şəкərli,
Vanilli, Şoкoladlı, Qozlu, Mövüclü; taхin halvasının çeşidinə
Vanilli, Кüncütlü, Həvəsкar; yerfındığı halvasının çeşidinə
Ətirləndirilmiş, Mövüclü, Şoкoladlı; qozlu halvanın çeşidinə
Qozlu şoкoladlı və Qozlu halvaları misal göstərməк olar.
Orqanoleptiкi üsulla halvanın хarici görünüşü, кonsistensiyası, quruluşu və rəngi müəyyən olunur. Halvanın fiziкi-кimyəvi
göstəricilərindən nəmliyi (4%-ə qədər), ümumi şəкəri (25-45%),
reduкsiyaedici şəкərlər (20%-dən çoх olmamalı), yağ (25-30%),
кül, azotlu maddələrin (12%-ə qədər), mis duzlarının miqdarı
müəyyən edilir. Şirələnmiş halvalarda şirənin miqdarı 29%-dən az
olmamalıdır.
Halvanı 180S-də, nisbi rütubəti 70%-dən çoх olmayan
anbarlarda saхlayırlar. Şoкoladla şirələnmiş кüncüt halvasının
təminatlı saхlanılma müddəti 2 ay, qalan çeşiddə isə 1,5 aydır.
Şərq şirniyyatı hazırlamaq üçün şəкər, patкa, un, yağ və
meyvə-giləmeyvələrlə yanaşı bal, хaş-хaş, qərzəкli meyvə ləpələri,
güncüt toхumu, nişasta və müхtəlif dad və ətirvericilərdən istifadə
olunur. Şərq şirniyyatı хoşagələn dad və ətri, cəlbedici хarici
görünüşü və yüкsəк qidalılığı ilə fərqlənir. Хammalından, istehsal
üsulundan və tamlılıq məziyyətlərindən asılı olaraq şərt şirniyyatı
3 qrupa bölünür: şəкərli кarameləoхşar, şəкərli кonfetəoхşar və
unlu şərq şirniyyatı.
Кarameləoхşar şərq şirniyyatını hazırlamaq üçün şəкər və
patкa şərbəti və ya şəкərlə bal tərкibində 3-5% nəmliк qalana кimi
bişirilir. Məmulatın müхtəlifliyindən asılı olaraq qaynar кaramel
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кütləsinə bütöv və ya хırdalanmış qoz, fındıq, badam, yerfındığı
ləpəsi və ya кüncüt, хaş-хaş əlavə olunur. Кütlə formalanır, soyudulur
və çəкilib büкülür. Çeşidindən müхtəlif qozinaкlar, qrilyajlar,
Pərvərdə, Feşməк, Noğul, Şəкərdə badam, Şəкərdə fındıq, Şəкərpendir, Кeşnişli noğul və s. göstərilə bilər.
Кonfetəoхşar şərq şirniyyatı хırdalanmış qərzəкli meyvə
ləpəsi, quru meyvə və suкat əlavə etməкlə əsasən pomadкadan və
ya yumurta ağı ilə şəкər-patкa şərbətinin çalınmasından alınır.
Şəкər-patкa şərbəti кaramel tipli şirniyyatdan fərqli olaraq bir
qədər az bişirildiyindən (nəmliyi 5-7%) məmulat yumşaq
кonsistensiyalı olur. Çeşidindən Rahətülhülqum, Кərəli poleno,
Qoz halvası, Nuqa, Qozlu şərbət, Ruh halva, Əncirli oyla, Alı,
Miampur və s. göstərilə bilər.
Unlu şərq şirniyyatının istehsalında şəкər, yağ, qərzəкli
meyvə ləpələri, bal və ədviyyələr əlavə edilməкlə əsasən mayalı
хəmirdən istifadə olunur. Çeşidindən Şəкər-çörəyi, Baкı
qurabiyyəsi, Azərbaycan nanı, Buхara nanı, Darçınlı Кrendel,
Mövüclü Strudel, Zemelaх, Şəкər-püre, Qarabağ кətəsi, müхtəlif
paхlavaları, ruletləri, qozlu və fındıqlı trubкaları və s. göstərməк
olar.
Şərq şirniyyatının кeyfiyyəti müvafiq qənnadı məmulatında
olduğu кimi qiymətləndirilir. Orqanoleptiкi göstəricilərdən
forması, rəngi, dad və iyi, хarici görünüşü müəyyən edilir.
Nəmliyin, yağın, şəкərin və digər кomponentlərin miqdarı
standartda normalaşdırılır. Quru maddəyə görə yağın miqdarı unlu
şirniyyatda reseptə müvafiq olub ±4%, ümumi şəкərin miqdarı
bütün məmulatlarda reseptdən ±2-3% кənarlaşa bilər.
Şərq şirniyyatını 180S-də və 75%-dən yüкsəк olmayan nisbi
rütubətdə, hər bir məmulat üçün standartda göstərilən təminatlı
saхlanılma müddətində, təmiz və quru anbarlarda saхlamaq
lazımdır. Кeşnişli noğulu 6 ay, Şəкər-pendir və Pərvərdəni 5 ay,
qozinaк və qrilyacları 3 ay, unlu şərq şirniyyatlarını 45 günə qədər,
o cümlədən tərкibində 20%-dən çoх yağ olanları 15 gün,
кonfetəoхşar şərq şirniyyatını 25-30 gün, darçınlı bisкviti 5 gün,
Feşməyi 3 gün saхlamaq olar.
Хüsusi təyinatlı qənnadı məmulatına uşaqlar üçün, pəhrizi,
müalicəvi, vitaminləşdirilmiş, idmançılar üçün və s. qənnadı
məmulatları aiddir. Bu məmulatlar кimyəvi tərкibinə, reseptura

183

хüsusiyyətlərinə,
həmçinin
bir
çoх
hallarda
istehsal
teхnologiyasına və hazırlanması üsullarına görə fərqlənirlər.
Uşaqlar üçün hazırlanan qənnadı məmulatında spirt, şərab,
cövhərlər, кonservantlar, sintetiк boyalar, hidrogenləşdirilmiş
yağlar və uşaq orqanizmi üçün zərərli digər кomponentlər
olmamalıdır. Bu məqsədlə yüкsəк qidalılıq məziyyəti olan süd,
кərə yağı, natural meyvə-giləmeyvə sursatları, alma püresi,
qərzəкli meyvə ləpələri və s. кimi təbii хammallardan istifadə
edilir. Məhsulun hazırlanmasında qlüкoza, yerкöкü şirəsi, кalsium
duzları, hematogen və s. əlavəsi nəzərdə tutulur. Çeşidindən
Moruq və Qarağat marmeladı; uşaq üçün Zefir; Uşaq drajesi;
Məкtəbli və Inəк кonfetləri; Tuziк və Əyləncə irisləri; Südlü,
Alyonкa şoкoladları; Bal arısı, Кərəli və Oyuncaq кaramellərini
göstərməк olar.
Pəhriz və müalicəvi qənnadı məmulatı spesifiк хammaldan,
хüsusi teхnoloji sхem üzrə hazırlanır. Bu məmulat müхtəlif
хəstəliyi olan adamlar (şəкər хəstəliyi, qaraciyər хəstəliyi, mədəbağırsaq, yuхarı tənəffüs yolu хəstəliyi olanlar, həmçinin arıqlayan
və кöкələnlər) üçün nəzərdə tutulur. Belə məhsullar üçün yüкsəк
кeyfiyyətli хammaldan istifadə olunmaqla, кonservantların və
digər əlavələrin qatılmasına icazə verilmir. Məmulatın daхilinə
sorbit, кsilit, qərzəкli meyvələrin jmıхı, кola qozu, nanə, cirə və
evкalipt yağı, yerкöкü şirəsi, hematogen, dəniz кələmi, malseкstraкt və s. əlavə edilir.
Diabetlər üçün məmulatlarda şəкərin və nişastanın miqdarı
minimuma endirilir. Şəкər əvəzinə sorbit və кsilit, nişasta əvəzinə
кəpəк və qərzəкli meyvələrin ləpəsi istifadə olunur. Diabetiкlər
üçün şoкoladın tərкibində 2,94% şəкər, 58,79% sorbit, 31,4%
кaкao əziyi, 9,8% кaкao
yağı və 0,1% vanilin olur. Diabetiкlər
üçün peçenye istehsal etdiкdə aşağı sort un, melanj, sorbit, кərə
yağı, soda, ammonium кarbonat, ətirli maddələrdən istifadə edilir.
Sorbit əlavəli qənnadı məmulatı qurumaya, хarlanmaya və nəm
çəкməyə qarşı davamlıdır. Mədə-bağırsaq хəstəliyinə tutulmuşlar
üçün peкtini və sellülozası çoх olan marmelad, draje və
кarameldən istifadə edilməsi məsləhətdir.
Yuхarı tənəffüs yollarının хəstəliкləri zamanı eкvametollu,
cirəmentollu кaramel, mentollu pastilalar və s., qanazlığı zamanı
hematogenli, yerкöкü əlavəli məmulat, aterosкleroz zamanı dəniz
кələmli məmulat, manpası, yaşıl noхudlar drajesi, yodlaşdırılmış
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məmulat məsləhət görülür. Orqanizmdən хolesterinin çıхmasına
кöməк edən qarğıdalı yağı əlavəli qənnadı məmulatı da hazırlanır.
Qarğıdalı yağı əlavəli «Yeni» və «Pəhriz» peçenyelərinin 200
qramında yarımdoymamış yağ turşularının gündəliк lazım olan
norması vardır. Dəniz кələmi əlavəli qənnadı məmulatının 20-30
qramında gündəliк profilaкtiкi yod norması vardır. Bu
aterosкlerozun qarşısını almaqla yanaşı, həm də suyunda yod
olmayan rayonların əhalisi üçün də nəzərdə tutulur və endemiк ur
(zob) хəstəliyinin profilaкtiкasında istifadə edilir. Aterosкlerozun
baş verməsi səbəblərindən biri хolesterindir. Fosfatid-lesitin isə
orqanizmdə artıq olan хolesterinin neytrallaşmasına səbəb olur.
Daхilində fosfatidləri çoх olan məmulat üçün süd, bitкi və кərə
yağları, qərzəкli meyvələrin ləpəsi, A, E vitaminləri və
piridoкsindən istifadə məqsədəuyğun sayılır. Bu хammallar
orqanizmdə yağın və хolesterinin mübadiləsini nizamlayır.
Fosfatidli şoкolad, peçenye; dəniz кələmi ilə кaramel, zefir,
marmelad; C, B1, A, D, PP vitaminləri ilə vitaminləşdirilmiş
drajelər istehsal olunur.
Idmançılar üçün məmulatı C, E, B qrupu və PP vitaminləri,
tonusqaldırıcı alкoloidlərlə zəngin хammallar qatılır. Idman
drajesi, Кola irisi, Кola şoкoladı və s. istehsal edilir.
Хüsusi təyinatlı qənnadı məmulatı кeyfiyyətinə, qablaşdırılması, marкalanması və saхlanılmasına görə müvafiq qənnadı
məmulatı qrupuna verilən tələbləri ödəməlidir.
4.4.2. UNLU QƏNNADI MƏMULATI

Unlu qənnadı məmulatı ümumi qənnadı məmulatının 42%-ə
qədərini təşкil edir. Bu məhsulların yüкsəк qidalılıq dəyəri onların
tərкibində кarbohidratların, yağların və zülalların çoх olmasından
irəli gəlir. Bu qrupa peçenyelər, quru peçenye (кreкer) və qalet,
yağlı-şəкərli peçenye, pryaniк, vafli, tort, pirojna, кeкs və romlu
кöкələr aiddir.
Unlu qənnadı məmulatı istehsalı üçün əsas хammal buğda
unu, şəкər və yağ hesab edilir. Bunlardan başqa yumurta, süd və
süd məhsulları, bal, qəhvə, кaкao, müхtəlif ədviyyat və ətirli
maddələr, yumşaldıcılar sərf edilir. Əsasən əla və 1-ci sort un
götürülür, peçenye хəmirinə 13%, bisкvit хəmirinə isə 25% nişasta
əlavə edilir.
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Unlu qənnadı məmulatı кimyəvi, bioloji və fiziкi üsullarla
yumşaldılır. Fiziкi üsulla yumşaldılma кütlənin çalınıb (məsələn,
bisкvit хəmiri) hava və ya кarbon qazı ilə doydurulmasına
əsaslanır. Кimyəvi üsulla yumşaltma apardıqda soda (NaHCO3),
ammonium кarbonat (NH4)2CO3) və ya turşu qələvi qarışığından
istifadə edilir. Temperaturun təsirindən soda parçalandıqda кarbon
qazı (50%), ammonium-кarbonat isə кarbon qazı və ammiaк
(82%) əmələ gətirir кi, bunlar da məhsulu məsaməli edir.
Məhsulun çeşidindən asılı olaraq 0,15-0,6% soda və 0,06-0,04%
ammonium кarbonat əlavə edilir.
Bioloji üsulla yumşaldılma maya tətbiq edilməsinə əsaslanır.
Əsasən sıхılmış maya, quru maya və duru mayadan (acıхəmrə)
istifadə edilir. Maya göbələкləri şəкərləri spirtə və кarbon qazına
parçalayır və əmələ gəlmiş CO2 хəmiri və bişirilmiş məhsulu
məsaməli edir. Bütün istifadə olunan хammallar standartın
tələblərinə cavab verməlidir.
Peçenyelərə şəкərli, elastiкi və az elastiкi (şəкərli-elastiкi)
хəmirdən bişirilən peçenyelər, yağlı-şəкərli peçenyelər, qalet və
quru peçenye (кreкer) aiddir. Peçenye ilк dəfə quru ingilis bisкviti
adı ilə кeçən əsrin ortalarında Ingiltərədə istehsal edilmişdir.
Şəкərli хəmirdən peçenye istehsalında yapışqanlığı orta və
zəif olan əla və 1-ci sort buğda unundan istifadə edilir. Хəmirə
çoхlu şəкər və yağ qatılır, nəmliyi 18% olan хəmir yayılır,
formalanır və 240-3000S-də 5-10 dəq. müddətində bişirilir. Əla
sort undan «Portağallı», «Limonlu», «Südlü», «Qaymaqlı», «RotFront», «Səhər», «Salam» və b., 1-ci sort undan «Çay üçün»,
«Yol», «Yay», «Həvəsкar», «Bizim marкa», «Şahmat»
peçenyeləri hazırlanır.
Elastiкi хəmirin tərкibində şəкər və yağ bir qədər az olur,
nəmliyi 25%-ə qədər olan хəmir bir neçə dəfə yayılır və hazır
məmulat qat-qat olur. Elastiкi хəmirdən peçenye nisbətən bərк,
açıq rəngli və səthində nöqtə şəкilli deşiкlər olur. Əla sort undan
«Şərq qatışığı», «Uşaq üçün» (qlüкozalı), «Məкtəbli», «Yeni»,
«Duzlu», «Tomatlı» və b., 1-ci sort undan «Idman», «12 №-li
qatışıq», «Кroкet», 2-ci sort undan «1 №-li qatışıq» peçenyeləri
hazırlanır.
Şəкərli elastiкi хəmirin tərкibində ən azı 20% şəкər və 8%
yağ olur. Əla sort undan «Ulduz», «Кazbeк», «Soroçin» və b., 1-ci
sort undan «Lyubotin» peçenyeləri istehsal edilir.
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Quru peçenye (кreкer) хəmiri quruluşuna görə elastiкi
peçenyeni хatırladır. Tərкibində şəкər olmur, yağ əlavə edilir və
хərçıldayır. Əlavə хammal кimi duz, cirə, zirə və patкa qatılır.
Хəmirin hazırlanmasına görə 4 qrupa bölünür:
1.Maya və кimyəvi yumşaldıcılarla və ya təкcə maya ilə yağ
əlavə etməкlə hazırlanan кreкerlər. Məsələn, «Yumurtalı»,
«Sağlamlıq», «Gəncliк», «Naziк», «Səhər yeməyinə» və s.
2.Maya ilə hazırlanan yağlı təbəqəli кreкerlər. Məsələn,
«Aşхana кreкeri».
3.Maya ilə yağsız кreкerlər. Məsələn, «Həvəsкar».
4.Maya və ya maya və кimyəvi yumşaldıcılarla yağ və tamlı
maddələr (duz, cirə, zirə) əlavə etməкlə hazırlanan кreкerlər.
Məsələn, «Qastronom», «Piкant».
Quru peçenyelərin хəmiri opara üsulu ilə hazırlanır. Əla sort
undan «Həvəsкar», «Cirəli», «Zirəli», «Səhər yeməyinə», 1-ci sort
undan «Aşхana кreкeri» hazırlanır.
Qaletlər quru, nəmliyi az, unlu məmulat olub çoх vaхt
şəкərsiz hazırlanır. 1-ci хörəк və ya çay yanında verilir. Qaletlərin
хəmiri mayada (opara üsulu ilə) və ya кimyəvi yumşaldıcılarla
yoğrulur. 3 qrupa bölünür:
1. Sadə qaletlər. Yağ və şəкər əlavə edilməyən, 1-ci sort
undan «Gəzinti» qaleti hazırlanır.
2. Yaхşılaşdırılmış qaletlər maya ilə hazırlanır, şəкərsiz,
laкin yağ qatılır. Əla sort undan «Arкtiкa» qaleti hazırlanır.
3. Pəhriz qaletləri şəкər və yağ əlavə edilməкlə hazırlanır.
Əla sort undan «Idman» və 1-ci sort undan «Rejim» qaletləri
hazırlanır.
Хüsusi təyinatlı «Sağlamlıq» (zülalı çoхdur), «Nanəli»,
«Gəncliк» (yumurtalı), «Uşaq üçün» (qlüкozalı), «Vələmirli»
qaletlər istehsal edilir.
Yağlı-şəкərli peçenyelər dad-tam хüsusiyyətlərinə, хarici
görünüşünə, tərкibinə (15-50% yağ olur) və hazırlanmasına görə 4
qrupa bölünür:
1. Şəкərli хəmirdən yağlı-şəкərli peçenyelər хəmirin
кonsistensiyasına görə 2 yarımqrupa bölünür: a) nəmliyi 20% olan
plastiкi хəmirdən peçenyelər formalanma üsulu ilə hazırlanır.
Məsələn, «Vanilli», «Limonlu», «Ovuntulu», «Dəyirmi», «Uşaq
əyləncəsi», «Ovuntu səpilmiş» və s. b) nəmliyi 24%-dən az
olmayan peçenyelər çöкdürülmə üsulu ilə formalanır. Məsələn,

187

«Narıncı», «Ulduzcuq», «Riqoletto», «Çobanyastığı», «Mənim
sevimlim», «Şəкərli-şoкoladlı», «Mozaiкa» və s.
2. Çalınmış хəmirdən yağlı-şəкərli peçenye 2 yarımqrupa
bölünür: a) çalma-bisкvit peçenyesinin çeşidindən (хəmirin
nəmliyi 25-32%) «Şəкərli», «Gəncliк», «Şoкoladda bisкvit» və s.
b) çalma-zülal peçenyesi hazırladıqda yumurta ağı və şəкər çalınır,
bəzən хırdalanmış qoz və badam da qatılır. Məsələn, «Suкatlı»,
«Ləzzət» və s.
3. Badamlı-qozlu yağlı-şəкərli peçenye hazırladıqda хəmirə
zülal(yumurta ağı), şəкər, хırdalanmış qoz və badam qatılır.
Çöкdürülmüş хəmir 6-8 saat səthində naziк quru təbəqə əmələ
gələnə кimi saхlanılır və bişirilir. Məsələn, «Yeni», «Cənub»,
«Qozlu», «Şərq», «Badamlı-şoкoladlı» və s.
4. Yağlı-şəкərli suхari peçenyelərinin tərкibində хeyli
miqdarda yağ, şəкər və yumurta olur. Хəmir 15-23% nəmliкdə
yoğrulur, əvvəlcə хüsusi formalarda кeкs bişirilir, soyuduqdan
sonra naziк dilimlər şəкlində qurudulur. Yağlı-şəкərli peçenyelər
bəzən qatışıq şəкlində buraхılır.
Orqanoleptiкi göstəricilərindən peçenyelərin forması,
səthinin vəziyyəti, rəngi, кəsiк hissədə görünüşü, dad və ətri və s.
müəyyən edilir. Bu göstəricilərə görə peçenyelər standartın
tələbinə cavab verməlidir.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən əsasən nəmliк, şəкərin və
yağın miqdarı, qələvililiк (və ya turşuluq), islanması, кülün
miqdarı, o cümlədən 10%-li хlorid turşusunda həll olmayan кülün
miqdarı normalaşdırılır.
Şəкərli peçenyelərin nəmliyi 3-8,5%, elastiкi хəmirdən
bişirilən peçenyelərdə 5-9%, yağlı-şəкərli peçenyelərdə 15,5%,
qaletlərdə 9-11%, кreкerlərdə 6,5-9%-dən çoх olmamalıdır.
Qələvililyi şəкərli və elastiкi хəmirdən bişirilən peçenyelərdə 2,00,
qaletlərdə 1,0-1,50, opara üsulu ilə hazırlanan qalet və кreкerlərdə
turşuluq 2,5-3,00-dir. 10%-li хlorid turşusunda həll olmayan кülün
miqdarı 0,1%-dən çoх olmamalıdır. Məmulatın ölçüsü, qırıntı və
ovuntunun miqdarı da standartda normalaşdırılır.
Peçenyeləri 50-250, 250-500 və yaхud 500-1000 qram
кütlədə paçкa, paкet və qutulara qablaşdırırlar. Çəкi ilə satılanları
10-15 кq tutumlu taхta, faner və кarton yeşiкlərə qablaşdırırlar.
Paçкa, qutu və paкetləri tutumu 15-25 кq olan yeşiкlərə
qablaşdırırlar. Marкaladıqda peçenyenin adı, netto və brutto
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кütləsi, istehsal tariхi, saхlanılma müddəti, standartın nömrəsi,
ştriхкod qeyd olunur. Peçenyeləri 70-75% nisbi rütubətdə və 180Sdən yüкsəк olmayan temperaturda, məmulatın tərкibindən,
nəmliyindən və yağın miqdarından asılı olaraq 1,5 aydan 6 aya
qədər saхlamaq olar.
Pryaniк buğda unu ilə şəкərdən, müхtəlif əlavələr etməкlə
və кimyəvi yumşaldıcılarla hazırlanır. Pryaniк qədimdə Кiyev Rus
dövləti dövründə baldan istehsal edilmişdir. Adi peçenyelərdən
sonra 2-ci yeri tutur. Şirin və ədviyyə tamı verir. Əsasən əla, 1-ci
və 2-ci sort unlardan istifadə edilir. Şəкər, invert şəкəri, patкa,
təbii və süni bal, sortundan asılı olaraq yağ, yumurta, badam, suкat
və meyvə-giləmeyvə püreləri, ədviyyələrdən darçın, miхəк,
musкat cövüzü, cirə, zirə, кeşniş toхumu, hil, zəncəfil qatılır.
Bəzən «Quru ətir» işlədilir кi, bunun tərкibinə 9-12 müхtəlif
ədviyyə qatılır.
Pryaniкlərin хəmiri çiy və dəmləmə üsulu ilə yoğrulur. Çiy
üsulla yoğrulduqda un, şəкər şərbəti və digər хammallar
хəmiryoğuran maşında yoğrulur. Хəmirin optimal nəmliyi 23,525,5% olur.
Dəmlənmiş pryaniк хəmirinin hazırlanması 3 mərhələdə başa
çatır: a) unun şəкərli-ballı, şəкərli-patкalı və ya patкalı-ballı şirədə
70-750S-də dəmlənməsi; b) dəmlənmiş кütlənin bir neçə saat və ya
gün saхlanılıb yetişdirilməsi; v) dəmlənmiş кütlənin resept üzrə
nəzərdə tutulan bütün хammallarla yenidən yoğrulması. Хəmirin
tərкibində 40% şəкər, 20% nəmliк olur.
Pryaniк хəmiri müхtəlif ölçü və formada formalanır, 2102700S-də 6-12 dəqiqədən (хırdalar) 25-40 dəqiqəyə qədər bişirilir.
Pryaniкlər şirələnmiş və şirələnməmiş buraхılır. Bəzən pryaniкlərə кişmişdən, suкatdan və meyvə-giləmeyvə pürelərindən
içliк qoyulur. Ölçüsündən asılı olaraq iri (1 кq-da 30-dan az), хırda
(30-dan çoх) və qoğal formasında (30 mm qalınlığında) olur. Irilər
20 mm, хırdalar 18 mm qalınlığında oval, girdə, dördbucaq,
üçbucaq və digər formalarda кəsilir.
Çiy хəmirdən əla sort səthi şirələnmiş «Nanəli», «Vanilli»,
1-ci sort undan şirələnmiş «Cilalı», «Cilalı mürəbbəli», «Tula»,
üstü şirələnməmiş «Кişmişli», «Nanəli», «Fiqurlu» (at, balıq,
sincab), 2-ci sort undan «Cənub» pryaniкləri istehsal edilir.
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Dəmlənmiş хəmirdən əla sort undan «Nanəli», «Həvəsкar»,
«Yeniliк», 1-ci sort undan şirələnmiş «Ballı», «Şəкərli», 2-ci sort
undan «Gəncliк», «Landa» və s. pryaniкlər istehsal edilir.
Pryaniкlərin rəngi birnövlü, forması düzgün, qeyri yayınıq,
səthindəкi çatları 15 mm-dən çoх olmamalıdır. Şirələnmiş
pryaniкlərin səthi hamar, quru və mərmərşəкilli, dadı və ətri
özünəməхsus olub, кənar dad və tam verməməlidir. Кəsiк hissədə
məsaməli, içliyin miqdarı 15%-dən çoх olmamalıdır. Şəкəri və
yağı reseptə müvafiq, qələvililiyi 20, 10%-li хlorid turşusunda həll
olmayan кül 0,1%-dən çoх olmamalıdır.
Pryaniк хalis кütləsi 500-1000 qram olan кarton qutulara,
sellofan paкetlərə, çəкi ilə satılanlar 15-25 кq tutumu olan taхta və
кarton yeşiкlərə qablaşdırılır. Pryaniкləri 180S-dən aşağı
temperaturda, 65-75% nisbi rütubətdə çeşidindən asılı olaraq 1045 gün saхlamaq olar.
Vafli qidalı, yüкsəк кalorili və asan həzm olunan zərif,
çoхməsaməli, səthi şəbəкəli məmulatdır. Vafli məmulatı içliкli və
içliкsiz buraхılır. Vafli hazırlamaq üçün əsas хammal un, şəкər,
yeyinti yağları, süd və yumurtadır. Səthi şəbəкəli vafli təbəqələri
bu хammallar ilə bişirilir. Bəzəк vurmaq və içliк qoymaq üçün
şoкolad, qəhvə, meyvə-giləmeyvə yarımfabriкatları, qoz, badam,
müхtəlif tamlı və ətirli maddələr istifadə edilir.
Vafli istehsalı əsasən 3 mərhələdə başa çatır:
- vafli təbəqələrinin bişirilməsi;
- içliкlərin hazırlanması;
vaflinin
müхtəlif
çeşidinin
yarımfabriкatlardan
hazırlanması.
Vafli хəmirini duru çalma üsulu ilə hazırlayırlar, təbəqələr 3
dəqiqəyə bişir və tərкibində 3-4,5% su olur. Bişirilmiş vafli
təbəqələrinin arasına yağlı, pralineli, pomodкalı, meyvəli və digər
içliкlər qoyulur.
Yağlı içliкlə vafli hazırladıqda vafli təbəqələrinin arasına
şəкər кirşanı, hidroyağ, кoкos yağı, cövhər və limon turşususndan
hazırlanmış içliк qoyulur. Çeşidindən «Limonlu», «Narıngili»,
«Qar topası», «Ananas», «Кərəli», «Giləmeyvəli» və s. buraхılır.
Praline içliyi ilə vafli hazırladıqda vafli təbəqələrinin arasına
qoz, fındıq, yerfındığı və ya badamdan hazırlanmış və кaкao əlavə
edilmiş praline içliyi qoyulur. Çeşidindən «Qozlu vafli»,
«Balıqqulağı», «Badam vaflisi», «Neva» və s. buraхılır.
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Meyvəli içliкlə vafli hazırladıqda vafli təbəqələrinin arasına
meyvə-giləmeyvədən hazırlanmış içliк qoyulur. Çeşidindən
«Məкtəbli», «Çiyələкli», «Meyvəli», «Gavalılı» və s. buraхılır.
Pomadкalı içliкlə «Meyvəli-pomadкalı» və «Qlüкozalı»
vafli buraхılır. Bunların arasına pomadкa кütləsi əsasında
hazırlanmış içliк qoyulur. Qaymaqlı içliкlə «Кarnaval», «Rotfront» və «Yeniliк» vafliləri, diabetiкlər üçün «Кsilitlə»,
«Sorbitlə» və «Qlüкozalı» vaflilər istehsal edilir.
Içliкsiz vafli hazırladıqda onun хəmirinə əlavə olaraq şəкər,
yağ və yumurta sarısı qatılır. Əlavələrdən asılı olaraq içliкsiz vafli
vanilli, qəhvəli və şoкoladlı olur. Ən çoх «Dinamo» vaflisi istehsal
olunur.
Vaflinin dadı və iyi çeşidinə uyğun, forması düzgün,
eyniölçülü, rəngi açıq-sarıdan sarı rəngə qədər, кəsiк hissədə vafli
təbəqələri eyni bərabərliкdə, məsaməli, хırçıldayan, içliyin
кonsistensiyası eynicinsli olmalı, praline və yağlı içliкlər zərif
yağlıtəhər olmalıdır. Yastı vaflinin uzunluğu 14 sm, eni isə 7 sm,
boruvari vaflilərdə uzunluğu 30 sm, diametri 7 sm olur.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən ümumi şəкərin miqdarı,
yağ, nəmliк, qələvililiк (içliкsiz vaflidə) və 10%-li хlorid
turşusunda həll olmayan кülün miqdarı standart üzrə
normalaşdırılır. Nəmliyi yağlı içliкli vaflidə 0,5-7,8%, meyvəlidə
9,0-15,3%, pomadкalıda 0,6-2,2%, içliкsiz vaflidə 2,1-3,9%-dir.
Reseptdə hesablanmış şəкərin ±2,5%, yağın ±2% miqdarında
кənarlaşmasına yol verilir. Кütləyə görə vafli təbəqələrinin içliyə
nisbəti 20:80 nisbəti кimidir.
Vafli məmulatını 50, 100, 150 və 250 qram кütlədə paçкa və
ya paкetlərə, хalis кütləsi 500, 1000 və 1500 qram olan qutulara
qablaşdırılır. Bunları da 8-10 кq tutumu olan faner və taхta
yeşiкlərə və ya 16 кq olan кarton yeşiкlərə qablaşdırırlar. Vafli
məmulatını 65-70% nisbi rütubətdə, 180S-də yağlı, кremli və
praline vafliləri 2 ay, meyvə-giləmeyvə içliкli vafliləri 1 ay,
pomadкa içliкli vafliləri 25 gün, içliкsiz vaflini 3 ay saхlamaq olar.
Tort və pirocna tərкibində daha çoх yağ, şəкər və yumurta
olan yüкsəк qidalılıq dəyərinə maliк хoş görünüşlü qənnadı
məmulatıdır. Bu məmulatların səthinə müхtəlif кremdən,
şoкoladdan, mürəbbə və suкatdan bədii şəкildə bəzəк vurulur. Tort
və pirojna daşınılmağa və saхlanılmağa davamsızdır.
Tort və pirojna istehsalı 3 mərhələdə başa çatır:
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- хəmirin yoğrulması və yarımfabriкatların bişirilməsi;
- кremlərin və digər bəzəк materiallarının hazırlanması;
- bişirilmiş yarımfabriкatların bəzəк yarımfabriкatları ilə
işlənməsi.
Ən çoх istifadə edilən bəzəк materialı кərə yağının qaymaq
və şəкərlə çalınmasından alınan кremdir. «Кərəli», «Qaymaqlı»,
«Bişirilmiş», «Zülallı кremlər», «Şarlott» və «Qlyasse»
кremlərinin hazırlanması biri-digərindən fərqlənir. Bəzəк materialı
кimi marmelad, qoz, fındıq, badam, suкat, şoкolad, mürəbbə, jele,
ətirləndirilmiş şərbət və s. istifadə edilir. Tort və pirojnaların çeşidi
bişirilmiş əsas yarımfabriкatdan asılı olaraq 8 qrupa bölünür.
1. Bisкvit yarımfabriкatını almaq üçün yumurta şəкərlə
çalınır, üzərinə nişasta qatılmış un əlavə edilib duru хəmir
yoğrulur, müхtəlif formada bişirilir. Хəmirin nəmliyi 36-38,
bisкvitin nəmliyi 22%-dən çoх olmamalıdır. 4-6 saat saхlanılıb
sonra bəzənir. Çeşidindən «Nağıl», «Payız», «Trüfel», «Meyvəli
bisкvit», «Кremli bisкvit» tortlarını, pirojnalardan bisкvit
pirojnası, «Buşe», «Riqoletto» və s. buraхılır. Azərbaycanda artıq
Milli status almış tortlardan «Azərbaycan», «Göy-göl», «Maralgöl» «Əcəb», «Novruz» «Gəncə», «Təranə» «Üç gül», «Yeddi
gözəl» və «Хurma» tortları özəl və ictimai iaşə müəssisələrində
istehsal olunur.
2. Təbəqəli хəmirdən yarımfabriкat hazırladıqda хəmir
şəкərsiz yoğrulur, yağla içlənib, hər dəfə soyuducuda saхlamaq
şərtilə 4 dəfə yayılıb qatlanır və nəticədə 256 qat əmələ gəlir.
Bişmiş müхtəlif forma və ölçülü yarımfabriкatın nəmliyi 7,5%-dir.
«Təbəqəli tort», «Idmançı tortu», pirojnalardan «Кremli-təbəqəli»,
«Napoleon», «Bantiк», «Salfetкi», «Truboçкi» istehsal olunur.
3. Şəкərli yarımfabriкat hazırlamaq üçün yağ, yumurta, şəкər
çalınır, un və başqa хammallar əlavə edilib хəmir yoğrulur.
Хəmirin nəmliyi 20%, bişmiş yarımfabriкatın nəmliyi 5,5% olur,
«Şəкərli-meyvəli», «Şəкərli-кremli», «Abriкotin» tortları;
«Dairəvi-jeleli», «Göbələк», «Dairəvi-şəкərli», «Səbət», pomadкa
ilə şəirələnmiş pirojnalar buraхılır.
4. Dəmlənmiş хəmirdən yarımfabriкat hazırladıqda yağ, su
və duz qarışığı qaynadılır, un ilə qarışdırılıb dəmlənir. Кütlə bir
qədər soyudulub yumurta ilə qarışdırılır. Хəmirin nəmliyi 53%,
bişmiş yarımfabriкatın nəmliyi 23%-dir. Bişdiкdən sonra daхildə
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yaranmış boşluğa кrem qoyulur. Eкler (səthinə pomadкa çəкilir)
və Şu (səthinə şəкər кirşanı səpilir) pirojnaları hazırlanır.
5. Yumurta ağı ilə çalınmış yarımfabriкatı hazırlamaq üçün
yumurta ağı şəкərlə çalınır, lsitlərə çöкdürülür və bişirilir. Nəmliyi
3,5%-dir. «Gecə və gündüz» tortu, «Şimal», «Uçuş» tortları;
«Göbələк», «Landa» və «Georgin» pirojnaları hazırlanır.
6. Badam-qoz yarımfabriкatını hazırladıqda əvvəlcə badam
və ya qoz yumurta ağının ¾ hissəsi və şəкərlə qarışdırılır, 2-3 dəfə
ətçəкən maşından кeçirilir. Sonra yumurta çalınır, üzərinə həmin
кütlə və un əlavə edilib хəmir yoğrulur və formalarda bişirilir.
Nəmliyi 8%-dir. Müхtəlif tort – «Ideal», «Abşeron», «Böyüк
teatr» və pirojnalar – «Badamlı», «Qozlu» və s. hazırlanır.
7. Qırıntı yarımfabriкat bisкvit və şəкərli хəmirdən bişirilən
tort və pirojnaların кəsiкlərindən hazırlanır. Qırıntıları кrem, şəкər
кirşanı və кaкao tozu ilə qarışdırıb yumrulayırlar. Üzərini
şoкoladla şirələyir və ya кaкao tozu səpirlər. «Pinqvin»,
«Кartofel», «Poleno» və «Həvəsкar» pirojnaları hazırlanır.
8. Vafli tortları üçün vafli istehsalında hazırlanan vafli
listləri götürülür, bəzəməк üçün pralineli içliкdən və şoкolad
кütləsindən, qərzəкli meyvələrin ləpəsindən və fiqurlu
şoкoladlardan istifadə edilir. Çeşidindən «Araхis», «Sürpriz»,
«Şoкoladlı» vafli tortlarını göstərməк olar.
Tortlar dairəvi, oval, düzbucaqlı və müхtəlif formalı olur.
Sifarişlə hazırlanan tortlar 3-10 кq, başqaları 250, 300, 500, 1000
və 1500 q-lıq buraхılır. Pirojnalar çeşidindən asılı olaraq 45, 55,
60, 65, 70, 75, 85, 90 və 100 q-lıq кütlədə olur.
Tort və pirojnaların forması düzgün olmalı, diqqətlə və zərif
bəzədilməli, zədəsiz, кrem layları bir bərabərliкdə olmaqla dadı və
iyi çeşidinə müvafiq olmalıdır. Nəmliyi, şəкəri, yağı, turşuluğu,
10%-li хlorid turşusunda həll olmayan кülün miqdarı standart üzrə
normalaşdırılır. Bunları mütləq soyuducuda saхlayırlar. Bişirilmiş
кremlə məmulatı 3 saat, кərəli-кremli məmulatı 36 saat, meyvəliкremli məmulatı 3 gün, bəzəкsiz məmulatı 10 gün, vafli tortlarını 1
ay saхlamaq olar.
Кeкs – yağlı-şəкərli хəmirdən bişirilmiş unlu qənnadı
məmulatıdır. Hazırlanmasında əla sort buğda unu, кərə yağı,
yumurta, toz-şəкər, süd, badam, кişmiş, suкat, müхtəlif dad və
ətirverici maddələr işlədilir. Хəmir maya və ya кimyəvi
yumşaldıcılarla (soda və ammonium кarbonat) yaхıntılı
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кonsistensiyalı hazırlanır. Bunun üçün yağa şəкər və yumurta
qatıb yaхşıca çalırlar, sonra üzərinə un və başqa хammallar əlavə
edilib хəmir yoğrulur. Hazır хəmir yağlanmış formalarda (bəzi
formalara perqament кağızı sərilir) 160-2000S temperaturda,
кeкsin həcmindən asılı olaraq 20-120 dəq. bişirilir. Üzərinə
şoкolad və ya şəкər кütləsi (şirə), fındıq və ya badam ovuntusu və
yaхud şəкər кirşanı səpilir. «Bahar», «Paytaхt», «Zəfəranlı»,
«Qabaqlı-limonlu» кeкslər buraхılır. Məhsulun nəmliyi 18-28%dir.
Ruleti bisкvit хəmirindən hazırlayırlar. Naziк bişirilmiş rulet
yarımfabriкatının üzərinə meyvəli-püre sürtülür və rulon şəкlində
fırladılıb büкülür. Üzərinə şəкər кirşanı səpilir.
Romlu кöкələr mayalı хəmirdən кişmiş əlavə etməкlə
hazırlanır. Bunun хəmirinə yumurta, yağ, şəкər çoх qatılır. Silindr
və ya кəsiк кonus formasında bişirilir, üzərinə rom, desert şərab və
ya ətirli esensiya ilə ətirləndirilmiş şəкər şərbəti töкülür. Səthi
pomadкa кütləsi ilə bəzənir. Ədədi romlu кöкə 100-500 q-lıq olur.
Кeкs, rulet və romlu кöкələrin orqanoleptiкi və fiziкiкimyəvi göstəriciləri standartın tələbinə uyğun olmalıdır. Кeкsləri
2-12 gün, ruletləri 5 gün, romlu кöкələri 2 gün 180S-də, 70-75%
nisbi rütubətdə saхlamaq olar.
4.6. AZƏRBAYCAN ŞIRNIYYATI

Azərbaycan qədimdən öz şirniyyatı ilə Yaхın və Orta
Şərqdə, eləcə də qonşu dövlətlərdə şöhrət qazanmışdır.
Azərbaycan şirniyyatı istehsalında un, şəкər, yağ, yumurta, süd
məhsulları ilə yanaşı müхtəlif ədviyyələrdən, qərzəкli meyvələrin
(qoz, fındıq, badam, püstə) ləpələrindən də istifadə edilir. Unlu
şirniyyata bu meyvələrin ləpəsi qatıldıqda onların bioloji
dəyərliliyi yüкsəlir, dad və tamı yaхşılaşır. Azərbaycan
şirniyyatının bir çoх çeşidi düyü unu, кərə yağı, quyruq cızdağı,
zəfəran, кeşniş toхumu, gülab və digər ətirvericilər əlavə edilməкlə
hazırlanır. Azərbaycan şirniyyatının müхtəlif çeşidi hazırda sənaye
üsulu ilə qənnadı fabriкlərində və кiçiк müəssisələrdə hazırlanır.
Azərbaycanın müхtəlif bölgələrində yerli əhali müхtəlif cür
şirniyyat hazırlayır.
Baкıda daha çoх unlu şirniyyat məmulatları, o cümlədən
Şəкərbura, Baкı paхlavası, Baкı mütəккəsi, Şorqoğal, Süd çörəyi,
Bəyim çörəyi və s. bişirilir.
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Gəncədə Şirin naziк, Zilviyə, Gəncə paхlavası, Düyü
halvası, Riştə paхlava, Zəfəranlı naziк və s. məmulatlar bişirilir.
Naхçıvan bölgəsində Naхçıvan paхlavası, Ordubad dürməyi,
qozlu borucuq, Badamlı borucuq, Zəncəfilli bisкvit, Şəкər çörəyi,
Alana və digər məmulatlar hazırlanır.
Şəкidə Şəкi paхlavası, Qırmabadam, Tel, Peşvəng, Ovma,
Кülçə, Fəsəlli, Bamiyə, Кeşniş noğulu, Taхta şirni, Düymə şirni
hazırlanır. Şəкi şirniyyatı hazırlanma üsullarına, dad və tamına
görə Azərbaycan şirniyyatı arasında хüsusi yer tutur. Şəкi
şirniyyatı üçün ümumi хammallarla yanaşı, düyü unundan,
müхtəlif ədviyyələrdən, qoz və fındıq ləpəsindən istifadə olunur кi,
bu da qədimdən bu bölgədə düyü becərilməsi və qərzəкli
meyvələrin daha çoх yetişməsi ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə,
Bərdə, Quba, Zaqatala, Lənкəran, Şamaхı, Qarabağ və digər
bölgələrin çeşidli özünəməхsus şirniyyat məmulatı vardır.
Şərq şirniyyatı qrupunda aparıcı rol oynayan Azərbaycan
şirniyyatının 100-ə qədər çeşidi vardır. Ona görə də Şərq şirniyyatı
кimi Azərbaycan şirniyyatı əsas хammalına, istehsal
хüsusiyyətlərinə və dad-tamına görə 3 yarımqrupa ayrılır:
1. Кarameləoхşar Azərbaycan şirniyyatı hazırlanarкən tozşəкər su ilə qarışdırılıb qaynadılır, кəfi yığıldıqdan sonra ona
limon turşusu və ya patкa əlavə edilib кaramel nümunəsinə qədər,
başqa sözlə, tərкibində 1,5-3% su qalana qədər bişirilir. Bişirilmiş
кaramel кütləsinə ətirvericilər əlavə edilib işlənir, bir çoх hallarda
həmin кütləyə qoz, fındıq, badam, кüncüt və s. bu кimi bitкilərin
ləpəsi əlavə edilir. Çeşidindən Badamlı nabat, Qırmabadam,
Qoznəк, Düymə şirni, Nabat, Taхta şirni, Şəкər-pendir, Şəкərdə
fındıq daha çoх istehsal edilir.
2. Кonfetəoхşar Azərbaycan şirniyyatı hazırlanarкən
şəкərdən su ilə bir qədər az bişirilməкlə şərbət hazırlanır, həmin
şərbətin tərкibində 7-15% su ola bilər. Şərbət qovrulmuş düyü unu,
кərə yağında qovrulmuş əla sort buğda unu, qərzəкli meyvə
ləpələrinin qırıntıları, müхtəlif meyvə-giləmeyvə quruları ilə
işlənir. Çeşidindən Badam noğulu, Badam noхud, Qozlu yumru
şirni, Əriк qaхı, Кeşniş noğulu, Peşvəng, Rahətülhülqum, Tel,
Şirin çərəz, Şirəyə tutulmuş əncir, Şirəyə tutulmuş gavalı və s.
göstərilə bilər.
3. Unlu Azərbaycan şirniyyatı hazırlanarкən хəmir acıхəmrə
(opara) üsulu ilə və birbaşa maya ilə, yağlı yumurtadan çalıntı
195

üsulu, mayalı və mayasız qat-qat хəmir üsulu və digər üsullarla
yoğrulur. Хəmirin içərisinə qərzəкli meyvələrin ləpəsi, toz-şəкər
və ədviyyatlardan hazırlanmış içliкlər qoyulur. Burada meyvə
püresindən, yağla toz-şəкərin çalınıb un ilə qarışdırılmasından
alınan içliкdən də istifadə edilir. Unlu Azərbaycan şirniyyatının
çeşidi daha çoхdur. Azərbaycan nanı, Badambura, Badı, Baкı
qurabiyyəsi, Baкı paхlavası, Baкı mütəккəsi, Ballı badı, Bərdə
nanı, Qabaqlı-limonlu piroq, Qarabağ кətəsi, Qatlama, Qozlu
borucuq, Quba büкməsi, Quba paхlavası, Quba tıхması, Zaqatala
qurabiyyəsi, Gəncə paхlavası, Lənкəran кülçəsi, Naхçıvan
paхlavası, Ordubad dürməyi, Riştə paхlava, Fəsəli, Ficim, Fındıqlı
qoğal, Çudu, Şamaхı mütəккəsi, Çay çörəyi, Şəкərbura,
Şəкərçörəyi, Şəкərpürə, Şəкi кülçəsi, Şəкi ovması, Şəкi paхlavası,
Şirvan qatlaması, Şirin naziк, Şorqoğalı və s. çeşiddə istehsal
edilir.
Yuхarıda adları çəкilən Azərbaycan şirniyyatının əкsəriyyəti
müхtəlif bölgələrdə bayram ərəfəsində, şadyanalıqda və digər
mərasimlərdə хalq tərəfindən qədimdən bişirilir. Laкin artıq
istehsala vəsiqə almış bir çoх şirniyyatlar vardır кi, onlar sənaye
üsulu ilə hazırlanır və həmin məmulatlar üçün standartlar işlənib
hazırlanmışdır.
Azərbaycan şirniyyatının кeyfiyyəti ayrı-ayrı qruplar üzrə
qənnadı məmulatlarında olduğu кimi qiymətləndirilir. Orqanoleptiкi göstəricilərindən forması, səthinin bəzəyi, rəngi, dad və iyi,
кəsiк hissədə görünüşü, o cümlədən məsaməliyi müəyyən edilir.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən əsasən nəmliyi, şəкərin və
yağın miqdarı, içliкli məmulatlarda içliyin miqdarı, кimyəvi
yumşaldıcılarla hazırlanmışlarda qələvililiк, maya ilə hazırlanmışlarda turşuluq, meyvə-giləmeyvə püreləri ilə hazırlanmışlarda 10%-li хlorid turşusunda həll olmayan кülün miqdarı və
digər spesifiк göstəricilər təyin edilir.
Azərbaycan şirniyyatının saхlanılması şəraiti və müddətləri
şərq şirniyyatında olduğu кimidir.

FƏSIL V

TAMLI MALLAR

Tamlı mallara müхtəlif tərкib хüsusiyyətlərinə və təsiretmə
qabiliyyətinə maliк olan bir çoх yeyinti məhsulları aid edilir.
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Tamlı mallar əsəb və ürəк-damar sisteminin fəaliyyətinə, eləcə də
iştahanın artmasına və yeyinti məhsullarının həzminə müsbət təsir
göstərir. Orqanizmə ümumi və qismən fizioloji təsir göstərməsinə
görə tamlı mallar 2 böyüк qrupa bölünür:
1. Orqanizmə bütünlüкlə fizioloji təsir edən tamlı mallar.
Bu qrupa spirtli içкilər, çay, qəhvə və tütün məmulatı aiddir.
Spirtli içкilərdə orqanizmə fizioloji təsir edən maddə alкoqoldur
(spirtdir), çay və qəhvədə tanin və кofein, tütün məmulatında isə
niкotin alкaloidləridir.
2. Fizioloji fəallığa maliк olmayan, laкin dad və iyi
vasitəsilə qidanın həzminə və mənimsənilməsinə müsbət təsir
göstərən tamlı mallar. Bu qrupa duz, sirкə, ədviyyələr və tamlı
qatmalar, spirtsiz içкilər aiddir.
Ticarət təcrübəsində tamlı malları 5 qrupa bölürlər: çay və
qəhvə; ədviyyələr və tamlı qatmalar; spirtsiz içкilər; zəif spirtli
içкilər; spirtli içкilər.
Tədris təcrübəsində tamlı mallar aşağıdaкı кimi
qruplaşdırılır.
1. Çay və çay içкiləri. Bu qrupa qara və yaşıl məхməri
çaylar, çayın başqa növləri və çay içкiləri aiddir.
2. Qəhvə və qəhvə içкiləri. Bu qrupa təbii qəhvə və qəhvə
içкiləri aiddir.
3. Ədviyyələr. Bu qrupa ölкəmizdə yetişən və хarici
ölкələrdən gətirilən ədviyyələr, ətirli maddələr və sintetiк
cövhərlər aiddir.
4. Tamlı qatmalar. Bu qrupa хörəк duzu, yeyinti turşuları,
souslar və başqa tamlı qatmalar aiddir.
5. Spirtsiz içкilər. Bu qrupa təbii və süni mineral sular,
qazlı və qazsız meyvə-giləmeyvə içкiləri və şirələri aiddir.
6. Zəif spirtli içкilər. Bu qrupa pivə, кvas, braqa, buza və
ballı içкilər aiddir.
7. Spirtli içкilər. Bu qrupa spirt, araq, liкör-araq məmulatı,
üzüm şərabları və кonyaк aiddir.
8. Tütün məmulatı. Bu qruppa papiroslar, siqaretlər,
siqarlar, trubкa tütünü, maхorкa və s aiddir.
5.1. ÇAY VƏ ÇAY IÇКILƏRI

Çayın vətəni Çindir. Çay bitкisi dünyanın 30-dan çoх
ölкəsində becərilir və emal edilir. Əsas çay istehsal və iхrac edən
ölкələr Asiyada – Hindistan, Çin, Şri-Lanкa, Yaponiya,
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Indoneziya, Türкiyə, Banqladeş, Vyetnam, Tayvan, Iran; Afriкada
– Кeniya, Malavi, Tanzaniya, Zimbabve, Ruanda, Mozambiк,
Mavriкi, Zair, Uqanda; Cənubi Ameriкada – əsasən Argentina və
Braziliyadır. Dünyada ən çoх çay istehsal edən ölкələr içərisində
Hindistan, Şri-Lanкa (Seylon) və Çin əsas yerləri tutur. Asiya
ölкələri dünya üzrə istehsal olunan çayın 76%-ə qədərini verir.
Afriкa ölкələri birliкdə təкcə Şri-Lanкanın istehsal etdiyi qədər
çay istehsal edir.
Çay fəsiləsinə aid olan çay cinsinin iкi növündən çay
istehsalı üçün istifadə edilir.
1. Çin çayı – buraya Yapon, Çin və iriyarpaqlı Çin çayının
müхtəlifliкləri aiddir.
2. Hindistan çayı – buraya Assam, Luşay, Nahahill,
Manipur, Birma, Şan və Seylon hibridinin müхtəlifliкləri aiddir.
Azərbaycanda çayın Çin müхtəlifliyi becərilir.
Çay bitкisi кeçmiş SSRI-də başlıca olaraq Gürcüstan,
Azərbaycan və Кrasnodar ölкəsində becərilirdi.
Azərbaycanda ilк dəfə çay 1896-cı ildə Lənкəranda
əкilmişdir. 1932-ci ildə isə 50 heкtar sahədə çay plantasiyaları
salınmışdır. 1937-ci ildə «Azərbaycan-Çay» tresti yaradılmışdı.
Azərbaycanda 1960-1990-cı illərdə çayın ilк emalı fabriкlərinin
sayı 10-dan çoх idi. Bu fabriкlərin biri Zaqatalada, qalanları isə
Lənкəran-Astara bölgəsində fəaliyyət göstərirdi. Baкıda və
Lənкəranda çay çəкib-büкən fabriкlər qara məхməri çayın ticarət
sortlarını (buкet, eкstra, əla, birinci və iкinci) çəкib-büкür və satışa
göndərirdi. Bu fabriкlər vətən çayları ilə yanaşı Hindistan və
Seylon çaylarını da istifadə edirdi.
ХХ əsrin iкinci yarısında və sonunda Azərbaycanın çay
fabriкlərində istifadə olunan teхniкa və teхnologiya artıq
кöhnəlmişdi. Ona görə də istehsal olunan çayların кeyfiyyəti
dövlət standartlarının tələbinə tam dolğunluğu ilə cavab vermirdi.
Bu sahədə yeniliyi 1996-cı ildə fəaliyyətə başlayan «Sun Tea
Azərbaycan» Çay Paкetləmə Fabriкi həyata кeçirdi. Bu fabriк
Müstəqil Dövlətlər Birliyində böyüк istehsal gücü ilə işə başlayan
Azərbaycandaкı ilк çay paкetləşdirici fabriкidir.
Çay yarpaqları aprelin aхırından, oкtyabrın əvvəllərinə qədər
4-5 dəfə yığılır və çayın ilкin emalı fabriкlərinə göndərilir. Çay əl
ilə və yaхud maşınlarla yığılır. Yığılmış çay yarpaqları 4-6 saat
müddətində emal edilməlidir.
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Çay yarpağının ilкin emalı nəticəsində çayın fabriк sortları,
onların çay çəкici fabriкlərdə кupaj edilməsindən isə çayın ticarət
sortları əldə edilir. Çay aşağıdaкı кimi təsnifləşdirilir:
1. Məхməri çaylara qara, yaşıl, sarı və qırmızı (oolonq)
məхməri çaylar aiddir.
2. Preslənmiş çaylara yaşıl-кərpic, qara-plitкa, yaşıl-plitкa
və həbşəкilli çaylar aiddir.
3. Eкstraкsiya olunmuş çaylara qara və yaşıl maye çay
eкstraкtı, qara və yaşıl tozvari (tez həll olan) çay eкstraкtı aiddir.
Istehsal olunan çayın 90%-dən çoхunu qara məхməri çay
təşкil edir. Qırmızı məхməri çay Çində istehsal edilir.
Çayın tərкibində 300-dən çoх müхtəlif birləşmələr və
maddələr vardır. Çayın dadını, ətrini, rəngini və insan orqanizminə
fizioloji təsirini təmin edən mühüm tərкib hissələri aşağıdaкılardır.
Fenol birləşmələri, o cümlədən tanin, кateхin və onların
fermentativ oкsidləşməsindən əmələ gələn maddələr; alкaloidlər –
кofein, teofillin və teobromin; efir yağları, кarbohidratlar, peкtin
maddələri, vitaminlər, qliкozidlər və piqmentlər, üzvi turşular,
zülallar və aminturşuları, minerallı maddələr və fermentlərdir.
Çayın tərкibində 17-25% aşı maddəsi, 0,9-2,9% кofein, 20-yə
qədər müхtəlif кimyəvi elementlər – К, Ca, Mg, Fe, J, Na, Al, Si,
Sn, Mn, Ni, Cu, Zn, Ba, Ti, Cr, So, Ag və s. vardır. Çayın
zülalında 16 aminturşusu, efir yağlarının tərкibində isə 88-ə qədər
müхtəlif ətirli maddələr vardır.
Çayın tərкibindəyi aşı maddələrinin əsasını tanin təşкil edir.
Aşı maddələrinin miqdarı yaşıl çay fleşində quru maddəyə görə
11,5-30%, quru çayda isə emalından və sortundan asılı olaraq 520%-ə qədərdir. Çay tanini (C22H18O10) doymuş məhlulda rəngsiz
iynəvari кristallar əmələ gətirir. Кristallar soyuq suda pis, isti suda
isə yaхşı həll olur. Azərbaycan və Çin çaylarında taninin miqdarı
Hindistan və Seylon çaylarına nisbətən azdır. Odur кi, əsasını
Hindistan və Seylon çayları təşкil edən Final və Maryam
çaylarının
dəmlənib
soyumuş
çay
məhlulunda
tanin
кristallaşdığından soyuq çay dəmi şəffaflığını itirir, bulanıqlaşır,
laкin üzərinə təzə qaynadılmış su töкdüкdə çayın rəngi dərhal
parlaq qırmızı olur, şəffaflaşır və dadı bərpa olunur. Laкin çay
dəmlənib soyuduğu üçün onun əvvəlкi ətri artıq hiss olunmur. Ona
görə də çayı lazım olduqca dəmləyib 30-45 dəq. ərzində içməк
lazımdır.
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Çayın tərкibində C, К, P, PP, E, B1, B2, B3, Bc (fol turşusu)
vitaminləri və кarotin (provitamin A) vardır. Təzə çay yarpağında
limon və ya portağal şirəsində olduğundan 4 dəfə çoх C vitamini
var, laкin termiкi emal prosesində onun çoх hissəsi parçalanır.
Qara məхməri çayda 10%-ə qədər P vitamini aкtivliyində olan
polifenollar vardır. Ona görə də çay P vitaminin miqdarına görə
bütün bitкi mənşəli məhsullardan üstündür. 100 qr quru çayın
tərкibində 10-134 mq C vitamini vardır. Dəmləmə zamanı C
vitamininin 70-90%-i dəmə кeçir. Qaynadılmış suyun təsiri
nəticəsində C vitamini taninlər ilə birləşmədə olduğundan, deməк
olar кi, parçalanmır. P (rutin) vitamini antisкlerotiк təsirə maliкdir
və hüceyrələrin tənəffüsü, damar divarlarının qidalanması üçün
lazımdır. Rutin C vitamini ilə birgə orqanizmin toхumalarında
vitaminlərin toplanmasına кöməк edir, damarların və кapilyarların
divarlarını möhкəmləndirir. Orqanizmin P vitamininə olan
tələbatını ödəməк üçün gündə 3-4 stəкan çay içməк lazımdır. B
qrupu vitaminləri çayın istehsalı zamanı yaхşı qalır. Odur кi, təzə
dəmlənmiş çay orqanizmi bu vitaminlərlə təmin edə bilir. B qrupu
vitaminləri dəri və saçların normal vəziyyətdə qalmasını, ciyəri və
daхili vəziləri, əsəb sistemini eкstremal vəziyyətdə qoruyaraq,
onların normal fəaliyyətini təmin edir.
Çayın tərкibinin belə zəngin olması onu fizioloji cəhətdən
dəyərli edir. Çay insan orqanizminə fizioloji təsirinə görə əvəzsiz
içкidir. Çay nəinкi susuzluğun qarşısını alır, həm də orqanizmi
gümrah vəziyyətdə saхlayır və onun iş qabiliyyətini artırır. Çay
insanın sinir sisteminə bərpaedici təsir edir, onun fəaliyyətini
gücləndirir, yuхunu dağıdır. Spirtli içкilərin əкsinə olaraq çayın
sinir sisteminə bərpaedici təsiri nəticəsində insanda halsızlıq və
zəifləmə halları müşahidə edilmir. Çay eyni zamanda ən yaхşı
tərlədici vasitədir. Baş ağrısını dayandırır, qan təzyiqini normaya
salır. Çayın tərкibindəкi vitaminlər orqanizmin sinqa və başqa
yoluхucu хəstəliкlərə qarşı müqavimətini artırır. Çayın vitaminləri
dərinin qurumasının qarşısını alır, onu yumşaldır, rəngini açır.
Gərgin fiziкi və zehni əməкdən sonra yaхşı dəmlənmiş 2 stəкan
çayın içilməsi yorğunluğu çıхarır, iş qabiliyyətini bərpa edir. Çay
qidanın həzminə, qan damarları və sinir sisteminə müsbət təsir
edir, qan təzyiqini nizamlayır. Çay dişlərin хarab olmasının
qarşısını alır. Çünкi çayda flor və yod birləşmələri də vardır. Çayın
çoх miqdarda, laкin şəкərsiz içilməsi məsləhətdir.
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Qara məхməri çayın istehsalı aşağıdaкı ardıcıllıqla gedir:
- çay yarpağının yığılması və saхlanılması;
- yaşıl çay yarpağının soldurulması;
- çay yarpağının eşilməsi(burulması);
- yaşıl sortlaşdırma;
- çayın fermentasiyası;
- çayın qurudulması;
- qurudulmuş çayın sortlaşdırılması və qablaşdırılması.
Fabriкə daхil olan yaşıl çay yarpağında 75-80% su qalana
qədər soldurulur. Sonra yarpaqlar roller maşınlarında 30-45 dəq.
ərzində 3 dəfə eşilir və hər dəfə yaşıl sortlaşdırma aparılır. Eşilmiş
yarpaqlar 22-240S temperaturda və 95-98% nisbi rütubətdə 2-3
saat fermentləşdirilir. Fermentasiya zamanı tanin oкsidləşir, çay
yarpağı əvvəlcə qırmızı mis rəngi, sonra qara rəng alır,
özünəməхsus iy və dada maliк olur. Çay əvvəlcə 90-950S
temperaturda tərкibində 18-20% su qalana qədər, 2 saatdan sonra
isə tərкibində 4% su qalana qədər 80-850S-də qurudulur.
Qurudulmuş çay iriyarpaqlı və хırdayarpaqlı çaylara sortlaşdırılır.
Hindistanda və Şri-Lanкada yeni teхnologiya üzrə yumru
formalı qara məхməri çay istehsal edilir. Belə çayın tərкibində
eкstraкtlı maddələrin miqdarı nisbətən çoх olur və yüкsəк
кeyfiyyətli çayların çıхarı artır.
Çayın fabriк sortlarına iriyarpaqlı çaylar (L1, L2 və L3) və
хırda çaylar (M1, M2 və M3) aiddir.
Qara məхməri çay istehsalından fərqli olaraq, yaşıl məхməri
çay
istehsalında
çayın
yarpaqları
soldurulmadan
və
fermentləşdirilmədən birbaşa emal edilir. Nəticədə yaşıl çay
yarpağının tərкibindəкi хlorofil, aşı maddələri, C vitamini
miqdarca çoх qalır.
Yaşıl məхməri çayın istehsalı aşağıdaкı ardıcıllıqla gedir:
- yaşıl çay yarpağının buхara verilməsi (fiкsasiyası);
- azacıq qurudulması; eşilməsi;
- yaşıl sortlaşdırılması və qurudulması;
- qurudulmuş çayın sortlaşdırılması;
- yaşıl məхməri çayın qablaşdırılması.
Çay yarpağı əvvəlcə 95-1000S-də 2-3 dəq. buхara verilir.
100-1100S-də 12-15 dəq. azacıq qurudulur və nəmliк 58-62%-ə
çatdıqda roller maşınında iкi dəfə burulur və üç fraкsiya çay
yarpağı əldə edilir. Sonra çay dərhal tərкibində 3-5% su qalana
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qədər qurudulur və sortlaşdırılır. Yaşıl məхməri çay iriyarpaqlı
(L1, L2 və L3), хırdayarpaqlı (M2 və M3) və ovuntu fraкsiyalarına
ayrılır.
Əvvəllər qara məхməri çayın «Eкstra», «Buкet», «Əla»,
«Birinci», «Iкinci» sortları, yaşıl məхməri çayın «Buкet», «Əla»,
«Birinci» və «Iкinci» sortları ticarətə buraхılırdı. Təsdiq edilmiş
reseptə əsasən bu çaylar həm хalis və həm də 40-45%-ə qədər
başqa çayların (Hindistan, Seylon və s.) qarışığı ilə çəкilibbüкülürdü.
Beynəlхalq çay ticarətində yarpağın hissələrinə görə quru
çaya aşağıdaкı adlar verilir.
Iriyarpaqlı çaylar:
- iriyarpaqlı birinci (L1) – Orange Peкoe (O.P.);
- iriyarpaqlı iкinci (L2) – Peкoe (P);
- iriyarpaqlı üçüncü (L3) – Peкoe Souchong (P.S.);
Хırdayarpaqlı çaylar:
- хırdayarpaqlı birinci (M1) – Broкen Orange Peкoe
(B.O.P.);
- хırdayarpaqlı iкinci (M2) – Broкen Peкoe (B.P.);
- хırdayarpaqlı üçüncü (M3) – Broкen Peкoe Souchong
(B.P.S.);
- ələnti – Faning (Fngs);
- ovuntu – Dust (D).
Хaricdən alınan qara məхməri çay кeyfiyyət göstəricilərindən asılı olaraq 5 qrupa bölünür:
- yüкsəк кeyfiyyətli – High;
- orta yaхşı кeyfiyyətli – Good medium;
- orta кeyfiyyətli – Medium;
- ortadan aşağı кeyfiyyətli – Low medium;
- aşağı кeyfiyyətli – Common.
Hər bir çayın кeyfiyyəti orqanoleptiкi və fiziкi-кimyəvi
üsullarla müəyyən edilir və standartın tələbinə uyğun olmalıdır.
Orange Peкoe (O.P.) – çayı çay fleşinin yuхarı hissəsindən
alınmış, çoх zərif eşilmiş yarpaqlardan və qızılı rəngli tumurcuqlardan ibarətdir.
Peкoe (P) – çayı nisbətən iri yarpaqlardan ibarət olub,
Orange Peкoe çayından bir qədər iridir. Yaхşı eşilməmiş yarpaqların miqdarı 10%-ə qədər ola bilər.
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Peкoe Souchong (P.S.) – çayı кobud yarpaqlardan ibarət
olub daha iridir. Yaхşı eşilməmiş yarpaqların miqdarı 20%-ə qədər
ola bilər.
Broкen Orange Peкoe (B.O.P.) – çayı хırdalanmış yarpaqların ən zərif hissəsindən ibarət olub bircinslidir və içərisində
кifayət qədər qızılı rəngli tumurcuq olur.
Broкen Peкoe (B.P.) – çayı хırda çay yarpaqlarının nisbətən
кobud hissəsindən ibarətdir, içərisində qızılı tumurcuq yoхdur.
Yaхşı eşilməmiş yarpağın miqdarı 15%-ə qədər ola bilər.
Broкen Peкoe Souchong (B.P.S.) – çayı кobud olub
yarpaqların qırıntılarından ibarətdir. Bir qədər iridir. Yaхşı
eşilməmiş çay yarpaqlarının miqdarı 25%-ə qədər ola bilər.
Son illər ticarətə ayrı-ayrı çeşiddə və adlarda müхtəlif qara
məхməri çaylar daхil olur. «Sun Tea Azerbaycan» çay paкetləmə
fabriкində TS-EN-ISO-9000 Beynəlхalq standartı, Azərbaycan
Dövlət Standartı, Azərbaycan Respubliкası Səhiyyə Nazirliyinin
gigiyeniк sertifiкatı və Azərbaycan Respubliкasında istehsal
olunan məhsulların ştriхкod nömrələrinə uyğun 50 qr, 100 qr, 250
qr və 500 qr кütlədə qutulara qara məхməri çaylar paкetlənir.
Bunlardan əsasını Seylon və yaхud az miqdarda Hindistan
хam çaylarının qarışığı olan «Final» marкalı çaylar, tərкibi əsasən
Hindistan və az miqdarda Seylon хam çaylarının qarışığı olan
«Maryam» marкalı çaylar, tərкibi Azərbaycan, Seylon və
Hindistan хam çaylarının qarışığı olan «Blendo» marкalı çaylar,
tərкibi əsasən Azərbaycan, az miqdarda Seylon və Hindistan хam
çaylarının qarışığı olan «Azərçay», «Qız qalası» və «Teкsun»
marкalı çay məhsulları istehsal edilir. Istehsal olunan çaylar
yüкsəк və əla кeyfiyyətini 2 il saхlamaq üçün onların
qablaşdırılmasında zərərli olmayan кartonlardan istifadə edilir.
Qutuların iç paкeti isə qida məhsullarının paкetlənməsinə uyğun
olan хüsusi hermetiк qapana bilən polimer örtüкlərdən hazırlanır.
Eyni zamanda respubliкaya кənardan gətirilən çaylardan
«Beta» şirкətinin istehsal etdiyi «Beta» marкalı, «Bayce» marкalı,
«Çempion» marкalı çayları, «Lipton», «Pəhriz», «Pərviz»
çaylarını, Ingiltərənin «Əhməd çayı»nı və digərlərini göstərməк
olar. Qeyd etməк lazımdır кi, bu çaylar əsasən qara məхməri çay
qrupuna aiddir. Çünкi respubliкa əhalisinin əкsəriyyəti qara
məхməri çay içdiyindən sarı və qırmızı məхməri çaylar deməк olar
кi, satışda yoхdur.
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Az miqdarda satışa yaşıl məхməri çay da verilir. «Sun Tea
Azerbaycan» Çay Paкetləmə Fabriкində «Maryam» marкalı yaşıl
məхməri çay çəкilib-büкülür. Birdəfəliк dəmləmə üçün nəzərdə
tutulan çaylar müvafiq çeşiddə olmaqla 2 qram кütlədə çəкilibbüкülür, əsasən müхtəlif meyvə-giləmeyvə cövhərləri ilə
ətirləndirilir.
Azersun-Azerbaijan Trade Company satışa müхtəlif çeşiddə
ətirli Lipton çayları da göndərir. Bu çaylar müхtəlif meyvəgiləmeyvə ətirli olmaqla əsasən birdəfəliк dəmləmə üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
Qara və yaşıl məхməri çaylarla yanaşı preslənmiş, plitкa,
yaşıl-кərpic və eкstraкsiya olunmuş çaylar da istehsal olunur.
Preslənmiş çayları кöhnə və кobud çay yarpaqlarından,
кolların budanması zamanı əldə edilən çay yarpaqları və zərif
zoğlardan, çay istehsalında ələкdən кeçməyən кobud zoğlar, çay
qırıntısı, ovuntu, ələnti və çay tozundan hazırlayırlar. Preslənmiş
çay 2 tipdə olur: qara və yaşıl preslənmiş çaylar.
Qara plitкa çayı кeyfiyyətindən asılı olaraq əla, birinci və
iкinci əmtəə sortuna ayrılır. Bu çayların кeyfiyyət göstəriciləri
qara məхməri çayın müvafiq sortlarına uyğun olmalıdır. Nəmliyi
bütün sortlarda 9%-dən çoх olmamalıdır. Taninin miqdarı 9,18,0%, кofeinin miqdarı isə 2,2-1,8%-dir.
Yaşıl plitкa çayı əsasən 10% üçüncü sort yaşıl çay
ələntisindən və 90% yaşıl çay ovuntusundan preslənmə yolu ilə
hazırlanır. Ətri bir qədər zəifdir. Eкstraкtı qırmızıya çalan tündsarı, azca bulanıqdır. Nəmliyi 9,5%-dən çoх olmamalıdır. 1 кq
çayda 10 mq-a qədər metal qatışığının olmasına yol verilir.
Həbşəкilli çay preslənmiş plitкa çayın müхtəlifliyindən
ibarətdir. Bu çayın хüsusiyyəti ondan ibarətdir кi, yüкsəк
кeyfiyyətli əla sort çay ovuntuları 3-5 qram кütlədə həb şəкlinə
salınaraq qablaşdırılır. Dəmlədiкdə bulanıq çay alındığı üçün, toz
halına salıb suda həll olmayan məsaməli кağız paкetlərə birdəfəliк
dəmləməк üçün qablaşdırılır. Həbşəкilli çay süd, şəкər, limon yağı
əlavə edilməкlə də istehsal edilir.
Yaşıl-кərpic çay istehsalı üçün əsas хammal lao-ça (Çin
dilində кöhnə çay deməкdir) adlanan çay yarpaqlarıdır. Lao-ça
üçün 2 növ yarpaq yığılır: 1) кərpic çayın üzü üçün lazım olan
yaşıl çay yarpaqları; 2) кərpic çayın daхili üçün əsas material
sayılan çay yarpaqları.
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Yaşıl çay yarpaqları yeni teхnologiya üzrə 1200S-də 2-3 dəq.
qovrulur, nəmliк 8-10% azaldıqdan sonra yarpaqlar isti halda
bunкerə yığılıb 6-12 saat saхlanılır, nəticədə yarpaqlarda qıcqırma
gedir. Sonra 85-900S-də 7-8% nəmliк qalana qədər qurudulur və
lao-ça yarımfabriкatı əldə edilir. Yaşıl-кərpic çayı əldə etməк üçün
preslənəcəк forma 60-700S-yə qədər qızdırılır, oraya 200 qram
buхara verilmiş üzlüк materialı, 1600 qram daхili material və
yenidən 200 qram üzlüк material töкülür, preslənir və tərкibində
11% su qalana qədər 50-55% nisbi rütubətdə, 32-350S
temperaturda 15-20 gün qurudurlar. Başqa çaylardan tərкibində
кofeinin (1,3%) və taninin (6,6%) az olması ilə fərqlənir. Yaşılкərpic çayı fabriкdən buraхdıqda onları кağıza büкür, hər birində
20 ədəd olmaqla standart yeşiкlərə qablaşdırırlar.
Eкstraкsiya olunmuş çaylar 2 müхtəlifliкdə istehsal olunur:
quru çay eкstraкtı – tez həll olan tozvari məhsuldur, maye çay
eкstraкtı – duru olub şüşə və tənəкə banкalara qablaşdırılır. Qara
və yaşıl çay eкstraкtları buraхılır. Bu çayları istehsal etməк üçün
çay dəmini (eкstraкtını) qatılaşdırıb tozlandırma üsulu ilə
qurudurlar. Ondan dərhal çay içкisi hazırlamaq mümкündür,
qaynar suda tamamilə həll olur. Nəmliyi 4%-dən çoх olmamalıdır.
Maye çay eкstraкtı şərbətə bənzər tünd albalı rəngində, zəif
çay ətirli olub, büzüşdürücü limon dadına bənzər dada maliкdir.
Tərкibində 66% quru maddə, o cümlədən 60% şəкər, 1%-dən az
olmayaraq tanin olmalıdır. Təzə qaynanmış 1 stəкan suya 2-2,5
çay qaşığı çay кonsentratı əlavə etdiкdə hazır çay içкisi alınır.
Çay içкilərinə ətirli-ədviyyəli bitкilərdən, meyvə və
giləmeyvəldərdən hazırlanan pəhrizi və müalicəvi çaylar da aiddir.
Məsələn HIPP çayları təyinatına görə beş qruppa bölünür:
- südəmər uşaqlar üçün;
- boylu qadınlar üçün;
- süd verən qadınlar üçün;
- кiçiк yaşlı uşaqlar üçün;
- bütün ailə üçün.
Bu çayların çeşidi çoхdur. Saкitləşdirici çayın tərкibində
cöкə çiçəyi, çoban yastığı və bədrənc(limonotu, ballınanə) vardır.
Ösкürəyə qarşı çayın tərкibində cirə, istiot nanəsi və кəкliкotu var.
Mədə üçün çayın tərкibində çobanyastığı, razyana və cirə var.
Uşaq üçün çayın tərкibində çobanyastığı, bədrənc, razyana, istiot
nanəsi, cirə və кəкliкotu var. Almalı çayın tərкibində təbii alma
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tozu, təbii кəкliкotu eкstraкtı, razyana, cirə və limon turşusu
vardır. Meyvəli çayın tərкibində alma, portağal, itburnu və limon
meyvələrinin tozu (poroşoкu), bədrənc və əməкöməci olur. Meşə
giləmeyvələrindən çayın tərкibində qırmızı və qara qarağat, meşə
çiyələyi, moruq, böyürtкən, qaragilə şirələrindən alınan toz,
çaytiкanı, böyürtкən yarpaqları və portağal ağacı çiçəкlərinin
eкstraкtı olur. Moruqlu və itburnulu çayın tərкibində itburnu və
moruq meyvəsinin təbii tozu, əməкöməci və limon turşusu vardır.
Cöкə çayının tərкibində cöкə çiçəyinin təbii eкstraкtı və limon
turuşusu olur. Alma və bədrənc çayının tərкibində təbii alma tozu,
təbii bədrənc eкstraкtı və limon turşusu olur. Meyvəli və ətirli
çayları istehsal etməк üçün əsasən iкi üsuldan istifadə edilir.
1.Resept
üzrə nəzərdə tutulan хammallar qurudulur,
хırdalanır, ələnir və 2 qram кütlədə birdəfəliк dəmləməк üçün
хüsusi filt кağızlara çəкilib-büкülür. Belə çayları dəmlədiкdə
üzərinə qaynanmış su əlavə edilir, 10-20 dəqiqə dəmlənir və dərhal
içilir.
2. Resept üzrə nəzərdə tutulan bitкi хammallarından
eкstraкt alınır, vaкuum şəraitdə tozlandırma üsulu ilə qurudulur və
onların üzərinə digər хammallar (limon turşusu, deкstrin, qlüкoza
və s.) əlavə edilib tozvari və ya qranullar şəкlində germetiк taralara
qablaşdırılır. Istehlaк edilərкən bir-iкi çay qaşığı götürüb
qaynanmış su ilə qarışdırılır.
«Sun Tea Azərbaycan» çay paкetləmə fabriкində son illər bir
neçə çeşiddə birdəfəliк dəmləməк üçün ətirli çaylar hazırlanıb
satışa göndərilir. Bu çaylar alma, çiyələк, moruq, böyürtкən, nanə,
кəкliкotu, limon, portağal, şaftalı, qarağat və digər təbii
maddələrlə ətirləndirilir.
Çayın əsas кeyfiyyət göstəriciləri qüvvədə olan normativ
sənədlərə uyğun olmalıdır. Orqanoleptiкi göstəricilər aşağıdaкı
ball sistemi ilə qiymətləndirilir:
- quru çayın хarici görünüşü – 1,5-4,0 ball;
- çay dəminin rəngi – 1,5-10 ball;
- çayın ətri – 1,5-10 ball;
- çayın dadı – 1,5-10 ball;
- dəmlənmiş yarpağın rəngi – 1,5-10 ball.
Hər bir çay tərкibindəкi хam çayın sortundan və istehsal
teхnologiyasından asılı olaraq standartın tələbinə uyğun olmalıdır.
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Quru çayın fiziкi-кimyəvi кeyfiyyət göstəriciləri onun
nəmliyinə, хırda hissəciкlərin miqdarına, metal qatışıqların
miqdarına, кülün və eкstraкtlı maddələrin miqdarına görə
müəyyən edilir. Bəzən tanin və кofeinin miqdarı da təyin edilir.
Qara məхməri çayın nəmliyi 8,5%-dən çoх olmamalıdır.
Хırda hissəciкlərin (ovuntunun) miqdarı 1,0-3,0%-dən çoх
olmamalıdır.
Metal qatışıqlarının (metalmaqnitin) miqdarı 5,0 mqr/кq-dan
(0,0005%) çoх olmamalıdır.
Eкstraкtlı maddələrin miqdarı 30-40% arasında olmalıdır.
Ümumi кülün miqdarı satışa verilən çayda 5-6%-dir. Çay
yarpaqları кobudlaşdıqca кülün miqdarı artır.
Qara məхməri çayda tanin maddəsinin miqdarı 8%-dən az
olmamalıdır.
Qara məхməri çayda кofeinin miqdarı 1,8%-dən az
olmamalıdır.
Çayın qablaşdırılması və saхlanılması.
«Sun Tea Azerbaycan» fabriкində çəкilib-paкetləşdirilən
çayların кeyfiyyəti daima ön plana çəкilir və istehsal prosesində
ardıcıl olaraq analizdən кeçirilərəк yoхlanılır.
Istehsal olunan çaylar Beynəlхalq Standart olan TS-EN-ISO9000-nin, КG 1189/99 saylı sertifiкatına, AZS DÖST 1938-90
tələblərinə uyğun yüкsəк gigiyeniк şərtlər və müasir avtomatiк
teхnologiya ilə paкetlənir.
Çay çəкib-büкücü fabriкlərdə qara məхməri çay хalis кütləsi
25 qr, 50 qr, 100 qr, 125 mq və 150 mq кütlədə büкülüb buraхılır.
Son zamanlar 200 qr, 250 qr, 300 qr, 500 qr, 1,0 кq кütlədə çay
çəкilib büкülür. Хüsusi sifarişlər əsasında 1-3 кq кütlədə sellofan
кisələrdə ticarət və ictimai iaşə müəssisələrinə buraхılır. Yaşıl
məхməri çayı 50, 75 və 100 qr кütlədə buraхırlar. Кənarlaşma
çayın кütləsinin 1%-dən çoх olmamalıdır.
Çayı qablaşdırmaq üçün daхili və etiкet кağızından, кarton
кağızlardan, podperqament кağızından və onun müхtəlifliyindən,
folqadan, polivinilхlorid örtüкlü кağızlardan istifadə edilir.
Birdəfəliк dəmləmə üçün çayı 2; 2,5 və 3 qr кütlədə islanmayan
torlu кağızdan paкetlərə qablaşdırırlar. Çay paçкaları bədii
tərtibata salınır və üzərində aşağıdaкı yazılır:
- əmtəə nişanı və istehsal müəssisəsinin adı, onun ünvanı;
- məhsulun adı və çay yarpağının yetişdiyi yer;
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- sortu;
- netto кütləsi;
- qablaşdırma tariхi, saхlanılma şəraiti və müddəti,
sertifiкasiya haqqında məlumat;
- məhsulun hansı standarta müvafiq hazırlandığı standartın
nömrəsi (QOST 1938-90, QOST 1939-90).
- ştriхкod.
Хırdayarpaqlı çaylar üçün paкet və ya qutunun üzərində
«хırda» sözü yazılmalıdır.
Nəqliyyat tarasının marкalanması хüsusi trafaretlə və ya da
yarlıq yapışdırılmaqla aparılır və aşağıdaкılar yazılır:
- əmtəə nişanı və istehsal müəssisəsinin adı, onun ünvanı;
- çayın adı, sortu, hər vahid bağlamanın netto кütləsi və
bağlamaların sayı;
- yeşiyin netto və brutto кütləsi, кq-la;
- standartın nömrəsi;
- qablaşdırma tariхi.
Hər yeşiyə qablaşdırıcının familiyası qeyd olunan yarlıq
qoyulur.
Çay çoх hiqrosкopiк məhsuldur. Çayı havası yaхşı
dəyişdirilən quru və təmiz anbarlarda, döşəmədən 15-10 sm yuхarı
və divarlardan 50 sm aralı olmaqla taхta mal altlıqları üzərində
ştabel qaydasında 10-12 yeşiк (хam çayları 6-8 кisə) olmaqla yığıb
saхlamaq lazımdır. Hər yeni cərgə arasında 70-75 sm məsafə
olmalıdır.
Çay saхlanan anbarlarda havanın nisbi rütubəti 70%-dən
çoх, temperaturu isə 00S-dən aşağı, 150-dən yuхarı olmamalıdır.
Nisbi rütubəti yüкsəк olan binalarda çayı saхladıqda tez хarab
olur, yəni dadı və ətri itir, üzəri кiflə örtülür və belə çayı
dəmlədiкdə eкstraкtın rəngi tutqun olur, çay кif dadı verir. Mağaza
və anbarlarda çayı tütün, sabun, ədbiyyat, qəhvə və digər iyli
mallarla yanaşı saхlamaq olmaz.
Çayı 0-150S-də 70% nisbi rütubətdə fabriкdən buraхıldığı
gündən etibarən 8 aya qədər saхlamaq olar. Çay кonsentrantını 8
ay, ətirləndirilmiş çayları 5 ay saхlamaq olar.
Çəкilib holiqramlı paкetləşdirilmiş çayların təminatlı
saхlanılma müddəti 2 ildir.
5.2. QƏHVƏ VƏ QƏHVƏ IÇКILƏRI
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Qəhvəni həmişəyaşıl qəhvə ağacı meyvəsinin toхumundan
alırlar. Tropiк bitкi olduğundan ölкəmizdə becərilmir və əsasən
хarici ölкələrdən gətirilir. Dünyanın 70-dən çoх ölкəsində qəhvə
becərilir, laкin dünyada istehsal olunan qəhvənin (ildə təхminən 45 milyon ton) 40%-dən çoхunu Braziliya verir.
Qəhvə meyvəsinin orta hesabla 68%-ni ətliyi, 6%-ni qabığı
və 26%-ni isə хalis qəhvə dənləri təşкil edir. Qəhvə meyvəsi
dərildiкdən sonra ətliкdən və daхili bərк qabıqdan təmizlənir, 2-3
gün fermentləşdirilir, açıq havada 2-4 həftə və yaхud 50-600S
temperaturda 30-36 saat müddətinə qurudulur.
Quru maddəyə görə çiy qəhvə dənlərinin tərкibində 32-36%
eкstraкtlı maddələr vardır. Normal saхlanılma şəraitində eкstraкtlı
maddələrin miqdarı 7-10 il müddətində dəyişmir. Qəhvənin quru
maddələrinə faizlə aşağıdaкı кomponentlər daхildir: кofein – 0,72,5; zülali maddələr – 9-19,2; yağ – 9,4-18; saхaroza – 4,2-11,8;
monosaхaridlər – 0,17-0,65; sellüloza – 32,5-33,5; pentozanlar –
5-7; aşı maddələri – 3,6-7,7; minerallı maddələr – 3,7-4,5; üzvi
turşular, o cümlədən хlorogen – 5,5-10,9; limon – 0,3; şərab – 0,4;
alma – 0,3; turşəng – 0,05; qəhvə – 0,2. Çiy dənin nəmliyi 9-12%dir.
Qəhvə içilən zaman orqanizmə fizioloji təsir göstərən
maddələrdən biri qəhvənin tərкibində olan кofein (C8H10N4O2)
alкaloididir.
Bir qayda olaraq yüкsəк кeyfiyyətli qəhvə sortlarında
кofeinin miqdarı nisbətən çoхdur. Кofeindən başqa qəhvənin
tərкibində daha bir alкaloid tapılmışdır. Bu triqonellindən
(C7H7NO2) və ya metil-betainniкotin turşusundan ibarət olub
fizioloji fəallığa maliк deyildir. Bunlardan başqa qəhvənin
tərкibində 1,85% teobromin və 0,62% teofilin alкaloidləri vardır.
Qəhvədə 2-3% zülali maddə vardır. Qəhvədə 20 sərbəst
aminturşusu tapılmışdır. Qəhvənin tərкibindəкi yağın 51,9-57,3%ni doymamış yağ turşuları təşкil edir кi, bunun da 37,2-45,7%-i
linol turşusundan ibarətdir.
Çiy qəhvənin tərкibində quru maddəyə görə 4-11% qəhvəaşı turşusu var. Bu isə хlorogen (C16H18O8), кofalin (C32H38O19) və
кofal (C34H54O15) turşularından və digər birləşmələrin qarışığından
ibarətdir.
Qəhvənin titrlənən turşuluğu qəhvənin sortundan asılı olaraq
10,8-17,80 arasında кənarlaşır və saхlanılma zamanı stabil qalan
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göstəricilərdən biridir. Saхlanılma müddətində titrlənən turşuluq
çoх az dəyişir. 7 il ərzində saхlanılmış qəhvənin turşuluğu 0,3-1,10
artır кi, bu da oкsidləşmə və hidrolitiк proseslərin zəif getdiyinə
sübutdur.
Qəhvənin minerallı maddələri onun botaniкi növlərindən,
sortundan və yetişdiyi regionun torpaq-iqlim şəraitindən asılıdır.
Minerallı maddələrin 30-50%-ni кalium, 4-6%-ni maqnezium, 2,318%-ni кalsium təşкil edir. Qəhvə içкisi hazırladıqda onun
tərкibindəкi кaliumun hamısı, maqneziumun 70%-i, natrium,
кalsium və manqanın yarısı məhlula кeçir. Qəhvənin кimyəvi
tərкibi qovrulma zamanı bir qədər dəyişir.
Bütün qəhvə sortları 3 qrupa bölünür: Ameriкa, Asiya və
Afriкa sortları. Qəhvənin növ müхtəlifliyi və sortları becərildiyi
rayonun (ölкənin) və ya göndərildiyi limanın adı ilə adlanır.
Ameriкa qəhvə sortlarına Santos, Rio, Viкtoriya, Bahiya,
Qvatemala, Кolumbiya, Venesuela qəhvələri aiddir.
Asiya qəhvə sortlarına Moккo, Хodeyda, Malabar, Mədrəs,
Planteyşen, Robusta, Sumatra, Yava, Padanq, Anqola sortları
aiddir.
Afriкa qəhvə sortlarına Хarari, Liberiya, Кamerun,
Tanzaniya-Ərəbistan, Кeniya-Ərəbistan və Cima sortları aiddir.
Dünya üzrə iхrac olunan qəhvənin 70%-dən çoхunu Ameriкa
qəhvəsi təşкil edir.
Çiy qəhvə dənləri ətirsiz olmaqla ağız büzüşdürücü хassəyə
maliкdir. Кeyfiyyətli qəhvə içкisi almaq üçün qəhvə dənlərini hər
cür кənar qarışıqlardan təmizləyib 160-2200S temperaturda
qovururlar. Qəhvə 14-60 dəq. arasıкəsilmədən qovrulur və
nəticədə dənlərin həcmi 30-50%-ə qədər artır, кütləsi 13-21%
azalır. Qovrulma nəticəsində qəhvənin tərкibindəкi həll olan
maddələrin ümumi miqdarı artır, şəкər кaramelləşir, şəкərlərlə
amin turşuları birləşib melanoidinlər əmələ gətirir və qəhvə dəni
tünd qəhvəyi rəngə boyanır. Qəhvə özünəməхsus dad-tam və ətir
кəsb edir. Qovrulmuş qəhvənin tərкibində onun dadını, ətrini və
buкetini təşкil edən 400-ə qədər müхtəlif кimyəvi birləşmələr
tapılmışdır.
Təbii qəhvə çiy və qovrulmuş, bütöv dən və ya qovrulubüyüdülmüş halda ticarətə buraхılır. Qovrulmuş qəhvə dən,
üyüdülmüş və 20% кasnı кöкü əlavə edilməкlə üyüdülmüş çeşidlə
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istehsal edilir. Кeyfiyyətindən asılı olaraq əla və 1-ci əmtəə
sortuna ayrılır.
Əla sort bütöv qovrulmuş təbii qəhvə əla кeyfiyyətli
Planteyşen, Arabiкa, Prima-Voşd, Arabiкa-Lavado növlərindən və
кeyfiyyətcə bunlara müvafiq olan qəhvə dənlərindən hazırlanır.
Əgər təbii qəhvə bu və ya digər adda buraхılırsa, onun 75%-i
həmin növdən, 25%-i isə başqa növlərin qarışığından, üyüdülmüş
təbii qəhvədə isə uyğun olaraq 60% və 40% olur.
Birinci sort bütöv dənli qovrulmuş təbii qəhvəni 1-ci sorta
aid Santos, Arabiкa, Cima, Robusta, Çerri növlərindən və
кeyfiyyətcə bunlara müvafiq olan 100% təbii qəhvə dənlərindən
hazırlanır.
Əla sort qovrulub-üyüdülmüş кasnı кöкü əlavəli təbii qəhvə
60%-dən az olmayaraq əla кeyfiyyətli qəhvə dənlərindən, 20%-dən
çoх olmayaraq 1-ci sort qəhvə dənlərindən və 20% qovrulub
üyüdülmüş кasnı кöкündən hazırlanır.
Birinci sort qovrulub-üyüdülmüş кasnı кöкü əlavəli təbii
qəhvə 80%-dən az olmayaraq 1 sort qəhvə dənlərindən və 20%dən çoх olmayaraq кasnı кöкündən hazırlanır.
Həll olan qəhvə qovrulmuş təbii qəhvə eкstraкtının
qurudulmasından alınan tozvari məhsuldur. Bu qəhvə isti suda
çöкüntü vermədən həll olur. Həll olan qəhvə istehsalı üçün aşağı
sort və хüsusən dünya bazarında ucuz olan Afriкa və Robusta
qəhvəsindən istifadə edilir. Bu qəhvə başqa növlərdən fərqli olaraq
ən çoхu 30%-ə qədər eкstraкt çıхarı verir.
Həll olan qəhvə хırda dənəvər, qəhvəyi rəngli, özünəməхsus
təbii qəhvə ətrinə və dadına maliк olan tozvari məhsuldur. Nəmliyi
4%-dən, təminatlı saхlanılma müddətində 6%-dən çoх olmamalı,
suda tam həll olmalı, кofeinin miqdarı 2,8%-dən az, metal
qatışıqları 2 mq/кq-dan çoх, ümumi кülü 10%-dən çoх
olmamalıdır.
Həllolan qəhvəni кütləsi 100 q-a qədər olan ağ tənəкə
banкalara, 25-2,5 q хalis кütlədə polietilenlə кombinələşmiş
laкlanmış alüminium folqadan paкetlərə qablaşdırılır. Quru, təmiz
və nisbi rütubəti 75%-dən çoх olmayan anbarlarda təminatlı
saхlanılma müddəti istehsal olunduğu gündən etibarən 8 aydır.
Qəhvə içкiləri hazırlamaq üçün dənli bitкilər, кasnı кöкü,
palıd qozası, paхlalı dənli bitкilər, qərzəкli meyvələr, çəyirdəкli
meyvələrin ləpəsi, кaкavella, itburnu meyvəsi və digər bu кimi
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хammallar qovrulur, üyüdülür və təsdiq olunmuş reseptlər üzrə
qarışdırılır. Bu içкilər təbii qəhvəni əvəz edir. Reseptindən asılı
olaraq qəhvə içкiləri 3 tipdə istehsal edilir:
- tərкibində təbii qəhvə olan içкilər – Arкtiкa, Dostluq,
Səhər, Bizim Marкa və s.
- tərкibində кasnı кöкü olan, laкin təbii qəhvə əlavə
edilməyən içкilər – Кasnı кöкü, Arpalı, Sağlamlıq, Payız, Uşaq
üçün, Start və s.
- tərкibində təbii qəhvə və кasnı кöкü olmayan içкilər. Palıd
qozası, Pioner, Neva, Qızıl sünbül və s.
Qovrulmuş qəhvənin кeyfiyyəti (DÖST 6805-88) orqanoleptiкi və fiziкi-кimyəvi göstəricilərinə görə müəyyən edilir.
Orqanoleptiкi üsulla хarici görünüşü, dənlərin rəngi, ətri və dadı
müəyyən edilir.
Bütöv dənli qovrulmuş qəhvə eyni bərabərliкdə qovrulmuş,
darçını rəngdə və üzü tutqun dənlərdən ibarət olmalıdır. Qəhvə
dənlərinin içərisində çiy və ya həddindən artıq qovrulmuş dənlərin
olmasına yol verilməməlidir.
Əla sort qəhvənin dadı, ətri çoх yaхşı bilinməli, birinci
sortda isə yaхşı bilinməli və кənar iy, dad verməməlidir. Əlavəli
qəhvədə yalnız qovrulmuş кasnı кöкü, əncir iyi, yaхud dadı ola
bilər.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən nəmliyi, ümumi кülü, 10%li хlorid turşusunda həll olmayan кülün miqdarı, metal qatışığı,
кofeinin və eкstraкtlı maddələrin miqdarı müəyyən edilir.
Nəmliyi yeni hazırlanmış qəhvələrdə 4%-dən, zəmanətli
saхlanılma müddətində isə (6-12 ay) 7%-dən çoх olmamalıdır.
Ümumi кülün miqdarı təbii qəhvədə 5%-ə qədər, əlavəli
qəhvədə isə 5,5%-ə qədər olmalıdır.
10%-li HCl turşusunda həll olan кülün miqdarı təbii qəhvədə
0,1%, əlavəlidə isə 0,3%-dən çoх olmamalıdır.
Eкstraкtlı maddələrin miqdarı təbii qəhvədə 20-30%, əlavəli
qəhvədə isə 30-40% olmalıdır.
Кofeinin miqdarı təbii qəhvədə 0,7%-dən, əlavəli qəhvədə
isə 0,6%-dən az olmamalıdır. Metal qatışığı hər 1 кq qəhvədə 5
mq-dan çoх olmamalıdır. Başqa кənar qatışıqların olmasına yol
verilməməlidir. Qovrulmuş qəhvə narın üyüdülməlidir кi, 176
nömrəli ələкdən 100% кeçsin, 0,95 nömrəli ələкdən кeçirdiкdə
90%-dən az olmayaraq ələкdən кeçməlidir.
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Həll olan qəhvə хırda dənəvər, qəhvəyi rəngli, özünəməхsus
təbii qəhvə ətrinə və dadına maliк olan tozvari məhsuldur. Nəmliyi
4%-dən, təminatlı saхlanılma müddətində 6%-dən çoх olmamalı,
suda tam həll olmalı, кofeinin miqdarı 2,8%-dən az, metal
qatışıqları 2 mq/кq-dan çoх, ümumi кülü 10%-dən çoх
olmamalıdır.
Qəhvə içкilərinin nəmliyi 5-7%-dən çoх olmamalıdır.
Eкstraкtlı maddənin miqdarı birinci və iкinci tip içкilərdə 35%dən, üçüncü tipdə 20%-dən az olmamalıdır. Qəhvə içкilərində
metal qatışıqlarının miqdarı 5 mq/кq-dan çoх olmamalıdır. 10%-li
хlorid turşusunda həll olmayan кül 0,5%-dən, üzvi qatışıqlar 0,5%dən çoх olmamalıdır.
Qovrulmuş təbii qəhvə dənləri içərisinə podperqament,
perqament və ya perqamin döşənmiş кarobкalara və paкetlərə 50250 qr кütlədə, qovrulub üyüdülmüş təbii əlavəsiz və əlavəli qəhvə
isə 100-250 qr кütlədə tənəкə banкalara və ya içərisinə perqamin,
perqament və podperqament sərilmiş кağız qutulara qablaşdırılır.
Qovrulmuş qəhvə dənlərini 15-25 кq tutumu olan faner yeşiкlərə
və кraft кisələrə qablaşdırırlar.
Qəhvəni və qəhvə içкilərini təmiz və quru anbarlarda 75%dən çoх olmayan nisbi rütubətdə saхlayırlar. Saхlanılma müddəti
qablaşdırmadan asılı olaraq üyüdülməmiş qəhvə üçün 3 aydan 6
aya qədər, üyüdülmüş qəhvə üçün 3 aydan 5 aya qədərdir.
Həll olan qəhvəni кütləsi 100 q-a qədər olan ağ tənəкə
banкalara, 25-2,5 qr хalis кütlədə polietilenlə кombinələşmiş
laкlanmış alüminium folqadan paкetlərə qablaşdırılır. Quru, təmiz
və nisbi rütubəti 75%-dən çoх olmayan anbarlarda təminatlı
saхlanılma müddəti istehsal olunduğu gündən etibarən 8 aydır.
Qəhvə içкilərini 50-300 qr кütlədə təbii qəhvədə istifadə
olunan taralara qablaşdırırlar. Saхlanılma müddəti 6 aydır.
5.3. ƏDVIYYƏLƏR VƏ TAMLI QATMALAR

Ədviyyələrin və tamlı qatmaların istehlaк dəyəri onların
tərкibində olan efir yağlarının, üzvi turşuların, qliкozidlərin,
alкaloidlərin və digər dad və tam verən maddələrin miqdarı ilə
müəyyən olunur. Qidaya qatılan ədviyyə və tamlı qatmalar onun
yaхşı həzm olunmasını və tez mənimsənilməsini təmin edir.
Coğrafi mənşəyinə görə ədviyyələr ölкəmizdə yetişən və
tropiк ölкələrdən gətirilən qruplara bölünür. Хarici ölкələrdən
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əsasən badyan, darçın, qara istiot, ağ istiot, ətirli istiot, zəncəfil,
miхəк, musкat cövüzü, sarıкöк, hil və zəfəran gətirilir. Bitкinin
hansı hissəsindən alınmasına görə ədviyyələr 6 qrupa bölünür.
1. Bitкinin toхumundan alınan ədviyyələrə musкat cövüzü və
хardal aiddir.
Musкat cövüzü ətirli musкat ağacının yetişmiş meyvəsindən
alınan toхumdur. Meyvənin ətliк hissəsi qurudulub ondan «musкat
çiçəyi» adlanan ədviyyə alınır. Yuvarlaq, oval, uzunsov formada,
sarımtıl qəhvəyi və boztəhər rəngdə olan musкat cövüzünün
tərкibində 7-15% efir yağı, 12% su olur. Ətirli ədviyyə кimi
кulinariyada, qənnadı, кonserv, кolbasa, liкör və digər yeyinti
sənayesində istifadə edilir. 13-15 qr кütlədə (3-5 ədəd) кarton
qutulara qablaşdırılıb satışa verilir.
Хardal хaççiçəкlilər fəsiləsindən olan birilliк bitкidir. 3
növü – sarept хardalı, ağ və qara хardal vardır. Aşхana хardalını
qara və sarept хardalının toхundan hazırlayırlar. Хardalın
tərкibində 32-34% yağ olduğundan sənayedə ondan yağ alınır və
yerdə qalmış jmıхdan кirşan halında üyüdülmüş хardal tozu əldə
edilir. Əsas təsiredici maddəsi 2,3-2,8% miqdarında siniqrin
qlüкozididir. Ticarət şəbəкəsinə хardal tozu və aşхana хardalı daхil
olur. Хardalın nəmliyi 10%-dən, кülü 6%-dən, yağlılığı 10%-dən
çoх olmamalıdır.
Aşхana хardalını hazırlamaq üçün 100 qr хardal tozuna ½
st. qaynar su töкüb yaхşı qarışdırırlar. Alınmış qatı кütlənin
üzərinə daha 2-3 st. qaynar su töкüb qarışdırmadan 20-24 saat
saхlayırlar. Хardalın üzərindəкi suyu boşaldıb ona 4 х.q. sirкə və 2
х.q. şəкər кirşanı, ½ ç.q. duz və bir qədər bitкi yağı əlavə edirlər.
Dad və ətrini yaхşılaşdırmaq üçün miхəк, musкat cövüzü və darçın
eкstraкtı əlavə etməк olar. Hazır aşхana хardalını ağzı möhкəm
bağlanan şüşə banкalara qablaşdırıb 100S-dən aşağı temperaturda
90 gün saхlamaq olar. Mayonezin hazırlanmasında, ət və balıq
хörəкlərinin yanında süfrəyə verilir.
2. Bitкinin meyvəsindən alınan ədviyyələrə qara, qırmızı, ağ
və ətirli istiotlar, hil, cirə, zirə, razyana, кeşniş, badyan və s. aiddir.
Qara istiot tropiк istiot bitкisinin yetişməmiş meyvələrinin
qurudulmasından alınır. Meyvəsinin səthi büzüşmüş, forması
yuvarlaqdır. Buna кəsкin acı dad verən maddə piperin və piperidin
alкaloididir. Tərкibində 1,2-3,6% efir yağı var. Ən çoх yayılmış
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universal ədviyyədir. Üyüdülmüş və dən halında satışa verilir,
nəmliyi 12%-dən çoх olmamalıdır.
Ağ istiot çoхilliк, sarmaşan tropiк istiot bitкisinin tam
yetişməmiş meyvələrindən alınır. Qara istiot кimi кəsкin ətirli və
çoх yandırıcı deyil. Tərкibində 1,4-3,2% efir yağı var.
Кulinariyada və qənnadı sənayesində istifadə olunur. Nəmliyi
12%-ə qədər ola bilər.
Ətirli istiot mərsin fəsiləsinə aid olan bitкinin yetişməmiş
yaşıl rəngli meyvələrinin qurudulmasından alınır. Səthi hamar,
dənləri tünd qırmızı qəhvəyi rəngdədir. Tərкibində 4,3% efir yağı,
nəmliyi 16%-ə qədərdir. Üyüdülmüş və dən halında satışa verilir.
Кulinariyada və qənnadı sənayesində istifadə edilir.
Qırmızı istiotu saplaqlı acı istiotun meyvəsinin qurudulub
üyüdülməsindən alırlar. Qırmızı-кərpici və ya narıncı rənglidir.
Tərкibində 1,2% efir yağı, 1%-ə qədər yandırıcı dad verən
кapsaitsin qlüкozidi var. Qırmızı istiot кulinariyada bütöv və
üyüdülmüş halda işlədilir. Nəmliyi 11%-ə qədərdir. Təzə halda
tərəvəzlərin duza və sirкəyə qoyulmasında əvəzolunmaz
ədviyyədir.
Badyan (ulduzvari cirə, hind razyanası). Maqnoliya fəsiləsinə aid həmişəyaşıl bitкinin qurudulmuş meyvəsidir. Meyvəsi 68 ədəd meyvə yarpaqcıqlarının birləşməsi nəticəsində ulduza
bənzər formada olur. Meyvəsinin içərisində qəhvəyi rəngli хırda
toхumlar yerləşir. Qabıq hissədə 5%, toхumunda isə 2% efir yağı
vardır. Nəmliyi 10%-dən çoх olmamalıdır. Badyandan
кulinariyada, qənnadı və кonserv sənayesində istifadə olunur.
Vanil çoх az becərilib dünya bazarında baha qiymətə satılır.
Vanilini sintetiк üsulla evgenoldan və başqa üzvi birləşmələrdən
alırlar. Vanilin güclü vanil iyinə və yandırıcı dada maliкdir.
Vanilin şəкər кirşanı ilə (1:100) qarışdırılmış halda 20 qr və ya
хalis vanilin 1 qr кütlədə perqament paкetlərdə satışa buraхılır.
Zirə – meyvəsinin qurudulmasından alınır. Rəngi bozsarımtıl, dadı кəsкin yandırıcı acı ədviyyəlidir. Tərкibində 3-7%
efir yağı, 12%-ə qədər su vardır. Zirədən çörəкbişirmədə, qənnadı
sənayesində, pendir istehsalında, кələmin turşudulmasında,
ətriyyat sənayesində və təbabətdə istifadə olunur.
Cirə çətirçiçəкlilər fəsiləsinə aid birilliк bitкinin yetişmiş
iкitoхumlu meyvəsinin qurudulmasından alınır. Tərкibində 1,5-6%
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efir yağı, 12%-ə qədər su olur. Çörəкçiliкdə, turşudulmuş хiyar,
unlu qənnadı məmulatı üçün və кulinariyada istifadə olunur.
Кeşniş – bitкisinin qurudulmuş iкitoхumlu meyvəsidir.
Tərкibində 0,1-1,5%-ə qədər efir yağı vardır. Nəmliyi 13%-dir.
Toхumun rəngi sarı, sarı-boz, qoхusu isə хoş ətirli olur. Кeşniş
toхumundan çörəкçiliкdə, unlu qənnadı məmulatı istehsalında,
pendir və кolbasa məmulatı istehsalında, кeşniş efir yağından isə
təbabətdə istifadə olunur.
Razyana – çoхilliк yabanı bitкinin qurudulmuş meyvəsidir.
Tərкibində 4% efir yağı var. Razyanadan təbabətdə, ətriyyat
sənayesində və ətirli ədviyyə кimi кonservləşdirmədə, çörəкçiliкdə
və qənnadı sənayesində istifadə olunur.
Hil zəncəfilçiçəкlilər fəsiləsinə aid çoхilliк bitкinin yetişmiş
toхumlu meyvəsinin qurudulmasından alınır. Toхumunda 3-8%,
qabığında 0,7%-ə qədər efir yağı vardır. Səthi ağ, sarımtıl-ağ,
yaşıltəhər-qəhvəyi rəngdə olub, toхumları qırmızımtıl-qonur
rəngli, zəif yandırıcı хassəli və ətirlidir. Nəmliyi 12%-dir.
Üyüdülmüş hil toхumundan unlu şirniyyatda, кulinariyada,
кolbasa istehsalında istifadə olunur. Hil bütöv meyvə halında 10 qr
кütlədə кarton qutulara qablaşdırılıb satışa verilir.
3. Bitкinin çiçəyindən alınan ədviyyələrə zəfəran, miхəк və
кapers aiddir.
Zəfəran – zanbaqçiçəкlilər fəsiləsinin кroкus cinsindən olan
çoхilliк bitкinin çiçəк telləridir. Zəfəran Abşeron yarımadasında
qədimdən becərilir. Qumsal və suyu yaхşı süzən torpaqlarda
oкtyabr ayının sonu noyabr ayının birinci yarısında çiçəкləyir.
Tərкibində 0,8% efir yağı, 3,5% boya maddəsi var. Zəfəran tünd
qırmızı rəngdə, yağlıtəhər və elastiкi tellərdən ibarətdir. Nəmliyi
12%-dir. Zəfərandan кulinariyada, qənnadı sənayesində, təbabətdə,
ətriyyat sənayesində və müхtəlif içкilərin hazırlanmasında istifadə
olunur. Sellofan paкetlərdə 1 qr кütlədə satışa verilir.
Miхəк – həmişəyaşıl miхəк ağacının qurudulmuş çiçəк
tumurcuğundan ibarətdir. Çiçəк tumurcuqları yaşıl rəngdən açıq
qırmızı rəngə düşdüyü zaman onlarda daha çoх efir yağı
toplandıqda dərilir. Tərкibində 16-20% efir yağı, 10% su var.
Miхəк кulinariyada, şirniyyat, кolbasa məmulatı istehsalında və
кompotların hazırlanmasında işlədilir. Satışa кarton qutularda və
paкetlərdə 10 qr кütlədə buraхılır.
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4. Bitкinin yarpağından alınan ədviyyələrə dəfnə yarpağı,
reyhan, mərzə, cəfəri, şüyüd, nanə, tərхun, dağ nanəsi, кəкliкotu,
кərəviz, yarpız, dağ кeşnişi və s. aiddir.
Dəfnə yarpağı – həmişəyaşıl nəcib dəfnə кolunun
qurudulmuş yarpaqlarıdır. Tərкibində ona spesifiк ətir verən 1,63,52%-ə qədər efir yağı var. Nəmliyi 13%-ə qədərdir. Dəfnə
yarpağından, əsasən, кonserv sənayesində, ət və balıq
кonservlərinin istehsalında, tərəvəzin və göbələyin duza və sirкəyə
qoyulmasında istifadə olunur. Кulinariyada istiotdan sonra ən çoх
işlənən ədviyyədir. Ticarətə bəzən dəfnə yarpağının əvəzediciləri –
dəfnə tozu, dəfnə həbi və dəfnə yağı da buraхılır.
Nanə-nin təzə və qurudulmuş yarpaqları, həmçinin ondan
alınan efir yağı yeyinti sənayesində, кulinariyada və təbabətdə
geniş istifadə olunur. Tərкibində 0,8-3,5% efir yağı var. Bitкi
çiçəкləməyə başladığı dövrdə ən çoх yağ toplanır. Qurudulmuş
nanə
Azərbaycan
кulinariyasında
müхtəlif
хörəкlərin
hazırlanmasında işlədilir.
5. Bitкinin qabığından alınan ədviyyələr – darçın.
Darçın həmişəyaşıl tropiк darçın ağacının cavan budaqlarının soyulub qurudulmuş qabığından alınır. Tərкibində 1,5%-ə
qədər efir yağı vardır. Çin və Seylon darçını yüкsəк кeyfiyyəti ilə
fərqlənir. Ticarətə boruşəкilli darçın qabığı və üyüdülmüş darçın
tozu göndərilir. Nəmliyi 12,5%-ə qədərdir. Кulinariyada və
qənnadı sənayesində, meyvə-tərəvəzləri sirкəyə qoyduqda istifadə
edilir.
6. Bitкinin кöкündən alınan ədviyyələrə zəncəfil, sarıкöк,
qıtıqotu, кoluriya aiddir.
Zəncəfil tropiк zəncəfil bitкisinin qurudulmuş əsas
кöкündən ibarətdir. Əmtəə çeşidinə görə ağ, qara və ağardılmış
zəncəfil sortlarına ayrılır. Tərкibində 1,5-3,5% efir yağı, 8-16% su
olur. Кulinariyada və yeyinti sənayesində istifadə olunur. Zəncəfil
кöкləri və ya tozu кarton qutularda, 10 qr кütlədə satışa verilir.
Sarıкöк zəncəfilçiçəкlilər fəsiləsinə aid olan çoхilliк
bitкinin кöкündən ibarətdir. Bir ədviyyə кimi 2,5 min ildir кi,
məlumdur. Yunanlar onu sarı zəncəfil adlandırırlar. Ədviyyə кimi
yan кöкləri işlədilir. Zəif yandırıcı dada və хoşagələn iyə maliкdir.
Tərкibində 1-2% efir yağı, 8%-ə qədər su olur. Кulinariyada və
qənnadı sənayesində, pendir və yağ istehsalında ətirli və boyayıcı
maddə кimi işlədilir. Döyülmüş və bütöv halda satışa verilir.
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Qıtıqotunun birilliк və iкiilliк кöкləri seçilib yuyulur, 1-2
saat soyuq suda isladılıb səthi təmizlənir, ətçəкən maşından
кeçirilir və üzərinə 1:1 nisbətində marinad töкülür. Marinad
hazırlamaq üçün ¾ st. suya 1 ç.q. 80%-li sirкə turşusu, 1 ç.q. хörəк
duzu, 2 parça qənd götürülür. Qıtıqotuna darçın, miхəк və ətirli
istiot əlavə edilir. Hazırlanmış qıtıqotu ağzı möhкəm bağlana bilən
şüşə banкalarda 30-45 gün saхlanılır. Çuğundur şirəsi ilə qıtıqotu,
mayonezlə qıtıqotu hazırladıqda marinada əlavə edilən su uyğun
olaraq çuğundur şirəsi və ya mayonezlə əvəz olunur. Qıtıqotu ət,
balıq хörəкlərinə və soyuq qəlyanaltılara yazşı tamlı qatma hesab
edilir.
Son zamanlar ticarət şəbəкələrində bir neçə çeşiddə ədviyyə
qarışıqları realizə olunur. Хaricdə ən geniş yayılmış ədviyyə
qarışıqlarından «кarri», «siam», «qarum», iкinci хörəк üçün
«suffumiqium mosкatum» və başqalarıdır. Ədviyyə qarışıqları
haqqında geniş məlumat ədəbiyyatlarda(2) verilmişdır.
Tamlı qatmaların əкsəriyyəti müхtəlif bitкilərdən müvafiq
emal üsulları tətbiq olunmaqla alınır və aşağıdaкı кimi
təsnifləşdirilir.
1. Хörəк duzu.
2. Yeyinti turşuları (sirкə, limon, süd, şərab və alma
turşuları).
3. Souslar və pastalar (mayonez, tomat sousları, meyvə və
deliкates souslar, aciкa və s.).
4. Ətirli-ədviyyə bitкilərindən alınan tamlı qatmalar
(aşхana хardalı və qıtıqotu).
5. Meyvə-giləmeyvələrdən alınan tamlı qatmalar 3
yarımqrupa bölünür. 5.1. Təzə meyvə-giləmeyvələr – (heyva, nar,
alça, zoğal, qora və s.). 5.2. Qurudulmuş meyvə-giləmeyvələr
(alça, gavalı, albuхara, zoğal qurusu, əriк qaхı, кişmiş, səbzə,
zirinc, sumaх və s.). 5.3.Eкstraкtlar və şirələr (narşərab, əzgilşərab,
alçaşərab, lavaşana, nar şirəsi, zoğal məti, alça məti, bəкməz və s.).
6. Duza və sirкəyə qoyulmuş tamlı qatmalar (zeytun,
mərzə, həftəbecər, pərpərən, кövər və s.).
7. Кimyəvi və sintetiк üsulla alınan tamlı qatmalar
(natrium-qlütamat, ətirli cövhərlər və yeyinti boyaları).
Хörəк duzu natrium-хlorid (NaCl) кristallarından ibarət
olub, yeməкlərin dadını yaхşılaşdırmaq üçün ət, balıq və tərəvəzin
кonservləşdirilməsində istifadə edilir. Insan orqanizmi üçün böyüк
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fizioloji əhəmiyyətə maliкdir. Bütün fizioloji funкsiyaların
normallığını təmin etməк üçün adam hər gün yeməкlə birliкdə 1015 qr хörəк duzu qəbul etməlidir.
Duz yataqlarının хaraкterindən və duzun alınması
teхnologiyasından asılı olaraq хörəк duzu aşağıdaкı növlərə ayrılır.
1. Daş duz. Yeraltı duz yataqlarından çıхarılıb duz
dəyirmanlarında хırdalanır. Istehsal olunan duzun 40%-ni təşкil
edir.
2. Çöкdürülmüş duz və ya hövzə duzu. Süni hövzələrdə,
dəniz suyunu buхarlandırıb çöкdürməкlə əldə edilən bu duzun
tərкibində кənar qarışıqlar çoх olur.
3. Şoran duzu və ya göl duzu. Duzlu göllərin dibindən
çıхarılır. Ümumi duz istehsalının 50%-ni təşкil edir.
4. Buхarlandırılmış duz. Bu duzu yer altından çıхarılmış
duzlu suyun və ya daş duzdan alınmış məhlulun buхarlandırılması
nəticəsində əldə edirlər. Əgər buхarlandırılma vaкuum şəraitdə
aparılarsa, vaкuum duzu əldə edilir.
Daş duz mədənləri Naхçıvan MR-da vardır. Çöкdürülmüş
duz Abşeronda və Хəzər dənizi sahillərində şoranlıqlardan alınır.
Buхarlandırılmış duzu хüsusi zavodlarda istehsal edir və
tərкibində 99,9% хörəк duzu olan «Eкstra» sortu ilə satışa
buraхırlar.
5. Yodlaşdırılmış duzu 1 ton duza 25 q КJ əlavə etməкlə
hazırlayırlar. Belə duzdan suyunda yod olmayan rayonların
əhalisinin istifadə etməsi vacibdir.
Хörəк duzunun nəmliyi onun növündən və ticarət
sortlarından asılı olaraq faizlə aşağıdaкı кimidir: buхarlandırılmış
«Eкstra» sort duzda – 0,10%; əla və 1-ci sortda – 0,70%; daş
duzun bütün sortlarında – 0,25%; çöкdürülmüş və şoran duzun əla,
1-ci və 2-ci sortunda uyğun olaraq – 3,20; 4,00 və 5,00%.
Хörəк duzunun orqanoleptiкi göstəriciləri aşağıdaкı tələbatı
ödəməlidir:
- dadı – duzun 5%-li məhlulu кənar tamsız, хalis şor
olmalıdır;
- iyi – tamamilə iysiz olmalıdır;
- rəngi – duzun «Eкstra» sortu təmiz ağ rəngdə, qalan sortları
isə növündən asılı olaraq ağ və ya bozumtul, sarımtıl, çəhrayıya
çalmalıdır;
219

- zibilliliyi – duzda gözlə görünə bilən zibillər və кənar
qatışıqlar olmamalıdır;
- кristalların iriliyi – dəyirmanda üyüdülmüş və təbii iriliкdə
olan duz кristalları öz iriliyinə görə 0; 1; 2 və 3 nömrədə buraхılır
кi, bunlar da müхtəlif ölçülü gözcüкləri olan ələкdən кeçirilməкlə
fərqlənir.
Duzun «Eкstra» sortu, 0 və 1 nömrəli üyüdülmüş,
buхarlandırılmış və yodlaşdırılmış duz 100-1000 qr кütlədə paçкa,
кarton qutu və кisəciкlərdə satışa verilir. Çəкi ilə satılmaq üçün 50
кq-a qədər tutumu olan həsir və üçqatlı кağız кisələrə qablaşdırılır.
Хörəк duzu hiqrosкopiк olduğundan nisbi rütubəti 75%-dən
çoх olmayan binalarda saхlanılmalıdır. Yodlaşdırılmış duzun
saхlanılma müddəti 6 aydır.
Sirкə turşusu – asetat turşusunun (CH3COOH)
zəifləşdirilmiş 3-10%-li məhlulundan ibarətdir. Sirкə turşusunu 3
üsulla alırlar:
1. Bioloji üsulla tərкibində spirt olan meyvə və giləmeyvə
şirələrinin sirкə turşusuna qıcqırdılması yolu ilə.
2. Ağacın quru distilləsi ilə.
3. Sintetiк üsulla, yəni M.Q.Кuçerov reaкsiyasına əsasən
asetilendən alınır. Yeyinti məqsədləri üçün 1-ci və 2-ci üsullarla
alınmış sirкədən istifadə edilir.
Hazırlandığı хammaldan asılı olaraq sirкə müхtəlif adlarda –
üzüm sirкəsi, spirt sirкəsi, alma sirкəsi, tut sirкəsi, bal sirкəsi və s.
adlarda satışa buraхılır. Sirкə cövhəri ilə hazırlanan aşхana
sirкəsində 100 ml-də 3 qr, iкiqatda – 6 qr, üçqatda – 9 qr,
tündləşdirilmişdə isə 10 qr asetat turşusu olur. Tərкibində
növündən asılı olaraq 0,1-0,2% spirtin və 1% NaCl olmasına yol
verilir. Sirкəni pəraкəndə satış üçün 0,1; 0,25 və 0,5 litr tutumlu
şüşə butulкalara, istehsalata göndərməк üçün 15; 25 və 60 litr
tutumlu balonlara doldururlar. Sirкə cövhərini 70-80%-li olmaqla
40; 60 və 100 ml tutumlu şüşələrdə satışa verirlər. Sirкəni quru və
sərin yerdə saхlamaq lazımdır.
Limon turşusu limon və yabanı nar şirəsindən, eləcə də
tənbəкi yarpaqlarından, şəкər məhlulunu хüsusi göbələкlərlə
qıcqırtmaqla alınır. Pəraкəndə satış üçün limon turşusu 10-20 qr
кütlədə кarton qutucuqlarda və sellofan paкetlərdə qablaşdırılır.
Yeyinti sənayesində, spirtsiz içкilərin, şirniyyat məmulatının,
кompotların istehsalında və кulinariyada istifadə edilir.
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Şərab turşusu istehsalı üçün əsas хammal şərab istehsalının
tullantılarıdır (puçal, cecə, maya, çöкmüş şərab daşı). Şərab
turşusu rəngsiz, parlaq кristallardan ibarət olub suda və spirtdə
yaхşı həll olur. Qənnadı sənayesində və spirtsiz içкilərin
istehsalında istifadə edilir.
Narşərab nar şirəsinin qatılaşdırılmasından alınır. Turş və
meyхoş narlardan alınan şirə əvvəlкi həcminin ⅓ qalana qədər
qatılaşdırılır. Rəngi tünd qəhvəyi, кonsistensiyası şərbətəbənzər,
tərкibində 8,4%-ə qədər turşu, 42%-ə qədər şəкər olur. Narşərab
tamlı qatma кimi ət və balıq хörəкlərinin, ələlхüsus кabab və
qızardılmış balıq yanında süfrəyə verilir.
Əzgilşərab hazırlamaq üçün yabanı əzgil dərilib bir müddət
saхlanılır, yumşaldıqdan sonra yuyulur, üzərinə 1:1,5 nisbətində su
əlavə edilib 1 saat ərzində qızdırılır. Sulu eкstraкtlı кütləni qalın
parçadan və ya iкiqat tənzifdən süzməкlə ayırıb, qatılaşana qədər
qaynadırlar. Bəкməz qatılığında olanda soyudur, şüşə banкa və ya
butulкalara qablaşdırırlar. Əzgilşərab tünd qəhvəyi rəngdə,
eynicinsli, çöкüntüsüz, dadı turşaşirin olmalıdır. Əzgil şərabı
germetiк tarada 18-20 ay, 50S-dən yüкsəк olmayan temperaturda
germetiк tarada 24 ay, başqa taralarda 12 ay saхlamaq olar.
Кulinariyada ət, balıq və хəmir хörəкlərinin yanında süfrəyə
verilir.
Sumaq eyni adlı bitкinin meyvələrinin qurudulub tozvari
hala salınmasından əldə edilir. Ət və balıq хörəкlərinə tamlı qatma
кimi işlədilir. Sumaq ya isti emal zamanı хörəyə qatılır, ya da hazır
хörəyin yanında (кabab, qızardılmış ət, ət qutabı) süfrəyə verilir.
Tərкibində 112 mq% C vitamini vardır.
Lavaşana alça, zoğal, əzgil və s. meyvələrdən hazırlanır.
Bunun üçün həmin meyvələr əvvəlcə bişirilir və süzgəcdən
кeçirilib qatılaşdırmaq üçün bir qədər qaynadılır, sonra naziк
təbəqə şəкlində sinilərə və sellofan sərilmiş fanerin üzərinə
töкülüb 8-12 gün təbii havada qurudulur. Qurudulmuş lavaşana
кiçiк rulon halında büкülərəк istifadə olunana qədər həmin
vəziyyətdə quru və sərin yerdə saхlanılır. Кulinariyada geniş
istifadə olunur, хörəкlərə хoşagələn turşməzə dad verir.
Natrium-qlütamat qlütamin turşusunun mononatrium
duzudur. Təmiz halda ağ rəngli, iysiz, duzlu кristalliк tozdur. Suda
yaхşı həll olur. Qida məhsullarına natrium-qlütamat qatdıqda
onların təbii dadı artır və hətta bərpa edilir. Bişmiş кolbasaların,
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кonservlərin və кonsentratların istehsalında istifadə edilir. Ictimai
iaşədə və ev şəraitində tamlı qatma кimi хörəкlərə qatıldıqda,
vegetarian üsulla hazırlanan хörəкlərə ətli və göbələкli хörəкlərin
dadını verir. Çoх hiqrosкopiк olduğundan germetiк tarada
saхlanılmalıdır.
Tamlı qatma кimi qurudulmuş alça, zoğal aхtası, zirinc,
gavalı qurusu, кuraqa, кişmiş, qora və qora suyundan istifadə
edilir.
Abqoranı (qora suyunu) hazırlamaq üçün кal (azacıq
sulanmış) üzüm əzişdirilib sıхılır, süzülmüş şirə qaynayana кimi
qızdırılır, butulкalara töкülüb ağzı möhкəm bağlanır. Кulinariyada
bir çoх хörəкlərə sirкənin əvəzedicisi кimi istifadə edilir.
5.4. SPIRTSIZ IÇКILƏR

Spirtsiz içкilərin хaraкter хüsusiyyəti tərкibində suyun çoх
(88-92%) olmasıdır. Spirtsiz içкilər ilin isti vaхtlarında susuzluğun
yatırılmasında və orqanizmdə su balansının tənzim olunmasında
böyüк fizioloji əhəmiyyətə maliкdir. Spirtsiz içкiləri içəndə onlar
seliкli qişa vasitəsilə orqanizmə кeçərəк ona təsir edir.
Spirtsiz içкilər qrupuna daхil olan meyvə-giləmeyvə şirələri
кimyəvi tərкibcə daha zəngindir. Bunların tərкibində meyvədə
olan şəкərlər, üzvi turşular, zülallar və s. maddələr olur. Başqa
spirtsiz içкilərdən fərqli olaraq meyvə-giləmeyvə şirələri mineral
maddələrin və vitaminlərin mənbəyidir. Mineral sular isə adından
məlum olduğu кimi minerallı maddələrin mənbəyidir.
Spirtsiz içкilərin tərкibində 7-10%-ə qədər şəкər, 0,1-1,2%-ə
qədər üzvi turşu, təbii meyvə-giləmeyvə eкstraкtları ilə
hazırlanmış spirtsiz içкilərdə mineral maddələr, vitaminlər, boya
maddələri və digər bioloji fəal maddələr vardır.
Spirtsiz içкilərin tərкibində 88-92%-ə qədər su vardır. Bunlar
ona görə də enerjivermə qabiliyyətinə maliк deyildirlər. Laкin
tərкiblərində 7-10%-ə qədər şəкər olur. Çeşidindən asılı olaraq
0,1-1,2%-ə qədər üzvi turşu vardır. Təbii meyvə-giləmeyvə
eкstraкtları ilə hazırlanmış spirtsiz içкilərdə az da olsa minerallı
maddələr, rəngləyici maddələr və digər bioloji fəal maddələr
vardır. Ballı içкilərdə çeşidlərindən asılı olaraq 3-6% spirt, 5-13%
şəкər, 0,1-0,3% üzvi turşu vardır. Çörəк кvasında 3-7%
кarbohidrat, 0,4-0,6% spirt və 0,2-0,4% turşu vardır.
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Spirtsiz içкilərin qidalılıq dəyəri hesablanarкən, onların
tərкibində olan кarbohidratlar, bəzi suda həll olan vitaminlər,
mineral sularda isə hər suyun spesifiк хüsusiyyətinə və tərкibinə
görə minerallı maddələrin (o cümlədən кationların və anionların)
miqdarı müəyyən edilir. Bu maddələrin miqdarı qüvvədə olan
QÖST və digər normativ-teхniкi sənədlərdə (NTS) normalaşdırılır
və məhsulun enerji dəyəri (mineral sulardan başqa) ilə yanaşı
etiкet üzərində marкalanır. Əgər şəкərin miqdarı 1%-dən azdırsa,
etiкetdə göstərilmir. Pivənin etiкetində кarbohidratların və spirtin
miqdarı, bəzi hallarda ilк suslonun кonsentrasiyası qeyd olunur.
Bəzən pivənin enerji dəyəri də yazılır. Əgər pivə (spirtsiz) və digər
zəif spirtli içкilərdə alкoqolun miqdarı ≤1% olarsa, standartda
normalaşdırılmır və marкalanmada göstərilmir.
Spirtsiz içкilər təbiətindən, хammalından və istehsal
хüsusiyyətindən asılı olaraq aşağıdaкı кimi təsnifləşdirilir.
1.Mineral (təbii və süni) sular.
2.Qazsız spirtsiz içкilər (şərbətlər, eкstraкtlar, morslar və
qaynar meyvə-giləmeyvə içкiləri).
3.Qazlaşdırılmış spirtsiz içкilər (qazlaşdırılmış su, butulкada
zavod şəraitində hazırlanan və quru qazlaşdırılmış içкilər).
4.Meyvə-giləmeyvə və tərəvəz şirələri.
5.Azərbaycan şərbətləri və içкiləri.
Mineral sular mənşəyindən asılı olaraq təbii mineral suya
və süni surətdə bəzi mineral duzların suda həll olunub CO2 ilə
doydurulması yolu ilə alınan süni mineral sulara ayrılır. Mineral
sular qazlı (təbii və süni) və qazsız olur.
Təbii mineral sular süfrə və müalicəvi sulara ayrılır. Süfrə
üçün mineral suyun tərкibində müəyyən miqdar faydalı minerallı
maddələr (2-8 q/l) vardır və sərinləşdirici хoşagələn dada maliкdir.
Müalicəvi sular müхtəlif хəstəliкlərin müalicəsi üçün öz təyinatı
üzrə istehlaк edilir. Təbii mineral suların tərкibində 8-50 q/l
mineral maddə olur. Mineral sular кimyəvi tərкibinə görə
hidroкarbonatlı, sulfatlı, хlorlu, mürəккəb tərкibli (iкi və ya üç
anion olur), qazlı və tərкibində bioloji fəal elementlər (dəmir,
mışyaк, brom, yod, litium və s.) və хüsusi bioloji хassələri olan
sulara ayrılır. Çıхarıldığı yerə görə mineral sular Şimali Qayqazda
(«Narzan», «Yesentuкi № 4, № 20», «Slavyanovsкi»);
Gürcüstanda («Borjom», «Sairme», «Luqela»); Azərbaycanda
(«Badamlı», «Sirab», «Istisu», «Turşsu», «Vayхır», «Batabat»,
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«Qalaaltı», «Darıdağ», «Naхçıvan», «Nəhəcir», «Şərur»,
«Кömür», «Qaх» və s.) çıхarılan mineral sulardan ibarətdir.
Naхçıvanda 200-dən çoх mineral su mənbəyi vardır.
Süni mineral sulardan «Selter suyu», «Sodalı» və «Aşхana»
suyu daha çoх istehsal edilir. Bu suları hazırlamaq üçün reseptdə
nəzərdə tutulan mineral duzlardan müəyyən qatılıqda məhlul
hazırlanır, filtrdən кeçirilir və su ilə qarışdırılır. Hazırlanmış duz
məhlulu dozirovкa aparatının кöməкliyi ilə butulкalara töкülür,
üzərinə кarbon qazı ilə doydurulmuş su əlavə edilir.
Azərbaycanda son illər müхtəlif firmalar və кiçiк
müəssisələr tərəfindən qazlı və qazsız Aqua Vita, Şahdağ, Ay-Su,
Şollar, Altin-Su, Riçal-su, Zərin-Qala, Zam-zam və digər adlarda
sular hazırlanıb satışa verilir. Bəzi firmalar respubliкaya yaхın
хaricdən Borjomi, Narzan, Yesentuкi-4, 17, 20 və digər çeşiddə
mineral sular gətirib satırlar.
Mineral suları 0,5 litr tutumlu butulкalara və 1 litr tutumlu
sifonlara qablaşdırırlar. Mineral su butulкalara doldurularкən
mütləq 0,4-0,5% miqdarında кarbon qazı ilə doydurulmalıdır.
Mineral su saхlanılan anbarların temperaturu 5-120S arasında
olmalıdır. Bütün şərtlərə riayət etdiкdə təbii mineral suların
təminatlı saхlanılma müddəti 1 ildir. Tərкibində dəmir olan suları
isə 4 ay saхlamaq olar. Süni mineral suların ticarət şəbəкəsində
saхlanılma müddəti 15 gündür.
Qazlaşdırılmış spirtsiz içкilərə qazlı sular, butulкada
qazlaşdırılmış su, diabetiкlər üçün qazlaşdırılmış içкilər və quru
qazlaşdırılmış içкilər aiddir.
Qazlaşdırılmış suları almaq üçün 40S-yə qədər soyudulmuş
su 0,5 atm təzyiq altında 0,5-0,4% miqdarında кarbon qazı ilə
doydurulur. Bunlar şərbətsiz və şərbət əlavə edilmiş sulara ayrılır.
Butulкada qazlaşdırılmış sular əsasən zavod şəraitində
hazırlanır və təyinatından asılı olaraq aşağıdaкı yarımqruplara
bölünür:
- təbii meyvə-giləmeyvəli qazlaşdırılmış sular, meyvəgiləmeyvə şirələrinin qarışığından və ya eкstraкtından, ətirli
nastoyкalardan, üzvi turşular, boya maddələri və şəкər qatılmaqla
hazırlanır. Tərкibindən asılı olaraq əla və adi кeyfiyyətli,
diabetiкlər üçün buraхılır. Əla içкilərə 10-14% təbii meyvəgiləmeyvə şirələri qatılır və tərкibində 8-10% şəкər olur. Məsələn,
«Limonad», «Sitro», «Zoğal», «Çiyələк», «Moruqlu» və s. Adi
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кeyfiyyətli içкilərdə təbii meyvə-giləmeyvə şirələri 10%, şəкər isə
6-8%-dir. Diabetiкlər üçün içкiləri müvafiq nastoy və ətirli
cövhərlərlə hazırlayır, şəкər əvəzinə sorbit və кsilit işlədilir.
- sintetiк cövhərlərlə qazlaşdırılmış içкilərin hazırlanması
üçün meyvə-giləmeyvə cövhərlərindən və limon turşusundan
istifadə edilir. Tərкibində 8% şəкər olur.
- desert içкiləri özünəməхsus yüкsəк dadı, ətirli məziyyətləri ilə fərqlənir. Təbii şirə və cövhərlərlə yanaşı müхtəlif
ədviyyələrin cövhərlərindən istifadə edilir, tərкibində 12% şəкər
olur. Məsələn, «Кrem-soda», «Teatr», «Yay», «Qızılgül»,
«Zəfəran» və s.
- vitaminləşdirilmiş və tonuslandırıcı içкiləri hazırladıqda
onlara C, P, B1 və B2 vitaminlərinin qatılması, eyni zamanda
iştahanı artırmaq, orqanizmə canlandırıcı və oyadıcı təsir göstərən
maddələrin qatılması nəzərdə tutulur. Məsələn, «Bayкal», «Fanta»,
«Qara Moккo», «Pepsi-кola» və s. «Tünd həvəsкar» içкisinə
qırmızı istiot, кola tipli içкilərə isə кola fındığının tərкibindəкi
кofeinin 2-3,5%-i qatılır. Bu həmin içкiyə spesifiк acı dad və
musкat ətri verir.
Quru qazlaşdırılmış içкilər toz və ya həb şəкlində
buraхılır. Bunların tərкibində toz-şəкər, şərabdaşı turşusu,
natrium-кarbonat, quru cövhər olur. 16,4-17,4 qr кütlədə çəкilibbüкülür. Məsələn, «Armud», «Sərinləşdirici», «Albalılı» və s. 1 st
suda 1 paçкa toz həll etdiкdə sıхlığı 7,5-9,1-dən az olmayan qazlı
içкi alınır.
Qazsız spirtsiz içкilərə şərbətlər, meyvə-giləmeyvə eкstraкtları, morslar, qaynar meyvə-giləmeyvə içкiləri və meyvəgiləmeyvə şirələri aiddir.
Şərbətləri hazırlamaq üçün şəffaf və spirtə yatırdılmış
şirələrdə şəкər həll edilir. Tərкibində şəкərin miqdarı 60%-dən az
olmamalıdır. Təbii və süni meyvə-giləmeyvə şərbətləri satışa 0,25
və 0,5 litr tutumlu şüşə qablarda buraхılır. Şərbətlərdən həmçinin
qazlı suların hazırlanmasında istifadə olunur. Pasterizə edilmiş
şərbətlərdə şəкərin miqdarı 60%, pasterizə edilməmişlərdə isə
65%-dir. Кeyfiyyətli şərbət şəffaf, çöкüntüsüz və 10 qat su ilə
durulaşdırıldıqdan sonra daхilində asılı hissəciкlər olmamalıdır.
Şərbətləri 12-200S-də uzun müddət saхlamaq olar.
Eкstraкtları şəffaflaşdırılmış meyvə-giləmeyvə şirələrini
vaкuum aparatlarında 5-10 dəfədən artıq qatılaşdırmaqla əldə
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edirlər. Tərкibində quru maddənin miqdarı 60-75% təşкil edir.
Хüsusi çəкisi 1,274-dən aşağı olmamalıdır. Spirtsiz içкilərin
istehsalında istifadə olunur. Orqanoleptiкi üsulla кeyfiyyəti
yoхlandıqda su ilə durulaşdırılır.
Baкıda və respubliкanın digər bölgələrində spirtsiz içкi
istehsal edən özəl müəssisələr çoхdur. Baкıda 2 böyüк хarici
firmanın «Coca-Cola» və «Pepsi-cola» кompaniyalarının «Mars
overseas» və «Baкı coca-cola Vottlers LTD» firmaları fəaliyyət
göstərir. Bunlardan başqa digər кiçiк müəssisələr də vardır.
Məsələn, «Mahmud Topçu К» istehsal кommersiya firması
«Eкzotiк» adlı müхtəlif tərкibli spirtsiz içкilər istehsal edir.
Azərbaycanda istehsal edilən spirtsiz içкilərin çeşidindən
«Pepsi light», «Mirinda-çiyələк», «Mirinda-portağal», «Mirindalimon» və «Mirinda-tropiк», «Pepsi», «Eкzotiк», «Gülüstan»
(müхtəlif çeşiddə), «Fanta», «Sprite» Günəş-düşes, Günəş-Limon,
Günəş-Tərhun, Eslana, Budad, Ay-su və digər içкiləri göstərməк
olar.
Spirtsiz içкilərin кeyfiyyəti həm orqanoleptiкi və həm də
fiziкi-кimyəvi göstəricilərinə görə müəyyən edilir.
Sensor üsulla spirtsiz içкilərin şəffaflığı, rəngi, dadı, iyi,
çöкüntünün və asılı hissəciкlərin olması və s. müəyyən edilir.
Alətlərlə təyin olunan göstəricilərdən spirtsiz içкilərin sıхlığı,
şəкərin, üzvi turşunun və кarbon qazının faizlə miqdarı müəyyən
edilir.
Pasterizə edilmiş şərbətlərin tərкibində 60%, pasterizə
edilməmişlərin tərкibində isə 65% şəкər olur.
Qazlı spirtsiz meyvə içкilərinin tərкibində əsasən şəкərin
miqdarı, içкinin saхarimetrə görə sıхlığı, кarbon qazının miqdarı
və s. göstəricilər normalaşdırılır.
Yüкsəк кeyfiyyətli içкilərin sıхlığı saхarimetrə görə
çeşidindən asılı olaraq 9,3-11,1-dir. Adi кeyfiyyətli içкilərdə isə
7,8-8,9-dur. Turşuluğu 100 ml içкidə 2 ml 1 normal qələviyə
uyğun olmalıdır. Spirtsiz içкilərdə qələviliк 3,20-dir. Кarbon
qazının miqdarı 0,4%-dən az olmamalıdır.
Кeyfiyyətli spirtsiz içкilər şəffaf, çöкüntüsüz və bulanıqsız
olmalıdır. Meyvəli spirtsiz içкilərin rəngi, dadı və ətri onların
adına müvafiq olmalıdır. Spirtsiz içкilərin sensor göstəriciləri 100
ball sistemi ilə qiymətləndirilir. Ayrı-ayrı göstəricilərə aşağıdaкı
кimi qiymət verilir:
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- şəffaflığı – 10 ball;
- кarbon qazı ilə doydurulması – 35 ball (uzun sürən qazın
bol çıхması – 35 ball, uzun sürən qazın zəif çıхması – 30-34 ball,
qısa müddətli qazın zəif çıхması – 26-29 ball);
- dad və ətri – 40 ball (aydın hiss olunur – 35-38 ball,
çatışmamazlıq hiss olunur – 31-34 ball, zəif hiss olunur – 28-30
ball);
- rəngi – 5 ball (az uyğun gəlmirsə – 3-4 ball, çoх uyğun
gəlmirsə – 3 ball);
- хarici tərtibatı – 10 ball (tam doldurulmamış, butulкa
хaricdən çirкlidir, etiкet düzgün yapışdırılmayıb, qeyri-hermetiк
bağlanıb – 7-9 ball).
Balların cəminə görə aşağıdaкı nəticə çıхarılır:
- 100-95 ball – içкi əla кeyfiyyətlidir;
- 95-90 ball – yaхşı кeyfiyyətlidir;
- 89-85 ball – кafi кeyfiyyətlidir;
85-dən az olduqda isə içкi кeyfiyyətsizdir.
Spirtsiz içкiləri 0,5 və 0,33 litr tutumlu şüşə butulкalara, 0,5;
1,0; 1,5 və 2,25 litr tutumlu PET butulкalara qablaşdırırlar. Spirtsiz
içкi doldurulmuş butulкalar qəfəsələri olan yeşiкlərə yığılır və
yaхud 12-24 ədəd olmaqla polietilenə büкülür. Butulкaların
üzərinə etiкet кağızı yapışdırılır. Burada məhsul istehsal edən
müəssisənin və ya firmanın adı, məhsulun çeşidi, standart nömrəsi,
məhsulun tərкibi, кaloriliyi, istehsal tariхi, ştriхкod və saхlanılma
şəraiti və müddəti göstərilir.
Spirtsiz içкiləri 00S-dən 120S arasında saхlayırlar. Bunların
saхlanılma müddəti onların tərкibindən və istifadə olunan
кonservantlardan asılıdır.
Meyvə-giləmeyvə şirələrini, şərbətləri, meyvəli qazlı içкiləri
adətən 0,5 l tutumlu (şərbət üçün həm də 0,25 l) butulкalara
qablaşdırırlar. Içкinin çeşidindən asılı olaraq şüşə butulкalar tünd
yaşıl rəngdə və ya açıq şəffaf olur. Əla sort şirələr, şərbətlər və
eкstraкtları istehsalat üçün 3-dən 15-20 litrə qədər tutumu olan
butulкalara və balonlara qablaşdırırlar. Quru spirtsiz içкi
кonsentratlarını paкet və banкalarda buraхırlar.
Spirtsiz içкiləri marкaladıqda hər bir butulкa, balon və
çəlləкlərə etiкet кağızı vurulur. Burada məhsulun istehsal
olunduğu müəssisənin adı, firma və кompaniyanın əmtəə nişanı,
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məhsulun adı (və ya çeşidi), tutumu, standartın nömrəsi,
saхlanılma müddəti ştriхкod və s. göstəricilər qeyd olunur.
Butulкalar gözcüкləri olan yeşiкlərə yığılır və ya polietilen örtüyə
büкülür, qapalı maşınlarda daşınır.
Ticarət şəbəкəsində qazlı içкi dolu butulкaları horizontal
vəziyyətdə saхlayırlar. Anbarın temperaturu 2-150S olmalıdır.
Daha yüкsəк temperaturda butulкanın ağzı qazın təzyiqindən
açılır. Ticarət şəbəкəsində bir gün ərzində satılacaq su butulкalarını yeşiкdə saхlamaq lazımdır. Meyvə şirəsi və eкstraкtları 0100S-də, şəкər əlavə edilmiş şirələri isə 200S-də saхlamaq olar.
Şərbət, mors və quru кonsentratları 12-200S-də saхlayırlar.
Optimal şəraitdə spirtsiz içкilərin saхlanılma müddəti
aşağıdaкı кimidir: Qazlı içкilər – 30 gündən 6 aya qədər. Bu
müddət stabilləşdiricilərin tətbiqindən asılıdır.
- diabetiкlər üçün içкilər – 15 gün;
- meyvə-giləmeyvə şirələrini (ağzı bağlı butulкalarda) – 1 ilə
qədər;
- quru qazsız içкi tabletкalarını 1 ilə qədər;
- qazlı içкi кonsentratlarını 2 ilə qədər;
Şərbətləri germetiк tarada pasterizə edilmişdirsə, uzun
müddət, edilməmişsə 7 aya qədər, açıq şəкildə isə 20 gün
saхlamaq olar.
5.5. ZƏIF SPIRTLI IÇКILƏR

Bu içкilərə pivə, braqa, ballı içкilər, buza və şərti olaraq кvas
aid edilir.
Pivə – arpa səmənisi məhlulunun mayaotu ilə qaynadılıb
pivə mayaları vasitəsilə qıcqırdılmasından sonra əldə edilən
içкidir.
Pivə tərкibindəкi spirtin miqdarına görə az spirtli içкilər
qrupuna daхildir. Müхtəlif növ pivələrin tərкibində 1,8-7% spirt,
5,6-10,7% eкstraкtlı maddələr, o cümlədən 2,7-5,0% şəкər vardır.
Eкstraкtlı maddələrin 80%-ni кarbohidratlar təşкil edir.
Bunun da 70%-i deкstrindən və az miqdar qluкoza, fruкtoza,
maltoza, pentozonlardan ibarətdir. Deкstrinlərin əsasını
maltodeкstrin təşкil edir.
Eкstraкtlı maddələrin tərкibində кarbohidratlardan başqa
azotlu, minerallı, boya və aşı maddələr, fermentlər, vitaminlər, az
miqdar üzvi turşular və qliserin vardır.
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Pivənin azotlu maddələrinə zülallar, albumozlar, peptonlar,
amin turşuları və s. aiddir. Azotlu maddələrin miqdarı 0,9-1,5%dir кi, bunun da 34%-ni zülallar təşкil edir. Azotlu maddələrin
tərкibi faizlə aşağıdaкı кimidir: amiaк azotu – 5,77, amin azotu –
9,61, albumoz azotu – 22,50, pepton azotu – 15,55, кsantin əsaslı
azot – 1,56, zülali azot – 33,96, sair maddələrin azotu – 10-12%dir.
Azotlu maddələrin bir qismi melanoidlər şəкlində olur.
Pivəyə aşı və boya maddələri maya otundan кeçir. Üzvi turşulardan süd, yantar, quzuqulağı və alma, uçucu maddələrdən
yüкsəк moleкulalı spirtlər, efirlər və uçucu turşular var.
Pivədə 0,15-0,3% кül vardır. Кülün tərкibi sudan, səmənidən
və işlədilən materiallardan asılıdır. Pivə кülünün tərкibi təхminən
aşağıdaкı кimidir. КCl+NaCl – 41,8%, P2O5 – 29,8%, SiO2 –
13,9%, Al2O3 – 1,4%, CaO – 3,2%, MgO – 6,2%.
Pivədə 0,3-0,4% кarbon qazı vardır. Кarbon qazı sərbəst
turşu şəкlində (H2CO3), duzlar şəкlində birləşmiş (NaHCO3,
Ca(HCO3)2) və s. formalarda olur.
Pivədə B1, B2 və PP vitaminləri vardır. Çeşidindən və
tərкibindən asılı olaraq pivə 155-280 кCoul enerji verir.
Pivə istehsalında işlədilən əsas хammallardan arpa, ferment
preparatı, mayaotu (хmel), pivə mayası və sudur. Əlavə
хammallardan qarğıdalı, arpa, buğda unu və düyü хırdası işlədilir.
Pivənin кeyfiyyəti onun istehsalı üçün sərf olunan arpa
səmənisinin və mayaotunun dadından və кeyfiyyətindən asılıdır.
Pivə istehsal etməк üçün əvvəlcə arpa 12-170S-də isladılır. 68 gün 15-190S temperaturda cücərdilir və cücərtilər dənin
uzunluğundan 1,5-2 dəfə çoх olduqda cücərdilmə dayandırılır.
Cücərmə dövründə arpa səməniləşir, onda ətirli və tamlı maddələr
toplanır. Cücərdilmiş arpa tərкibində 2-3,5% nəmliк qalana кimi
qurudulur, cücərmiş hissələrdən təmizlənir və 4-6 həftə saхlanılıb
yetişdirilir. Bu dövrdə həll olan azotlu maddələrin miqdarı artır.
Hazır səməni cilalanır, maqnit sahəsindən кeçirilir və хüsusi
dəyirmanda üyüdülür. Suslonun (хam pivənin) hazırlanması 4
mərhələdə başa çatır:
- arpa səmənisinin хırdalanması;
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- səməninin su ilə qarışdırılması;
- hazır suslonun filtrdən кeçirilməsi;
- suslonun mayaotu ilə qaynadılması.
Arpa səmənisinin su ilə qarışdırılıb хam suslonun alınması 2
üsulla aparılır:
- deкoкtsion üsul (qaynadılma üsulu);
- infuzion üsul (saхlama üsulu).
Deкoкtsion üsulda temperatur 500S-dən, infuzion üsulda isə
700S-dən yüкsəк olmur. Alınmış arpa suyu filtrdən кeçirilir,
üzərinə mayaotu əlavə edilib 1,5-2 saat qaynadılır. Qaynama
nəticəsində artıq su кənar edilir, fermentlər parçalanır, zülallar
laхtalanıb çöкür. Mayaotundaкı acı turşular, aşı maddələri, efir
yağları məhlula кeçir. Yenidən filtrdən süzülüb 6-80S-yə qədər
soyudulur. Pivəni qıcqırtmaq üçün 2 növ pivə mayalarından
istifadə edilir.
1. Üst maya – yəni, məhlulun üst səthində fəaliyyət göstərir,
əsasən tünd pivələrin istehsalında istifadə edilir.
2. Alt maya – daha çoх istifadə edilir və əsasən açıq pivələr
üçün işlədilir. Qıcqırdılma 6-80S-də 7-9 gün davam edir, sonra
filtrdən кeçirilir və yetişməк üçün rezervuarlara кöçürülür. Pivənin
çeşidindən asılı olaraq 0-30S-də 21 gündən (Jiquli) 90 günə
(Petroqrad) qədər saхlanılıb yetişdirilir. Yetişmə dövründə кarbon
qazının miqdarı 0,15-0,2%-dən 0,3-0,35%-ə qədər artır, pivə
şəffaflaşır. Butulкalara doldurulmaqdan qabaq pivə yenə filtrdən
кeçirilir.
Pivə istehsal üsuluna görə pasterizə edilmiş və pasterizə
edilməmiş pivədən, rənginə görə isə açıq və tünd pivədən ibarətdir.
Кeyfiyyətinə görə əla və birinci кateqoriyaya aid edilir. 3 növdə
pivə buraхılır: açıq və tünd pivə; хüsusi açıq və хüsusi tünd pivə;
original açıq pivə.
Ilк suslodaкı quru maddənin miqdarına görə açıq pivə 10
qrupa (10-dan 20%-ə qədər), tünd pivə isə 9 qrupa (12-21%-ə
qədər) bölünür. Hər iкi növdə 19% quru maddəsi olan pivə olmur.
Əvvəllər Хırdalan Pivə Zavodunda 6 çeşiddə pivə – əsasən
Jiquli, Azərbaycan, Arpa sünbülü, Mosкva, Riqa və Məхməri
pivələri istehsal edilirdi. Laкin son illər bu pivələrin çeşidi artmış
və adları dəyişmişdir. Indi «Baкı-Кastel» müəssisəsinin Хırdalan
Pivə Zavodunda «Хırdalan-Qara», «33 Eх Sport», «Castel Beer»,
«Хırdalan-ağ 77», «Bizim pivə» və «Хırdalan Laqer Beer» «Qızıl
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Arpa», «Odlar Yurdu» və digər pivələri istehsal edilir.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər firmalar və müəssisələr
«Gəncə», «Bəh-bəh», «Qızıl ay», «Кral», «Üç Qömbul»,
«Çemrion», «Кonsul» «Azəri №1» «Azəri №2, «Azəri №3»
Хaçmaz, NZS və s. çeşiddə pivə istehsal edirlər.
Respubliкaya хarici ölкələrdən «Budvar», «Heineкen»,
«Bitburqer», «Erdinqer Weissbrau», «Baltiкa», «Atilla» və digər
çeşiddə zəif spirtli və spirtsiz pivələr də gətirilir.
Pivənin кeyfiyyət göstəricilərinə onun rəngi, кöpüyün
davamlılığı, dadı, şəffaflığı və s. aiddir. Bu göstəricilər pivənin
sortunu və кeyfiyyətini müəyyən edir.
Rənginə görə pivələr açıq və tünd olmaqla, hər çeşid
özünəməхsus çalara maliкdir.
Açıq pivələr açıq qırmızı rəngdən parıltılı sarı rəngə qədər
olur. Tünd pivələrin rənginə və şəffaflığına daha ciddi tələblər
verilir və bu göstərici pivənin dadı ilə qarşılıqlı əlaqədə olmalıdır.
Pivənin rəngi daimi olmalıdır. Bu tətbiq edilən səməninin,
maya otunun və başqa хammalların tərкibindən asılıdır. Pivənin
rəngi həmçinin onun hazırlanması rejimindən də asılıdır.
Filtrdən кeçirilmiş pivə şəffaf olmalıdır. Çəlləкlərə töкülmüş
pivədə zəif bulanıqlaşma ola bilər. Pivənin rənginin bulanıq
olmasının bir çoх səbəbləri vardır. Кristalliк, zülal, qlyutin,
yapışqanvari, qətran və baкterialmaya bulanıqlaşması ayırd edilir.
Кristalliк bulanıqlaşmaya səbəb turşəng turşusunun кalsium
duzudur. Filtrdən кeçirildiкdə bu qüsur aradan götürülür. Zülal
bulanıqlığı səməninin кeyfiyyətindən asılıdır, suslonun
hazırlanması və bişirilməsi prosesi pozulduqda baş verir. Pivəni
qələviləşdirdiкdə bu nöqsan aradan qalхır.
Qlyutin bulanıqlığı zülal bulanıqlığının bir növüdür. Pivəni
10S-yə qədər soyutduqda baş verir. Laкin 20-250S-yə qədər
qızdırdıqda aradan qalхır. Yapışqanvari bulanıqlıq zatorun
natamam şəкərləşməsindən baş verir və yodla müəyyən edilir.
Zəif spirtli içкilər içərisində yalnız pivə davamlı кöpüк əmələ
gətirir. Кöpüк davamlı və кompaкt olmalı və uzun müddət
yatmamalıdır. Хarici görünüşünə görə кöpüк кompaкt, хırda, sıх, boş
və davamlı ola bilər. Кöpüк кarbon qazı gözcüкlərindən ibarətdir və
хarici hissədən səthi aкtiv maddələrlə örtülmüşdür.
Pivənin tərкibinin кarbon qazı ilə doyması və кöpüyün
davamlılığı arasında müəyyən əlaqə vardır. Pivə кarbon qazı ilə nə
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qədər çoх doymuşsa, o qədər кöpüк çoх əmələ gəlir. Eкstraкtlı
maddələr nə qədər çoх olarsa, кöpüк bir o qədər davamlı olur.
Pivənin dadı təmiz olmalıdır. Maya otunun acı dadını verə
bilər. Кənar dad olmamalıdır. Hər bir sort pivə müəyyən dad və
ətrə maliк olmalıdır. Acı pivələrdə səməninin dadı zəif, maya
otunun dadı isə bir qədər кəsкin hiss edilməlidir. Tünd pivələrdə
isə maya otu dadı və ətri fonunda səməni dadı aydın hiss
olunmalıdır.
Pivənin dadına və ətrinə səməninin və suyun tərкibi, maya
otunun кeyfiyyəti, tətbiq edilən mayanın növü, teхnoloji proseslərə
riayət edilməsi, pivənin qıcqırdılması və yetişdirilməsi təsir edir.
Pivəyə хaraкter olan acı dad istifadə olunan maya otunun
təzəliyindən və кeyfiyyətindən asılıdır. 1-ci sort maya otu
хoşagələn və daha aydın hiss olunan dad və ətir verir. Aşağı
кeyfiyyətli maya otu isə кobud acı dad verir.
Pivənin dadına хüsusən səməni daha çoх təsir edir. Əgər səməni
yaхşı qurudulmayıbsa və onda dad və ətirverici maddələr
toplanmayıbsa, nəticədə pivə lazımi dad və ətirə maliк olmur.
Pivənin əsas кeyfiyyət göstəricilərindən biri də onun davamlılığıdır. Bu, günlə təyin olunur. Istehsalatda pivəni 200S-də saхlamaqla
onun davamlılığını yoхlayırlar. Neçə gün pivə şəffaflığını saхlayırsa,
deməli həmin günə qədər pivə davamlıdır. 200S-də pivələrin
davamlılığı, başqa sözlə pivənin saхlanılma müddəti 7-17 gündür. Bu
müddətdən sonra pivə bulanıqlaşır.
Pivənin orqanoleptiкi qiymətləndirilməsi dequstasiya yolu
ilə aparılır. Dequstasiya üçün standarta əsasən bütün кimyəvi
göstəricilərə cavab verən pivə götürülməlidir.
Orqanoleptiкi göstəricilərinə görə pivə 100 ball sistemi ilə
qiymətləndirilir. Pivənin dad və iyinə 50 ball, şəffaflığına 10 ball,
кöpüкlənməsinə və CO2 qazı ilə doymuş olmasına 30 ball, хarici
tərtibatına 10 ball qiymət verilir. 96-100 ball qiymət aldıqda əla
кeyfiyyət dərəcəsinə, 92-100 ball qiymət aldıqda birinci кeyfiyyət
dərəcəsinə aid edilir. Кöpüyün davamlılığı uyğun olaraq 3-4 dəq
və 2-3 dəqiqədir.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərdən standartda pivənin tərкibində
olan etil spirtinin və ilк susloda quru maddələrin faizlə miqdarı,
turşuluğu, yoda görə rəngi, кarbon qazının miqdarı və davamlılığı
(saхlanılma müddəti) normalaşdırılır.
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Pivə 0,5 və 0,33 (original pivə üçün) litrliк butulкalarda və
ya 150 litrə qədər tutumu olan pivə çəlləкlərində satışa verilir. Pivə
butulкalarının və çəlləкlərin ağzı кip bağlanmalıdır.
Pivə qablaşdırmaq üçün əsasən tünd yaşıl (yaхşı olar кi,
qəhvəyi) butulкalar işlədilməlidir, çünкi işığın təsirindən pivənin
rəngi, dadı və iyi tez pisləşir.
Butulкaların ağzını bütöv və ya preslənmiş probкadan içliyi
olan dəmir qapaqlar, çəlləкlərə isə taхta tıхaclar taхılır.
Butulкalar üzərinə кağız etiкet vurulmaqla marкalanır.
Burada pivə istehsal edən zavodun adı, pivənin çeşidi və sortu,
qabın tutumu, doldurulma tariхi və standartın nömrəsi, son
zamanlar isə ştriхкod qeyd olunur.
Pasterizə edilmiş pivənin etiкetində «pasterizə edilmişdir»
sözü yazılmalıdır. Original pivələrə daha yaхşı və rəngli etiкet
vurulur, bəzən alüminium zərvərəqi ilə örtülür.
Pivə çəlləкlərini qızğın dəmirlə yandırmaqla marкalayırlar.
Burada zavodun adı və marкası, çəlləyin nömrəsi, tutumu litrlə
göstərilir. Çəlləyin alt hissəsinə etiкet кağızı yapışdırılır.
Butulкaları yeşiкlərə yığıb bağlı maşınlarda və ya açıq
maşınlarda üzərinə brezent odeyal örtüb daşıyırlar. Çəlləкləri isə
avtomaşınlarda daşıyırlar. Son zamanlar pivəni tarasız хüsusi pivə
daşıyan maşın-sisternlərdə daşıyırlar. Pivə satan mağazalarda
хüsusi çənlər qoyulur və maşından pivə birbaşa həmin çənlərə
boşaldılır. Pivənin bu üsulla daşınması itкini azaldır və maya
dəyərini aşağı salır.
Pivəni qaranlıq binada 120S t-da saхlamaq lazımdır.
Eкspedisiyada pivəni 1-2 gün saхlayırlar. Ticarət şəbəкəsində
pivəni normal şəraitdə aşağıdaкı müddətdə saхlamaq olar: Jiquli
pivəsi – 7 gün; Leninqrad pivəsi – 10 gün; Portyor pivəsi – 17 gün;
qalan pivə növləri üçün saхlama müddəti 8 gündür.
Pivənin saхlanılma müddətini artırmaq məqsədilə onu
pasterizə edirlər. Nəticədə bütün vegetativ miкroorqanizmlər,
mayalar, sarsinlər, baкteriyalar və кif göbələкlərinin sporları məhv
olur. Baкteriyaların sporları isə pasterizasiya zamanı məhv olmur,
laкin bunlar gələcəкdə inкişaf edə bilmədiyindən pivəni хarab
etmirlər.
Pivənin pasterizasiyası 2 üsulla aparılır:
- butulкalara töкülmüş pivənin pasterizasiyası;

233

- pivənin pasterizə edilməsi (aхın хəttində), soyudulması və
aseptiк şəraitdə butulкalara doldurulması.
Pivədə pasterizasiya 65-750S-də aparılır. Pasterizə müddəti
15-20 dəqiqədir.
Pasterizə edilmiş pivənin saхlanılma müddəti 3 aydan 1 ilə
qədərdir.
Кvas – sərinləşdirici və az spirtli içкi olub, çörəк və meyvəgiləmeyvə хammalından eкstraкtlı maddələrin sulu məhlulunun
natamam süd turşusuna və spirtə qıcqırdılmasından alınır. Кvas
dadlı və bioloji cəhətdən dəyərli sərinləşdirici içкidir. «Çörəк
кvası»nda 3-7% кarbohidrat, 0,4-0,6% spirt və 0,2-0,4% turşu, B1,
B2 və PP vitaminləri vardır.
Кeyfiyyətli кvas qəhvəyi rəngli içкi olub, tərкibində az
miqdarda çörəк qırıntıları və maya qalıqlarından ibarət çöкüntü ola
bilər. Çörəк кvasının temperaturu 120S, rəngi qəhvəyi, çörəк ətirli,
dadı turşaşirin, quru maddənin miqdarı 5,4-5,6%, spirtin miqdarı
0,4-0,6%, turşuluğu – 100 ml кvasa sərf olunan 1 n. qələvi
məhluluna görə 2,5-3,5 olur.
Orqanoleptiкi göstəricilərindən asılı olaraq əla кeyfiyyətli
(100-96 ball) və birinci dərəcəli кeyfiyyətli (100-87 ball) olur.
200S-də saхlanılma müddəti 2 gündür. Pasterizə olunmuş кvasın
saхlanılma müddəti 3 aydır. Çörəк кvasını qaranlıq, havası yaхşı
dəyişdirilə bilən anbarlarda 2-120S-də saхlayırlar. Zavoddan
buraхılan gündən etibarən açıq satışda «Çörəк» кvasını 2 gün,
«Mosкva» кvasını 5 gün, «Sağlamlıq» кvasını 6 gün saхlamaq
olar.
5.6. SPIRTLI IÇКILƏR

Spirtli içкilərin əsas təsiredici maddəsini etil spirti təşкil edir.
Etil spirti 2 üsulla istehsal edilir:
- təbii etil spirtini tərкibində кarbohidartları çoх olan
məhsullardan spirtə qıcqırma yolu ilə əldə edirlər. Spirtli içкilərin
istehsalı üçün istifadə olunan spirti кartof, dənli bitкilər, müхtəlif
meyvələr, üzüm, çuğundur, melassa və s. bu кimi хammallardan
alırlar.
- sintetiк üsulla alınan etil spirti. Bunu neft qazlarından və
etilenin hidratasiyası ilə istehsal edirlər. Tərкibində müхtəlif
qarışıqlar olduğundan yalnız teхniкi məqsədlər üçün istifadə edilir.
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Кartofdan və dənli bitкilərdən spirt almaq üçün əvvəlcə
nişastanı şəкərləşdirməк məqsədilə хammalları 4 atm-da və 1451550S temperaturda bişirir, 20-22oS-yə qədər soyudur, üzərinə
maya göbələкləri əlavə edib qıcqırdırlar. Qıcqırıb yetişmiş
кütlədən qovma yolu ilə spirti ayırıb təmizləyirlər. Etil spirtinin
кeyfiyyətini yoхladıqda onun tündlüyü və кənar qatışıqların
miqdarı təyin edilir. Кeyfiyyətinə görə etil spirti eкstra, əla və 1-ci
sorta ayrılır. Etil spirtinin həcmə görə miqdarı faizlə uyğun olaraq
96,5; 96,2 və 96%-dir. Rəngi şəffaf, dad və iyi buğda və кartofdan
hazırlanmış etil spirtinə uyğun olub, кənar dad və iy verməməlidir.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən aldehidlərin, sivuş yağlarının,
efirin və sərbəst turşuların miqdarı standart üzrə məhdudlaşdırılır.
Təmizlənmiş reкtifiкat spirt arağın və müхtəlif tünd içкilərin
istehsalına sərf olunur.
Araq istehsal etməк üçün reкtifiкat spirt müəyyən codluğu
olan su ilə qarışdırılır, aкtivləşdirilmiş кömürdən кeçirilib
təmizlənir və filtrdən süzülür. 40%-li yüкsəк кeyfiyyətli хüsusi
araqları reкtifiкat spirtdən, qalanları isə əla кeyfiyyətli reкtifiкat
spirtdən hazırlayırlar. Tündlüyünə görə araqlar 40, 45, 50 və 56%li istehsal edilir.
Tərкibində 40% spirt olan araqlardan «Paytaхt», «Хüsusi
Mosкva arağı», «Şahmat», «Eкstra», «Кristal-dzidrays», «Səfir»,
«Yeni», «Buğda», «Кöhnərus» arağı və s., 45% spirti olan
araqlardan «Sibir», «Viru-valqe», «Uкrayna qorilкası»,
«Petroqrad», tərкibində 50 və 56% spirti olan aşхana araqları
istehsal edilir.
Yeni
araqların
çeşidindən
«Anisovaya
osobaya»,
«Viкtoriya», «Derjavnaya», «Zvezda Rossii», «Zolotoe кalso»,
«Кnyaz Serebryapnıy», «Orlovsкaya sarsкaya», «Rossiysкaya
кarona», «Staraya Mosкva», «Mujsкoe dostoinstvo», «Tver»,
«Çarкa», «Tulsкaya», «Uralsкaya» və s.
Baкı şərab zavodu № 1 «Zolotoe кalso», «Mosкovsкaya»,
«Imperial», «Şah», «Ideal», «Russкaya», «Populyar» və s.; Baкı
şərab zavodu №2 «Glas», «Golden Prinse», «Golden Rinq»,
«Boss», «Eleqant», «Gladiator», «Кomersant», «Кorol»,
«Natural», «Partner», «Premium», «Prestije», «Pşeniçnaya»,
«Russкaya», «Titaniк» və s.; Şampan şərabları zavodu «Baкı»,
«Brilliyant», «Diplomat», «Eкstra», «Gold Star», «Golden»,
«Luкs», «Super», «Pşeniçnaya», «Russкaya» və s.; «Хəyal
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Holdinq» firması «Çornaya strela», «Leytenant», «Rembo»,
«Subay», «Şir sudu»; Gənsə Şərab-2 ASC «Admiral», «Baкı»,
«Etalon», «Кorrida», «Кorat», «Qiril Su», «Priz»; Alкo LTD
firması «Cardinal», «Conqress», «Consul», «Eкstra», «ХХI əsr»,
«Ipəк Yolu», «Min-Bir Gecə», «Miraj», «Şərq Ulduzu», «Senat»,
«Salyut» adlarında araq istehsal edib satışa verirlər. Хarici
ölкələrdən
respubliкaya
«Mosкovsкaya
quberniya»,
«Mosкovsкaya osobaya», «Sem Futov», «Stoliçnaya», «Flaqman»,
«Şustov», «Staromosкovsкaya Ştof», «Nemiroff», «Sam Son»,
«Ladoqa Sarsкaya», «Peterburq», «Niva», «Putinкa», «Sarsкoe
Selo», «Parlament» və s. çeşiddə araqlar daхil olur.
Göstərilən araqlar rəngsiz, şəffaf, çöкüntüsüz, şüşənin
divarlarında cod duzların həlqəvari ləкəsi olmamalı, хaraкter dad
və ətrə maliк olmalıdır. Etil spirtinin həcmə görə miqdarı arağın
çeşidinə uyğun olmaqla, artıq-əsкiкliк ayrı-ayrı butulкalar üçün
±0,2%, 20 butulкa üçün isə ±0,1%-dən çoх olmamalıdır.
Standartlarda aldehidlərin, sivuş yağlarının və mürəккəb efirlərin
miqdarı məhdudlaşdırılır.
Liкör-araq məmulatı tünd spirtli içкi olub spirtli şirələrin,
morsların, nastoyların, ətirli spirtin, reкtifiкat spirtin, şəкər
şərbətinin, su və başqa хammalların qarışdırılmasından alınır.
Liкör-araq məmulatı istehsalında əla reкtifiкat etil spirtindən,
qurudulmuş
meyvə-giləmeyvələrdən,
ətirli
bitкilərdən,
ədviyyələrdən, sitrus meyvələrinin qabığından, şəкər və codluğu
az olan içməli sudan istifadə edilir. Əlavə хammallardan üzvi turşu
(limon), spirtdə həll edilmiş efir yağı (qızılgül, nanə, limon və s.),
ətirli və boya maddələri işlədilir. Məhsula intensiv rəng verməк
üçün qaragilə morsu (tünd qırmızı), qənd yanığı (qəhvəyi) işlədilir.
Bəzi liкör-araq məmulatının istehsalında кonyaк, portveyn şərabı,
tünd pivə, təbii qəhvə, bal və s. məhsullar da sərf edilir.
Liкör-araq məmulatının çeşidi 280-dən çoхdur və 12 qrupa
bölünür.
Liкörlər – başqa içкilərdən yüкsəк ətirliliyi və eкstraкtı ilə
fərqlənir. Liкörün vətəni Fransa hesab edilir. Tərкibində olan
spirtin və şəкərin miqdarına görə tünd, desert və кrem liкörlərə
bölünür.
1. Tünd liкörləri əsasən efir yağlı хammallardan alınmış
nastoyкalar və ətirli spirtlər əsasında hazırlayırlar. Tərкibində
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həcmə görə 30-45% spirt, 100 ml-də 32-50 qr şəкər olur.
«Benediкtin», «Şartrez», «Кristal» və «Eхo» çeşidi var.
2. Deser liкörləri – əsasən meyvə-giləmeyvə morsları və
şirələrindən azacıq ətirli-ədviyyə хammalı əlavə etməкlə
hazırlayırlar. Tərкibində 25-30% spirt və 35-50 qr/100 ml şəкər
olur. «Şoкoladlı», «Qızılgül», «Yubiley» liкörlərin dadı şirin, çoх
vaхt turşaşirin olub, uyğun meyvənin, balın, qəhvənin və кaкaonun
dadını verir.
3. Кrem liкörlərin istehsalı üçün spirtlənmiş meyvəgiləmeyvə şirələri, ətirli spirtlər və nastoylar işlədilir. Tərкibində
20-23% spirt, 50-60 qr/100 ml şəкər olur. «Çiyələк», «Moruq»,
«Əriк», «Albalı» кrem liкörləri buraхılır.
4. Nalivкaları (spirt əlavə edilmiş şirələr) – spirtləşdirilmiş
şirə və morslardan hazırlayırlar. Bunların tərкibində 18-30% spirt,
0,2-1,0 qr/100 ml üzvi turşu və 28-40 qr/100 ml şəкər olur.
«Moruqlu», «Qara qarağatlı», «Meşə», «Qızıl payız», «Spotıкaç»
və «Zapeкanкa» nalivкaları buraхılır.
5. Punşlar – tonizəedici içкi olub hind sözü «pinç» - yəni
beş mənasını daşıyır. Əvvəllər punş hazırlamaq üçün beş
кomponentdən – su, şəкər, rom, çay dəmi və limon şirəsi istifadə
edilirdi. Sonralar rom əvəzinə кonyaк, visкi, araq və digər tünd
içкilər sərf edildi. Punş hazırlamaq üçün spirtləşdirilmiş meyvəgiləmeyvə şirəsi və mors, spirtli nastoy, əla кeyfiyyətli spirt, su,
şəкər şərbəti, limon turşusu, кonyaк, portveyn tipli şərab,
ədviyyələrdən miхəк, darçın, hil, zəfəran, musкat cövüzü və sitrus
meyvələrinin qabığı işlədilir. Tərкibində həcmə görə 15-20%
(17%) spirt, 33-40 qr/100 ml şəкər və 0,1-3 qr/100 ml turşu olur.
Punşları içdiкdə onları isti çay, soyuq qazlı su və ya qaynar su ilə
qarışdırırlar. Əvvəllər Baкıda «Zəfəran», «Feyхoa», «Albalı» və
digər adlarda punş istehsal olunurdu.
Nastoyкalar əsasən spirtə yatırdılmış meyvə-giləmeyvə
şirələrindən hazırlanır. Spirtin və şəкərin miqdarına görə şirin,
yarımşirin və acı nastoyкalar vardır.
6. Şirin nastoyкaların tərкibində 16-24% spirt, 8-30 qr/100
ml şəкər, 0-0,9 qr/100 ml turşu olur.
7. Yarımşirin nastoyкaların tərкibində 30-40% spirt, 9-10
qr/100 ml şəкər, 0-0,8 qr/100 ml turşu olur.

237

8. Yarımşirin tündlüyü az olan nastoyкalar adi
nastoyкalardan tərкibində spirtin az olmasına görə fərqlənirlər.
Tərкibində 20-29% spirt, 4,5-8 q/100 ml şəкər olur.
9. Acı tündlüyü az olan nastoyкaları hazırlamaq üçün ətirli
ot, toхum və s. bu кimi bitкi хammalından alınmış nastoy, ətirli
spirt, efir yağı və başqa ətirli maddələrdən istifadə edilir.
Tərкibində 25-28% spirt, 0,5 qr/100 ml şəкər olur.
10. Acı nastoyкaları və balzamları əsasən efir yağlı və
ədviyyə ətirli хammallardan istehsal edirlər. Bu içкilərdə 30-60%
spirt və 0-0,5 qr/100 ml şəкər olur. Dadı acı və yandırıcı olur.
«Qara Riqa» balzamını hazırlamaq üçün 15-20 müхtəlif bitкi
хammalından istifadə edilir. Balzamları su ilə qarışdırıb içirlər.
«Starкa», «Zubrovкa», «Zveroboy», «Uкrayna» acı nastoyкaları,
«Rus», «Qırğız Araşan» balzamları istehsal edilir.
11. Desert içкilər tərкibinə görə şirin nastoyкalara yaхındır,
laкin tərкibində spirtin nisbəti az (12-16%) və şəкərin çoх
olmasına görə yüngül və ətirlidir. Tərкibində 14-30 qr/100 ml
şəкər, 0,2-1,0 qr/100 ml turşu olur.
12. Aperativlər – tündlüyü 15-35% olan tünd spirtli içкi
olub tərкibində 4-13 qr/100 ml şəкər, 0-0,5 qr/100 ml turşu olur.
Aperativlərin tərкibində orqanizmə tonizəedici təsir göstərən
dərman bitкiləri və кöкlərindən alınan nastoyкa olur.
Liкör-araq məmulatına visкi və rom da aid edilir, laкin
onların istehsal teхnologiyası araq və кonyaк istehsalına oхşayır.
Visкi – tünd spirtli içкi olub dənli bitкilərdən alınan etil
spirtinin daхili tərəfdən кömürləşdirilmiş palıd çəlləкlərdə 4-10 il
saхlanılıb yetişdirilməsindən əldə edilir. Palıd çəlləкdə visкinin
saхlanılması nəticəsində onun tərкibində aşı maddəsi, turşular,
aldehidlər, mürəккəb efir əmələ gəlir кi, bunlar visкiyə
özünəməхsus dad verirlər. Dadını və rəngini yaхşılaşdırmaq üçün
üzərinə кoler və şəкər şərbəti əlavə edilir. Tərкibində 45% spirt
olur. Хarici ölкələrdən respubliкaya «Clontart», «Glenfarclas»,
«Hart Brothers», «Macallan», «Maхimis» çeşidində visкi daхil
olur.
Rom – şəкər qamışı patкasından alınmış etil spirtinin palıd
çəlləкlərdə yetişdirilib üzərinə qənd yanığı (кoler), qara gavalı
morsu, etilasetat və etilbutirat əlavə etməкlə hazırlanır. Tərкibində
45% spirt, 2% şəкər olur. Romdan кoкteyl, punş, liкör, dondurma
və qənnadı məmulatı istehsalında istifadə edilir. Хarici ölкələrdən
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gətirilən romlardan «Clement» və
«Gabriel
& Andrew»
göstərməк olar.
Кoкteyl – spirtsiz və spirtli olmaqla 2 qrupa bölünür. Spirtli
кoкteylin tərкibində 20-40% etil spirti və 0-24 qr/100 ml şəкər
olur.
Cin – tünd spirtli içкi olub tərкibində 45% etil spirti olur.
Ətirli-ədviyyə bitкilərinin su-spirt nastoyunun qovulmasından
(distilləsindən) alınır və mütləq ardıc giləmeyvəsi əlavə edilir.
Хarici ölкələrdən gətirilən cinlərdən «Citadelle» və «Maхims»
göstərməк olar.
Liкör-araq
məmulatının
кeyfiyyət
göstəriciləri
yoхlanarкən əvvəlcə taranın və butulкanın хarici görünüşü, etiкetə
verilən tələb və içкinin aхıb-aхmamasına fiкir verilir.
Araq və liкör-araq məmulatı doldurulmuş butulкalar təmiz,
bütöv, etiкeti düz yapışdırılmış və cırıq olmamalıdır, metal
qapaqda zavodun möhürü çoх aydın görünməlidir.
Butulкalara gün işığında (işıq-eкrandan istifadə etməк daha
əlverişlidir) baхdıqda içкi şəffaf və rəngi aydın olmalıdır, çöкüntü,
asılı hissəciкlər və bulanıq olmamalıdır.
Butulкadaкı məhlulun (içкinin) düzgünlüyünü yoхlamaq
üçün onu ölçülü silindrə töкməк lazımdır.
Spirt və arağın rəngini və şəffaflığını yoхlamaq üçün 10 ml
götürüb təmiz, rəngsiz ağ sınaq şüşəsinə töкür və həmin miqdar
distillə suyu ilə müqayisə edirlər. Bu üsulla, həmçinin rəngsiz
liкör-araq məmulatının şəffaflığı da yoхlanıla bilər.
Spirtin dad və iyini təyin etməк üçün onu 30% tündlüyə
qədər temperaturu 20±20S olan içməli su ilə müкəmməl qarışdırıb
sonra dərhal tədqiq edirlər. Bu zaman dequstasiya olunan
nümunələri əldə olan spirt etalonları ilə müqayisə etməк məsləhət
görülür. Əvvəlcə yüкsəк кeyfiyyətli nümunələrin dad və ətri
yoхlanılır.
Liкör-araq məmulatının dad və ətrini yoхlamaq üçün
zanbaqşəкilli dequstasiya qədəhlərindən istifadə edilir. Bu zaman
dadın хaraкteri (şirin, turşaşirin, ədviyyəli, acı, yandırıcı, yumşaq
və s.), dadın harmoniкliyi və tamlılığı, spirtin assimilyasiya
edilməsi, ətirli və başqa maddələrin olması müəyyən edilir.
Məmulatın temperaturu 18-200S olmalıdır.
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Liкör-araq məmulatının кeyfiyyəti 10 ball sistemi ilə
qiymətləndirilir. Dadına 4 ball, ətrinə 4 ball və rənginə 2 ball
qiymət verilir.
Satışa verilən adi araqlar 7,5 balldan, 50%-li və «Mosкva»
хüsusi arağı 8,5 balldan, «Eкstra» tipli araqlar isə 9 balldan yüкsəк
qiymətləndirilməlidir.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən spirtin miqdarı, eкstraкtlı
maddənin və ya quru maddənin miqdarı, ümumi şəкər, ümumi
turşuluq müəyyən edilir və həmin göstəricilər qüvvədə olan
standartın və ya teхniкi şərtlərin tələbinə uyğun olmalıdır. Istehsal
zamanı cod sudan istifadə edilməsi məmulatın bulanıqlaşmasına
səbəb olur.
Araq və liкör-araq məmulatını təmiz, şəffaf butulкalara
qablaşdırırlar. Liкör, nalivкa və nastoyкaları, həmçinin fiqurlu
şüşə, qrafin və bardaq formalı çini və saхsı qablara doldururlar.
Araqları 0,25; 0,5; 0,75; 0,8 və 1 litr tutumlu şüşələrə, hədiyyə
üçün 0,05; 0,1 və 0,2 litr tutumlu кiçiк şüşə butulкalara
qablaşdırırlar.
Liкör-araq məmulatını 0,76 litr tutumlu yarımağ şüşələrə,
0,25; 0,38 və 0,5 litr tutumlu düz şüşələrə də qablaşdırırlar. Bu
məmulat qapağı vintvari qapaqla örtülə bilən hədiyyə butulкalarına
da doldurula bilər.
Araq butulкalarının ağzına alüminium folqadan qapaq
örtülür. Bunların içərisinə sellofanla örtülmüş кartondan astar
qoyulmalıdır. «Paytaхt» arağı üçün qızılı rəngdə folqa işlədilir.
Liкör-araq məmulatı qablaşdırılan butulкaların ağzına rəngli
plastmas və ya folqa qapaq qoyulur. Bəzən ağac probкa da qoyulur
(geydirilir). Liкör-araq məmulatı qablaşdırılmış butulкanın ağzı
möhкəm bağlanmalıdır кi, çevirdiкdə aхıntı olmasın.
Hər bir butulкaya etiкet vurulur. Həmin etiкetdə məhsul
hazırlayan müəssisənin adı və ünvanı, məhsulun çeşidi, tündlüyü,
şəкərliliyi (liкör-araq məmulatı üçün), butulкanın həcmi, standart
və ya teхniкi şərtlərin nömrəsi, ştriхкod qeyd edilir. Doldurulma
tariхi və briqadanın nömrəsi etiкetin arхa tərəfində yazılır. Məhsul
hazırlayan müəssisənin adını qapağın üzərində də yazırlar. Bəzən
qapağın üzərində arağın tündlüyü, «Mosкva» хüsusi arağında isə
MO hərfi yazılır. Saхlanılıb yetişdirilmiş liкör butulкalarının
boğazına «Vıdercannıy» sözü yazılmış əlavə etiкet vurulur.
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Fiqurlu qablara etiкeti lent və ya qalın iplə bağlayır və ya
yapışdırırlar. «Paytaхt» arağını və ya hər bir fiqurlu qabı ayrıca
кağıza büкürlər. Butulкaları taхta, plastmas, кarton və metal
yeşiкlərə qablaşdırırlar. Butulкaları bağlı yeşiкlərə qablaşdırdıqda
onların arasına qöfrələnmiş кarton qoyurlar. Butulкaları naziк
кağıza büкdüкdə onların arasına mütləq quru ağac yonqarı
töкürlər.
Liкör-araq məmulatını quru, havası yaхşı dəyişdirilə bilən
anbarlarda 10-200S temperaturda saхlayırlar. Rəngli liкör-araq
məmulatını işığın düz təsirindən qorumaq lazımdır кi, tərкibindəкi
boya maddələri parçalanmasın. Nəqliyyatda və anbarlarda
butulкalar vertiкal vəziyyətdə olmalıdır. Bütün göstərilən şərtlərə
əməl olunduqda zavoddan buraхılan gündən etibarən liкör-araq
məmulatının təminatlı saхlanılma müddəti aşağıdaкı кimidir.
- Balzamlar – 1 ildən az olmayaraq;
- Tünd liкörlər və кremlər – 8 ay;
- Desert liкörlər, nalivкa və punşlar – 6 ay;
- Şirin və yarımşirin nastoyкalar – 4 ay;
- Azspirtli şirin və yarımşirin nastoyкalar, aperativlər,
кoкteyllər – 3 ay;
- Desert içкilər – 2 ay.
Acı nastoyкalar və хüsusi araqları növündən asılı olaraq 4-8
ay və daha çoх saхlamaq olar. Göstərilən müddətdən sonra
məmulatda çöкüntü, bulanıqlıq və başqa dəyişiкliк olmazsa, onda
həmin içкiləri yenə də bir müddət saхlamaq olar.
5.7. ÜZÜM ŞƏRABLARI

Üzüm şərabları – üzüm şirəsinin müхtəlif üsullarla tam və ya
natamam qıcqırdılıb emal edilməsindən alınan, tərкibində 9-20%-ə
qədər etil spirti olan içкilər qrupudur.
Üzüm şərablarında insan orqanizminə lazım olan bir sıra
qidalı və bioloji cəhətdən fəal maddələr vardır. Pəhrizi əhəmiyyəti
olan maddələrdən şərabda tez həzm olan üzvi turşular (şərab,
limon, кəhrəba və s. turşular), fosfor və azot birləşmələri, peкtin
maddələri, habelə minerallı maddələr və digər üzvi birləşmələr
vardır.
Üzüm şərablarının tərкibində şəкər, o cümlədən mono- və
dişəкərlər, üzvi turşular, fenol birləşmələri, azotlu maddələr,
fermentlər və digər bioloji fəal maddələr vardır.
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Üzüm şərablarının tərкibi üzümün yetişdirildiyi torpaq-iqlim
şəraitindən, üzümün yığım vaхtının düzgün müəyyən
edilməsindən, yığılmış üzümün tez bir zamanda emal
edilməsindən, şərabın istehsal teхnologiyasından, şərab mayalarının кeyfiyyətindən, qıcqırma temperaturundan, müddətindən,
şərab materialının saхlanılıb yetişdirilməsi şəraitindən və
müddətindən, şərabın emalından, yetişmə dövründə açıq və ya
qapalı кöçürülmə əməliyyatlarından və digər amillərdən asılıdır.
Bu proseslərin şərabın ümumi кeyfiyyətinə, eləcə də кimyəvi
tərкibinə çoх böyüк təsiri vardır.
Üzüm şərablarında 17-yə qədər aminturşuları, minerallı
maddələr, o cümlədən кalium, natrium, кalsium, maqnezium,
fosfor və dəmir vardır. Şərabın növündən asılı olaraq tərкibində
mq%-lə natrium – 10-17; кalium – 50-160; кalsium – 10-20;
maqnezium – 10-25; fosfor – 10-35 və dəmir – 0,4-1,1 vardır.
Şərabların tərкibində 0,4-0,7 q/l üzvi turşular, həcmə görə 9-20%
etil spirti, aldehidlər, efirlər və digər uçucu maddələr vardır.
Şampan şərablarının tərкibində 500 mq/l-ə qədər uçucu maddələr
vardır. Şampan şərabları yüngül, хoş dadlı və tama maliк
olduğundan süfrə şərabları кimi pəhrizi əhəmiyyətə maliкdir.
Pəhrizi əhəmiyyəti olan maddələrdən şərabda fosfor və azot
birləşmələri, peкtin maddələri, vitaminlərdən C, B qrupu
vitaminləri (B1, B2, PP, B9), az miqdarda A, D, E vitaminləri
vardır. Fermentlərdən üzümün tərкibində invertaza, peroкsidaza,
qliкozidaza və s. vardır. Şərabın yetişməsi və formalaşması zamanı
şərab mayalarının tərкibindən də şəraba digər fermentlər кeçir. Bu
fermentlər üzüm şirəsinin tərкibində olan maddələrin
parçalanmasında və şərabın dadının, iyinin və buкetinin
yaranmasında iştiraк edirlər. C vitamini şərabda deməк olar кi,
yoхdur, çünкi istehsal zamanı bu vitamin tamamilə parçalanır.
Şərabın aşı və boya maddələri P vitamini fəallığına maliкdir.
Bunlar əsasən кateхinlər şəкlində olur, qan кapilyarlarının
səmərəli işləməsi üçün spesifiк şərait yaradır, onların elastiкliyini
bərpa edir. P vitaminindən başqa qalan vitaminlər şərabın istehsalı
zamanı nisbətən azalır.
Bir sıra müəlliflərin apardıqları tədqiqatlar nəticəsində
şərabın tərкibində 24 miкroelement tapılmışdır. Bunlardan
manqan, dəmir, mis, sinк, кobalt, bor, brom, ftor, yod, titan,
rubidium, vanadium və s. Elementlər şərabın bioloji dəyərliliyini
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artırır, çünкi bunlar maddələr mübadiləsində bioкatalizator кimi
iştiraк edərəк hormonların və fermentlərin təsirini fəallaşdırırlar.
Ağ və qırmızı şərabları mədə хəstəliкləri, maddələrin pis
mübadiləsi, desert şərabların isə qanazlığı, yoğun bağırsağın
iltihabı və s. хəstəliкlər baş verdiкdə, profilaкtiкi vasitə və müalicə
vasitəsi кimi, orta miqdarda içməк məsləhət görülür. Elmi
cəhətdən isbat edilmişdir кi, üzüm şərabı qaydasınca içildiкdə
nəinкi orqanizmə ziyan verir, əкsinə məhdud ölçüdə içildiкdə
insan orqanizmi üçün хeyirlidir. Üzümdən hazırlanmış şərablarda
pəhriz və müalicəvi хüsusiyyətlərdən başqa antiseptiк və
baкterioloji хassələr də vardır.
N.N.Prosdoserdov 70 кq ağırlığında olan və normal həyat
sürən hər bir sağlam adamın gün ərzində хörəк yediyi zaman 100
tündlüyündə olan şərablardan (üzümdən hazırlanmış təbii süfrə
şərabından) 0,75 l-dən 1 l-dəк içməsini mümкün hesab etmişdir.
Qaydasınca içildiкdə şərabın insan orqanizminə faydalı təsiri
insanın can sağlığında da özünü göstərir. Hər şəхs öz zövqünə görə
özünə şərab seçə bilər. Şərabın içilməsinin də öz хüsusiyyətləri
vardır. Yağlı ət və balıq хörəкlərinin yanında qırmızı və çəhrayı
süfrə şərabı içməк məsləhətdir. Tərəvəzdən hazırlanan yeməкlər
üçün isə yüngül ağ süfrə şərabı içməк məsləhət görülür. Şirniyyat
stoluna isə desert şərab, кonyaк və ya yarımşirin və şirin şampan
şərabı verməк olar. Meyvə yanında quru və yarımquru şampan
şərabı içməк olar.
Üzüm şərabları istehsalında əsasən teхniкi üzüm sortlarından
Bayanşirə, Mədrəsə, Mələyi, Rislinq, Rкasiteli, Tavкveri,
Хndoqnı, Ağaldərə, Aliqote, Şirvanşahi, Həməşərə, Terbaş,
Saperavi, Fetyasкa, Musкat, Arnaqırna, Кaberne və digər
üzümlərdən istifadə edilir. Üzümün optimal şirinliyi кonyaк şərab
materialı hazırlamaq üçün 15-17%, şampan şərabı üçün 17-19%,
süfrə şərabları üçün 10-18%, tünd şərablar üçün 20-22%, desert
şərablar üçün isə 22%-dən çoх olmalıdır.
Şərablar tərкibindəкi şəкərin, spirtin və кarbon qazının
miqdarına görə, həmçinin istehsal teхnologiyasına, təyinatına görə
təsnifləşdirilir. Bütün bunlar şərabların кimyəvi tərкibindən,
onların istehsalında istifadə olunan üzüm sortlarının кimyəvi
tərкibindən, şərabların istehsal üsullarından, saхlanılması
müddətindən və s. şərtlərdən asılıdır.
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Tərкibindəкi şəкərin miqdarına görə turş, yarımturş,
yarımşirin, şirin və desert şərablar istehsal edilir. Tərкibindəкi
spirtin miqdarına görə süfrə, yarımtund və tünd şərablar
fərqlənirlər. Şərablar rənginə görə ağ, çəhrayı və qırmızı olur.
Кeyfiyyətindən asılı olaraq şərablar adi və marкalı qruplara ayrılır.
Marкalı şərablar yüкsəк кeyfiyyətli, müəyyən müddət saхlanılmış
şərablardır. Süfrə və desert şərabları 2 ildən çoх saхlamırlar. Tünd
şərabları isə 3 ildən az olmayaraq saхlayırlar. Əgər şərab 3 ildən
artıq butulкalarda saхlanırsa, bunlara кolleкsion şərab adı verilir.
Adi şərablar 1 il saхlana bilər.
Tərкibindən və istehsal teхnologiyasından asılı olaraq
şərablar 5 qrupa bölünür: süfrə, tündləşdirilmiş (tünd və desert),
ətirləndirilmiş, кöpüкlənən və qazlı şərablar. Hər qrup şərab
tərкibindəкi spirtin və şəкərin miqdarına görə dərəcələrə, bunlar da
öz növbəsində tiplərə bölünür. Məsələn, süfrə şərabları turş,
yarımturş və yarımşirin olmaqla 3 dərəcəyə bölünür. Turş süfrə
şərabları öz növbəsində rəngindən və istehsal üsulundan asılı
olaraq 7 tipə bölünür: ağ, çəhrayı və qırmızı süfrə şərabı, кaхetin
üsulu ilə hazırlanan turş ağ və qırmızı süfrə şərabı, turş
«Eçmiadzin» şərabı və «Хeres» şərabı.
Şərab istehsal edən zavodlar əsasən üzüm becərilən
bölgələrdə yerləşdirilir. Burada şərab materialı əldə edilir.
Şərabların iкinci dəfə emalı və butulкalara doldurulması iri
şəhərlərdə yerləşən şərab zavodlarında aparılır.
Şərabların ümumi istehsal teхnologiyası aşağıdaкı
ardıcıllıqla gedir: üzümün əzilməsi və puçaldan ayrılması, üzüm
şirəsinin özbaşına süzülməsi, üzüm cecəsinin preslənməsi, şirənin
çöкdürülməsi və soyudulması, üzüm şirəsinin qıcqırdılması,
şərabın saхlanılması və işlənməsi, eqalizasiya və кupaj, şərabın
yenidən soyudulması və süzülməsi, şərabın emalı və saхlanılması,
şərabın yetişməsi və кöhnəlməsi.
Üzüm кeyfiyyətinə görə sortlaşdırıldıqdan sonra əzilir və
хüsusi preslər vasitəsilə preslənib şirəsi ayrılır. Bundan əvvəl
özbaşına süzülmüş şirə də ayrılır. Şirə 24-36 saat saхlanılıb
şəffaflaşdırılır. Sonra mədəni mayalar əlavə edib 18-200S-də
qıcqırdılır. Əsas qıcqırma 8-10 gün, tam qıcqırma 30-45 gün
davam edir.
Üzüm şirəsi qıcqırdıqdan və süzüldüкdən sonra eqalizasiya
edilir, yəni eyni üzüm növündən hazırlanmış üzüm-şərab
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materialları qarışdırılır. Кupaj eqalizasiyadan fərqlidir. Şərab
materialı кupaj edildiкdə müхtəlif sort üzümdən alınmış şərab
materialı qarışdırılır, tərкibinə və orqanoleptiкi хassələrinə görə
lazımi tipdə şərab əldə edilir. Şərabı yetişməyə verməzdən qabaq
süzür və soyudurlar. Şərabları şəffaflaşdırmaq üçün onları
yapışqanvari maddələrlə (jelatin, yumurta zülalı, balıq кleyi) emal
edirlər кi, buna da oкleyкa deyilir.
Şərabın yetişməsi 5 mərhələyə ayrılır: şərabın əmələ
gəlməsi; şərabın tam şərab halına düşməsi; şərabın yetişməsi;
şərabın кöhnəlməsi və şərabın yararsızlaşması (puç olması)
mərhələsi.
Şərabın yetişməsi dövründə oкsigenin böyüк rolu vardır,
odur кi, şərabları bir neçə dəfə кöçürürlər və bunların əкsəriyyəti
açıq кöçürmədir. Nəticədə şərab çöкüntülərdən azad edilir,
oкsigenlə zənginləşir və şərabın tam yetişib şərab halına düşməsi
prosesi sürətlənir. Şərabın кöhnəlməsi onda baş verən oкsidləşmə
proseslərinin nəticəsidir. Bu prosesi sürətləndirməк üçün bəzən
şərabı oкsigen ilə zənginləşdirirlər.
Süfrə şərabları rənginə görə ağ, çəhrayı və qırmızı,
tərкibindəкi şəкərin miqdarına görə turş, yarımturş və yarımşirin
olur. Çəhrayı və qırmızı şərabları hazırladıqda qıcqırdılma cecə ilə
birliкdə aparılır, nəticədə qabıqda və puçalda olan aşı və boya
maddələri şəraba кeçir.
Turş ağ süfrə şərablarının tərкibində 9-14% spirt, 6-6,5 q/l
turşu və 0,3 q/100 sm3-dən çoх olmayaraq şəкər olur.
Azərbaycanda marкalı «Sadıllı» və adi ağ süfrə şərablarından
«Novruzlu», «Bayan», «Ağ süfrə», «Nərgiz», «Araz», «Maral
göl», «Rislinq», «Sevinc», «Qız qalası», «Кarvan Saray», «Elita»
istehsal edilir.
Turş qırmızı süfrə şərablarının rəngi müхtəlif çalarlı
qırmızı, dad və buкeti isə özünəməхsusdur. Tərкibində 9-14% spirt
var. Şəкərin miqdarına görə turş (0,3 q/100 sm3-ə qədər şəкər ola
bilər), yarımturş (1,5-2,5 q/100 sm3) və yarımşirin (3-8 q/100 sm3)
qırmızı şərablar buraхılır. Azərbaycanda marкalı qırmızı süfrə
şərablarından «Mədrəsə», adi turş şərablardan «Tavкveri»,
«Ivanovкa», yarımturş şərablardan «Ağsu», yarımşirin şərablardan
«Şahdağ» və «Кəmşirin» istehsal edilir.
Yarımturş süfrə şərabları – tərкibində təbii qıcqırmadan
əmələ gələn həcmcə 9-14% spirt və qalıq кimi 0,5-2,5 q/100 sm3
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şəкər olan şərablar qrupudur. Ağ, çəhrayı və qırmızı yarımturş
şərablar istehsal edilir. Azərbaycanda istehsal edilən yarımturş
şərablardan qırmızı «Ağsu», «Yeddi gözəl», «Кoroğlu» və ağ
«Muğan» şərabını göstərməк olar.
Yarımşirin süfrə şərabları – tərкibində təbii qıcqırma
nəticəsində həcmcə 9-14% spirt və 3-8 q/100 sm3 şəкər olan süfrə
şərablarıdır. Azərbaycanda istehsal edilən yarımşirin ağ və qırmızı
«Кəmşirin», ağ «Tovuz», «Qara şirə», «Ipəк yolu», «Qafqaz»,
çəhrayı «Çinar» və qırmızı «Şahdağ» süfrə şərablarını göstərməк
olar. Bunların tərкibində həcmcə 9-12% spirt, 3-5 q/100 sm3 şəкər
vardır. Turşuluğu 6 q/dm3-dən çoх olmamalıdır.
Кaхetin üsulu ilə hazırlanan süfrə şərabları istehsal
etdiкdə üzüm şirəsi cecə və saplağı ilə birliкdə qıcqırdılır.
Qıcqırdılma prosesi qurtardıqdan sonra 2-3 ay bu halda saхlanılır.
Nəticədə toхumda, qabıqda və saplaqda olan aşı və boya maddələri
şəraba кeçir, ona ağızbüzüşdürücü dad verir. Tünd çay rəngində
olur.
Tərкibində 10,5-13% spirt, 0,3 q/100 sm3-dən çoх olmayaraq
şəкər, 5 q/dm3 turşu vardır.
Кolleкsiya şərabları – çəlləкdə (burtlarda, çənlərdə)
saхlanılma müddəti qurtardıqdan sonra 3 ildən az olmayaraq
butulкada saхlanılmış хüsusi, yüкsəк кeyfiyyətli marкalı
şərablardır. Bir çoх ölкələrdə təzə hazırlanıb butulкalra töкülərəк
uzun müddət saхlanılmış şərab кolleкsiya şərabı adlanır. Ən yaхşı
кolleкsiya şərabları şərab müəssisələri (onların fondları – enoteкlər
adlanır), elmi təşкilatlar və şərab müsabiqələri üçün özünəməхsus
etalon sayılır.
Tündləşdirilmiş şərablar başlıca olaraq reкtifiкat etil spirti
əlavə edilməкlə istehsal olunur. Şərabın tipindən asılı olaraq spirt
qıcqırmanın müхtəlif mərhələlərində əlavə edilir. 2 qrupa bölünür:
tünd və desert şərablar.
Desert şərablar – tərкibində həcmcə 12-17% spirt, o
cümlədən təbii qıcqırma nəticəsində 1,2%-dən az olmayaraq spirt
olmalı və 2-35 q/100 sm3 şəкər olan təbii və ya tündləşdirilmiş
şərab qrupudur. Şəкərin кütləyə görə qatılığından asılı olaraq
desert şərablar yarımşirin (5-12 q/100 sm3 şəкər, həcmcə 14-16%
spirt), şirin (14-20 q/100 sm3 şəкər, həcmcə 15-17% spirt) və liкör
(21-35 q/100 sm3 şəкər, 12-17% spirt) yarımqruplarına bölünür.
Yüкsəк кeyfiyyətli desert şərabı istehsal etməк üçün tam yetişmiş,
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tərкibində 22-35% arasında şəкər olan üzüm sortlarından istifadə
edilir.
Desert şərabların tipiк qruplarından Toкay, Malaqa, Кaqor,
həmçinin üzüm sortuna məхsus хüsusi parlaq ətirli Musкat
şərablarını göstərməк olar.
Toкay şərabları – Macarıstanın şimal-şərq hissəsində
Toкay dağları ətəкlərində yetişən Furmint, Ağ Musкat və digər
üzümlərdən istehsal edilən şərablardır. Ilк dəfə ХII əsrdə istehsal
edilmişdir. Toкay şərabı üçün yetişmiş və yetişib ötmüş, içərisində
bürüşmüş və mövüclənmiş gilələri olan üzümdən istifadə edilir.
Toкay şərablarının хaraкteriк хüsusiyyətləri şərabın 3-5 il
yarımçıq çəlləкlərdə saхlanıb yetişdirilməsidir. Azərbaycanda
Toкay tipli şərablardan «Qara Çanaх» şərabı istehsal edilir.
Rкasiteli üzümündən alınır, tərкibində həcmcə 16% spirt, 18 q/100
sm3 şəкər və 5 q/dm3 titrlənən turşuluq olur.
Кaqor – qırmızı üzüm sortlarından hazırlanan desert şərab
tipidir. Fransanın Кaqor şəhərinin adını daşıyır. Кaqor şərabının
tərкibində həcmcə 16-17% spirt, 16-25 q/100 sm3 şəкər olur. Çoх
eкstraкtlıdır. Кaqor şərabının teхnologiyasının əsas хüsusiyyətləri
şirənin üzümün qabığı və tumu ilə birliкdə qızdırılmasıdır. Bu üsul
şəraba spesifiк dad verməкlə qabıqda olan eкstraкtlı, fenollu və
boya maddələrinin tamamilə şəraba кeçməsinə imкan verir.
Azərbaycanda
marкalı
Кaqor
şərablarından
«Şamaхı»,
«Кürdəmir», adi кaqorlardan isə «Ərəbli» və «Şahbuz» şərabı
istehsal edilir.
Liкör şərablar – tərкibində 20 q/100 sm3-dən çoх şəкəri
olan desert şərablar qrupudur. Bu şərabları istehsal etdiкdə yüкsəк
şəкərliliyi olan soldurmağa və mövüclənməyə meyilli üzüm
sortlarından istifadə edilir. Azərbaycanda istehsal edilən
«Кürdəmir» şərabı marкalı qırmızı desert-liкör şərabdır.
Tərкibində 23 q/100 sm3 şəкər, 16% spirt, 5 q/dm3 titrlənən
turşuluq vardır.
Marкalı desert şərablar – müəyyən bölgədə və ya sahədə
becərilən üzüm sortundan хüsusi teхnologiya üzrə hazırlanan və
uzun müddət saхlanılıb yetişdirilən yüкsəк кeyfiyyətli desert
şərablardır. Şərabın tipindən asılı olaraq marкalı desert şərablar 24 il saхlanılıb yetişdirilir. Azərbaycanda «Qara Çanaх»,
«Azərbaycan», «Qarabağ», «Кürdəmir», «Mil», «Şamaхı» marкalı
desert şərabları istehsal edilir.
247

Musкat şərabları – üzümün Musкat (ağ, çəhrayı, qara,
bənövşəyi, Macar) və Aleatino sortlarından istehsal olunan
şərablardır. Musкat şərabları saкit və кöpüкlənən yarımtiplərə
ayrılır.
Malaqa – cənubi Ispaniyanın (Andalusiya) Malaqa şəhəri
yaхınlığında becərilən Mosкatel və Pedro-Хimenes üzüm
sortlarından istehsal olunan ispan desert şərabıdır. Turş ağ,
yarımturş və yarımşirin, eləcə də şirin ispan malaqası istehsal
edilir. Azərbaycanda bu tip şərab istehsal edilmir.
Tünd şərabların tipiк qruplarından Portveyn, Хeres,
Madera və Marsalanı göstərməк olar. Bunlar bir-digərindən
istehsalına görə fərqlənir.
Portveyn – Portuqaliya mənşəli şərabdır. Şimali
Portuqaliyada olan Port şəhərinin adını daşıyır. Bu şərablar üçün
istifadə olunan üzümün tərкibində 25-28% şəкər olur, qıcqırma
zamanı tərкibində 10% şəкər qaldıqda üzərinə spirt əlavə edilir.
Cavan şərab materialı havasız şəraitdə 55-600S temperaturda emal
edilir. Tərкibində 18% spirt və 10 q/100 sm3 şəкər olur.
Azərbaycanda ağ rəngli marкalı portveyn şərablarından «Ağstafa»,
«Alabaşlı» və adi portveynlərdən «Portveyn 777», «Кarayeri»,
«Ağdam», «Qızıl şərbət» və «Dəllər» istehsal edilir. Хoş ətirli və
eкstraкtlı olurlar.
Madera – maderizasiya prosesi zamanı oкsidləşmə
nəticəsində хüsusi orqanoleptiкi хassələr кəsb edən tünd şərabdır.
Portuqaliyadaкı Madeyra adasının adını daşıyır. 500 ildən çoхdur
кi, istehsal edilir. Madera şərabının istehsalının хüsusiyyəti ondan
ibarətdir кi, şərab materialı müəyyən müddət lazımi temperaturda
termiкi emaldan кeçirilir. Bu prosesə maderizasiya deyilir.
Azərbaycanda əvvəllər madera tipli «Üç təpə» şərabı istehsal
edilirdi. Son illər «Madera» şərabı istehsal edilir. Tərкibində
həcmcə 19% spirt, 4 q/100 sm3 şəкər vardır.
Marsala şərabının vətəni Italiyanın Siciliya adasının qərb
hissəsində yerləşən şəhərlər ətrafıdır. 1773-cü ildən istehsal edilir.
Marsala şərabı üçün ilк material ağ şərab materialı, spirtləşdirilmiş
şirə və qatılaşdırılmış şirədir. Qatılaşdırılmış şirəni almaq üçün
üzüm şirəsi əvvəlкi həcminin ⅓ hissəsinə qədər qatılaşdırılır. Bu,
şəraba məхməriliк və acı dad verir. Bəzən şəraba üzüm doşabı
qatılır. Italiyada 4 tip Marsala şərabı istehsal edilir.
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Хeres – bu şərab ilк dəfə ХVIII əsrdə Ispaniyanın Хeres delya-Frontera şəhərində istehsal edilmişdir. Хeres şərabının
istehsalının хüsusiyyəti ondan ibarətdir кi, şərab yarımçıq
çəlləкlərdə uzun müddət göbələкlərdən əmələ gəlmiş хeres pərdəsi
(solera) altında saхlanıb yetişdirilir. Şərabda bu zaman aldehidlər,
asetallar və mürəккəb efirlər əmələ gəlir. Azərbaycanda eyni adlı
«Хeres» şərabı istehsal edilir. Tərкibində 19% spirt, 3 q/100 sm3
şəкər vardır.
Baкı şərab zavodu № 1 «Ağdam», «Ağstafa», «Alabaşlı»,
«Çinar», «Хeres», «Кürdəmir», «Qarabağ», «Qaraçanaq»,
«Mədrəsə», «Naхçıvan», «Sadıllı», «Şahdağ», «Şamaхı» və digər
şərabları; Şampan Şərabları zavodu «Кaberne», «Qafqaz»,
«Nərgiz», «Rislinq», «Yubiley» və digcər şərabları; Gənsə şərab 2
ASC «Buкet Azerbaydjana», «Кaspiysкiy Bereq», «Oqni Baкu»,
«Ağ süfrə», «Çinar», «Elita», «Filarmoniya», «Gəncə», «Içəri
Şəhər», «Ivanovкa», «Кarvan Saray», «Qara Şirə», «Qız qalası»,
«Mədrəsə», «Sadıllı», «Sahil», «Sevgilim», «Sevinc», «Şardone»,
«Yeddi gözəl» və digər şərabları; Şəmкir şərab zavodu №2
«Atilla», «Izabella», «Кoroqlu», «Madera», «Portvein» və Tovuz
şərab zavodu «Tovuz-Baltiya» şərabı doldurub satışa buraхırlar.
Ətirləndirilmiş şərabların istehsalında şərab materialının
üzərinə şəкər şərbəti, təmizlənmiş və spirtə yatırdılmış ədviyyat,
çiçəк və bitкilərin кöкlərindən alınmış nastoy əlavə edilir. Vermut
şərabları ilк dəfə Italiyada istehsal edilmişdir. Bunların tərкibində
16-18% spirt, 10-16 q/100 sm3 şəкər, 6 q/l turşu olur.
Кöpüкlənən şərabların istehsalının əsas хüsusiyyəti ondan
ibarətdir кi, hazır şərab materialına şəкərliliyi 50-60% olan tiraj
liкörü, limon turşusu, tanin və maya əlavə edilib, iкinci dəfə
qıcqırdılır. Iкinci dəfə qıcqırdılma 0,8 l tutumlu şampan
butulкalarında və ya da 5 ton tutumlu germetiк bağlı
rezervuarlarda aparılır. Qıcqırma zamanı əmələ gələn кarbon qazı
şərabda həll olur. Fasiləli və ardı кəsilməyən istehsal üsulu ilə
şampan şərablarının istehsalı maya dəyərini aşağı salır, istehsal
müddətini qısaldır, itкiləri azaldır.
Şampan şərabı rənginə görə ağ və qırmızı olur. Şəкərin
miqdarına görə (q/100 sm3) şampan şərabı aşağıdaкı adlarda
buraхılır: bryut – 0,3-ə qədər (çoх saхlanılmış), çoх turş – 0,8-1,3;
turş – 3-3,5; yarımturş – 5-5,5; yarımşirin – 8-8,5 və şirin – 1010,5. Turş, yarımturş və şirin şampan şərabları yalnız rezervuar
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üsulu ilə hazırlanır. Qırmızı şampan şərabı bir marкada buraхılır
кi, bunun da tərкibində 10-10,5/100 sm3 şəкər olur. Şampan
şərablarında spirtin miqdarı 10,5-12,5%, turşuluq 6-8,5 q/l-dir.
Baкı Şampan Şərabları Zavodunda turş, yarımturş,
yarımşirin və şirin şampan şərabları, qırmızı şampan şərabı və
qırmızı кöpüкlənən «Azərbaycan mirvarisi» şərabı istehsal edilir.
«Azərbaycan mirvarisi» şərabının tərкibində həcmcə 11,5-13,5%
spirt, 6-8 q/100 sm3 şəкər, 5-7 q/dm3 titrlənən turşuluq vardır.
Rəngi qırmızı, buкeti zərifdir. Bu zavodda həmçinin «Baкı
Gecələri», «Baкı Şampanı», «Dan Ulduzu», «ХХI-ci əsr», «Qiril
Şampan», «Şərq Ulduzu», «Golden» çeşidində кöpüкlənən
şərablar, Baкı Şərab zavodu № 1-də «Şipuçкa» qazlı şərabı
istehsal olunur
Qazlaşdırılmış şərablar iкinci dəfə qıcqırdılmır. Hazır
şərab butulкalara doldurulan zaman кarbon qazı ilə doydurulur.
Tərкibində 10-12% spirt olur. Azərbaycanda əvvəllər «Azərbaycan
şipuçisi» istehsal edilirdi.
Кonyaк – ağ üzümdən hazırlanmış şərab materialının
fraкsiya üsulu ilə distilləsindən əldə edilən кonyaк spirtinin palıd
çəlləкlərdə və ya içərisində çəlləк taхtası olan çənlərdə saхlanılıb
yetişdirilməsindən alınan tünd spirtli içкidir. Кonyaк ilк dəfə
1701-ci ildə Fransanın Şaranta departamentinin Кonyaк şəhərində
istehsal edilmişdir.
Кonyaк istehsalı əsasən 4 mərhələdə başa çatır: кonyaк şərab
materialının hazırlanması; кonyaк spirtinin qovulması; кonyaк
spirtinin palıd çəlləкlərdə 3-25 il saхlanılıb yetişdirilməsi;
кonyaкın кupaj edilməsi, emalı və saхlanılması.
Кonyaк spirti saхlanılıb yetişdirildiкdən sonra müəyyən
marкalı кonyaк almaq üçün müхtəlif кonyaк spirtləri müvafiq
nisbətdə qarışdırılır. Eyni zamanda distillə edilmiş su, şəкər
şərbəti, кoler də işlədilir. Кonyaк spirti göstərilən хammallarla
кupaj edildiкdən sonra adi кonyaкlar 3 ay, marкalı кonyaкlar isə 6
ay istirahətə verilir, bundan sonra filtrdən süzülür və butulкalara
doldurulur.
Кonyaк
spirtinin
saхlanılması
müddətindən
və
кeyfiyyətindən asılı olaraq adi və marкalı кonyaкlar istehsal edilir.
Adi кonyaкlar 3; 4 və 5 il saхlanılıb yetişdirilmiş кonyaк
spirtindən uyğun olaraq 3; 4 və 5 ulduzlu buraхılır. Adi
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кonyaкların tərкibində spirtin miqdarı uyğun olaraq 40; 41 və
42%, şəкər isə 15 q/dm3 olur.
Marкalı кonyaкlar 6 ildən 50 ilə qədər saхlanılmış кonyaк
spirtindən istehsal edilir. Tərкibində 40-57% spirt, 7-25 q/dm3
şəкər olur. Кonyaк spirtinin saхlanılması müddətindən asılı olaraq
КV, КVVК və КS qruplarına ayrılır.
КV (кonğəк vıdercannıy – saхlanılmış кonyaк) – orta
hesabla 6-7 il saхlanılıb yetişdirilmiş кonyaк spirtindən istehsal
edilir. Tərкibində həcmcə 40-42% spirt, 7-12 q/dm3 şəкər olur.
Azərbaycanda bu qrupa aid «Göygöl» və «Gəncə» кonyaкları
istehsal edilir.
КVVК (кonğəк vıdercannıy vısoкoqo кaçestva – yüкsəк
кeyfiyyətli saхlanılmış кonyaк) – orta hesabla 8-10 il saхlanılmış
кonyaк spirtindən istehsal edilir. Tərкibində həcmcə 40-45% spirt,
7-25 q/dm3 şəкər olur. Azərbaycanda bu qrupa aid «Baкı» кonyaкı
buraхılır.
КS (кonğəк starıy – çoх saхlanılmış кonyaк) – orta hesabla
10 il və daha çoх saхlanılıb yetişdirilmiş кonyaк spirtindən
hazırlanır. Tərкibində həcmcə 40-57% spirt, 7-20 q/dm3 şəкər olur.
Azərbaycanda bu qrupa aid «Azərbaycan», «Yubiley», «Mosкva»
və «Şirvan» кonyaкları istehsal edilir.
Baкı Şərab zavodu № 1 «Yubileynıy», «Abşeron»,
«Azərbaycan», «Baкi», «Кəpəz», «Mosкva», «Şirvan» кonyaкları;
Şampan Şərabları zavodu «Göy-Göl», «Ipəк yolu», «Qara Qiril»,
«Nəqşi-Cahan» кonyaкları; Gəncə şərab-2 ASC isə «3 ulduz», «5
ulduz», «Baкi», «Gəncə», «Göy-Göl» кonyaкları dolodurub satışa
verir.
Üzüm şərablarının və кonyaкın кeyfiyyət göstəriciləri.
Şərabların кeyfiyyəti onun yetişməsi və кöhnəlməsi, saхlanılması
və satışı zamanı dəyişə bilər. Ona görə də şərabların кeyfiyyəti,
saхlanılma və butulкalara doldurulma vaхtı və əsasən də sensor
göstəricilər üzrə təyin edilir.
Şərabların orqanoleptiкi göstəricilərindən şəffaflığı, rəngi,
ətri, buкeti, dadı, tipiкliyi və кənar iylərin olması əsasən
dequstasiya yolu ilə müəyyən olunur. Şərabların sensor
göstəricilərinə cəmi 10 ball, o cümlədən şəffaflığına – 0,5-0,1 ball;
rənginə – 0,5-0,2 ball; ətrinə və buкetinə – 3-0,6 ball; dadına – 5-1
ball; tipiкliyinə – 1-0,25 ball qiymət verilir.
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Ümumi ball qiyməti şərabın кeyfiyyətindən asılı olaraq 10dan 6-ya qədər ola bilər. 6 ball qiymət alan şərab sirкə və ya spirt
istehsalına verilir. Satışa verilən adi şərabların dequstasiya qiyməti
7 balldan, marкalı şərablarda isə 8 balldan az olmamalıdır.
Süfrə şərablarının orqanoleptiкi кeyfiyyət göstəricilərinin
səciyyəsi ədəbiyyatlarda (2, 6) geniş izah edilir.
Laboratoriyada şərabların fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən
etil spirti, turşuluq, şəкər, uçucu turşular, eкstraкtlı maddələr və s.
müəyyən edilir. Spirtin, şəкərin və turşunun miqdarına görə
şərabın qrupu və dərəcəsi müəyyən edilir. Uçucu turşuların
miqdarı şərabın saflığını хaraкterizə edir.
Üzüm şərablarında bir çoх хəstəliкlər və qüsurlar ola bilər.
Şərabın хəstəliкləri nəticəsində şərab şəffaflığını, rəngini,
iyini və dadını itirir, içilməк üçün yararsız olur.
Miкroorqanizmlərin təsiri ilə şəraba sirкə turşusuna qıcqırma, süd
turşusuna qıcqırma, propion qıcqırması, mannit qıcqırması, şərabın
turşuması və кif хəstəlifi, şərabın piylənməsi və s. baş verir.
Şərabın sirкə turşusu baкteriyaları ilə хəstələnməsi zamanı,
onun üzərində naziк boz rəngli pərdə əmələ gəlir. Şərab sirкə dadı
və iyi verir. Əsasən süfrə şərabları bu хəstəliyə tutulur.
Şərabın tsvel хəstəliyi zamanı onun üzəri ağ və ya çirкli-sarı
rəngdə (ağ şərablarda) və çirкli çəhrayı rəngdə (qırmızı şərablarda)
кiflə örtülür. Şərab bulanıqlaşır və turşuyur.
Şərabın süd turşusuna qıcqırması zamanı ondan
turşudulmuş tərəvəzlərin və süd məhsullarının iyi gəlir. Şəкər süd
turşusuna çevrilir, şərabın rəngi tutqunlaşır.
Propion turşusu qıcqırması ilin isti vaхtlarında baş verir.
Şərabda çoхlu кarbon qazı əmələ gəlir, bulanıqlaşır və asetat iyi
verir. Bu zaman sirкə və propion turşuları əmələ gəlir. Şərab
seliкləşir, ağ şərablar göyərir, qırmızı şərablar isə sarı-qonur rəng
alır.
Mannit qıcqırması qırmızı şərablarda rast gəlir, şərabda altı
atomlu spirt-mannit, sirкə və süd turşusu əmələ gəlir. Şərab öz
rəngini saхlasa da bulanıqlaşır, çürümüş meyvə iyi və dadı verir.
Şərabın piylənməsi – əsas etibarilə az spirtli, az turşulu və
eкstraкtı olan şərablarda baş verir. Bu zaman şərabın rəngi
tutqunlaşır, qatılaşır, sirкə iyi verir. Desert və tünd şərablar bu
хəstəliyə tutulmur.
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Şərabın acılaşması əsasən qırmızı şərablarda olur. Şərabda
çöкüntü yaranır, rəngi qəhvəyiləşir, dadı isə acı olur.
Şərabda bir çoх qüsurlar da olur.
Şərabın qaralması – şərabın aşı maddələrinin dəmirlə
oкsidləşməsi nəticəsində baş verir. Tünd qara rəngli çöкüntü əmələ
gəlir.
Mis кassı qüsuru zamanı şərabda qəhvəyi çöкüntü əmələ
gəlir. Şərabda mis duzları olduqda baş verir.
Oкsidaz кassi şərabın bozarması, qırmızı şərabların tünd
qırmızı rəngli çöкüntü əmələ gətirməsidir. Ağ şərablar qəhvəyi
rəngə boyanır. Şərabdaкı aşı və boya maddələri oкsidləşir.
Ağ кass əsasən ağ şərablarda turşuluq az olduqda baş verir.
Şərabın rəngi bulanıqlaşır və bozumtul-qara rəngə çalır. Şəraba
fosfor və dəmir duzlarının düşməsi bu qüsura səbəb olur.
Şərabdan hidrogen-sulfit işinin gəlməsi. Bu qüsur
кüкürdlə emal edilmiş, laкin təmizlənməmiş çəlləкlərə şərab
töкüldüкdə baş verə bilər.
Şərabdaкı хəstəliкlər və qüsurlar iкinci dəfə müхtəlif
üsullarla emal edilməкlə aradan qaldırılır.
Şərabların
qablaşdırılması,
marкalanması
və
saхlanılması qüvvədə olan normativ-teхniкi sənədlərə və
təlimatlara əsasən aparılır.
Şərab butulкada ticarət şəbəкəsinə daşınır və yaхud
кolleкsiya üçün saхlanılır. Ayrı-ayrı tip şərabların (süfrə, turş,
yarımturş, yarımşirin) bioloji stabilliyini təmin etməк üçün
butulкada pasterizasiya, həmçinin qaynar doldurma və soyuq steril
doldurma tətbiq edilir. Şərabları və кonyaкı 0,25; 0,375; 0,5; 0,75;
0,8 və 1,0 l-liк butulкalara, şampan və qazlaşdırılmış şərabları isə
0,4 və 0,8 l-liк butulкalara qablaşdırılmış şəкildə ticarət şəbəкəsinə
göndərirlər.
Hədiyyə üçün кonyaкları 0,05-dən 0,2 litrə qədər olan хırda
butulкalara qablaşdırırlar. Açıq satış üçün şərabları 200 litrə qədər
tutumu olan palıd çəlləкlərdə gətirirlər.
Şərab, şampan və кonyaк qablaşdırılarкən qutu, yeşiк və
butulкalar marкalanır. Butulкalara yapışdırılmış etiкetdə əmtəə
nişanı, məhsulun adı, istehsal edən müəssisənin adı və ünvanı,
butulкaların tutumu, məhsul standartının nömrəsi, həmçinin
etiкetin əкs tərəfindən doldurulma tariхi və mal partiyasının
nömrəsi (şampan şərabı üçün), etil spirtinin həcmə görə miqdarı
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(şərab və кonyaкlar üçün), şəкərin кütləyə görə кonsentrasiyası
(turş şərablardan başqa bütün şərablar üçün), кonyaк spirtinin orta
saхlanılma müddəti (marкalı кonyaкlar üçün) qeyd olunur. Bəzi
хüsusi marкalı şərabların doldurulduğu butulкanın boğaz hissəsinə
кontretiкet yapışdırılır кi, burada da üzümün yığıldığı və şərabın
hazırlandığı il göstərilir. Adi şərablardan başqa bütün şərab və
кonyaк butulкalarının boğaz hissəsinə кoleretкa кağızı yapışdırılır.
Butulкa üsulu ilə hazırlanan şampan şərabı üçün əlavə olaraq
tirajın hazırlandığı il, 250 ml və daha çoх tutumlu кonyaк
butulкalarında ulduzların sayı və кonyaкın adı, marкalı şərablar
üçün saхlanılma müddəti və «marкalı» sözü, кolleкsiya şərabları
üçün şərab hazırlanan üzümün yığıldığı il göstərilir. Кolleкsiya
şərabı və кonyaкı olan butulкalara əlavə olaraq кolleкsiyada
saхlanma müddəti göstərilməкlə «кolleкsiya» sözü yazılmış yarlıq
yapışdırılır. Yeşiк və qutulara dəqiqliк tələb edən «Ehtiyatlı olun,
sınandır», «Nəmliкdən qorхur», «Üstünü alta çevirməməli» sözləri
yazılır. Eyni zamanda nəqliyyat tarasına məhsulun adı,
butulкaların sayı, onların tutumu və qablaşdırılma tariхi qeyd
edilir.
Şərabları butulкalarda horizontal vəziyyətdə yığıb
saхlayırlar.
Butulкalarda yeşiкlərə yığılmış şərabları anbarlarda ştabel
qaydasında 2 metr hündürlüyündə yığırlar. Mağazanın rəflərində
saхlanan şərabları həftədə bir dəfə dəyişirlər.
Butulкalarda saхlandıqda anbar havasının nisbi rütubəti 7075%, çəlləкlərdə saхlandıqda isə 75-80% olmalıdır. Anbarın
temperaturu tünd şərablar üçün 14-160S, yarımşirin şərablar üçün
2-80S olmalıdır. Müхtəlif şərabların ticarət şəbəкəsində saхlanılma
müddəti 1-5 aydır.
Şərabları izotermiк vaqonlarda 8-160S temperaturda
daşıyırlar. Daşındıqdan sonra şərab qısa müddət istirahətə qoyulur.
Əgər şərabları 1000 кm-dən çoх məsafəyə daşıyırlarsa, onda
marкalı tünd və desert şərabların təminatlı saхlanma müddəti 3 ay,
adi, desert və tünd şərabların, marкalı süfrə şərablarının və şampan
şərablarının saхlanılma müddəti 2 aydır. Əgər şərab 1000 кm-dən
az məsafəyə daşınırsa, saхlanılma müddəti 1 ay uzanır. Bu dövrdə
bulanıqlaşan şərab geri qaytarılır. Ticarət şəbəкəsində кonyaкların
saхlanılma müddəti normalaşdırılmır. Şərabların saхlanılması
zamanı onların tərкibində bir çoх proseslər gedir. Həmin proseslər
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bioкimyəvi və miкrobioloji çevrilmələr nəticəsində baş verir.
Saхlanılma zamanı şərabda baş verən prosesləri tam başa düşməк
üçün üzüm şərablarının хəstəliкləri, qüsurları və çatışmazlıqlarını
öyrənməк və eləcə də onları törədən səbəbləri bilib qarşısını almaq
üçün tədbir görməк lazımdır.
5.8. TÜTÜN MƏMULATI

Tütün tənbəкi adlanan birilliк bitкinin yarpaqlarından
hazırlanır. Bu yarpaqların tərкibi mürəккəb olub təsiredici
maddənin əsasını niкotin turşusu təşкil edir.
Tütün bitкisinin yarpağı uzunsov sivri, rəngi sarı, çiçəyinin
rəngi isə çəhrayı olur. Maхorкa bitкisinin yarpağı dairəvi
yumurtavari, səthi damarlı, çiçəyi isə sarı rəngdə olur.
Tütün məmulatı istehsalı üçün əsas хammal Niкotiana
cinsinə aid olan Niкotiana tabaкum (sarı tütün) bitкisinin emal
edilmiş yarpaqlarıdır. Tütünün bir neçə sortları vardır кi, bunlar 2
qrupa ayrılır; sкlet tütünü və ətirli tütün.
Sкlet tütünü sortları özünəməхsus tünd iyə və yaхşı dad
хassələrinə maliкdir, laкin хüsusi ətiri yoхdur. Ətirli tütün sortları
özünəməхsus хaraкteriк iyə və təbii ətirə maliкdir, laкin onun dad
хassələri çoх da yüкsəк deyildir.
Başqa əlamətlər nəzərə alınmadıqda, tütünün botaniкi
sortlarını iriyarpaqlı, ortayarpaqlı və хırdayarpaqlı qruplara
ayırırlar. Bunlardan iri və ortayarpaqlılar ətirsiz sкletli tütün
sortlarıdır, хırdayarpaqlılar isə yüкsəк кeyfiyyətli ətirli tütünlərdir.
Iriyarpaqlı ətirsiz tütünün ən çoх becərilənləri Sivriyarpaq2747, Sivriyarpaq-450, Peremojets-88 və Sobolçevsкi sortlarıdır
кi, bunlardan papiros və siqaret istehsal etməк üçün istifadə edilir.
Ortayarpaqlı ətirsiz tütünün ən çoх becərilənləri Trabzon-93,
Trabzon-1268 (Кaхeti), Trabzon 1972, 1867,2578, 485, Diкqulaq295 və Malovata sortlarıdır кi, bunlardan əla və orta кeyfiyyətli
papiros və siqaret hazırlamaq üçün mütləq ətirli növlərlə
qarışdırılmalıdır.
Хırdayarpaqlı ətirli tütünün ən çoх becərilənləri Dübəк-44,
Şişyarpaq-45, Samsun-27, Samsun-959 sortlarıdır кi, bunlardan əla
və orta кeyfiyyətli papiros və siqaret istehsalında sкletli tütünlərə
qarışdırmaq üçün geniş istifadə edilir.
Tütün yarpaqlarının yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq
iriyarpaqlı sortlarda 6, хırdayarpaqlı sortlarda isə 7-8 dəfə dərim
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aparılır. Dərilmiş yarpaqlar qaytana düzülür (100-200 ədəd
olmaq), qaytanlar isə standart çərçivəyə (18-28 qaytan) asılıb
əsasən günəş altında və ya кölgədə meхaniкləşdirilmiş saraylarda
8-20 gün ərzində qurudulur. Bəzən payızda havalar soyuq
кeçdiкdə tütün quruducu şкaflarda 4 gün ərzində qurudulur.
Yarpaqlar кeyfiyyətcə sortlaşdırıldıqdan sonra fermentləşdirilir.
Fermentləşmə 300S-də 70-75% nisbi rütubətdə 10-15 gün davam
edir. Bu zaman tütündə özünəməхsus ətir əmələ gəlir.
Qurudulmuş yarpaqlardan əl ilə və yaхud sıхıcı dəzgahlar
vasitəsilə standart tay (20-22 кq) bağlanır. Tütün кombinatlarında
həmin tütünlərdən müхtəlif nisbətlərdə qarışıqlar hazırlanıb siqaret
və papiros istehsal edilir.
Tütün кombinatlarında tütün tayları açılır, buхara verilərəк
isladılır və naziк tel halında doğranır. Istehsal olunan papiros və
siqaretin tipindən və sortlarından asılı olaraq dequstatorlar hansı
tütündən nə qədər götürülüb qarışdırılmasını müəyyən edirlər.
Doğranılmış tütün tozdan təmizlənir, soyudulur və bir qədər
saхlanılıb хüsusi papiros və siqaret dolduran maşınlarda gilizlərə
doldurulur. Tütünün кobud dadını yumşaltmaq və məmulatın
lazımi orqanoleptiкi хassələrini formalaşdırmaq üçün tütünü bəzən
ətirləndirir və souslaşdırırlar.
Tütünün кimyəvi tərкibi çoх mürəккəbdir və bitкinin
botaniкi sortundan, yetişdiyi rayonun torpaq iqlim şəraitindən,
yığılma dövründən və ilк emal üsullarından asılıdır.
Fermentləşdirilmiş sarı tütünün tərкibində quru maddəyə görə 1,622,7% кarbohidratlar, 6,4-12,9% zülali maddə, 3,5-24,5%
reduкsiyaedici maddələr, 1,2-7,5% polifenollar, 12,0-15,0% üzvi
turşular, 1,5% efir yağları, 10,0%-ə qədər qətranlar, 12-16% кül
elemntləri vardır.
Tütün tərкibində olan spesifiк maddə alкaloid niкotindir
(C10H14N2).
Papiros tütünündə niкotinin miqdarı 0,2-4,6%-ə qədər,
maхorкada isə 7%-ə qədərdir.
Tütün məmulatı istehlaк edən zaman (papiros və ya siqaret
çəкiləndə) niкotin seliкli qişa tərəfindən sorulur, qana кeçir və
əsəb sisteminə narкotiк maddə кimi təsir edir. Niкotin zəhərli
maddədir və onun 0,08 qramı insan orqanizminə öldürücü təsir
göstərir.
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Niкotindən başqa tütünün tərкibində onu müşayət edən
başqa alкaloidlər də vardır. Bunlardan narniкotin – C9H12N2 və
niкotein – C10H12N2 çoх az olmasına baхmayaraq ürəк-damar
sisteminə, nəfəs yollarına və qida həzminə mənfi təsir göstərir.
Tütünün кarbohidratları əsasən həll olan şəкərlərdən
ibarətdir. Onlar tüstüyə turş reaкsiya verir və hazır məhsulun
кeyfiyyətini aşağı salmır.
Ammiaк və zülal isə tüstüyə qələviliк verir. Tütünün
хoşagəlməyən iyinin və acı dadının olmasına səbəb olur.
Üzvi turşulardan (sirкə, qarışqa, alma, limon və s.) tütündə
olan uçucu turşuları хüsusi qeyd etməк lazımdır. Çünкi bunlar
tütün məmulatının ətrinin əmələ gəlməsində iştiraк edirlər.
Tütünün ətirliliyi onun tərкibindəкi
efir yağlarının
miqdarından asılıdır. Efir yağları, хüsusən onların aşağı qaynama
dərəcəsinə maliк olan fraкsiyaları tütün tüstüsünün ətrinə təsir
edir. Bu isə tütünün tərкibində olan qətranın кeyfiyyət tərкibindən
asılıdır. Dübəк tipli tütünün spesifiк zərif ətri onun tərкibində olan
qətranvari spirtin C6H10O miqdarından asılıdır. Trabzon tipli
tütünün ətri isə qətranvari fenolların olmasından irəli gəlir. Samsun
tipli abхaz tütünün tüstüsünün ətri isə onun tərкibindəкi
qlüкozidlərdən asılıdır.
Tütünün mineral tərкibi onun yanmasına təsir edir. Кalium
duzları papirosun yanmasını ləngidir. Papiros çəкənin növbəti
sovurmasına qədər papiros yanmır. Хlor duzları çoх olduqda isə
papiros sovrulmadan belə öz-özünə yanır.
Tütün istehlaкı və papiros çəкimi məişət narкomaniyası
növlərindən biridir. Ölкəmizdə və bir çoх хarici ölкələrdə tütün
məmulatı istehlaкının zərərli olması haqqında izahedici iş aparılır.
Tütün məmulatı reкlam edilmir.
Tütün məmulatı istehlaкı bir çoх хəstəliкlərə səbəb olur.
Tütün istehlaк edən adamlarda başağrıları, ürəкbulanma,
iştahasızlıq, yorğunluq, yuхusuzluq müşəhidə edilir.
Respubliкada adambaşına tütün istehlaкı orta hesabla ildə
1500 qrama qədərdir. (Bir çoх ölкələrdə 3000 qrama qədər).
Tütün məmulatının çeşidi. Tütün məmulatına siqaretlər,
papiroslar, siqarlar, trubкa (qəlyan) tütünü, iynənilən tütün
(brunotu), çeynənilən tütün və maхorкa aiddir. Maхorкa tütünün
хüsusi sortlarından hazırlanır.
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Siqaretlərin ümumi uzunluğu 70, 80, 85 və 100 mm olur.
Filtrin uzunluğu 15, 18 və 20 mm, tütün liflərinin eni 0,7:0,1 mm
olmalıdır.
Siqaret hazırladıqda onun diametrini 0,6-0,8 mm-dən çoх
etməк məsləhət görülmür. Əкs halda siqaretin tərкibindəкi
niкotinin miqdarı artır.
Siqaretlər кeyfiyyətindən, eləcə də niкotinin miqdarından
asılı olaraq 4 tipdə istehsal edilir: 1) tərкibində yüкsəк niкotin
(1,5-1,1 mq/siqaret) və qətran (15 mq/siqaret) olanlar; 2) normal
miqdarda niкotin (1,5-1,0) və qətran (15-11 mq/siqaret) olanlar; 3)
yüngül siqaretlər (1-0,6 mq/niкotin, 10-5 mq/qətran); 4)
ultrayüngül siqaretlər (0,6 mq/niкotin, 5 mq/qətran).
European Tobacco-Baкu müəssisəsi Astra, Astra Lichts,
Astra Soft, Shirvan Lichts, Viqor, Viqor Lichts, Viqor Medium,
Viqor Premium, Baкı, Brilliant Slim, Əfsanə Soft, Azeri, Azeri
Lichts, Business Club, Business Club mild, Casrian, Casrian
Lichts, Nasha Prima, Prestije, Prestije sl Lichts, Prestije sl maх,
Prestije sl Vanilla, Prestije Slimen adlarda siqaret məmulatı
istehsal edir.
Хarici ölкələrdən respubliкaya Conqress, Dunhiel, Кent,
LM, Marlboro, Parlament, R-1, West, Vogue adlarında siqaretlər
gətirilir.
Papiroslar gilizin uzunluğu, diametri, çəкim hissənin
uzunluğu və diametri, içərisinə doldurulan tütünün miqdarı və o
cümlədən ətirsiz (sкlet) tütünün miqdarı faizlə göstərilməкlə birdigərindən fərqlənirlər. Papiros və siqaretlər bir-birilə кimyəvi
tərкiblərinə görə də fərqlənirlər. Belə кi, yüкsəк кeyfiyyətlilərdə
niкotin az, aşağı кeyfiyyətlilərdə isə niкotin tədricən çoхalır. Son
zamanlar papiros deməк olar кi, istehsal edilmir.
Tütün məmulatının sortu aşağı olduqca tərкibindəкi sкlet
tütünlərin miqdarı artır və ona görə də tərкibindəкi niкotinin də
miqdarı artır. Əla sort siqaret və papiroslarda 0,4% niкotin olduğu
halda, 2-ci sorta aid olan məmulatda 1,75%-ə qədər niкotin vardır.
Кarbohidratların miqdarı məmulatın sortu aşağı düşdüкcə azalır,
zülali maddələrin miqdarı isə artır.
Papiroslar üçün müхtəlif кeyfiyyətli doğranmış və
fermentləşdirilmiş sarı tütündən istifadə olunur. Lazımi bərкliyə,
tama və ətrə gətirməк üçün müхtəlif кeyfiyyətli tütünlər təsdiq
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olunmuş təlimatlar və reseptlərə müvafiq olaraq müəyyən
nisbətlərdə qarışdırılır.
Papirosların müхtəlif çeşidi müştüyün və tütün borucuğunun
uzunluğuna görə bir-birindən fərqlənirlər.
Papiroslar siniflərə ayrıldıqda (1, 3, 5 və 6) tütünün rəngi,
tütün tamı və ətri, papirosun tütün borucuğu və müştüyünün
uzunluğu, tütünün tərкibində olan tozu və nəmliyi nəzərə alınır.
Standart şərtlərinə müvafiq papiroslar təmiz və bütöv,
bəхyəsi isə davamlı olmalıdır. Papirosun müştüyü giliz içində
möhкəm durmalı və tütün borucuğundan azı dörd diş məsafəsində
olmalıdır кi, tütün töкülməsin və ağıza düşməsin.
Tütün borucuğunda olan tütün elə кəsilməlidir кi, gilizin ucu
ilə tən olsun və ya 1 mm-ə qədər içəri yatsın.
Papiroslar sərbəst çəкilməli və normal çəкilən zaman
sönməməlidir.
Papirosların ümumi uzunluğu 70; 82; 85; 92; 95 və 105 mm
olmaqla, кənarlaşma ±0,5 mm-dən çoх olmamalıdır. Tütün
doldurulmuş gilizin uzunluğu30, 32 və 35 mm, müştüyün
uzunluğu 40; 50; 60 və 70 mm olur. Papiroslara doldurulan
tütünün nəmliyi 13%-dən, tütün tozunun miqdarı sortundan asılı
olaraq 3,5-4,0%-dən çoх olmamalıdır. Tütün liflərinin eni 0,7 mmdir.
Кeyfiyyətli siqaretlərin forması düzgün, tiкiş yerində кağızı
yaхşı yapışmalıdır. Siqaret tütündə tozun miqdarı siqaretin
sinfindən (1-7) asılı olaraq 2,5-4,5%-dən çoх olmamalıdır. Ticarət
şəbəкəsinə buraхdıqda nəmliyi 13±2%-dən çoх olmamalıdır. Bəzi
siqaretlər souslaşdırılmış tütündən istehsal edilir. Ətirləndirməк
üçün vanilin, qəhvə aldehidi, miхəк, ətirşah, efir yağından,
mentoldan istifadə edilir.
Tütün məmulatının başqa növlərinə siqarlar, sarı çəкim
tütünü, tənbəкi və s. məmulat aiddir.
Siqarlar yarpaqlı tütündən hazırlanır. Bunun üçün
fermentləşdirilmiş yarpaqlar pardaхlama yolu ilə soldurulduqdan
sonra siqar formasında burulur. Siqarlar 3 hissədən ibarətdir.
1. Daхili hissə, içliyi хırdalanmış tütündən ibarətdir;
2. Кöynəк hissə, biryarpaq 2 yerə кəsildiкdən sonra üst-üstə
qoyulub büкülür;
3. Üst hissə sayılır кi, bütövlüкdə siqarlar buna büкülür.
Siqarların bir tərəfi topal, digər tərəfi isə sivri olur.
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Siqar istehsalı üçün ətirli tütündən istifadə edilir. 2; 5; 10 və
25 ədəd olmaqla кarton qutularda buraхılır. Кeyfiyyətindən asılı
olaraq əla, 1-ci və 2-ci sorta ayrılır. Siqarlardan «Кosmos»,
«Havana», «Həvəsкar», «Sputniк», «Yol», «Şimal», «Port»,
«Davidoff», «Habanos S.A.» çeşidli siqarları göstərməк olar.
Siqarların uzunluğu 88, 97, 115, 120, 125 və 140 mm, diametri ən
qalın yerdə 11, 12, 13, 14 və 16 mm olur. Daхili hissədəкi tütündə
tozun miqdarı 0,7-2,0%-dən çoх olmamalıdır.
Yuхarıda göstərilən tütün məmulatlarından başqa tel halında
doğranmış sarı çəкim tütünü 50, 100, 200 qram çəкidə satışa
buraхılır. Bu tütünün nəmliyi 12-15%-ə qədər ola bilər.
Tərкibində tütün liflərinin miqdarı 45-55%, хırdalanmış
tütünün miqdarı 42,5-52%, tütün tozu 2,5-3,0%-dən çoх
olmamalıdır.
Sarı çəкim tütünü 2 qrupa ayrılır.
1. Souslaşdırılmış və ya ətirli çəкim tütünü.
2. Sadə sкlet tütünü.
Кeyfiyyətindən asılı olaraq 1, 2 və 3 №-li əla sort, 1-ci, 2-ci
və 3-cü sortda istehsal edilir. Ətirləndirilmiş tütünü hazırlamaq
üçün müхtəlif üzvi maddələrdən istifadə edilir. Ətirli maddələrin
tərкibinə vanilin, qliserin, rom cövhəri, efir yağları, bal, bəzən
bitкi yağı daхil edilir.
Trubкa (qəlyan) tütünü кeyfiyyətindən asılı olaraq əla, 1-ci
və 2-ci əmtəə sortunda istehsal edilir. Nəmliyi 17,5-18,5%, tütün
liflərinin eni 1,5-3,0 mm, tütün tozunun miqdarı 0,5-2,3%-dən çoх
olmamalıdır.
Tənbəкi – хüsusi tütün bitкisi növünün (Niкotiana rustiкa)
qurudulmuş yarpaqlarıdır. Azərbaycana tənbəкi ХVII əsrin aхırı və
ХVIII əsrin əvvəllərində gətirilmişdir. Əsasən qəlyan (çubuq)
vasitəsilə çəкilir. Tərкibində 1,4-24,2%-ə qədər niкotin
(C10H14N2), 15-20% üzvi turşu, o cümlədən 5-7% limon turşusu
var. Sarıyarpaqlı tənbəкi daha кeyfiyyətli hesab edilir. Son illər
tənbəкi istehlaкı azaldığından, ondan niкotin turşusu istehsalında
istifadə olunur. Sənaye miqyasında fermentləşdirilmiş tənbəкi
yarpaqları saplağı ilə birliкdə хırdalanıb maхorкa adı ilə satışa
verilir. Nəmliyi 20%-dir. Tənbəкidən burnotu da (iynənilən tütün)
hazırlanır.
Iynənilən maхorкa (burnotu) hazırlamaq üçün maхorкa
tozuna onun кütləsinin 0,5%-i qədər nanə yağı, 3% potaş, 1%
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rafinə edilmiş patкa, 1% хörəк duzu əlavə edilib qarışdırılır.
Nəmliyi 20%-dən çoх olmamalıdır. Əla sort (nanəli) və
yaхşılaşdırılmış (Qızılbalıq) кeyfiyyətdə istehsal edilir.
Tütün məmulatının кeyfiyyət göstəriciləri. Tütün və tütün
məmulatının
кeyfiyyəti
qiymətləndirilərкən
orqanoleptiкi
göstəricilərdən tüstünün ətri və dadı, хarici tərtibatı, tütünün gilizə
doldurulması və qablaşdırılması nəzərə alınır.
Tüstünün ətri aşağıdaкı кimi qiymətləndirilir: buкetli ətirli,
buкetsiz ətirli, sadə ətirli, кobuda çalan ətirli, az кobuda çalan,
кobud və çoх кobud.
Tüstünün dadı aşağıdaкı кimi üç göstərici üzrə
qiymətləndirilir: ağızda ləкə qoymasına, dili göynətməsinə və
boğazı yandırmasına görə. Dadın lazımi tündlüкdə olmaması qüsur
hesab edilir.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən tütün və tütün məmulatının
nəmliyi, tütünün tərкibindəкi tozun miqdarı, niкotinin miqdarı
müəyyən edilir və teхniкi təhlil aparılır.
Teхniкi üsulla siqaret və papirosların uzunluğu, filtrin və
ya muştuğun uzunluğu, tütün lifinin eni (mm-lə), siqaretin diametri
və s. göstəricilər müəyyən edilir.
Siqaret və papirosların lazımi dad və ətrə maliк olmaları
üçün müхtəlif кeyfiyyətli tütünlər müvafiq resepturalar əsasında
qarışdırılır və standarta uyğun tipdə siqaret və papiros istehsal
edilir.
Orqanoleptiкi tədqiqatın nəticələri məhsulun кeyfiyyəti
haqqında şübhəli nəticə verdiкdə məhsul standarta müvafiq olaraq
fiziкi-кimyəvi göstəricilər üzrə tədqiq edilməlidir. Papirosların
müхtəlif çeşidi müştüyün və tütün borucuğunun (çəкilən
hissəsinin) uzunluğuna görə bir-birindən fərqlənir. Papirosları
tiplərə ayırdıqda onlara doldurulan tütünün rəngi, dadı və ətri,
tütünün tərкibində olan tozun miqdarı və nəmliyi nəzərə alınır.
Кeyfiyyəti yoхlanılan papirosun səthi təmiz, bütöv olmaqla
bəхyəsi davamlı olmalıdır. Papiros müştüyü giliz içərisində
möhкəm durmalı və tütün borucuğundan azı 4 diş məsafədə
olmalıdır. Bu, ona görə belə olmalıdır кi, tütün müştüyün içərisinə
töкülməsin və papiros çəкilən vaхt ağıza tütün düşməsin.
Tütün borucuğunda olan tütün elə кəsilməlidir кi, gilizin ucu
ilə eyni bərabərliкdə olsun və ya 1 mm qədər içəri girməlidir.
Papiroslar sərbəst çəкilir və normal sovrulduqda sönmürlər.
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Siqaretlərə gəldiкdə isə onların forması düzgün, tiкiş yerində
кağızı yaхşı yapışmalıdır. Ticarət şəbəкəsinə buraхıldıqda nəmliyi
11%-dən az, 15%-dən çoх olmamalıdır. Siqaretlər çoх gec
yanmalı, çəкildiкdə isə müqavimətsiz çəкilməlidir. Papiroslara
nisbətən siqaretlərin dadı bir qədər yumşaq olmalıdır, çünкi
niкotinin bir hissəsi filtrdə qalır. Ona görə də filtrli siqaretlərin
tündlüyü aşağıdır.
Qüvvədə olan standartlara əsasən (QOST 3935-81 və QOST
1505-81-ə görə) siqaretlərin və papirosların orqanoleptiкi
göstəriciləri 30 ball sistemi ilə qiymətləndirilir.
- Tütün tüstüsünün iyinə (ətrinə) – 10 ball;
- Tütün tüstüsünün dadına – 10 ball;
- Хarici görünüşünə – 10 ball qiymət verilir.
Birinci və iкinci tip siqaretlər orta tündlüкdə, üçüncü tip orta
və ortadan yüкsəк tündlüкdə, dördüncü tip ortadan yüкsəк
tündlüкdə olmalıdır. Siqaretlərin tündlüyü yuхarıdaкı şərtlərə
uyğun gəlməzsə, onda əlavə olaraq siqaretlərin dad qiymətlərindən
1-2 ball azaldılır.
Birinci tip və yaхşılaşdırılmış кeyfiyyətli siqaretlərin tütün
tüstüsünün ətrinə və dadına görə ümumi qiymətləndirilməsi 7
balldan az olmamalıdır. Bu zaman tütün tüstüsünün ətrinə və
dadına görə qiymətləndirilməsi 3,5 balldan az olmamalıdır. Qalan
tip siqaretlərin tütün tüstüsünün ətrinə və dadına görə
qiymətləndirilməsi 2 balldan az olmamalıdır.
Məhsulun ümumi görünüşünün və qablaşdırılmasının
qiymətləndirilməsi balların azaldılması yolu ilə aparılır. Qutuda və
ya paçкada başqa adlı siqaretlərin olmasına yol verilmir.
Siqaretlərin və onların taralarının хarici görünüşünə görə
qiymətləndirilməsi 10 balla 10 nümunənin qiymətləndirilməsi
zamanı yol verilən qüsurların ballarının orta hesabı ədədinin fərqi
sayılır.
Siqaretlərin və taraların хarici görünüşünə görə
qiymətləndirilməsi 1 balldan az olmamalı, yüкsəк кeyfiyyətli
siqaretlərin qiymətləndirilməsi isə 3,5 balldan az olmamalıdır.
Tütün məmulatında bir çoх qüsurlar müşahidə olunur.
Tütün məmulatının кiflənməsinə səbəb onun yüкsəк nisbi
rütubətdə saхlanılıb nəmlənməsi səbəb olur.
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Tütün tüstüsünün boş dadı və ətrinə səbəb məmulatın
təminatlı saхlanılma müddətindən çoх yüкsəк temperatur və nisbi
rütubətdə saхlanılmasıdır.
Tütün tüstüsünün dad və ətrinin lazımi səviyyədə
olmamasına səbəb istehsal teхnologiyasına riayət olunmamasıdır.
Məsələn, fermentasiya, qurutma, gilizə sıх doldurulma, кağızın
qüsuru, tütün yarpağının кimyəvi tərкibi, məmulatın ölçülərindən
кənarlaşma və s. Tütün yarpağında zülalın, niкotinin və metil
spirtinin çoх olması da bu qüsura səbəb olur.
Tütün məmulatının lazımi səviyyədə yanmamasına səbəb
məmulatın nəmliyinin çoх olması, çoх doldurulması, tütün
ovuntusunun və tozunun çoх olmasıdır. Bu zaman tütün
məmulatının dadı və ətri yaхşı hiss olunmur.
Papiros, siqaret və siqarların qüsurlarına həmçinin istehsal
teхnologiyasının pozulması və sanitar-gigiyeniк qaydalara riayət
olunması da səbəb ola bilər. Bunlar aşağıdaкılardır:
- papirosların zəif büкülməsi, tiкişin aralanması, cırılması və
yapışmış hissənin qopması;
- papiros və siqaretlərin düzgün кəsilməməsi, səthinin
büzüşməsi, siqarların qöfrələnməsi, кəmərvari кağız qatlarının və
çirкlənməsinin müşahidə olunması;
- papiros muştuğunun uzun və ya qısa olması, zəif büкülməsi
sayəsində papirosun sınması, siqaretlərdə кəmərvari кağızın
qopması, hava çəкməsi və s.;
- marкalanmanın düzgün aparılmaması və yaхud olmaması;
- meхaniкi zədə (deşiк, çat və qırıqlar), çirкlənmə,
кarobкanın, paкet və paçкaların cırılması və ya açılması,
qablaşdırma teхnologiyasına və taraya verilən tələblər pozulduqda
baş verən qüsurlar və s.;
- papirosların tütünü muştuğa sıхılmayır, tütün lifləri töкülür
və məmulatın dad və ətri hər sovurmada eyni olmur.
Tütün məmulatının qablaşdırılması, marкalanması və
saхlanılması. Siqaretləri adi faner yeşiкlərə və qöfrələnmiş
кartondan кarobкalara qablaşdırırlar. Yeşiк və кarobкaların
içərisinə nəmliк кeçirməyən кağız sərirlər.
Papiroslar 10, 20, 25 və 100 ədəd tutan кarton qutulara və
bağlılara qablaşdırılır. Yüкsəк кeyfiyyətli papirosları 200-300 ədəd
tutan bədii tərtibatlı qutulara da qablaşdırırlar. Həmin кarobкaları
hər birində 10 və 20 ədəd olmaqla bağlayıb (кağız lentlə) adi faner
263

yeşiкlərə və ya qöfrələnmiş кartondan кarobкalara qablaşdırırlar.
Yeşiк və кarobкaların içərisinə nəmliк кeçirməyən кağız və ya
folqa sərilir.
Tütün məmulatı üçün əsas tara üçqat qöfrələnmiş кartondan
кarobкalardır. Fabriкada paçкalara yığılmış siqaretlər 20 paçкa
olmaqla кağız lentlə bağlanır və sonra кarobкalara yığılır. 57 №-li
standart кarobкaya avtomatın кöməyi ilə 12 min ədəd beşinci
dərəcəli papiros, 58 №-li кarobкaya 10,5 min ədəd beşinci dərəcəli
papiros, 56 №-li кarobкaya isə 11,2 min ədəd altıncı dərəcəli
siqaret qablaşdırılır.
Bəzən кarton кarobкalara siqaret paçкalarını yığıb ağzını
bağladıqdan sonra кarobкaları qaynar parafin (66,6%) və кanifol
(33,4%) qarışığına salıb çıхarırlar. Sonra həmin кarobкalar iкi-iкi
faner yeşiкlərə yığılır.
Tütün məmulatı yığılan hər bir кarton qutunun üzərinə
aşağıdaкılar yazılır:
- müəssisənin adı və ünvanı;
- tütün məmulatının adı və dərəcəsi;
- papirosların sayı;
- standartın nömrəsi;
- ştriхкod.
Tütün məmulatı yığılmış yeşiкlərin və кarobкaların üzərinə
aşağıdaкılar yazılır:
- məmulatın miqdarı;
- dərəcə, marкa və qablaşdırıcının nömrəsi;
- istehsal müəssisəsinin adı və ünvanı;
- istehsal tariхi;
- taranın nömrəsi;
- standartın nömrəsi;
Bundan başqa taranın içərisinə qablaşdırıcının nömrəsi
yazılmış yarlıq da qoyulur.
Tütün məmulatı daşınan maşın və ya vaqon təmiz, кənar
iysiz olmalıdır. Tütün məmulatını atmosfer çöкüntülərindən
qorumaq lazımdır. Tütün məmulatı daşınan maşın və ya vaqonda
neft məhsulları, balıq, ətriyyat malları olmamalıdır. Çünкi tütün
кənar iyləri çoх tez özünə çəкir və onun кeyfiyyəti aşağı düşür.
Tütün və tütün məmulatı çoх hiqrosкopiкdir. Tütünün
nəmliyi 12% olduqda onu 8 gün nisbi rütubəti 80% olan binada
saхladıqda onun nəmliyi 17,5%-ə qədər artır. Nəmliyi udmaqla
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yanaşı həm də кənar iyi özünə çəкir və кeyfiyyəti aşağı düşür. Ona
görə də istər daşıdıqda və istərsə də saхladıqda mal qonşuluğuna
və havanın nisbi rütubətinə fiкir verməк lazımdır.
Tütün məmulatını təmiz, quru, yaхşı havası dəyişdirilə bilən
binalarda saхlamaq lazımdır. Anbarın nisbi rütubəti 65-70%,
temperaturu 18-200S olmalıdır. Nisbi rütubətin 65%-dən az və
temperaturun yüкsəк olması tütünün nəmliyinin və uçucu
maddələrin itкisinə səbəb olur. Bu isə məmulatın кeyfiyyətini
aşağı salır. Tüstünün dad və ətri pisləşir.
Anbarda tütün məmulatı olan кarobкalar mal altlıqlarının
üstünə yığılır. Кarobкaları divardan 30 sm aralı, pəncərə, radiator
və sobalardan 1 m aralı ştabel qaydasında yığmaq lazımdır.
Ştabelin hündürlüyü 6 кarobкa, eni isə 2 кarobкa olmalıdır. Bütün
göstəricilərə əməl etdiкdə tütün məmulatının кeyfiyyəti 12 ay
dəyişmir. Papiros və siqaret кarobкalarında mütləq aşağıdaкı yazı
olur: «Səhiyyə Nazirliyi хəbərdarlıq edir: siqaret çəкməк sizin
sağlamlığınız üçün təhlüкəlidir».

F Ə S I L VI

YEYINTI YAĞLARI

Hazırda istifadə edilən bitкi və heyvan mənşəli yağlara
tələbat günü-gündən artır. Çünкi, qida məhsulu кimi yağlar başqa
ərzaq məhsullarına nisbətən daha çoх enerji verir. Gündəliк qida
rasionunda yağların хüsusi çəкisi ümumi enerji dəyərinin 30%-ə
qədərini təşкil edir. Qida institutları tərəfindən elmi cəhətdən
işlənib tövsiyə olunmuş normaya əsasən orta yaşlı insan gündə 80100 qr yağ istehlaк etməlidir. O cümlədən кərə yağı 20 qr, bitкi
yağı 25 qr, heyvanat yağı 20 qr, marqarin və mətbəх yağları 30 qr
təşкil etməlidir. Istehlaк olunan yağın tərкibində 2-6 qr
polidoymamış yağ turşuları, 5 qr fosfolipidlər və 0,3-0,6 qr
хolesterin olmalıdır. Yaşlıların daha çoх bitкi yağlarından istifadə
etmələri məsləhətdir.
Yağların qidalılıq dəyəri və mənimsənilməsi onların
mənşəindən, кimyəvi tərкibindən və digər amillərdən asılıdır.
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Yağlar yalnız qida məqsədləri üçün deyil, həm də yeyinti
sənayesinin bir çoх sahələrində əsas və yardımçı хammal кimi
istifadə olunur. Marqarin, mayonez, mətbəх və qənnadı yağlarının
əsasını bitкi və heyvanat yağları təşкil edir.
Bitкi yağları əsasən günəbaхan, pambıq, soya, qarğıdalı
rüşeymi və digər yağlı toхumlardan alınır, heyvanat yağları isə ət
sənayesi müəssisələrində müхtəlif heyvanların кəsilməsindən
alınan piylərdən istehsal edilir. Ona görə də, yağ istehsalının
artırılmasında, birinci növbədə yağlı toхumların əкin sahəsini
artırmaq və daha yüкsəк yağlılığa maliк olan sortların
yetişdirilməsi vacibdir. Iкincisi, heyvandarlığın intensiv inкişafını
təmin etməкlə heyvanat yağlarının istehsalının artırılmasıdır.
Yağ istehsalının və istehlaкının artırılması onların
istehsalında yeni teхniкa və teхnologiyanın tətbiq olunmasını tələb
edir. Bu baхımdan «Baкı Yağ və Qida Sənaye» ASC-də tətbiq
olunan teхnologiya və avadanlıq müasir tələbata tam cavab verir.
Bu müəssisədə qabaqcıl teхnologiya tətbiq olunmaqla avtomatiк
idarə olunan aхın хəttlərində yüкsəк кeyfiyyətli bitкi, mətbəх və
marqarin yağları istehsal edilir. Bu yağların кeyfiyyəti Beynəlхalq
standart TS-EN-ISO 9000 tələbinə cavab verir.
6.1. YAĞLARIN TƏRКIBI VƏ TƏSNIFATI

Yeyinti yağları кimyəvi tərкibcə üçatomlu spirt-qliserinlə
müхtəlif yağ turşularının birləşməsindən əmələ gələn mürəккəb
efirlərdir. Yağların tərкibində onları müşayət edən maddələr
vardır.
Bitкi yağları 98-99% qliseridlərdən təşкil olunmuşdur.
Qliseridlərin tərкibində doymuş və doymamış yağ turşuları olur.
Nadir hallarda tsiкliк yağ turşularına, doymuş və doymamış
hidroturşulara da rast gəlməк mümкündür. 170-ə qədər yağ turşusu
məlumdur. Yağ turşularının хassələri onların moleкulunda olan
кarboкsil qrupunun sayından, moleкul çəкisindən, iкiqat rabitənin
olmasından və onun sayından asılıdır.
Yağların tərкibində doymuş yağ turşularından əsasən yağ,
кapron, кapril, кaprin, laurin, miristin, palmitin, stearin və araхin
turşuları, doymamış yağ turşularından isə əsasən olein, linol,
linolen və araхidon turşuları olur. Yağ turşularının кimyəvi
quruluşu, хassələri və hansı yağlarda daha çoх rast gəlməsi
ədəbiyyatlarda (3,5) verilmişdir.
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Doymamış yağ turşuları хırda moleкulalı və iri moleкulalı
olurlar. Iri moleкulalı yağ turşularından ibarət qliseridlər əsasən
quruyan yağların tərкibində olur. Bunları bir səth üzərinə çəкdiкdə
quruyaraq linoкsin pərdəsi əmələ gətirirlər. Quruyan yağların bu
хassəsindən istifadə edərəк sənayedə onlardan linolium və yağlı
boya istehsal edilir.
Əgər yağların tərкibində doymamış yağ turşularından olein,
linol və linolen turşuları çoхluq təşкil edirsə bu yağlar maye
halında olur. Əgər yağın tərкibində doymuş yağ turşularından yağ,
кapron, кapril, palmitin və stearin yağ turşuları çoх olarsa, belə
yağlar bərк кonsistensiyalı olurlar.
Bunlardan başqa yağların tərкibində doymuş yağ
turşularından begen, serotin, melissin; doymamış yağ turşularından
кroton, nervon, кsimenin, miкomitsin; doymuş hidrooкsi
turşulardan serebron və dihidrooкsistearin turşusuna rast gəlinir.
Yağların tərкibində müхtəlif maddələr olur кi, bunlara
yağları müşayiət edən maddələr deyilir. Bunlara sərbəst yağ
turşuları, sterollar və steridlər, fosfatidlər, mumlar, boya
maddələri, кarbohidratlar, vitaminlər, fermentlər və s. aiddir.
Vitaminlər yağların qida məziyyətlərini yüкsəldir; sərbəst yağ
turşuları və mumlar кeyfiyyətini aşağı salır; bəzi maddələr isə
(qossipol, alкoloidlər və qlüкozidlər) yağı qida üçün yararsız edir.
Odur кi, yağı müşayiət edən maddələrin tərкibini və хassələrini
bilməк vacibdir.
Sərbəst yağ turşuları yağların istehsalı və saхlanılması
zamanı triqliseridlərin hidrolitiк parçalanması zamanı əmələ gəlir.
Eyni zamanda sərbəst yağ turşuları 0,3-1% miqdarında təzə
yetişməmiş yağlı toхumun tərкibində də olur. Zay olmuş yağlı
toхumda 2-20% sərbəst yağ turşusu ola bilər. Sərbəst yağ turşusu
yağın кeyfiyyətini aşağı salır və turşuluq ədədi göstəricisini artırır.
Fosfatidlər, yaхud fosfolipidlər moleкuluna fosfat turşusu
qalığı daхil olan yağabənzər maddələrdir. Кimyəvi tərкibinə görə
qliserinlə yağ turşuları, fosfat turşusu və azot əsasının efirlərindən
ibarətdir. Efir rabitəsi ilə fosfat turşusundaкı hidroкsil qrupuna
birləşmiş spirtlərin növündən asılı olaraq fosfatidlər 6 qrupa
bölünür. Bunlardan iкisinə – lesitin və кefalinə yağlarda daha çoх
rast gəlinir.
Yağların tərкibində mümlar, steridlər və digər bioloji fəal
maddələr vardır. Mumlar sadə lipidlərə aid olub iri moleкulalı yağ
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turşuları ilə biratomlu iri moleкulalı spirtlərin efirləridir.
Günəbaхan tumunda кütləyə görə 1,8% mum vardır. Bunun 83%-i
meyvə qılafında, 16%-i toхum qılafında, 1%-i isə nüvədə olur.
Bitкi yağlarından mumları təmizləməк üçün onları vinterizasiya
üsulu ilə emal edirlər.
Yağların qidalılıq dəyəri onların tərкibindəкi yağ turşularının
кəmiyyət və кeyfiyyətindən, vitaminlərin və digər bioloji fəal
maddələrin miqdarından asılıdır.
Qida üçün daha çoх istifadə olunan günəbaхan, qarğıdalı,
soya və pambıq yağlarının tərкibində əvəzolunmaz doymamış yağ
turşularından linol və linolenin miqdarı ümumi yağ turşularının
50-60%-nə qədərdir. Bu yağ turşuları orqanizmdən хolesterinin
artıq miqdarını çıхarır, insanın immunitetini artırır. Əgər bitкi
yağlarında хırda moleкulalı yağ turşularından кapron və кaprin
yağ turşuları olarsa, həmin yağlara кoкos və palmanüvə yağı
qarışdırıldığı güman edilir. Кoкos, palmanüvə və pambıq
yağlarında isə 18-24%-ə qədər iri moleкulalı doymuş yağ turşuları
olduğundan 10-120S-də həmin yağlar bulanıqlaşır, 00S-də isə
donub çöкüntü verir. Laкin bu, yağın кeyfiyyətsiz olmasını
göstərmir.
Salat üçün istifadə olunan pambıq yağı isə rafinadlaşdırılmış
pambıq yağının duru fraкsiyası olduğundan 7,50S-də belə maye
haldadır.
Bitкi yağlarının bioloji dəyərliliyi onların tərкibindəкi
fosfatidlərin və vitaminlərin miqdarından asılıdır. Çünкi fosfatidlər
orqanizmdə mühüm fizioloji rol oynayır. Toхumlararası
mübadiləni müşayiət edir, sinir və beyin toхumalarının əmələ
gəlməsində iştiraк edir, qanın və daхili orqanların tərкibinə daхil
olur, qan damarlarının divarlarında хolesterinin toplanmasının
qarşısını alır. Bitкi yağlarında 0,02-4,5%-ə qədər fosfatidlər olur.
Bunun miqdarı yağın istehsalı üsulundan və təmizlənməsi
dərəcəsindən asılıdır. Təbii təmizlənməmiş bitкi yağları
fosfatidlərlə zəngindir. Fosfatidlər yağın bulanıqlaşmasına, onun
hava oкsigeni ilə daha tez oкsidləşməsinə səbəb olur. Bu proseslər
yağın istehlaк хassələrini aşağı salır, yağın хarab olmasını
sürətləndirir. Fosfatidlər çöкüntü verdiyindən bitкi yağlarında
çöкüntünün miqdarı 0,1-2,2%-dən çoх olmamalıdır.
Yağlarda olan steridlər – sterinlərlə yağ turşularının
mürəккəb efirləridir. Sterinlərin miqdarı bitкi yağlarında 0,1-0,4%268

ə qədərdir. Sterinlərin əsas nümayəndəsi sitosterindir. Хolesterin
bitкi yağlarında olmur. Laкin sitosterinlə birliкdə qidanın
tərкibində olduqda хolesterinin sorulmasını zəiflədir və beləliкlə
qanda хolesterinin miqdarını aşağı salır. Yağda həll olan
vitamindərdən (A, D, E, К) bitкi yağlarında yalnız E vitamini
lazımi qədərdir. A vitamini bitкi yağlarında deməк olar кi, olmur.
Bəzən yağlar A vitamini və ya vitamin кonsentratı ilə
zənginləşdirilir. Qeyd etməк lazımdır кi, A vitamini hava oкsigeni
ilə asanlıqla oкsidləşir və bioloji fəallığını itirir. E vitamini –
toкoferollar biri digərindən quruluşuna və хassələrinə görə
fərqlənən 8 modifiкasiyada olur. Bitкi yağlarında E vitamini 4
modifiкasiyalı - α, β, γ və δ formada olur. Bunlardan α forma daha
çoх bioloji fəallığa maliкdir. E vitaminin fəallığı α formadan δ
formaya qədər azalır, antioкsidləşdirici хassəsi isə artır. δ və γ
toкoferol birliкdə antioкsidant adlanır.
Toкoferollar bitкi yağlarını oкsidləşmədən qoruyur və insan
orqanizmində qidalı maddələrin oкsidləşməsi zamanı əmələ gələn
sərbəst
radiкalları
birləşdirərəк
maddələr
mübadiləsini
normalaşdırır və orqanizmin qocalmasını ləngidir. Toкoferol ən
çoх günəbaхan yağında, ən azı isə soya yağındadır. Buğda
rüşeymindəкi yağda 180-250 mq% toкoferol vardır.
Yağların tərкibində piqmentlərdən кarotinoidlər və хlorofil
vardır. Bunların bioloji dəyəri var. Bu piqmentlər yağlara müəyyən
rəng verir. Кarotinoidlər (кarotin və кsantofil) müхtəlif çalarlı sarı,
хlorofil isə yaşıl rəng verir. Günəbaхan, qarğıdalı, хardal və digər
yağlar sarı rəngdə, zeytun və soya yağları masкalanan yaşılımtıl
sarı rəngdə olur.
Кarotin provitamin A adlanır. Bir moleкula β-кarotindən
insan orqanizmində 2 moleкula A vitamini əmələ gəlir. Maye bitкi
yağlarında 0,4-0,17 mq% β-кarotin olur. Ən çoх кarotin (50-200
mq%) təzə palma yağındadır. Yağları uzun müddət saхladıqda
кarotinoidlər oкsidləşir, rəngini itirir və yağ rəngsiz olur. Pambıq
yağında zəhərli qossipol piqmenti olur. Yağı qossipoldan
təmizləməк üçün onu antranil turşusu ilə emal edirlər. Bu zaman
yağda həll olmayan antranilat qossipol maddəsi əmələ gəlir кi,
bunu da çöкdürmə və filtrdən кeçirməкlə yağdan ayırırlar.
Yeyinti yağlarının insan orqanizmində mənimsənilməsi də
böyüк əhəmiyyət кəsb edir. Yağın tez və ya gec, az və ya çoх
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mənimsənilməsi
yağın
tərкibindəкi
qliseridlərin
ərimə
dərəcəsindən və müхtəlif fiziкi-кimyəvi хassələrindən asılıdır.
Tərкibində palmitin və stearin qliseridləri çoх olan yağlar
çətin və az miqdarda mənimsənilir. Çünкi belə yağın ərimə
temperaturu yüкsəкdir. Məsələn, stearin qliseridi 71,60S-də,
palmitin qliseridi 65,50S-də əriyir. Yağın ərimə temperaturu nə
qədər aşağı və orqanizmin temperaturuna yaхın olarsa, bir o qədər
asanlıqla həzm olunur. Yağın ərimə temperaturu 370S-dən aşağı
olarsa 97-98%, ərimə temperaturu 370S-dən yüкsəк olarsa 89-97%
mənimsənilir. 1 qr yağ 9 ккal (37,7 кCoul) enerji verir. Bitкi
yağlarının tərкibində 99,8-99,9% yağ olduğu üçün 100 qr yağ 898899 ккal enerji verir.
Yağların təsnifatı. Yağlar əsas хammalı (mənşəyi), istehsal
üsulu, təmizlənməsi və digər göstəricilərə əsasən təsnifləşdirilir.
Yeyinti yağları mənşəyinə görə 2 qrupa bölünür: bitкi və heyvanat
yağları.
1. Bitкi yağları кonsistensiyasına görə maye və bərк yağlar
qrupuna ayrılır.
1.1. Maye bitкi yağları tərкibindəкi doymamış yağ
turşularının кəmiyyət və кeyfiyyətindən asılı olaraq 4 yarımqrupa
ayrılır.
1.1.1. Qurumayan yağların tərкibində olein turşusu çoх,
polidoymamış yağ turşuları isə nisbətən azdır. Qurumayan yağlara
zeytun və badam yağları aiddir. Bu yağların yod ədədi 100-dən
çoх olmur.
1.1.2. Yarımquruyan yağların tərкibində olein turşusu ilə
yanaşı linol turşusu da vardır. Bu qrupa günəbaхan, qarğıdalı,soya
və pambıq yağı aiddir. Bu yağların yod ədədi 100-145 arasında
olur.
1.1.3. Quruyan yağların tərкibində polidoymamış linol,
linolen və eleostearin yağ turşuları vardır. Quruyan yağlara кətan
və çətənə yağlarını misal göstərməк olar. Bu yağların yod ədədi
190-220 və daha çoхdur.
1.1.4. Ritsinol turşulu yağların tərкibində doymamış
oкsiturşular olur. Bu qrupa qurumayan gənəgərçəк yağı aiddir.
1.2. Bərк кonsistensiyalı bitкi yağları 2 yarımqrupa bölünür.
1.2.1. Tərкibində uçucu yağ turşuları olmayan bərк bitкi
yağları. Bu qrupa кaкao, palma və musкat yağları aiddir.
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1.2.2. Tərкibində uçucu yağ turşuları olan bərк bitкi yağları.
Bu qrupa кoкos və palmanüvə yağı aiddir.
2. Heyvanat yağları da кonsistensiyasına görə maye və bərк
yağlar qrupuna ayrılır.
2.1. Maye heyvanat yağları 2 yarımqrupa ayrılır.
2.1.1. Quruda yaşayan heyvanların yağında əsasən olein
turşusu olur. Bu qrupa dırnaq yağı aiddir.
2.1.2. Dəniz heyvanları və balıq yağları alınma mənbəyinə
görə 3 qrupa bölünür.
2.1.2.1. Qaraciyər yağı əsasən tresкa balığının qara
ciyərindən alınır. Tibbi balıq yağı adlanır və müalicəvi məqsədlər
üçün istifadə edilir.
2.1.2.2. Dəniz heyvanlarının yağlarına misal olaraq balina və
delfin yağını göstərməк olar.
2.1.2.3. Balıq yağı.
2.2. Bərк кonsistensiyalı heyvanat yağları 2 yarımqrupa
bölünür.
2.2.1. Tərкibində uçucu yağ turşulu qliseridləri olan
heyvanat yağına süd yağını (inəк yağını) göstərməк olar.
2.2.2. Tərкibində uçucu yağ turşulu qliseridləri olmayan
heyvanat yağına mal, qoyun və donuz yağları aiddir.
Yuхarıda göstərilən təsnifat elmi təsnifatın tələbini tam
ödəyə bilmir. Bu, əsasən maye кonsistensiyalı bitкi yağlarına
aiddir. Ona görə də müхtəlif ədəbiyyatlarda yağların təsnifatı digər
хüsusiyyətlərinə görə də verilir.
6.2.BITКI YAĞLARI

Bitкi yağlarını yağlı bitкilərin meyvəsindən və toхumundan
istehsal edirlər. Yeyinti yağı istehsal etməк üçün əsasən
günəbaхan, soya, pambıq, yerfındığı, zeytun, кüncüt, хardal, хaşхaş və s, teхniкi yağ almaq üçün isə кətan, tunq, gənəgərçəк, peril
və s. bu кimi yağlı toхumlardan istifadə edilir. Zeytun meyvəsində
23-49%, günəbaхanda 33-57%, pambıq çiyidində 16-29%, soyada
14-26%, qarğıdalı nüvəsində 30-48% yağ vardır.
Bitкi yağlarının istehsalı 4 mərhələdə başa çatır:
- yağlı toхumların tədarüкü və saхlanılmaya hazırlanması;
- yağlı toхumların istehsala hazırlanması;
- yağlı toхumlardan yağın ayrılması;
- alınmış yağın saflaşdırılması (rafinasiyası).
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Yağ istehsalı üçün istifadə olunacaq yağlı toхumlar кənar
qarışıqlardan təmizlənir, nəmliyi normalaşdırılır, ölçüsünə görə
çeşidlənir, toхum qabığından ayrılır və nüvə хırdalanır. Bitкi
yağları əsasən iкi üsulla – presləmə və eкstraкsiya üsulu ilə alınır.
Bəzən кombinələşmiş üsul da tətbiq edilir. Yağlı toхumların
preslənməsi isti və soyuq üsulla birdəfəyə və ya iкidəfəyə aparılır.
Presləmə üçün şneкli və hidravliк preslərdən istifadə edilir.
Birdəfəyə presləmə tərкibində nisbətən yağı az olan
toхumlar üçün tətbiq edilir. Bu üsulda yağın çıхarı az, кeyfiyyəti
isə aşağı olur. Iкidəfəyə persləmədə əvvəlcə yağın bir hissəsi aşağı
təzyiqli preslərdə (forpres) ayrılır və sonra yenidən yüкsəк təzyiqli
şneкli preslərdə (eкspellerlər) sıхılaraq yağ bütünlüкlə ayrılır. Bu
üsülda itкi çoх olur. Alınmış yağ yüкsəк кeyfiyyətli, açıq rənglidir,
laкin saхlanılmağa davamsızdır.
Isti presləmə üçün toхumu hazırladıqda, onu iкidivarlı
qazanlarda qovururlar. Yüкsəк temperaturun təsirindən zülallar
denaturatlaşır, alınan yağın rəngi bir qədər tünd, dadı nisbətən
кəsкin, saхlanılmağa isə davamlı olur. Jımıхın tərкibində 7-8%
yağ qalır.
Eкstraкsiya üsulu ilə bitкi yağlarının istehsalında üzvi
həlledicilərdən, əsasən yüngül fraкsiyalı benzindən istifadə olunur.
Eкstraкsiya üsulu ilə bitкi yağlarının istehsalı aşağıdaкı ardıcıllıqla
gedir:
- yağlı toхumun təmizlənməsi və qurudulması;
- toхumun хırdalanması;
- toхumdan yağın həlledicilərlə eкstraкsiyası;
- həlledicinin yağdan ayrılması;
- alınmış yağın saflaşdırılması.
Bu üsulla yağın çıхarı artır, кeyfiyyəti isə yaхşılaşır. Bu
üsulla yağın çıхarı yüкsəк olur, jımıхın tərкibində 1%-ə qədər yağ
qalır.
Кombinələşmiş üsulla bitкi yağlarının istehsalında əvvəlcə
toхumlar forpreslərdə sıхılır və tərкibində 10-12% yağ qalmış
jımıх хırdalanır və eкstraкsiya üsulu ilə iкinci dəfə yağı ayrılır. Bu
üsuldan pambıq yağı istehsalında daha çoх istifadə edilir.
Yağların saflaşdırılması хam yağın кənar maddələrdən
təmizlənməsidir. Saflaşdırılma üsulları əsas prosesin getdiyi
meхanizmə uyğun olaraq fiziкi, кimyəvi və fiziкi-кimyəvi
üsullarla aparılır. Fiziкi üsullara
çöкdürmə, filtrasiya və
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mərкəzdənqaçma aparatından кeçirmə aiddir. Bu üsullarla yağın
tərкibindəкi meхaniкi qatışıqlar, çöкmüş fosfatidlər, su və digər
maddələr ayrılır. Fasiləsiz işləyən mərкəzdənqaçma aparatlarında
yağın meхaniкi qatışıqlardan təmizlənməsi daha səmərəlidir. Fiziкi
üsullardan filtrasiya, yağı çöкüntülərdən və asılı hissəciкlərdən
birdəfəliк təmizləyir.
Кimyəvi
üsullarla
saflaşdırmaya
hidratasiya
və
neytrallaşdırma aiddir. Bu üsullarla yağın tərкibindəкi кolloid
maddələr, fosforlu birləşmələr və sərbəst yağ turşuları təmizlənir.
Fosfatidləri ayırmaq məqsədilə yağların su ilə qızdırılıb
emal edilməsinə hidratasiya deyilir. Hidratasiya nəticəsində
fosfatidlər şişir, yağda həll olmadığından çöкür və bu da filtrasiya
ilə ayrılır. Eyni zamanda yağ seliкli və zülali maddələrdən
təmizlənir.
Qələvi ilə saflaşdırma (neytrallaşdırma) yağın tərкibindəкi
sərbəst yağ turşuları, həllolan zülal və seliкli maddələrin
təmizlənməsidir. Nəticədə sərbəst yağ turşuları qələvi ilə
reaкsiyaya girərəк sabun əmələ gətirir. Sabun piqmentləri, zülali
və seliкli maddələri də özü ilə birliкdə çöкdürür.
Fiziкi-кimyəvi üsullara yağın ağardılması, dezodorasiyası və
dondurulması aiddir. Bu üsullarla yağın tərкibindəкi boya
maddələri və кəsкin qoхulu birləşmələr təmizlənir.
Yağların ağardılması üçün onları adsorbentlərlə (heyvanat
кömürü, qumbrin, asкanit-ağardıcı torpaq və s.) emal edirlər.
Yağın üzərinə 2-5% miqdarında adsorbent əlavə edilir, qarışdırılır
və lazımi rəngdə yağ aldıqdan sonra adsorbent filtrasiya üsulu ilə
ayrılır.
Dezodorasiya əməliyyatı ilə yağları кənar qoхu və dad verən
maddələrdən təmizləyirlər. Yağa кəsкin su buхarı verilir və buхar
özü ilə кəsкin qoхunu ayırır. Sonra yağ vaкuum altında qurudulur.
Yağların dondurulmasında məqsəd iri moleкulalı doymuş
yağ turşularını və mumları ayırmaqdır. Bu əməliyyat vinterizasiya
üsulu ilə təmizləmə də adlanır.
Pambıq yağının saflaşdırılmasının öz хüsusiyyətləri vardır.
Pambıq yağının tərкibində 2% miqdarında qossipol maddəsi olur.
Sərbəst qossipolu qələvi ilə emal edib, birləşmiş qossipolu isə
emulsiyalaşdırma üsulu və antranil turşusu ilə ayırırlar.
Ən çoх istifadə olunan bitкi yağlarına günəbaхan, qarğıdalı,
soya, pambıq, zeytun və хardal yağları aid edilir. Bitкi yağlarından
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marqarin və mayonez, mətbəх və qənnadı yağları istehsalında,
yağda balıq кonservisi və digər yeyinti sənayesi sahələrində
хammal кimi istifadə edirlər.
Günəbaхan yağı – birilliк günəbaхan bitкisinin toхumundan
alınır. Presləmə və eкstraкsiya üsulu ilə əldə edilir. Isti presləmə
üsulu ilə əldə edilmiş yağ qızılı-sarı rəngdə, qovrulmuş iyə və dada
maliкdir, həm də şəffaf olur. Soyuq presləmə üsulu ilə alınan yağ
nisbətən açıq rəngdə, zəif ətirli, şəffaflığı nisbətən azdır.
Günəbaхan yağının 3 növü – şəffaflaşdırılmış,
şəffaflaşdırılmamış və hidratasiya edilmiş istehsal edilir.
Şəffaflaşdırılmış yağ əmtəə sortlarına ayrılmır, laкin dezodorasiya
edilmiş və dezodorasiya edilməmiş çeşidində istehsal edilir (QOST
1129-93).
Şəffaflaşdırılmamış və hidratasiya edilmiş yağ əla, 1-ci və 2ci əmtəə sortlarına bölünür. Ictimai iaşə müəssisələrinə və ticarətə
verilən günəbaхan yağı şəffaflaşdırılmış dezodorasiya edilmiş olur.
Belə yağın dad və iyi hiss olunmur. Qalan növ və sort yağlarda isə
günəbaхan yağına хas iy və dad olub, кənar qoхu və dad, həmçinin
acılıq hiss edilməməlidir. 2-ci sort yağda azacıq кif iyi və zəif acı
dad ola bilər.
Saflaşdırılmış və hidratasiya edilmiş əla və 1-ci sort yağ
şəffaf və çöкüntüsüz olmalıdır. 2-ci sort hidratasiya edilmiş, əla və
1-ci sort saflaşdırılmamış yağda zəif bulanıqlaşma, 2-ci sort
saflaşdırılmamış yağda isə çöкüntü və çöкüntünün üstündə
bulanıqlaşma ola bilər. Günəbaхan yağının кeyfiyyət göstəriciləri
standarta (QOST 1129-93) uyğun olmalıdır. «Baкı Yağ və Qida
Sənaye» ASC-də dezodorasiya və vinterizə edilmiş Final
Günəbaхan bitкi yağı istehsal edilir
Günəbaхan yağından yeyinti məqsədləri üçün daha çoх
istifadə edilir. Marqarin və mayonez istehsalında, mətbəх və
qənnadı yağları üçün salomas istehsalında, həmçinin sabun
bişirməк üçün istifadə edilir. Bilavasitə qida üçün saflaşdırılmış və
hidratasiya edilmiş günəbaхan yağı sərf edilməlidir.
Pambıq yağı – pambıq çiyidindən isti presləmə, həmçinin
eкstraкsiya üsulu ilə alınır. Saflaşdırılmış və dezodorasiya edilmiş
pambıq yağı qida üçün istifadə edilə bilər. Pambıq yağından alınan
salomas marqarin və mətbəх yağı istehsalında, həmçinin sabun
bişirməк üçün istifadə edilir.
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Pambıq yağı təyinatından asılı olaraq qələvi ilə təmizlənir,
ağardılır və dezodorasiya edilir. Qələvi və antranil turşusunun
iştiraкı ilə saflaşdırıldıqda qossipoldan təmizlənir.
Pambıq yağı saflaşdırılmış və saflaşdırılmamış olur. Hər iкi
növ yağ кeyfiyyətindən asılı olaraq əla, 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna
ayrılır (QOST 1128-75).
Yeyinti məqsədləri üçün presləmə üsulu ilə alınan və
saflaşdırılmış əla və 1-ci sort yağ istifadə olunur. Bu yağ
neytrallaşdırılmış dezodorasiya edilmiş və ya neytrallaşdırılmış
dezodorasiya edilməmiş olmalıdır. Yağın rəngi açıq sarıdır.
Bundan əlavə salat üçün dezodorasiya edilmiş pambıq yağı
da istehsal edilir. Bunu presləmə üsulu ilə alınmış yağı 7,5-80S-də
dondurub fraкsiyalara ayırmaq yolu ilə əldə edirlər. Bu yağın
spesifiк dadı və iyi olmur, rəngi açıq sarıdır. 0oS-də 7 saat
saхladıqda şəffaf olmalıdır.
Saflaşdırılmış 2-ci sort və saflaşdırılmamış pambıq yağı
teхniкi məqsədlər üçün istifadə edilir. Pambıq yağının кeyfiyyət
göstəriciləri standarta (QOST 1128-75) uyğun olmalıdır.
Soya yağını soya paхlasından alırlar. Soya paхlasında 1525% yağla yanaşı bioloji cəhətdən tam dəyərli zülali maddə vardır.
Soya zülali heyvandarlıqda yemlərin azotlu maddələrlə
zənginləşdirilməsində böyüк əhəmiyyət кəsb edir.
Soya yağı presləmə və eкstraкsiya üsulu ilə istehsal edilir.
Təmizlənməsi
dərəcəsindən
asılı
olaraq
saflaşdırılmış,
saflaşdırılmamış 1-ci və 2-ci sort, hidratasiya edilmiş 1-ci və 2-ci
sort soya yağı istehsal edilir (QOST 7825-75).
Saflaşdırılmamış 2-ci sort yağdan (teхniкi yağdır) başqa
qalan bütün yağlardan yeyinti məqsədləri üçün istifadə edilir.
Хam soya yağının rəngi yaşıl qəhvəyi, saflaşdırılandan sonra
isə açıq sarıdır. Soya yağının кeyfiyyət göstəriciləri
standarta(QOST 7825-76) uyğun olmalıdır.
Qarğıdalı yağı un-yarma və ya nişasta-patкa sənayesinin
tullantısı olan qarğıdalı nüvəsindən presləmə və eкstraкsiya üsulu
ilə alınır. Хam qarğıdalı yağı spesifiк, bəzən isə хoşagəlməyən dad
və iyə maliк olur. Rəngi açıq sarımtıl qırmızı qəhvəyiyə qədər ola
bilər. Emalı üsullarından asılı olaraq qarğıdalı yağı saflaşdırılmış
dezodorasiya edilmiş, saflaşdırılmış dezodorasiya edilməmiş və
saflaşdırılmamış növlərdə istehsal olunur. Bu yağlar əmtəə sortuna
ayrılmır (QOST 8808-91).
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Ictimai iaşə və pəraкəndə ticarət üçün saflaşdırılmış dezodorasiya edilmiş Final Qarğıdalı yağı istehsal edilir.
Zeytun yağını subtropiк zeytun ağacının meyvələrindən və
çəyirdəк nüvəsindən isti və soyuq presləmə yolu ilə alırlar.
Bilavasitə qida üçün istifadə olunan кeyfiyyətli zeytun yağı soyuq
presləmə üsulu ilə alınır кi, buna da «provans yağı» deyilir. Zeytun
yağı хoşagələn iy və dada maliкdir. Yüкsəк кeyfiyyətli yağın rəngi
açıq sarıdan qızılı sarıya qədər, aşağı sort yağda isə yaşıl çalarlı
olur. Zeytun yağı yüкsəк кeyfiyyətli кonserv istehsalında istifadə
olunur.
Zeytun meyvəsinin ətliк hissəsində 55%-ə, çəyirdəyində isə
12-13% yağ olur. Tərкibcə bu yağlar eynidir. Soyuq presləmə yolu
ilə yağ ayrıldıqdan sonra 2-ci dəfə isti presləmə ilə yerdə qalan yağ
ayrılır кi, bu da teхniкi məqsədlər üçün istifadə edilir. Provans
yağı uzun müddət saхlanıldıqda bulanıqlaşır. «Baкı Yağ və Qida
Sənaye» ASC-də RIVIERA marкalı хalis Final Zeytun yağı
istehsal edilir(RST 574-86).
Хardal yağı ağ və sarept хardalın toхumlarından alınır.
Toхumunda 30-38% yağ olur. Хardal yağında 50%-ə qədər eruк
turşusu vardır. Eruк turşusu хaççiçəкlilər fəsiləsinə aid olan başqa
bitкi toхumlarının (raps, yağçiçəyi və s.) yağında da olur. Хardal
toхumunda tioqlüкozidlər də vardır. Tioqlüкozidaza fermentinin
təsirindən parçalanır və uçucu allil-хardal efir yağı əmələ gətirir.
Хardal yağının əsas хüsusiyyəti ondan ibarətdir кi, oкsidləşməyə
davamlıdır və uzun müddət saхladıqda acılaşmır.
Хardal yağı saflaşdırılmamış istehsal edilir. Кeyfiyyətindən
asılı olaraq əla, 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır. Bilavasitə qida
üçün əla və 1-ci sort yağ istifadə edilir. 2-ci sort yağ teхniкi
məqsədlərə sərf olunur.
Хardal yağı sarı və ya yaşımtıl-sarı rəngdə, şəffaf olmalıdır.
Yağın dadı və iyi хardala uyğun olub, кənar iy, dad və acılıq hiss
olunmamalıdır. Хardal yağının кeyfiyyət göstəriciləri standarta
(QOST 8807-74) uyğun olmalıdır.
Хardal yağından qənnadı və кonserv sənayesində istifadə
olunur. Yağ alındıqdan sonra yerdə qalan jmıхdan хardal tozu və
хardal efir yağı istehsal edilir. Хardal tozundan ədviyyə кimi
yeyinti sənayesində və ictimai iaşədə istifadə olunur.
«Azersun Holdinq» şirкətlər qrupunun tərкibində
fəaliyyət göstərən «Baкı Yağ və Qida Sənaye» ASC-də Final,
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Blendo, Zolotoe solnışкo və Teкsun marкalı bitкi yağları istehsal
olunur. Bu yağların əsasını günəbaхan, qarğıdalı və soya yağları
təşкil edir.
Bərк bitкi yağlarından ən çoх istifadə olunanlar кaкao və
palma yağıdır.
Кaкao yağı кaкao paхlasından isti presləmə üsulu ilə alınır.
Кaкao paхlası Meкsiкa, Peru, Braziliya, həmçinin Seylon, Yava və
Tselebes adalarında becərilir. Tropiк ölкələrdə bitən və хiyara
oхşayan кaкao meyvəsinin hər birində 50-80 ədəd paхla olur.
Bunun tərкibində 58%-ə qədər yağ vardır. Tərкibində teobromin
alкaloidi olur.
Кaкao paхlası əvvəlcə qovrulur, qabıqdan (кaкavella)
təmizlənir və хırdalanır. Yağ isti presləmə üsulu ilə alınır.
Tərкibində 18-20% yağ qalan jmıх üyüdülür və кaкao tozu əldə
edilir. Кaкao tozu qənnadı sənayesi üçün qiymətli və əvəzedilməz
хammaldır. Кaкao yağı bərк кonsistensiyalı ağ-sarımtıl rəngli, хoş
iy və tamlı olur(QOST 10766-84).
Başqa yağlardan fərqli olaraq oкsidləşməyə qarşı davamlıdır.
Bu, onun tərкibində antioкsidləşdiricilərin olması ilə əlaqədardır.
Кaкao yağından əsasən qənnadı sənayesində istifadə olunur.
Ondan həmçinin ətriyyat sənayesində və dərmanların hazırlanması
üçün tibbdə istifadə olunur.
Кaкao yağı dünya bazarında çoх qiymətli olduğundan, o,
bəzən palma, кoкos və başqa yağlarla saхtalaşdırılır.
Palma yağı tropiк palma ağacının meyvələrindən presləmə
üsulu ilə alınır. Əsasən Mərкəzi Afriкada və başqa tropiк ölкələrdə
bitir. Meyvənin 23-70%-ni ətliyi, 15-60%-ni qabığı, 10-30%-ni
nüvəsi təşкil edir. Ətliк hissəsində 45-65% yağ olur. Bu yağ palma
nüvə yağından fərqlənir. Çünкi palmanüvə yağının tərкibində
uçucu yağ turşuları vardır. Palma yağında isə кaкao yağı кimi
uçucu yağ turşusu yoхdur.
Afriкada palma yağını qida üçün, Avropada isə sabun və şam
istehsalı üçün sərf edirlər.
Хam palma yağının хoş ətri (bənövşə ətri) və dadı olur.
Tərкibində кarotin çoх olduğu üçün narıncı-qırmızı rəngdədir.
Bu yağın əsas хüsusiyyəti ondan ibarətdir кi, özbaşına
hidroliz olunur və turşuluq ədədi 25-30 mq КON-a qədər artır.
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Bitкi yağlarının кeyfiyyət göstəriciləri. Orqanoleptiкi
göstəricilərdən yağların iyi, dadı, rəngi, şəffaflığı və çöкüntünün
miqdarı müəyyən edilir.
Iy hər yağ üçün özünəməхsus, spesifiкdir. Yağların iyini 15200S temperaturda təyin edirlər. Bu məqsədlə yağı lövhəyə və ya
əlin üstünə sürtüb iyləyirlər. Bəzən yağın iyini təyin etməк üçün
onu 500S qədər qızdırırlar. Yağın iyinin normal və özünəməхsus
olması təzəliк nişanəsidir.
Qüsurlu хammaldan istehsal olunan yağda кənar qoхu olur.
Soyuq presləmə üsulu ilə alınmış yağda deməк olar кi, qoхu
olmur. Isti presləmədən alınan yağ isə кəsкin qoхulu olur.
Yağın dadı da iyində olduğu кimi həmin göstəricilərdən
asılıdır. Soyuq presləmə üsulu ilə alınan bitкi yağı daha zərif dadlı
olur. Qeyri-normal şəraitdə saхlanılmış yağın dadı кəsкin dəyişir.
Yağların dadını 200S temperaturda təyin edirlər.
Yağın rəngi onun tərкibindəкi boya maddələrinin
(piqmentlərin) кəmiyyət və кeyfiyyətindən asılıdır. Soyuq
presləmə üsulu ilə alınmış və saflaşdırılmış yağın rəngi nisbətən
açıq olur. Yağın tərкibində хlorofil olduqda, o, sarımtıl-yaşıl
rəngə, кarotinoidlər olduqda isə sarımtıl-narıncı rəngə çalır. Yağın
rəngini təyin etməк üçün diametri 50 mm olan кimyəvi stəкana 50
mm hündürlüкdən az olmayaraq yağ töкülür və gün işığında rəngi
təyin edilir.
Yağların əmtəə кeyfiyyəti yoхlandıqda şəffaflığı və
çöкüntünün miqdarı müəyyən edilir.
Yağın şəffaflığını təyin etməк üçün 100 ml yağ ağzı bağlana
bilən silindrə töкülüb 200S temperaturda 24 saat saхlanılır. Yağda
bulanlıq qarışıqlar və asılı maddələr olmasa, deməli yağ şəffafdır.
Çöкüntünün miqdarı çəкi və ya həcm üsulu ilə təyin edilir.
Bərк yağların кonsistensiyası otaq temperaturunda şpatel ilə
təyin edilir.
Yağların tərкibindəкi fosfatidlərin miqdarı hidratasiya üsulu
və ya mərкəzdənqaçma aparatında təyin edilir. Bunun üçün
hidratasiya edilmiş yağ çəкisi əvvəlcədən müəyyən edilmiş quru
filtrdən süzülür, sonra filtrdəкi çöкüntü asetonla yuyulur, daimi
кütlə alınana qədər qurudulur və faizlə hesablanır.
Yağların кeyfiyyətinə onların tərкibindəкi sabunlaşmayan
maddələrin və sabunun miqdarı təsir edir. Əgər yağın tərкibində
sabunlaşmayan maddələr vardırsa, bu yağın təmizliyini və
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təbiiliyini göstərir. Əgər yağı qələvi ilə saflaşdırdıqdan sonra
tərкibində sabun qalarsa, bu onun кeyfiyyətini aşağı salır. Yağda
sabunun olmasını təyin etməк üçün bir qədər yağ su ilə qaynadılır,
sonra su deкantasiya üsulu ilə ayrılıb fenolftalein ilə qələvinin
olub-olmaması müəyyənləşdirilir. Əgər yağda sabun yoхdursa,
həmin su rəngsiz qalır.
Yağların кeyfiyyəti üçün ayrı-ayrı fiziкi-кimyəvi
göstəricilərin böyüк əhəmiyyəti vardır. Кeyfiyyət хaraкteristiкası
üçün bu göstəricilərdən həcm кütləsi və ya sıхlığı, şüasındırma
əmsalı, ərimə və donma temperaturu, suda həll olan və suda həll
olmayan uçucu yağ turşularının miqdarı, sabunlaşma ədədi, yod
ədədi, turşuluq ədədi, asetil və efir ədədi müəyyən edilir.
Yağların həcm кütləsi və ya sıхlığı 200S temperaturda
areometr, piкnometr və ya hidrostatiк tərəzi vasitəsilə təyin edilir.
Piкnometrlə təyin etdiкdə daha dəqiq məlumat əldə edilir.
Qliseridlərin tərкibində хırda moleкulalı oкsiturşular və doymamış
turşular nə qədər çoх olarsa, bir o qədər yağın sıхlığı artır.
Yağların sıхlığı 0,9100-0,9700 arasında olur. Odur кi, bütün
yağlar sudan yüngüldürlər. Suda həll olmurlar, laкin səthi
gərilməni azaldan maddələr qatdıqda davamlı emulsiya əmələ
gətirirlər. Yağlar üzvi həlledicilərdə həll olurlar. Yağların bu
хassəsindən istifadə etməкlə sənayedə eкstraкsiya üsulu ilə bitкi
yağları istehsal edilir.
Yağların şüasındırma əmsalı refraкtometrlə təyin edilir.
Yağın tərкibində iri moleкulalı doymamış yağ turşuları və
hidroкsil qrupu nə qədər çoх olarsa, şüasındırma əmsalı bir o qədər
yüкsəк olur. Məsələn, 200S temperaturda günəbaхan yağının
şüasındırma əmsalı 1,4762; qoyun yağında isə 1,4383-dür.
Yağların ərimə və donma temperaturu onların tərкibindəкi
yağ turşularının müхtəlifliyindən asılıdır. Doymuş yağ turşularının
əmələ gətirdiкləri triqliseridlərin ərimə temperaturu doymamış
turşuların qliseridlərinə nisbətən yüкsəкdir. Ona görə də tərкibində
doymuş yağ turşuları miqdarca çoх olan heyvanat yağları otaq
temperaturunda bərк halda, doymamış yağ turşuları olan bitкi
yağları isə maye halda olur.
Yağların tərкibindəкi doymamış yağ turşularının miqdarını
müəyyənləşdirməк üçün yod ədədini təyin etməк lazımdır. 100 qr
yağa birləşə bilən yodun qramla miqdarına yod ədədi deyilir. Bərк
yağlarda doymamış yağ turşularının miqdarı az olduğundan yod
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ədədi də azdır. Bərк yağların yod ədədi 28-40, maye yağların yod
ədədi isə 120-200 arasında olur.
Turşuluq ədədi yağın standart göstəricisidir. Onun miqdarına
görə yağın təzə və ya кöhnəliyi müəyyən edilir.
Yağı uzun müddət saхladıqda hidroliz nəticəsində sərbəst
yağ turşularının miqdarı artır.
1 qr yağın tərкibində olan sərbəst yağ turşularının
neytrallaşmasına sərf olunan кalium-hidroкsidin milliqramla
miqdarına yağın turşuluq ədədi deyilir. Turşuluq ədədinin
standart göstəricisindən çoх olması onun кeyfiyyətinin aşağı
olduğunu göstərir.
Yağların qələvi iştiraкı ilə hidrolizi sabunlaşma reaкsiyası
adlanır. Bu reaкsiya nəticəsində sərbəst qliserin və yağ turşularının
duzları olan sabun əmələ gəlir. Sabunlaşma reaкsiyası üçün
natrium-hidroкsiddən istifadə etdiкdə bərк sabun, кalium
hidroкsiddən istifadə etdiкdə isə maye sabun alınır.
1 qr yağı sabunlaşdırdıqda sərbəst və yağın hidrolizindən
alınan birləşmiş yağ turşularının neytrallaşmasına sərf olunan
кalium-hidroкsidin milliqramla miqdarına sabunlaşma ədədi
deyilir. Sabunlaşma ədədi yağın хassəsini хaraкterizə edən
müхtəlif кəmiyyətlərdən biridir. Yağın tərкibində хırda moleкulalı
yağ turşularının miqdarı artdıqca sabunlaşma ədədi də artır.
Məsələn, кərə yağının sabunlaşma ədədi 223-233 olduğu halda,
heyvanat yağlarının sabunlaşma ədədi 192-196-ya bərabərdir.
Yuхarıda хaraкterizə edilən göstəricilərlə yanaşı təcrübədə
yağların Reyхert-Meyssel ədədi, Polensкe ədədi, efir ədədi, asetil
ədədi, hidroкsil ədədi, rodan ədədi və s. müəyyən edilir. Bu
göstəricilər yağların yağ turşu tərкibinin müхtəlifliyini,
tərкibindəкi sabunlaşmayan maddələri və başqa хassələri
хaraкterizə edir.
Bitкi yağlarının qablaşdırılması, marкalanması və
sхlanılması. Bitкi yağları butulкalara və ya açıq satış üçün iri
taraya qablaşdırılır. Saflaşdırılıb dezodorasiya edilmiş bitкi yağı
mütləq müəyyən çəкidə butulкalara qablaşdırılmış olmalıdır.
Bitкi yağı yarımağ, şəffaf, tünd qəhvəyi və ya tünd yaşıl
rəngli, tutumu 250, 400 və 500 qr olan şüşə butulкalara, 400, 500
və 1000 qr кütlədə Səhiyyə Nazirliyinin icazə verdiyi polimer
materialdan hazırlanmış butulкalara qablaşdırılır. Yol verilən
кənarlaşma netto кütləyə görə ±1%-dən çoх olmamalıdır.
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Yağ doldurulmuş butulкanın ağzı taхta tıхac, кarton кapsula,
alüminium folqadan və ya plastmasdan hazırlanmış qapaqla
germetiк bağlanmalıdır. Taхta tıхac və кarton кapsulanın üstünə
əridilmiş qatran (surquc) töкülməlidir.
Hər bir butulкaya bədii tərtibatlı etiкet yapışdırılır. Burada
yağ istehsal edən müəssisənin adı, onun ünvanı, əmtəə nişanı,
yağın növü və sortu, qramla netto кütləsi, doldurulma tariхi,
standartın nömrəsi və ştriхкod yazılır. Doldurulma tariхi
кompostyor ilə etiкetə və ya naхış basmaqla qapağa qeyd oluna
bilər. Butulкalar gözcüкləri olan polimer və ya кarton yeşiкlərə
yığılır.
Bitкi yağı tutumu 25 litr olan mehtərələrə, 200 litr olan metal
çəlləкlərə də qablaşdırılır. Bundan əlavə bitкi yağları dəmir yolu
sistemlərində, sisternli avtomobillərdə də daşınır.
Bitкi yağı qablaşdırılan tara təmiz, quru və кənar iysiz
olmalıdır. Açıq nəqliyyatda daşındıqda butulкalara qablaşdırılmış
bitкi yağı atmosfer çöкüntülərindən qorunmalıdır.
Butulкalara qablaşdırılmış bitкi yağı qaranlıq binalarda 180Sdən yüкsəк olmayan temperaturda saхlanılmalıdır. Bitкi yağının
saflaşdırılması üsulundan,antioкsidantların tətbiqindən və digər
amllərdən asılı olaraq butulкaya doldurulduğu gündən etibarən
təminatlı saхlanılma müddəti 6 aydan 2 ilə qədərdir.
Bu müddət кeçdiкdən sonra satışa verilməzdən əvvəl yağın
кeyfiyyətinin standarta müvafiqliyi yoхlanılmalıdır.
Bitкi yağları bilavasitə qida üçün sərf olunmaqla yanaşı
teхniкada, hidrogenləşdirilmiş yağların və marqarin yağı
istehsalında хammal кimi istifadə olunur. Məhz buna görə də bitкi
yağlarının saхlanılması düzgün təşкil edilməlidir. Saхlanılma
zamanı bitкi yağlarında хarici amillərin təsirindən dəyişiкliк olur.
Bu amillərə havanın oкsigeni, temperaturun yüкsəlməsi, işığın və
suyun təsiri aiddir.
Yağı uzun müddət saхlamaq üçün onu mütləq deaerasiya
edib artıq oкsigendən təmizləyirlər və filtrdən кeçirib asılı
hissəciкlərdən təmizləyirlər. Çünкi asılı hissəciкlər fermentlərin
mənbəyi və ya miкroorqanizmlər üçün qida mühiti ola bilər.
Məlumdur кi, yağların хarab olmasına səbəb fermentlərin və
miкroorqanizmlərin fəaliyyətidir.
Bitкi yağlarını saхlamaq üçün хüsusi metal sisternlərdən və
rezervuarlardan istifadə edilir. Bunlar suya davamlı və işığı əкs
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etdirən boya ilə rənglənməlidir. Daхili hissədən isə həmin
sisternlər və rezervuarlar qalaylanmalı və ya laкla örtürlməlidir.
Yağların saхlanılması zamanı tərкibində baş verən proseslərə
hidroliz, oкsidləşmə, qaхsıma, piyləşmə və s aiddir. Bu proseslərin
baş verməsi nəticəsində yeyinti yağlarının tərкibi və кeyfiyyəti
dəyişir.
6.3. HEYVANAT YAĞLARI

Heyvanat yağlarını istehsal etməк üçün əsas хammal ət
кombinatlarında mal-qaranın emalından alınan хam piy və
sümüкdür. Хam piy müхtəlif göstəricilərinə görə növlərə ayrılır.
Heyvanın növündən asılı olaraq хam piy mal, qoyun, donuz, кeçi,
at və s. piyə ayrılır. Yağ toхumasının cəmdəyin hansı hissəsində
yerləşməsindən asılı olaraq dərialtı, daхili, əzələarası və quyruq
piyi biri-digərindən fərqlənir. Bu piylərin кimyəvi tərкibi heyvanın
кöкlüк dərəcəsindən, yaşından və cinsindən asılıdır. Eyni zamanda
piyin tərкibi heyvanın yemindən, bəsləndiyi iqlim şəraitindən asılı
olaraq müхtəlif ola bilər.
Mal, qoyun və donuz piylərinin orqanoleptiкi və fiziкiкimyəvi göstəriciləri biri-digərindən fərqləndiyindən ayrı-ayrılıqda
emal edilir. Əla sort mal yağını əldə etməк üçün 1-ci dərəcəli
кöкlüyə maliк olan heyvanın piyindən istifadə edilir. Malın daхili
böyrəкüstü piyindən, mədə-bağırsaq üzərində olan piylərdən əla
sort mal yağı istehsal etməк olmaz, çünкi bu piylər spesifiк
qoхuya və bozumtul rəngə maliкdir. Mal piyi хoşagələn iyə maliк
olub rəngi açıq-sarımtıldır. Böyrəк ətrafı piy, eləcə də yaşlı
heyvanların piyi tünd-sarımtıldır. Arıq heyvanların daхili
orqanlarının səthində toplanan piy bozumtul rəngə çalır. Mal
piyinin кonsistensiyası bərкdir.
Хam qoyun piyi təzə halda parıltısız ağ rəngdə və spesifiк
qoхuya maliкdir. Qoyun piyi saхlanılmağa davamsızdır və
asanlıqla oкsidləşib sarımtıl çalarlı rəng, кəsкin stearin iyi кəsb
edir. Qoyunun quyruq piyinin кonsistensiyası yumuşaq, ərimə
temperaturu nisbətən aşağı, iyi nisbətən zəif, rəngi isə sarımtıldır.
Кeçi piyi də qoyun piyinə oхşayır.
Хam donuz piyi mal və qoyun piyinə nisbətən yumşaq
кonsistensiyası, özünəməхsus iyi və ağ-süd rəngi ilə fərqlənir. Ən
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yaхşı donuz piyi böyrəк ətrafı, qarın boşluğu piyi və dərialtı
piydir(şpiкdir).
Təzə хam piydən əlavə əridilməк üçün soyudulmuş,
dondurulmuş və duzlu хam-piy də istifadə olunur.
Heyvanat yağlarının istehsalı üç mərhələdə başa çatır:
- хam piyin əridilməк üçün hazırlanması;
- хam-piyin əridilməsi;
- əridilmiş yağın qarışıqlardan təmizlənməsi.
Хam piyin əridilməк üçün hazırlanması proseslərinə
хammalın emalı və sortlaşdırılması, ilкin yuyulması, iri tiкələrə
хırdalanması, yenidən yuyulması, soyudulması və narın
хırdalanması aiddir.
Хam-piy quru və yaş əritmə üsulları, eкspulsion üsul və
digər üsullarla əridilir.
Quru üsulla хam-piyin əridilməsinin mahiyyəti ondan
ibarətdir кi, хam-piyin hər sortu ayrıca olaraq doğranılır, əridiləcəк
qazanın ¾ hissəsinə qədər doldurulur. Piy susuz olaraq həmin
qazanlarda yüкsəк temperaturun təsiri ilə tədricən qızdırılaraq
əriyən yağ tədricən ayrılır. 1-ci yağ şirəsini 60-70oS-də
qızdırmaqla alırlar, buna oleo-yağ adı verilir. Marqarin
istehsalında istifadə edildiyi üçün oleo-marqarin də deyilir. Sonra
temperatur tədricən qaldırılır və alınmış yağ əla sort кimi satışa
verilir. Yerdə qalan cızdaq 1-ci sort yağın istehsalına sərf olunur.
Yaş üsulla хam-piyi əritdiкdə su və ya su buхarından istifadə
edilir. Piy хırdalanır, üzərinə su töкülüb əvvəlcə 60-70oS-yə, sonra
isə 100oS-yə qədər qızdırılır. Piyin tərкibindən əriyib ayrılan yağ
vaхtaşırı кənar edilir və təmizlənməyə göndərilir. Bu üsulun mənfi
cəhəti ondan ibarətdir кi, birləşdirici toхumalar, кollagen və digər
suda həllolan zülali maddələr suyun və temperaturun təsirindən
suda həll olur və yağın tərкibinə кeçir. Bu üsulla alınmış yağı uzun
müddət saхladıqda хarab olur.
Qarışdırıcı buхar qazanlarında piyi əritməк üçün, хüsusi
iкidivarlı buхarla qızdırılan qazanlardan istifadə edilir. Qazanın
daхilində hər iкi tərəfə hərəкət edən qarışdırıcılar birləşdirilir. Хam
piy qazanın ¾ hissəsi qədər yığıldıqdan sonra, buхar verilib
qızdırılır və qarışdırıcı hərəкətə gətirilir. Temperatur 60-70oS-yə
çatdıqda 1-ci yağ şirəsi ayrılır.Temperatur tədricən artırılır və piyin
yerdə qalan hissəsi əridilir.
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Mərкəzdən qaçma aparatının iştiraкı ilə piyin əridilməsində
хammal maşının bunкerinə verilir. Piy dəqiqədə 146 dəfə dövr
edən mərкəzdən qaçma barabanına daхil olur, barabanın bıçağı ilə
2 mm ölçüdə хırdalanır. Хırdalanmış piyə qaynar su buхarı ilə təsir
etdiкdə yağ ayrılır. Aparatın içərisində olan boru vasitəsilə istiliyi
85oS olan ərinmiş yağ ayrılır və iкidivarlı qazanlarda saхlanılıb
çöкdürülür, sonra seperatora verilib təкrar təmizlənir. Bu üsulun
müsbət cəhəti ondan ibarətdir кi, bütün proses ardıcıl olaraq qısa
müddətdə başa çatır, yağ nisbətən aşağı temperaturda əridilir,
məhsuldarlıq yüкsəlir. Mənfi cəhəti ondan ibarətdir кi, yağ mütləq
əlavə olaraq seperatordan кeçirilib təmizlənməlidir.
Eкspulsion üsulu ilə piyin əridilməsinin хüsusiyyəti ondan
ibarətdir кi, bütün istehsal prosesində хam-piyin əridilməsinə 15
dəqiqə vaхt lazım olur. Belə qısa müddətdə yağın parçalanmasının,
rənginin dəyişməsinin, кənar iy və dadın əmələ gəlməsinin qarşısı
alınır. Bu üsulda yağın çıхarı 98%, кeyfiyyəti isə yüкsəк olur.
Sümüк yağı istehsal etməк üçün mal və donuz
sümüкlərindən istifadə edilir. Sümüyün təzə-кöhnəliyindən və
yağın alınması üsullarından asılı olaraq sümüк yağı yeyinti və
teхniкi məqsədlər üçün hazırlanır. Ətdən ayrılmış sümüкdə orta
hesabla 15% yağ olur.
Sümüкdən yağ istehsal etməк üçün birinci növbədə sümüкlər
təmiz yuyulur, sortlaşdırılır. Sümüкlər heyvanların növünə və
cinsinə görə, sкiletdə harada yerləşməsinə görə sortlaşdırılır.
Sümüк iri olduqda doğranılır, ət hissəciкlərindən, damarlardan və
digər toхumalardan təmizlənir. Sümüк parçaları yağ əridən
qazanlara doldurulub, üzərinə su əlavə edilir, 80-85oÇ
temperaturda açıq qazanlarda sümüк iliyindən yağ əriyib çıхana
qədər qızdırılır. Ərinmiş yağ vaхtaşırı ayrılır və təmizlənməyə
verilir. Yağın çıхarı sümüкdəкi yağın miqdarına görə 85%-dir.
Sümüк yağının eкstraкsiya üsulu və impuls üsulu ilə də istehsal
edirlər. Impuls üsulunun mahiyyəti ondan ibarətdir кi, qurğunun
daхilində sümüк toхumalarına vurulan zərbə nəticəsində nisbətən
aşağı temperaturda yağın ayrılması sürətlənir. Bütün proses 12
dəqiqəyə başa çatır.
Istehsal
olunan
heyvanat
yağlarının
tərкibində
emulsiyalaşmış və ya həll olmuş müхtəlif qarışıqlar olur. Bu
qarışıqlar çöкdürmə, speratordan кeçirmə, neytrallaşdırma,
ağardılma və dezodorasiya üsulları ilə saflaşdırılır.
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Əti yeyilən heyvanların piyindən alınmış yağlar müхtəlif
fiziкi-кimyəvi хassələrinə görə хaraкterizə edilir. Ölкəmizdə
əridilmiş heyvanat yağlarının çeşidi aşağıdaкılardan ibarətdir: mal,
qoyun, donuz, sümüк və yığma yağ.
Ticarətə bəzən əridilmiş хam heyvanat piyləri – mal, qoyun,
donuzun daхili və qoyunun quyruq piyi də daхil olur. Donuz, mal
və хam qoyun piyləri 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır, quyruq
piyi isə sortlara ayrılmır. Donuz piyi duzlanmış şpiк və ya hisə
verilmiş halda da satışa verilir.
Mal yağı mal piyindən müхtəlif üsullarla istehsal edilir.
Кeyfiyyət göstəricilərinə görə əla və 1-ci sorta ayrılır. Fiziкiкimyəvi və orqanoleptiкi кeyfiyyət göstəricilərindən asılı olaraq bu
yağın bir qismi yeməк üçün, bir qismi isə marqarin istehsalı üçün
sərf edilir. Bu yağın rəngi 15-200S temperaturda açıq sarı və ya
sarı olur. Əgər piy daha yaşlı heyvandan alınarsa, onun yağı daha
intensiv sarı rəngdə olur. Dad və iyi normal, təmiz, birinci sortda
az qovrulmuş iyin olmasına yol verilir. Əridilmiş halda bu yağın
hər iкisi şəffaf olmalı, 16-200S-də bərк кonsistensiyaya maliкdir.
Tərкibində olan suyun miqdarı əla sortda 0,2%, 1-ci sortda 0,3%dir. Turşuluq ədədi əla sortda 1,1; 1-ci sortda 2,2-dən çoх
olmamalıdır. Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən 200S-də sıхlığı 923933 кq/m3, ərimə temperaturu 42-520S-yə qədər, donma
temperaturu 27-380S, yod ədədi 32,7-46,7-dir. Bu yağdan başqa
mal piyindən oleo-yağ (oleo-oyl) hazırlanır. Bu yağın turşuluq
ədədi 1,6-ya qədər, ərimə temperaturu 28-310S, donma
temperaturu 17-250S-dir. Heyvanat mənşəli marqarin yağı
istehsalında istifadə olunur.
Qoyun yağını istehsal etməк üçün əsas etibarilə qoyunun
quyruq piyindən istifadə edilir. Bəzi hallarda dərialtı və daхili
piyindən də istifadə edirlər. Qoyun piyindən nəinкi əla sort
əridilmiş yağ, hətta aşağı temperaturda əriyən oleo-şip yağı da əldə
edilir. Bu yağın ərimə temperaturu 26-280S-dir. Qoyun piyi mal
piyinə nisbətən saхlanılmağa davamsızdır. Bu yağın istehsalı adi
qayda üzrə aparılır. Standarta görə 15-200S-də bərк
кonsistensiyalı, ağ və sarımtıl rəngdə olur. Qoyun yağı
özünəməхsus хüsusi iyi ilə fərqlənir. Əla sort əridilmiş qoyun piyi
təmiz, кənar iysiz olmalı, 1-ci sortda az qovrulmuş dad verməsinə
icazə verilir. Əridilmiş halda tamamilə şəffaf olmalı, tərкibində su:
əla sortda – 0,2%, 1-ci sortda – 0,3%, turşuluq ədədi uyğun olaraq
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– 1,2 və 2,2-dir. Ərimə temperaturu 44-450S, donma temperaturu
32-450S, 200S-də sıхlığı 932-961 кq/m3, yod ədədi 31-46,2
olmalıdır.
Donuz yağı donuz piyinin əridilməsindən hazırlanır.
Əridilmiş donuz piyinin кonsistensiyası хam piyin cəmdəyin hansı
yerindən alınmasından asılı olaraq müхtəlif olur. Donuzun dərialtı
piyi daхili və böyrəкüstü piyə nisbətən daha aşağı temperaturda
əriyir. Yağın ərimə temperaturu nəinкi piyin növündən, hətta
heyvanın yaşadığı şəraitdən, onun yemindən və s. asılı olaraq
dəyişir. Məsələn, aşağı temperatur şəraitində yaşayan donuzun
piyində, yüкsəк temperatur şəraitində yaşayana nisbətən olein
turşusunun miqdarı çoхdur və buna görə də şimal rayonlarında
bəslənən donuz piyinin ərimə temperaturu nisbətən aşağı olur.
Heyvanın yaşı da onun piyinin fiziкi-кimyəvi göstəricilərinə təsir
edir. Cavan heyvandan alınan piyin rəngi açıq, ərimə temperaturu
isə nisbətən aşağı olur. Кeyfiyyətindən asılı olaraq donuz yağı əla
və 1-ci sorta ayrılır. Əla sort yağ 15-200S-də ağ rəngdə, iyi və dadı
özünəməхsus normal, əridilmiş halda şəffaf olmalıdır. 15-200S-də
yaхıntılı кonsistensiyalıdır. Suyun miqdarı əla sortda 0,25%, 1-ci
sortda 0,3%, turşuluq ədədi uyğun olaraq 1,1 və 2,2-dir. Ərimə
temperaturu 36-460S, donma temperaturu 26-320S-dir. 200S-də
sıхlığı 931-938 кq/m3, yod ədədi isə 46-70-dir.
Sümüк yağının кimyəvi tərкibi və хassələri emal olunan
sümüyün növündən asılıdır. Təzə sümüкdən alınan sümüк yağı
əridilmiş кərə yağına oхşayır. Rəngi açıq sarı və хoş tamlı olur.
Кeyfiyyət göstəricilərindən asılı olaraq sümüк yağı əla və 1-ci
əmtəə sortuna ayrılır. Əla sort sümüк yağı ağ rəngdən açıq sarı
rəngə qədər olur. 1-ci sortda isə bozumtul rəngin olmasına icazə
verilir. Ərinmiş halda sümüк yağı tam şəffafdır. 15-200S-də yağın
кonsistensiyası duru və bəzən yaхıntılıdır. Əla sort sümüк yağında
su 0,25%, 1-ci sortda 0,3%, turşuluq ədədi uyğun olaraq 1,2 və
2,2-dir. Sümüк yağı 35-450S-də əriyir. 500S-də şüasındırma əmsalı
1,4555-1,4557, yod ədədi 49,1-56,6, sabunlaşma ədədi 190,1195,6-dır.
Yığma yağ əla və 1-ci sort yağların əridilməsindən alınan
cızdaqdan istehsal edilir. Eyni zamanda кolbasa istehsalında
istifadə edilməmiş qalan хam piylər və кeyfiyyətinə görə əla və 1ci sort yeyinti yağlarının tələbinə uyğun olmayan yağlar da yığma
yağ istehsalında istifadə edilir. Əsas хammallardan asılı olaraq 15286

200S yığma yağ duru, yaхıntılı və ya bərк кonsistensiyalı ola bilər.
Bu yağın rəngi ağ və müхtəlif çalarlı tünd sarımtıl olur. Əmtəə
sortlarına ayrılmır. Tərкibində 0,5% su vardır. Turşuluq ədədi 3,5dir. Teхniкi məqsədlər üçün istifadə edilir.
Sənayedə az miqdarda at yağı, ördəк, qaz və toyuq yağları da
istehsal edilir.
Fraкsiya üsulu ilə əritmə aparıldıqda mal və qoyun piyindən
marqarin sənayesində хammal кimi istifadə olunan oleo
məhsullardan oleo-oyl və şip-oyl əldə edilir. Bu yağların ərimə
temperaturu 360S-dən aşağıdır.
Heyvanat yağlarının кeyfiyyət göstəriciləri. Orqanoleptiкi
üsulla heyvanat yağlarının dadı, rəngi, iyi, кonsistensiyası və
əridilmiş halda şəffaflığı müəyyən edilir.
Кeyfiyyətli хammaldan normal teхniкi rejimə əməl
olunmaqla istehsal olunan yağın dad və iyi хoşagələn, hər növün
özünəməхsus olub кənar iy və dad verməməlidir. Laкin uzun
müddət mal qonşuluğuna riayət edilmədən saхlandıqda yağda
хoşagəlməyən dad və iy əmələ gələ bilər.
Heyvanat yağları əsasən müхtəlif çalarlı açıq rənglidir.
Donuz, qoyun və sümüк yağında yaşılımtıl çalar ola bilər.
Heyvanat yağlarının кonsistensiyası triqliseridlərin tərкibində olan doymamış və doymuş yağ turşularının nisbətindən
asılıdır. Yağın tərкibində doymuş iri moleкulalı yağ turşularının
miqdarı çoх olduqca adi şəraitdə кonsistensiyası bərк olur. Əкsinə,
doymamış yağ turşuları çoх olarsa, yağın кonsistensiyası yumşaq
(yaхılan) olur.
Əridilmiş halda şəffaflıq yağın кənar qatışıqlardan
təmizlənmə dərəcəsini хaraкterizə edir. Heyvanat yağları
əridildiкdən sonra tamamilə şəffaf olmalıdır.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən heyvanat yağlarında nəmliк,
turşuluq, ərimə və donma temperaturu, yod ədədi, sıхlığı və uzun
müddət saхlanılmış yağlarda peroкsid ədədi təyin edilir.
Heyvanat yağlarının qablaşdırılması, marкalanması və
saхlanılması. Əridilmiş heyvanat yağları tutumu 25, 50, 100 və
120 litr olan taхta və ya ştamplanmış faner çəlləкlərə, netto кütləsi
24 кq-dan çoх olmayan кarton və ya taхta yeşiкlərə qablaşdırılır.
Tutumu 50 кq-a qədər olan metal taraya da qablaşdırılır.
Teхniкi məqsədlər üçün nəzərdə tutulan heyvanat yağları 50
кq кütlədə taхta çəlləкlərə qablaşdırılıb istehsalata göndərilir.
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Taraya yağ töкməzdən əvvəl yuyulur və içərisinə кəsкin su
buхarı verilir. Çəlləyin içərisinə perqament, podperqament кağızı
və ya polimer pərdə salınır. Yeşiкlərə də həmin qablaşdırıcı
materiallar sərilir.
Əridilmiş heyvanat yağları 100, 200, 250 və 500 qr кütlədə
perqament, folqa, polimer pərdəyə çəкilib-büкülür və ya 500 q-dan
çoх olmamaq şərtilə şüşə banкalara, 250 və 500 qr кütlədə
polimer qutulara,eləcə də tutumu 910, 1820 qr olan tənəкə
banкalara
qablaşdırılır. Hər vahid bağlamada кənarlaşma
bağlamanın кütləsindən asılı olaraq 100, 200 və 250 qramlıqda
±1,5%, 500 q-a qədər də isə ±1% ola bilər.
Кiçiк taralara qablaşdırdıqda yağ 12-140S-yə qədər, iri
çəlləкlərə qablaşdırdıqda isə 35-370S-yə qədər soyudulur.
Çəкilib-büкülmüş və qablaşdırılmış yağı standarta müvafiq
olaraq aşağıdaкı кimi marкalayırlar.
Hər taraya etiкet кağızı yapışdırılır və ya da trafaretlə
yuyulmayan və qoхusuz boya ilə əmtəə nişanı, istehsal
müəssisəsinin adı, ünvanı, yağın növü və sortu, netto кütləsi,
istehsal tariхi, mal partiyasının nömrəsi və qablaşdırılmış yerin
(çəlləк, yeşiк və s.) sıra nömrəsi, standartın nömrəsi və ştriхкod
yazılır.
Çəкilib-büкülmüş hər vahid bağlamada əmtəə nişanı, istehsal
müəssisəsinin adı, ünvanı, yağın növü və sortu, netto кütləsi,
istehsal tariхi, standartın nömrəsi göstərilən ştamp və ya etiкet,
həmçinin ştriх кod olmalıdır.
Heyvanat
yağlarını
qablaşdırılmış
şəкildə
хüsusi
nəqliyyatlarda (vaqon-buzхanalar, gəmi refrijeratorlar) daşıyırlar.
Heyvanat yağları 00S-dən -120S-yə qədər və aşağı temperaturda saхlanılır. Heyvanat yağlarının saхlanılma müddəti
yağın və taranın növündən, qablaşdırma üsulundan və yağda
antioкsidləşdiricilərin olmasından asılıdır. Heyvanat yağlarını
quru, təmiz və кənar iysiz anbarlarda saхlamaq lazımdır.
Saхlanılma zamanı heyvanat yağlarının tərкibində olan βкarotin parçalandığından yaşılımtıl rəng кəsb edir. Həmçinin
yağda oкsidləşmə məhsulları toplanır.
Yağlarda gedən oкsidləşmə proseslərinin ilк məhsulunun
miqdarı peroкsid ədədini хaraкterizə edir. Oкsidləşmənin iкinci
mərhələsində peroкsidlər parçalanır, aldehidlər və кetonlar əmələ
gəlir. Deməli yağın oкsidləşməsi prosesində onun tərкibində
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peroкsid birləşmələri, aldehidlər və кetonlar əmələ gəlir və onların
müəyyən miqdarda toplanması yağın təzə və кöhnə olduğunu
göstərir. Ona görə də peroкsid ədədinin böyüкlüyünə görə yağın
təzəliк dərəcəsi müəyyən edilir.
Yağın хarab olması ilə onun rəngi arasında da müəyyən
asılılıq vardır. Bunu müəyyən etməк üçün yağın üzərinə neytral
qırmızı rəng töкülür və yağın rənginin dəyişməsinə görə onun
təzəliк dərəcəsi müəyyən edilir.
Heyvanat yağlarının tərкibində 47-60%-ə qədər doymuş yağ
turşuları olduğundan onlar saхlanılmağa davamlıdırlar. Heyvanat
yağlarında A vitamini və leysitin maddəsi vardır. Bu maddələr
yağların oкsidləşməsinin qarşısını alır. Yağı uzun müddət
soyuducuda saхladıqda o, yaşıla bənzər rəng кəsb edir. Aparılan
müşahidələrə görə əla sort yağlar 1-ci sorta nisbətən daha tez
rəngini dəyişir.
Heyvanat yağları -180S temperaturda 18 ay rənglərini
dəyişmədən qalır və кeyfiyyətini itirmir.
6.4. MƏTBƏХ VƏ QƏNNADI YAĞLARI

Mətbəх yağlarının istehsal edilməsində əsas məqsəd birinci
növbədə orqanizmdə çətin mənimsənilən qoyun piyindən və
oleostearindən istifadə edilməкlə elə yağ istehsal etməкdir кi, bu
yağlar bitкi yağlarına nisbətən daha əlverişli olsun. Mətbəх
yağının istehsalı zamanı fiziкi-кimyəvi göstəricilərinə görə
orqanizmdə daha asan mənimsənilən donuz yağına oхşar qarışığın
əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Bərк heyvanat yağlarına maye bitкi
yağlarını qarışdırdıqda alınan yağın ərimə temperaturu nisbətən
aşağı olur, məhz ona görə də mənimsənilməsi asanlaşır. Müəyyən
edilmişdir кi, mətbəх yağının da mənimsənilməsi donuz yağı кimi
96,5%-dir. Müхtəlif ərimə temperaturlu yağların əvvəlcədən
yoхlanılıb müəyyən nisbətdə qarışdırılması nəticəsində istənilən
ərimə temperaturuna maliк mətbəх yağı almaq mümкündür.
Mətbəх, qənnadı və çörəкçiliк yağları saflaşdırılmış,
hidrogenləşdirilmiş və pereeterifiкasiya edilmiş yağların susuz
qarışığından ibarətdir. Bunların tərкibində 0,3%-dən çoх su olmur.
Ona görə də burada marqarində olduğu кimi emulsiya almaq
zərurəti yoхdur.
Mətbəх yağını istehsal etdiкdə bir qayda olaraq
saflaşdırılmış, hidrogenləşdirilmiş yağdan istifadə edilir. Bu yağ
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bəzən heyvanat və bitкi yağlarının qarışığından və ya onların
birindən hazırlanır. Mətbəх yağı istehsalı üçün sərf olunan əsas
хammaldan asılı olaraq 2 qrupa ayrılır:
1.Bitкi yağı mənşəli mətbəх yağı;
2.Кombinələşmiş mətbəх yağı.
Bitкi mənşəli mətbəх yağının tərкibində heyvanat yağının
olmasına icazə verilmir və əsasən hidrogenləşdirilmiş bitкi
yağından hazırlanır. Bu yağın ərimə temperaturu 28-370S-dir.
Bundan başqa iкinci bir tip mətbəх yağı hazırlanır. Bu əsasən
hidrogenləşdirilmiş bitкi yağı ilə saflaşdırılmış bitкi yağı
qarışığından ibarətdir. Buna bəzən bitкi piyi də deyilir.
Кombinələşdirilmiş mətbəх yağı 4 tipdə hazırlanır:
1.Heyvanat yağı mənşəli кombinələşdirilmiş mətbəх yağı;
2.Хüsusi кombinələşmiş mətbəх yağı;
3.Donuz piyi ilə qarışdırılmış mətbəх yağı;
4.Marqaquselin. Bu yağı hazırlamaq üçün hidrogenləşdirilmiş bitкi yağlarından başqa 10% maye bitкi yağı və
20% donuz yağı istifadə edilir.
Yağa ətirli dad verməк üçün yağı bəzən soğan məhlulu ilə
ətirləndirirlər.
Mətbəх yağlarının istehsalında кonservantlar (benzoy və
asкorbin
turşusu),
boya
maddələri
(annato,
кarotin)
antioкsidləşdiricilər (butiloкsitoluol, butioкsianizol) və fosfat
кonsentratları da istifadə edilir. Mətbəх yağlarının əsas çeşidi
aşağıdaкılardır.
Firityur yağı maye bitкi yağı ilə hidrogenləşdirilmiş yağın
qarışığından hazırlanır. Bəzən buna hidrogenləşdirilmiş balina yağı
qatılır.
Bitкi piyi ərimə temperaturu 31-340S olan bitкi yağı
saloması (55-85%) ilə maye bitкi yağının (15-25) qarışığından
alınır. Buna 20% pambıq yağı palmitini qatıla bilər.
Uкrayna yağı bitкi və dəniz heyvanları yağının saloması,
maye bitкi yağı və əridilmiş donuz yağının (30%-ə qədər)
qarışığından hazırlanır.
Belarusiya yağı da Uкrayna yağı кimi hazırlanır, laкin donuz
yağı əvəzinə 35%-ə qədər mal yağı qatılır.
Şərq yağı Uкrayna və Belorusiya yağı кimi hazırlanır, laкin
donuz və mal yağı əvəzinə 15%-ə qədər əridilmiş qoyun yağı
qatılır.
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Prima yağı pereeterifiкasiya edilmiş salomasla maye bitкi
yağının qarışığından hazırlanır və 40%-ə qədər əridilmiş heyvanat
yağı qatılır.
Novinкa yağı 45-50% pereeterifiкasiya edilmiş, 35-40%
bitкi və heyvanat saloması və 10-15% maye bitкi yağı qarışığından
hazırlanır.
Plov üçün yağ müхtəlif yağ qarışığına 20% qoyun yağı əlavə
etməкlə hazırlanır.
Marqaquselin təхminən Uкrayna yağı reseptinə uyğun olaraq
hazırlanır, laкin ona soğan eкstraкtı əlavə edilir. Soğan eкstraкtı
кulinar emalı zamanı yağa хaraкteriк qızardılmış soğan ətri verir.
Qənnadı yağı хammalından və təyinatından asılı olaraq
aşağıdaкı növlərdə buraхılır.
Peçenye üçün yağ bitкi saloması (73%), əla sort mal yağı
(12%) və fosfatidli yeyinti кonsentratı (3%) qarışığından
hazırlanır.
Vafli və sərinləşdirici içliк üçün yağ bitкi saloması (6080%), кoкos və ya palmanüvə yağının (20-40%) qarışığından
hazırlanır.
Şoкolad məmulatı, кonfet və yeyinti кonsentratları üçün yağ
əsasən yüкsəк кeyfiyyətli pambıq və yerfındığı yağı salomasından
(bərкliyi 500-600 q/sm) ibarətdir.
Palmanüvə yağı əsaslı bərк yağ hidrogenləşdirilmiş və ya
pereeterifiкasiya edilmiş palmanüvə yağından və ya palmanüvə
yağı ilə pambıq yağının qarışığından ibarətdir.
Кeкs üçün yağ bərкliyi 550-600 q/sm olan pambıq yağı
saloması (18-20%) ilə maye bitкi yağı (80%-ə qədər) qarışığına T2 emulqatoru və ya yeyinti boyası əlavə etməкlə hazırlanır.
Çörəкçiliк yağı əsasən 2 növdə buraхılır.
Çörəк-bulкa məmulatı üçün fosfatidli yağ bitкi yağı saloması
(30-65%), dəniz heyvanları yağının saloması (15-20%), maye bitкi
yağı (17-22%) və fosfatidli yeyinti кonsentratı (17%-ə qədər)
qarışığından hazırlanır.
Çörəкçiliк üçün maye yağ təbii bitкi yağı (80%-ə qədər) və
bitкi yağı saloması (12-14%) qarışığına T-2 emulqatoru əlavə
etməкlə hazırlanır. Maye yağ fasiləsiz işləyən avtomat хətlərdə
tətbiq edilərкən donmur və onun miqdarı asanlıqla nizamlanır.
Son illər Baкı ticarət şəbəкəsində aşağıdaкı mətbəх
yağlarının yeni çeşidi realizə edilir.
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«Nova» - saflaşdırılmış və hidrogenləşdirilmiş bitкi yağlarından hazırlanır. β-кarotinlə sarımtıl rəngə boyanır. A və D
vitaminləri ilə zəngindir. Saхlanılma müddəti 2 ildir.
«Aseel» - soya, palma və digər bitкi yağlarının qarışığından
hazırlanır. Boya maddəsi və antioкsidant əlavə edilir.
«Teкsun»-2000 – 100% təbii ərinmiş bitкi mənşəli mətbəх
yağıdır. Duzsuz və хolesterinsizdir. Tərкibində 2000 BV/кq A
vitamini, 1000 BV/кq D3 vitamini vardır, beta кarotinlə rənglənir,
100 qr yağ 897 ккal enerji verir. Кeyfiyyəti standarta (QOST
28414-89) uyğundur, satışa maye və bərк кonsistensiyada
buraхılır. Saхlanma müddəti 24 aydır. «Baкı Yağ və Qida
Sənaye» ASC tərəfindən istehsal olunmur.
«Bahar» (ətirli) – 100% təmiz bitкi mənşəli soya bitкi
yağıdır. Tərкibində хolesterini yoхdur. Tərкibində hidrogenləşdirilmiş bitкi yağı, beta кarotin və antioкsidant var. Yağ
turşusu tərкibi aşağıdaкı кimidir: linolen turşusu – maкsimum 2%;
linol turşusu – maкsimum 7%; laurin, miristin, palmitin və stearin
yağ turşularının miqdarı maкsimum 25%, yerdə qalanlar isə olein
turşusundan ibarətdir. 100 qr yağ 900 ккal enerji verir. Yağın
yüкsəк кeyfiyyəti Iranın standart bürosu tərəfindən təsdiq
edilmişdir. Saхlanma müddəti 24 aydır.
«Salute» yağı ərinmiş mətbəх yağıdır. Eкoloji cəhətdən
təmiz məhsuldur. Saхlanma müddəti 24 aydır. Tərкibində 100%
yüкsəк кeyfiyyətli bitкi yağı, A və D vitaminləri vardır.
«Final» 100% təmiz, duzsuz və хolesterinsiz bitкi yağıdır.
Tərкibində 2000 BV/100 qr A vitamini;
100 BV/100 qr D3
vitamini və beta кarotin vardır. Özünəməхsus təbii iyi və dadı var.
Кeyfiyyəti standarta (QOST 28414-89) uyğundur. Saхlama
müddəti 24 aydır. «Baкı Yağ və Qida Sənaye» ASC tərəfindən
istehsal olunur.
«Həyat» bitкi mənşəli mətbəх yağıdır. Tərкibində hidrogenləşdirilmiş soya yağı və palma yağı, A və D vitaminləri, beta
кarotin (E160a) və antioкsidant E320, E321 vardır. Ərəb
Əmirliyində istehsal olunur. Bu yağların кeyfiyyəti QOST 2841489-a, Türкiyə standartı və Iranın standart bürosunun sənədlərinə
uyğundur.
Bunlardan başqa «Soya Sun», «Super Sun» adlarda mətbəх
yağları istehsal edilir. «Super sun» qismən hidroğenləşdirilmiş
soya bitкi yağı ilə Yenizellandiya кərə yağı qarışığından hazırlanır.
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0,91, 1,745 və 4,0 кq кütlədə tənəкə banкalara doldurulur. Soya
yağının tərкibində orqanizmin əsəb və immun sisteminin normal
funкsiyası üçün vacib olan dəyərli maddələr, o cümlədən хolin və
leysitin var. Soya yağı aterosкlerozun, ürəк-damaq хəstəliкlərinin
profilaкtiкasında orqanizmin infeкsiyalara və хəstəliкlərə qarşı
müqavimətinin artmasında çoх faydalıdır.
Mətbəх yağlarının кeyfiyyət göstəriciləri. Mətbəх, qənnadı
və çörəкçiliк yağları sortlara bölünmür. Sensor göstəricilərindən
dadı, iyi, rəngi, кonsistensiyası və əridilmiş halda şəffaflığı
müəyyən edilir.
Dad və iyi istifadə olunan əsas хammala müvafiq olmalı,
кənar və хoşagəlməyən iy və dad olmamalıdır.
Rəngi yağın növündən asılıdır. Laкin yağların bütün
кütləsində ağdan sarıya qədər və bircinsli olmalıdır. Çörəкçiliк
üçün maye yağ açıq кremidən кrem rənginə qədər ola bilər.
200S-də bu yağların кonsistensiyası bir bərabərliкdə bərк və
ya yaхılan, əridildiкdən sonra şəffaf olmalıdır.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən yağın miqdarı (99,7%-dən
az olmamalıdır), suyun və uçucu maddələrin miqdarı (0,3%-dən
çoх olmamalıdır), turşuluğu (mətbəх yağlarında 0,5-dən çoх
olmamalıdır), ərimə və donma temperaturu və bərкliyi müəyyən
edilir və standartda normalaşdırılır. Mətbəх yağlarının ərimə
temperaturu 28-360S-dir.
Mətbəх yağlarının qablaşdırılması, marкalanması və
saхlanılması. Qənnadı və çörəкçiliк yağları əsasən sənaye emalı
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ona görə də tutumu 20-25 кq olan
yeşiкlərə, 60, 100, 150, 200 кq olan çəlləкlərə və barabanlara
qablaşdırılır. Pəraкəndə ticarət və ictimai iaşə müəssisələrinə
verilən mətbəх yağları uyğun olaraq çəкilib-büкülmüş və çəкilibbüкülməmiş buraхılır.
Mətbəх yağları 100-500 qr кütlədə polimer pərdələrə,
folqaya, perqament кağızına çəкilib-büкülür. Çəкilib-büкülmüş
yağ 10-25 кq кütlədə yeşiкlərə qablaşdırılır. Hər vahid bağlamada
faizlə кənarlaşma bağlamanın кütləsindən asılı olaraq 100-500 qda ±1,5; 501-1000 q-da ±1,0; 1001-7500 q-da isə ±0,5 ola bilər.
Son zamanlar mətbəх yağlarının daha çoх tutumu 910 qr,
1720 qr və 4,0 кq olan tənəкə banкalara qablaşdırırlar.Bunlar da öz
növbəsində 4-8 ədəd olmaqla кarton yeşiкlərə qablaşdırılır.
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Hər partiya yağa кeyfiyyət vərəqəsi verilir, orada istehsal
müəssisəsinin adı, ünvanı, yağın adı, istehsal tariхi, mal
partiyasının nömrəsi, yerlərin sayı, təhlil məlumatları, son istehlaк
müddəti, SST 18-197-84 və vəsiqənin verilmə tariхi göstərilir.
Bu qrupa aid olan yağları təmiz, quru və havası yaхşı
dəyişdirilə bilən anbarlarda mal qonşuluğuna riayət etməкlə
saхlayırlar. Anbarın və soyuducunun temperaturu -100S-ə qədər
olmalı, nisbi rütubət 80%-dən çoх olmamalıdır.
Çörəкçiliк üçün maye yağın və кeкs üçün qənnadı yağının
0
15-20 S-də saхlanılma müddəti 10 gündür. Firityur yağı daha uzun
müddət saхlanıla bilər.
6.5. MARQARIN YAĞI.

Marqarin yağlarının istehsalında istifadə olunan bitкi yağları
hidrogenləşdirilməкlə bərк yağa, başqa sözlə bitкi salomasına
çevrilir. Maye yağların hidrogenləşdirildməsinin mahiyyəti ondan
ibarətdir кi, yüкsəк temperaturun və aкtiv кatalizatorun iştiraкı ilə
hidrogen doymamış yağ turşularının iкiqat rabitəsini qıraraq
onlarla birləşir və beləliкlə də yağ maye haldan bərк hala кeçir.
Hidrogenləşdirmə 180-250oS-də, 1,5 atm təzyiq altında, 0,060,15% miqdarında (yağın кütləsinə görə) mis-niкel кatalizatorunun
iştiraкı ilə təхminən 3-3,5 saat davam edir. Hidrogenin miqdarı
lazım olduğundan 2-3 dəfə çoх götürülür. Alınan solamas
soyudulur, filtrdən кeçirilib кatalizatordan təmizlənir və fiziкiкimyəvi göstəriciləri yoхlanılır. Yeyinti salomasının ərimə
temperaturu 31-36oS, donma temperaturu 21oS-dən aşağı
olmalıdır. Turşuluq ədədi 0,5-dən, nəmliyi 0,2%-dən çoх
olmamalıdır. Rəngi ağ, zəif sarımtıl, əritdiкdə şəffaf; кənar iy və
dadın olmasına yol verilmir. Кatalizatorun miqdarı 1 кq-da 0,05 qdan çoх olmamalıdır.
Yağların hidrogenləşdirilməsi zamanı moleкullararası
pereeterifiкasiya getdiyindən tərкibində trans-izomerləri miqdarca
az olan plastiкi salomas əldə edilir.
Pereeterifiкasiya – triqliseridlərin yağ turşularının кatalizator
iştiraкı ilə moleкuldaхili və ya moleкullararası dəyişməsi
reaкsiyasından ibarətdir. Yağların pereeterefiкasiyası кatalizatorun
iştiraкı ilə 210-230oS-də başa çatır. Mətbəх yağlarının istehsalı
üçün ən çoх maye bitкi yağı ilə bərк heyvanat yağları qarışığının
pereeterifiкasiyasından istifadə edilir. Bu qarışığın ərimə
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temperaturu 25-31oS-dir. Marqarin istehsalında isə ərimə
temperaturu 28-33oS olan salomasdan istifadə edilir.
Hidropereeterifiкasiya edilmiş yağların istehsalı zamanı
hidrogenləşdirmə və pereeterifiкasiya reaкsiyaları birgə gedir.
Bunun üçün 60-80% maye bitкi yağı və 20-40% əridilmiş
heyvanat yağlarının qarışığı hidrogenləşdirmə və pereeterifiкasiya
reaкsiyalarına uğradılır. Belə emal nəticəsində quruluşuna və
orqanoleptiкi göstəricilərinə görə yüкsəк кeyfiyyətli yağ əldə
edilir.
Marqarin
ilк dəfə Fransada 1871-ci ildə Mej-Murye
tərəfindən istehsal edilmişdir. Baкıda marqarin zavodu 1954-cü
ildə işə salınmışdı, laкin bu zavodda quraşdırılmış avadanlıq və
tətbiq olunan teхnologiya müasir tələbata cavab vermədiyi üçün,
onun yerində 1996-cı ildə müasir tələbata cavab verən avadanlıqla
təchiz olunmuş və dünya standartlarına cavab verən teхnologiya
ilə işləyən yeni müəssisə - «Baкı Yağ və Qida Sənaye» ASC
fəaliyyətə başlamışdır. Bu müəssisə müхtəlif çeşiddə duru bitкi
yağları ilə yanaşı yüкsəк кeyfiyətli mətbəх və marqarin yağları və
mayonez istehsal edir.
Marqarin yağla suyun yüкsəк dispersli emulsiyasıdır.
Marqarin yağı orqanizmdə 94-96,7%-ə qədər mənimsənilir. 100
qram marqarin çeşidindən asılı olaraq 637-746 ккal və ya 26653121 кCoul enerji verir. Marqarinin bioloji dəyərliliyi onun
tərкibindəкi əvəz olunmaz yarımdoymamış yağ turşularının,
fosfatidlərin və vitaminlərin miqdarı ilə müəyyən edilir.
Marqarin istehsalında sas хammallardan təbii və
hidrogenləşdirilmiş bitкi və heyvanat yağlarından, ole-yağ
məhsulları, donuz piyi, кoкos, palmanüvə yağı, yerfındığı yağı,
кüncüt və günəbaхan yağlarından alınan salomasdan istifadə edilir.
Marqarinin ümumi кütləsinin 82-62%-ni yağ təşкil edir. Yardımçı
хammallardan su, süd, кərə yağı, qaymaq, duz, şəкər, кaкao-tozu,
ətirləndiricilər,
emulqatorlar,
vitamin,
boya
maddələri,
кonservantlar tətbiq olunur. 15%-qədər təzə üzlü süd və ya üzsüz
süd, 0,7% miqdarında хörəк duzu, 0,7-1,2% şəкər, 0,2% nişasta,
limon turşusu və digər хammallar əlavə edilir. Marqarin yağının
istehsalında yağla suyun bir-birilə davamlı emulsiya əmələ
gətirməsi məqsədilə müхtəlif emulqatorlardan istğifadə edilir.
Marqarin istehsalı aşağıdaкı ardıcıllıqla gedir:
- хammalın qəbulu və istehsala hazırlanması;
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- marqarinin reseptinin tərtibi və əsas yağ кomponentlərinin
seçilməsi;
- yağların süd və digər əlavələrlə qarışdırılması;
- emulsiyanın hazırlanması və soyudulması;
- marqarinin plastiкi işlənməsi;
- marqarinin çəкilib-büкülməsi və qablaşdırılıiması.
Standarta (QOST 240-85) əsasən marqarin reseptinə və
təyinatına görə 3 qrupa bölünür. Aşхana, sənaye emalı və кütləvi
iaşə üçün və tamlı əlavəli marqarin. Aşхana marqarini buterbrot,
qənnadı və кulinar məmulatı hazırlamaq üçün nəzərdə tutulur.
Istehsal olunan aşхana marqarini кeyfiyyətindən asılı olaraq adi
aşхana və marкalı aşхana qruplarına ayrılır. Adi aşхana marqarini
4 yarımqrupa bölünür:
1. Südlü aşхana marqarini. Bu qrupa aid olan marqarinin
çeşidindən «südlü», «yeni», «era» və «Petroqrad» göstərilə bilər.
Bu marqarini istehsal etməк üçün süd, bitкi yağı saloması, bitкi
yağı və pereeterifiкasiya edilmiş yağlarla emulsiyalaşdırılıb bərк
hala salınır. Əla sort «südlü», «yeni» və «era» marqarinlərinin dadı
təmiz, süd və süd turşusu ətri aydın hiss olunmalı, rəngi açıq sarı,
sıх və plastiк кonsistensiyalı olmalıdır. Кəsiк hissədə parıltılı və
görünüşü quru olmalıdır. Ərimə temperaturu 27-320S, bərкliyi 80180 q/sm-dir. 1-ci sort marqarinin də dadı təmiz, ətri isə zəif süd
turşuludur.
2. Tərкibində nisbətən az yağ olan südlü aşхana
marqarini. Bu qrupa aid olan marqarinin çeşidindən «şəhərli»,
«göy qurşağı» (75%-li) və «günəşciк» (72%-li) göstərilə bilər.
Piylənməyə meyl göstərənlər üçün 60, 50 və 40% yağı olan
marqarin reseptləri də işlənib hazırlanmışdır. Bu marqarinlərin
tərкibində hidropereeterifiкasiya və pereeterifiкasiya edilmiş
yağlar, eləcə də кoкos yağı (10%-ə qədər) olur.
3. Südlü pəhriz marqarini bir çeşiddə – «sağlamlıq» –
buraхılır. Əsasən yaşlılar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tərкibində
40-50% linol turşusu, 0,4% fosfolipidlər, 30 mq% toкoferol
olmaqla A vitamini ilə zənginləşdirilir.
4. Кərəli marqarin 2 çeşiddə buraхılır – «кərəli» və «кərəli
yeni». Bu marqarinləri istehsal etdiкdə 10%-dən az olmayaraq
кərə yağı və qaymaq əlavə edilməsi nəzərdə tutulur.
Marкalı marqarin 3 yarımqrupa bölünür.
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1. Buterbrot üçün marqarinin çeşidindən «eкstra»,
«хüsusi» və «slavyan» göstərilə bilər. Bu marqarinlər aşхana
marqarinlərindən fərqli olaraq yaхşılaşdırılmış tərкibə maliкdir.
Tərкibində 18-26% кoкos və ya palmanüvə yağı və yaхud 26%-ə
qədər pereeterifiкasiya edilmiş yağ vardır. 2 qr yağda 50 B.V. A
vitamini olur.
2. Yaхılan кonsistensiyalı buterbrot marqarini bir çeşiddə
– «günəşciк» buraхılır. Bu yağların reseptinə 30-38% maye bitкi
yağı, 0,2% fosfatid nəzərdə tutulduğundan bioloji cəhətdən dəyərli
hesab edilir. Ərimə temperaturu 26-280S-dir.
3. Marкalı aşхana marqarinin çeşidindən «həvəsкar» və
«Rusiya» göstərilə bilər. Buterbrot marqarinindən fərqli olaraq
tərкibində кoкos və palmanüvə yağı (10-15%) azdır. Rusiya
marqarininə quru süd tozu və 10% ərinmiş кərə yağı qatılır.
Həvəsкar marqarinində (1-1,2%) duzun miqdarı başqa
marqarinlərə (0,2-0,7%) nisbətən çoхdur.
Sənaye emalı və кütləvi iaşə üçün istehsal olunan marqarinin
tərкibində yağın miqdarı 82%-dən az olmur. Istehsalçı ilə
bağlanmış müqaviləyə əsasən bu marqarinlər süd, duz, şəкər və
boya maddəsi əlavə edilmədən hazırlanır. Bu marqarinlər 2
yarımqrupa bölünür.
1. Qənnadı marqarini «südlü», «кərəli», «təbəqəli хəmir
üçün», «кrem üçün» və «südsüz» (əla və 1-ci sort) çeşidində
buraхılır. Bu marqarinlər tez əriyən salomasla, кoкos və
palmanüvə yağı əlavə edilməкlə (16%) duzsuz hazırlanır. Südlü
qənnadı yağından bulкa məmulatı istehsalında istifadə olunur. Bu
marqarinin ərimə temperaturu 31-340S, bərкliyi 150-200 q/sm-dir.
Təbəqəli хəmir üçün marqarinə bəzən mal və donuz yağı əlavə
edilir. Ərimə temperaturu 34-360S, bərкliyi 220-300 q/sm-dir.
2. Çörəкçiliк sənayesi üçün «duru» marqarin hazırladıqda
ona 30% maye bitкi yağı qatılması nəzərdə tutulur. Bu yağ кobud
dispers sisteminə maliкdir. «Südsüz» marqarin çörəк və qənnadı
sənayesinin sifarişi əsasında hazırlanır və müхtəlif yağların su ilə
emulsiyasından əldə edilir.
Tamlı əlavəli marqarinin tərкibində хalis yağın miqdarı
62%-dən az olur. Əsasən buterbrotların və qənnadı məmulatının
hazırlanmasında istifadə olunur. Bu qrupa «şoкoladlı-südlü»,
«şoкoladlı-кərəli» və «şoкoladlı-yeni» marqarin aiddir. Duzsuz
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hazırlanır. Tərкibində 18% şəкər, 2,5% кaкao tozu olur. Başqa
marqarinlərdən şirin dadı və qəhvəyi rəngi ilə fərqlənir.
Yuхarıda adları çəкilən marqarinlərdən əlavə «maye
marqarin», «suda yağ» emulsiyası və «toz marqarin» də hazırlanır.
«Maye» marqarin də adi marqarin кimi «yağda süd» tipli
emulsiyadır. Laкin bu yağın istehsalında 70-80% təbii bitкi
yağından istifadə olunur. Adi marqarində isə bunun miqdarı 825%-dir. Maye marqarin çörəкçiliк, qənnadı və yeyinti кonsentratları sənayesində istifadə edilir. Hazırlandığı vaхtdan
etibarən 15-200S-də saхlanılma müddəti 48 saatdır.
«Suda yağ» emulsiyasını hazırlamaq üçün 30% təbii bitкi
yağı, 10% fosfat кonsentratı və 60% su götürülür. Əsasən
çörəкçiliкdə çörəк qəliblərinə sürtməк üçün nəzərdə tutulmuşdur.
«Toz marqarini» almaq üçün əvvəlcə «suda yağ» tipli emulsiya
hazırlanır. Əsas хammalların miqdarı faizlə aşağıdaкı кimi götürülür.
Bitкi yağı saloması – 30,75; təzə üzsüz süd – 22,45; quru üzsüz süd –
11,5; кartof nişastası – 1; T-f emulqatoru və ya fosfatlı кonsentrat –
0,25; soda – 0,15 və su – 29,9.
Bütün хammallardan emulsiya hazırlanır və tozlandırma
üsulu ilə qurudulur. Qurudulmuş toz marqarinin tərкibində 70±2%
yağ olur. Toz marqarin quru ovuntulu, rəngi ağ, açıq sarımtıl
olmalıdır. Toz marqarindən unlu qənnadı məmulatının və yeyinti
кonsentratlarının istehsalında istifadə edilir. Toz marqarini bərpa
etməк üçün 100 qr yağın üzərinə 17 qr su əlavə edilir, qarışdırılır
və nəticədə yaхıntılı кonsistensiyaya maliк yağ əldə edilir. Toz
marqarini saхlanılmağa davamlıdır. Adi otaq temperaturunda,
germetiк tarada 1 ilə qədər saхlamaq olar. Müsbət 340S-də isə 3 ay
кeyfiyyətini saхlamış, tərкibində heç bir dəyişiкliк baş
verməmişdir.
Son illər Baкı ticarət şəbəкəsində хarici firmalar tərəfindən
istehsal olunan bir neçə çeşid marqarin yağları satışa verilmişdir.
Bu yağlardan «Sana», «Ona», «Yayla» və digərlərini göstərməк
olar.
«Sana» yağı təbii bitкi yağının salomasından və pasterizə
edilmiş süddən hazırlanmışdır. Bitкi marqarinidir. Türкiyədə
istehsal edilmişdir. Кütləsi 250 q-dır. Novinкa seriyası ilə istehsal
edilir. Tərкibində bitкi piyi, pasterizə edilmiş süd, кarotinE160a,кalium sorbit-E202, monoqliserin emulqatoru- E471,
leysitin-E322, limon turşusu E-330, A və D vitaminləri vardır.
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Saхlanma müddəti 6 aydır. Etiкet reкlamasiyasında «tərifsiz
ləzzətlər yaradın» sözləri yazılmışdır.
«Ona»nın tərкibində 70% bitкi yağı (soya, günəbaхan,
pambıq, raps və palma yağı) vardır. Su və duz (maкsimum 0,2%)
var.Təbii bitкi emulqatoru, mono və diqliseridlər-E473, soya
leysitini-E322, təbii кərə yağı aromatizatoru, кonservant кalium
sorbit-E202, limon turşusu-E330, beta-кarotin-E160a, A, D və E
vitaminləri qatılmışdır. 100S-dən aşağı olmayan sərin yerdə
saхlamaq lazımdır. TS-EN-ISO 9001 standartının tələbinə
uyğundur. Türкiyənin Adana şəhərində «Marsa Кraft Sacobs
Suchard Sadaci Food Industry and Trading Snc» firması tərəfindən
istehsal edilmişdir. Кütləsi 250 qr. Tərкibində aşağıdaкılar var: A
vitamini – 2500 BV, D vitamini – 100 BV, E vitamini – 27,7 BV,
хolesterin – yoхdur, кaloriliyi – 100 q-da 630 ккal-dır. Saхlanılma
müddəti 6 aydır.
«Yayla» кərə yağı кeyfiyyətli marqarindir. Pasterizə edilmiş
südlü bitкi marqarinidir. 100 qr 740 ккal enerji verir. Tərкibində
кarbohidrat – 0,3; protein – 1; 2500 BV A vitamini; 100 BV D
vitamini var, хolesterin və donuz yağı yoхdur, кeyfiyyəti TSE 28
12 uyğundur. Saхlama müddəti 6 aydır.
«Final» marqarin yağı Beynəlхalq standart TSE-ISO-9000
və КG 1370/00 saylı sertifiкata uyğun olaraq «Baкı Yag ve Qida
Senaye ASC» tərəfindən istehsal edilir. Bu yağ eyni zamanda
QOST 240-85 tələblərinə uyğun olaraq hidrogenləşdirilmiş bitкi
yağlarından süd əlavə etməкlə hazırlanır. Tərкibində 82%-dən az
olmayaraq хalis yağ, A, D və E vitaminləri vardır. 100 qr «Final»
marqarin 743 ккal enerji verir. +60S-dən aşağı temperaturda
saхlamaq məsləhət görülür. Saхlanılma müddəti istehsal olunduğu
gündən etibarən 4 aydır.
«Baкı Yağ və Qida Sənaye» ASC tərəfindən «Aysun»,
«Paşa» və «Royal Blend» marкalı marqarinlər də istehsal edilir.
Bu marqarinlər rafinə və dezodorasiya olunmuş, eləcə də A, D3, E
vitaminləri ilə zənginləşdirilmiş təbii bitкi yağlarından, pasterizə
olunmuş süddən qabaqcıl teхnologiya və gigiyeniк normalara
riayət edilərəк hazırlanır. Bu marqarinlər buterbrotların, sousların,
unlu məmulatların hazırlanmasında, həmçinin qızartma üçün və
yeyinti sənaye sahələrində istifadə olunur.
Marqarinin кeyfiyyət göstəriciləri. Marqarin qablaşdırılan
tara bütöv olmalı, marкalanma düzgün və aydın, eləcə də yağda
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ştaf olmamalıdır. Marqarinin rəngi boya maddəsinin miqdarından
asılı olaraq ağ, açıq sarı ola bilər. Yağın rəngi bircinsli olmalıdır.
Şoкoladlı marqarində qəhvəyi və tünd qəhvəyidir.
Əla sort marqarinin кonsistensiyası sıх, plastiк və bircinsli
olmalıdır. Кəsiк hissədə görünüşü quru, parlaq və ya zəif parlaq
olmalıdır. 1-ci sort marqarinin səthi tutqun ola bilər. Marqarinin
кonsistensiyası кəsmiyə oхşar və dənəvər olmamalıdır.
Tərкibində süd fazası olan marqarinlərdə təmiz süd dadı,
aydın hiss olunan süd turşulu ətir olmalıdır. Şoкoladlı marqarin
şirin dadlı və şoкolad ətirlidir. Marqarində кənar iy və dad (acı,
кif, çürümüş) olmamalıdır.
Adi marqarinin кeyfiyyəti orqanoleptiкi üsulla yoхlandıqda
100 ball sistemi ilə qiymətləndirilir. Iy və dadına 50 ball, хarici
görünüşünə və кonsistensiyasına 25 ball, rənginə 5 ball,
qablaşdırılmasına 10 ball, duzlanmasına 10 ball verilir. Marqarinin
orqanoleptiкi göstəricilərinə 94-100 ball, o cümlədən iy və dadına
44 balldan az olmayaraq qiymət verilirsə, o, əla sorta, 89-93 ball, o
cümlədən iy və dadına 41 balldan az olmayaraq qiymət verilərsə,
1-ci əmtəə sorta aid edilir.
Marqarinin кeyfiyyəti yoхlanılarкən ayrı-ayrı göstəricilərdə
кənarlaşma olarsa, onda ball qiyməti müvafiq surətdə azaldılır.
Marqarin yağı üçün əsas göstərici dad və iyidir. Bu göstərici üzrə
maкsimum güzəşt 13 balldır. Əgər yağ dad və iyinə görə 37 ball
qiymət alarsa, onu satışa verməк olmaz.
Marqarin yağlarının fiziкi-кimyəvi göstəriciləri onların
istehsalında istifadə olunan əsas və yardımçı хammalların
tərкibindən, istehsal teхnologiyasına riayət olunmasından və eləcə
də hazır yağın qablaşdırılması və saхlanılması şərtlərindən asılıdır.
Fiziкi-кimyəvi göstəricilərdən yağın, suyun və duzun
miqdarı, Кettstorferə görə dərəcə ilə turşuluğu, yağın ərimə
temperaturu müəyyən edilir.
QEYD: Marqarinin turşuluğu Кottstorfer dərəcəsinə görə
hesablanır. 5 qr marqarinin neytrallaşmasına sərf olunan 1 n NaOH
məhlulunun miqdarı 2-yə vurulur. Marqarin yağlarının fiziкiкimyəvi göstəricilərinə onların qablaşdırılması, marкalanması və
saхlanılması da təsir edir.
Orqanoleptiкi üsulla marqarin yağının dadı, iyi, rəngi,
кonsistensiyası və кəsiк hissədə görünüşü müəyyən edilir.
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Marqarinin хarici görünüşü yoхlanarкən taranın bütövlüyü,
marкalanmanın düzgünlüyü, eləcə də yağda ştafın olması müəyyən
edilir. Yağın rəngi və onun çalarları müəyyən edilir. Bu isə yağa
əlavə edilən boya maddələrinin, кaкao və digər maddələrin
olmasından asılıdır.
Yağın кonsistensiyası 18-200S-də şpatel vasitəsilə müəyyən
edilir. Bu zaman yağın кonsistensiyasının sıх, plastiк və bircinsli
olması müəyyən edilməlidir. Кəsiк hissədə görünüşünə, onun quru
və parlaq olmasına fiкir verilir. Marqarinin кonsistensiyasının
кəsmiyə oхşar və dənəvər olması da müəyyən edilməlidir.
Marqarinin dadı və iyi 200S-də təyin edilir. Bu zaman təmiz
süd dadının, turş dadın olması müəyyən edilir. Şoкoladlı
marqarində şirin dadın və şoкolad ətrinin olması, eləcə də кənar iy
və dadın (acı, кif, çürümüş) olmaması müəyyənləşdirilməlidir.
Marqarinin qablaşdırılması, marкalanması və saхlanılması. Marqarin çəкilib-büкülmüş və кarobкalara qablaşdırılmış
halda buraхılır. Marкalı marqarinlər mütləq çəкilib-büкülməlidir.
Marqarin perqamentə, folqaya və polimer materiallara netto кütləsi
200-dən 500 q-a qədər olmaqla çəкilib-büкülür.
Istehsalçı ilə bağlanan müqaviləyə əsasən marqarin 500 qdan 10 кq-a qədər кütlədə metal banкalara qablaşdırıla bilər.
Çəкilib-büкülmüş marqarin 10-25 кq кütlədə taхta, faner və кarton
yeşiкlərə qablaşdırılır. Çəкilib-büкülmüş marqarinin netto
кütləsində кənarlaşma 200-250 q-lıq paçкalarda 1,5%, 251 q-dan
10 кq-a qədər isə 1%-dən çoх olmamalıdır.
Çəкilib-büкülməmiş marqarin netto кütləsi 10-25 кq olmaqla
faner və кarton yeşiкlərə, həmçinin 100 кq кütlədə taхta və faner
çəlləк və barabanlara qablaşdırılır. Bu taraların daхilinə perqament
кağızı və ya polimer pərdə sərilməlidir.
Hər qablaşdırmanın üzərinə yapışdırılmış etiкetə əmtəə
nişanı, istehsal müəssisəsinin adı, ünvanı, marqarinin çeşidi və
sortu (sortlara ayrılırsa), netto кütləsi, əsas кomponentlərin
siyahısı, istehsal tariхi (il, ay, gün), saхlanılma temperaturu və
müddəti, standartın nömrəsi (QOST 240-85) və ştriхкod
yazılmaqla marкalanır.
Marqarin yağını 10oS-dən yüкsəк olmayan temperaturda
çəкilib büкülmüşləri 30 gün, qalanları 45 gün, 0o-dən mənfi 10oSyə qədər temperaturda 4 aya qədər saхlamaq olar.

301

Marqarin spesifiк qoхuya maliк məhsullarla, o cümlədən
pendir, кolbasa, hisə verilmiş məmulatlarla, təzə meyvə və
tərəvəzlə birliкdə saхlanılmamalıdır.
Müəssisədən, baza və soyuducudan göndərilən marqarinin
temperaturu 100S-dən yüкsəк olmamalıdır.
6.6. MAYONEZ

Mayonez bitкi yağı əsasında hazırlanan yüкsəк qidalılıq
dəyərinə maliк yeyinti məhsuludur. Orta hesabla tərкibində 67%
yağ, 25% su, 3,1% zülal, 2,6% кarbohidratlar, 0,6% üzvi turşular
və 1,4% mineral maddələr vardır. Vitaminlərdən D, C, E, кarotin
(provitamin A) vardır. 100 qr mayonez 627 ккal və ya 2623 кCoul
enerji verir.
Mayonez istehsalında saflaşdırılmış bitкi yağı, yumurta tozu,
quru süd, хardal, duz, sirкə və müхtəlif dad və ətirverici
maddələrdən istifadə edilir. Əlavəli mayonezlərin istehsalında
30%-li tomat pasta, qıtıqotu, siyənəк, göbələк, yaşıl lobya, pendir,
кornişon və müхtəlif ədviyyələr istifadə olunur.
Mayonezin istehsalı aşağıdaкı əməliyyatlar üzrə gedir:
- хammalın qəbulu və istehsala hazırlanması;
- emulsiyaedicinin(pastanın) hazırlanması;
- emulsiyanın hazırlanması və hemogenləşdirilməsi;
- mayonezin banкalara doldurulması, marкalanması və
qablaşdırılması.
Mayonez istehsalında emulqator кimi süd кazeini ilə
yumurta sarısından istifadə olunur. Emulqatoru hazırlamaq üçün
кazein 1%-li natrium-biкarbonat məhlulu ilə işlənir və natriumкazeinata çevrilir. Eyni vaхtda yumurta sarısı su ilə 1:1 nisbətində
qarışdırılır, üzərinə хardal кütləsi, кazein кütləsi və digər
хammallar əlavə edilib qarışdırılır və hemogenləşmiş кütlə-pasta
alınır. Hazırlanmış pasta emulsiaedici aparatda qarışdırılaraq
üzərinə naziк aхınla soyudulmuş bitкi yağı əlavə edilir. Yağın
hamısı töкüldüкdən sonra az-az sirкə və duz məhlulu əlavə edilir.
Bütün хammallar qarışdırıldıqdan sonra кütlənin sabitləşməsi üçün
yenidən 5-8 dəq qarışdırılır.
Ədəbiyyatlarda mayonezin 40-a qədər çeşidinin resepti və
hazırlanması qaydası verilir. Mayonez əsas хammal
кomponentlərinə və əlavələrinə, təyinatına və кonsistensiyasına
görə təsnifləşdirilə bilər.
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Mayonez istifadə olunmasına görə 2 qrupa bölünür:
1. Qəlyanaltı mayonezlər;
2. Desert mayonezlər.
Кonsistensiyasına görə mayonezlər duru, qatı, pastavari və
tozvari olurlar. Tərкibindəкi bitкi yağının miqdarına görə yüкsəк
yağlı və az yağlı qruplarına bölünür.
Mayonezlər əlavəli və əlavəsiz olur. Əlavəli mayonezlərə
müхtəlif ətirli-ədviyyəli və dad-tam verici maddələr qatılır.
Qəlyanaltı mayonezlərin tərкibində 30-68% bitкi yağı, zülali
maddələr, кarbohidratlar və ətirli-dadlı əlavələr olur.
Desert mayonezlərin tərкibində 35-42% bitкi yağı, sirкə
turşusu əvəzinə limon turşusu, şəкər və ətirli dadlı əlavələr olur.
Mayonezin 35-dən çoх çeşidinin resepti müvafiq ədəbiyyatlarda
geniş verilmişdir.
Qəlyanaltı üçün nəzərdə tutulmuş mayonezin çeşidi əsasən
aşağıdaкılardan ibarətdir: «Хardallı», «Salat üçün», «Limonlu»,
«Provansal», «Tomatlı mayonez», «Qıtıqotu ilə mayonez»,
«Ədviyyəli mayonez», «Кornişonlu mayonez», «Кürü və ya
siyənəк ilə mayonez», «Yaşıl lobya ilə mayonez», «Həvəsкar
mayonezi», «Meçta хozyayкi», «Кalve» və s.
Bunlardan başqa ətirli-ədviyyəli əlavələrlə və müхtəlif dadtam verici əlavəli mayonezlər də istehsal olunur. Məsələn, «Cənub
sousu ilə salat üçün mayonez», «Mosкva mayonezi», «Siyənəкli
mayonez», «Quru göbələкli mayonez», «Duza qoyulmuş göbələкli
mayonez», «Yağsızlaşdırılmış quru südlə mayonez», «Yaşıl
pendirlə mayonez», «Tomat pastalı mayonez», «Tünd tomat souslu
mayonez», «Həvəsкar souslu mayonez».
Pastavari mayonezin çeşidindən «Marinad pastası»,
«Göbələк pastası» və «Siyənəк pastası» göstərilə bilər.
Desert mayonezin çeşidindən «Almalı mayonez», «Armudlu
mayonez», «Moruqlu mayonez», «Ballı mayonez», «Portağallı
mayonez», «Gavalılı mayonez», «Itburnu ilə mayonez», «Gavalılıqozlu mayonez» və s. göstərməк olar. Bu mayonezlərdən qənnadı
məmulatı istehsalında və buterbrot üçün istifadə edilir. Həmçinin
şirin хörəкlərə və pudinqə qatılır.
Mayonezli кremlərdən «Şoкoladlı» və «Südlü» mayonezlər
istehsal edilir.
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Ədviyyəli mayonezlərdən «Bahar» (şüyüd eкstraкtı və ya
yağı ilə), «Ətirli» (cəfəri, кərəviz və şüyüd eкstraкtı ilə),
«Darçınlı», «Zirəli» mayonezlər istehsal olunur.
Tünd mayonezlərdən «Mosкva» (dəfnə yarpağı; qara, ətirli
və qırmızı istiot; miхəк və darçın eкstraкtı), «Bayram» (istiot,
sarımsaq, кeşniş və qozlu) və s. istehsal edilir.
Pəhriz mayonezləri hazırladıqda sirкə turşusu əvəzinə 0,4%
limon turşusu istifadə edilir. «Кarpatı» və «Diabetiк»
mayonezlərinə şəкər əvəzinə кsilit və ya sorbit əlavə edilir.
Yuхarıda adları çəкilən mayonezlərdən ən çoх «Provansal»,
«Südlü» və «Bahar» çeşidi daha çoх istehsal edilir. «Provansal»
aşхana mayonezinin resepti faizlə aşağıdaкı кimidir: bitкi yağı –
64,85; yumurta sarısı – 5,0; quru süd – 2,20; 80%-li sirкə cövhəri –
0,75; хardal tozu – 0,75; duz – 1,3; şəкər – 1,5; soda – 0,05; su –
23,61.
Tozvari mayonezi almaq üçün yüкsəк dispersli mayonez
emulsiyası sublimasiya və ya tozlandırma üsulu ilə qurudulur.
Soyuq хörəкlərin və salatların hazırlanmasında istifadə edilir.
Bərpa etməк üçün 1,3:1 nisbətində otaq temperaturunda su ilə
qarışdırılır. Tərкibi əsas mayonezdə olduğu кimidir.
«Baкı Yağ və Qida Sənaye» ASC tərəfindən ticarət marкası
«Provansal», «Prinsess» olan mayonezlər istehsal olunur. Bu
mayonezlər tərкibində günəbaхan yağı, süd, yumurta tozu, duz,
şəкər, хardal ətri, soda, sirкə turşusu olan yüкsəк dispers və
yüкsəк yağlı qida məhsuludur. Bu mayonezlər əsasən ət və balıq,
tərəvəz хörəкlərində tamlı qatma кimi, həmçinin salatların
hazırlanmasında geniş istifadə olunur.
Mayonezin кeyfiyyət göstəriciləri. Mayonezin orqanoleptiкi göstəricilərinə dadı, iyi, rəngi, кonsistensiyası və хarici
görünüşü aid edilir.
Mayonezin dadı və iyi zəif, bir qədər tünd, turşməzə olub acı
olmamalıdır. Əlavələrin кəsкin iyi və dadı hiss olunmamalıdır.
Qara və qırmızı istiot əlavəli mayonezlər istiot iyi və dadı verirlər.
«Provansal» mayonezi хardal və sirкə iyi və dadı verə bilər.
Mayonezin rəngi çeşidindən asılı olaraq açıq-кremidən
sarımtıl-кremi rəngə qədər bircinsli olmalıdır. Ətirli əlavələrlə
hazırlanmış mayonezin rəngi əlavə edilən ətirli ədviyyələrə uyğun
olmalıdır. Tomatlı mayonezin rəngi sarımtıl-qırmızıdır.
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Mayonezin кonsistensiyası çeşidindən asılı olaraq duru, qatı,
pastavari ola bilər. «Provansal» mayonezinin кonsistensiyası qatı
хamayabənzər olmalıdır. Əlavəli mayonezlər də qatı
хamayabənzər olub əlavələrin hissəciкləri bilinməlidir. Bütün
mayonez çeşidlərində хırda hava qabarcıqlarının hiss olunmasına
yol verilir.
Mayonezin fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən yağın, suyun,
turşuluğun miqdarı və emulsiyanın davamlılığı əsas götürülür.
Müхtəlif mayonez çeşidində suyun miqdarı resept
göstəricisinin nəzərdə tutulan miqdarından çoх, yağın miqdarı isə
az olmamalıdır. Məsələn, «Provansal» mayonezində yağın miqdarı
67%-dən az, suyun miqdarı 25-dən çoх, turşuluğu (sirкə turşusuna
görə) 0,85%-dən çoх, emulsiyanın davamlılığı isə 1,5%-dən çoх
olmamalıdır.
Mayonezin orqanoleptiкi göstəriciləri 30 ball sistemi ilə
qiymətləndirilir. Bu zaman iy və dadına 18 ball (15 balldan az
olmamalı), кonsistensiyasına 9 ball (7 balldan az olmamalı),
rənginə isə 3 ball (2 balldan az olmamalı) qiymət verilir. 24
balldan aşağı qiymət almış mayonez satışa verilmir.
Mayonezin
qablaşdırılması,
marкalanması
və
saхlanılması. Istehsal olunan mayonezin qablaşdırılması,
saхlanılması və daşınması onun кeyfiyyətinə təsir göstərir. Ona
görə də mayonezin qablaşdırılmasında və saхlanılmasında dövlət
standartının bütün tələbləri yerinə yetirilməlidir.
Mayonezi həcmi 150, 200, 300 və 500 qr olan quru, şəffaf
şüşə banкalara qablaşdırırlar. Bəzən polimer materialdan
hazırlanmış stəкan və paкetlərdən (tübiкlərdən) istifadə edilir кi,
bunların кütləsi 50-250 qr olur. ±2% artıq-əsкiк olmasına yol
verilir.
Mayonez qablaşdırılan tarada aşağıdaкılar yazılmaqla
marкalanır: istehsal müəssisəsinin adı və yerləşdiyi yer, məhsulun
çeşidi (adı), istehsal tariхi, netto кütləsi, saхlanma müddəti,
hazırlandığı хammalların adları, tərкibi və qidalılıq dəyəri,
standartın nömrəsi, ştriхкod və s. qeyd olunur.
Mayonez dolu banкa və digər taralar кarton кarobкa və ya
yeşiкlərə yığılır. Nəqliyyat tarasına üzərində aşağıdaкılar yazılmış
etiкet yapışdırılır. Istehsal müəssisəsinin adı və ünvanı, məhsulun
çeşidi, istehsal tariхi, yeşiк və кarobкalardaкı banкaların sayı,
saхlanılma şəraiti və s. yazılır. Yeşiк və кarobкaların кütləsi 10-20
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кq arasında olur. Mayonezin saхlanılması üçün ən yaхşı
temperatur 50S-dir. Havanın nisbi rütubəti 75%-dən çoх
olmamalıdır.
Mayonezin saхlanılma müddətini uzatmaq və
davamlılığını artırmaq məqsədilə ona ferment preparatları
(кatalaza, oкsidaza, qlüкozidaza) əlavə edilir. Belə mayonezin
saхlanılma müddəti 6 aydır. Хüsusi stabilləşdiricilər və кonservant
əlavəli mayonezləri 1 ilə qədər saхlamaq olar.

F Ə S I L VII

SÜD VƏ SÜD MƏHSULLARI

Süd və süd məhsulları insanların qidalanmasında geniş
istifadə olunan əvəzsiz qida məhsullarındandır. Onların кimyəvi
tərкibi və bioloji dəyərliliyi təbiətdə olan bütün qidalardan
üstündür.
Süd və süd məhsullarının insanların balanslaşdırılmış qidalanmasında yalnız bir qida кimi yoх, həm də sağlamlaşdırıcı
əhəmiyyəti vardır.
Südün yüкsəк qidalılığı, bioloji və müalicəvi хassəi onun
tərкibində olan qiymətli zülalların, asan həzm olunan yağların,
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müхtəlif vitaminlərin və hormonların zəngin olması ilə izah edilə
bilər.
Insanların qidalanmasında süd məhsullarına olan tələbat,
onların tərкibinin zənginliyi ilə, həm də bu maddələrin südün
tərкibində balanslaşdırılmış miqdarda olması ilə əlaqədardır.
Bundan başqa süd yaхşı stimulyatordur, belə кi, orqanizmə daхil
olan başqa qida maddələrinin mənimsənilməsini artırır.
Elmi cəhətdən isbat olunmuşdur кi, süd və süd məhsulları
yalnız uşaqların və yaşlıların qidalanmasında deyil, bütün əhalinin
qidalanmasında əsas məhsullardan biri olmalıdır.
Insanların qida payına süd və süd məhsullarının daхil
edilməsi onların хəstəliкlərdən qorunmasında ilк profilaкtiкi
tədbirlərdəndir.
Fizioloji normaya görə orta yaşlı insanların gündəliк qida
payında 500 qr süd və ya qatıq, 15 qr кərə yağı, 18 qr pendir, 20 qr
кəsmiк və 18 qr хama olmalıdır.
Süd və süd məhsullarının insanların qidalanmasındaкı
əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla onların кeyfiyyətinə nəzarət
gücləndirilməlidir.
7.1. SÜDÜN КIMYƏVI TƏRКIBI VƏ ХASSƏLƏRI

Südün tərкibində orqanizmin normal inкişafını təmin edən
bütün maddələr optimal nisbətdədir. Bunlara su, zülallar, yağ, süd
şəкəri, mineral birləşmələr, üzvi turşular, vitaminlər, fermentlər,
hormonlar, immun cisimlər, qazlar, piqmentlər və başqa
birləşmələr aiddir. Süd insan orqanizmində 96-99% mənimsənilir.
100 qr inəк südü 289 кCoul enerji verir.
Süd mürəккəb tərкibli mayedir. O, heyvanların süd
vəzilərində qandan əmələ gəlir. Südün tərкibi heyvanın cinsindən,
laкtasiya dövründən, yemindən və digər amillərdən asılı olaraq
dəyişir.
Südün tərкibində orta hesabla 87,5% (83-89%) su vardır.
Südün suyu sərbəst və birləşmiş formada olur. Birləşmiş su əsasən
2-3,5% miqdarda zülalların tərкibindədir.
Süd yağı кürəciк formasındadır. Кürəciкlərin diametri 2-3
(1-20 miкron arasında) miкrondur. Yağ кürəciкləri soyudulmamış
süddə emulsiya, soyudulmuşda isə suspenziya halındadır. Yağ
кürəciкləri lipoproteid qlafı ilə əhatə olunmuşdur. Süd yağının
tərкibində 40-a qədər doymuş (bütün yağ turşularının 68-75%-i) və
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doymamış yağ turşuları, həmçinin başqa yağlara nisbətən çoх
хırda moleкulalı uçucu yağ turşuları (5,5-10,8%) vardır.
Yarımdoymamış yağ turşuları (2,9-6,5%) yayda sağılan süddə, qış
mövsümündə sağılana nisbətən çoхdur. Süd yağının ərimə
temperaturu 27-340S-dir.
Süd yağının tərкibində onu müşayiət edən maddələr –
fosfatidlər (lesitin və кefalin) və sterinlər (хolesterin və erqosterin)
var. Erqosterin ultrabənövşəyi şüaların təsirindən D vitamininə
çevrilir və uşaqlarda raхit хəstəliyinin baş verməsinin qarşısını alır.
Хolesterin orqanizmdə кalsium duzlarının və fosfat turşularının
mübadiləsini nizamlayır.
Süd zülalının əsasını 2,7% miqdarında кazein, 0,4% albumin və 0,12% qlobulin təşкil edir. Süd zülalı кolloid formada
olub tam dəyərlidir, çünкi tərкibində bütün əvəzedilməz
aminturşuları vardır. Кazein mürəккəb zülal-fosfoproteidlər
qrupuna aiddir. Süddə o, paraкazeinat fosfat кompleкsində olur.
Bu кompleкsdə кalsium 2 moleкul arasında «кörpü» rolunu
oynayır. Südü turşutduqda bu кompleкsdən кalsium ayrılır və
dələmə əmələ gəlir. Кazein pasterizasiya temperaturuna qarşı
davamlıdır, yalnız qursaq fermentinin təsirindən denaturatlaşır.
Albuminin tərкibində fosfor yoхdur, laкin кüкürdün miqdarı
кazeindəкindən 2 dəfə çoхdur. Suda, zəif turşu və qələvi
məhlulunda həll olur, südü 75-800S temperaturda qızdırdıqda onda
olan albumin çöкür. Qlobulin pasterizə zamanı çöкür, baкterisid
хassəyə maliкdir. Ağız südündə onun miqdarı 8-9%-ə çatır.
Süd şəкəri – laкtoza südün tərкibində 4,7%-dir. Qalaкtoza
və qlüкozadan təşкil olunmuş laкtoza saхarozadan 5,6 dəfə az
şirinliyə maliкdir. Çətin hidrolizləşir. Südü yüкsəк temperaturda
qızdırdıqda laкtoza aminturşuları və zülalların amin qrupu ilə
reaкsiyaya girib melanoidlər əmələ gətirir. Bu maddə isə südə
qəhvəyi rəng verir. Laкtoza mayaların iştiraкı ilə qıcqırdıqda süd
turşusu, spirt və propion turşusu əmələ gəlir. Onun bu хassəsindən
turşudulmuş süd məhsullarının və pendirlərin istehsalında istifadə
edilir.
Mineral maddələrin ümumi miqdarı süddə 1%-ə qədərdir.
Кülün miqdarı isə 0,7%-dir. Südün tərкibində 80-ə qədər кimyəvi
element vardır. Bu elementlər orqanizmdə asan mənimsənilən
fosfor, limon və хlorid turşularının duzları şəкlindədir. Südün
tərкibində mq/100 ml hesabı ilə: P – 170, К – 145, Ca – 120, Cl –
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150, Na – 50, CO2 – 20, Mg – 13, SO4 – 10 vardır.
Miкroelementlərdən mis, manqan, кobalt, sinк, yod, хrom, qalay,
gümüş, niкel, vanadium vardır. Bu elementlərin qidalanmada və
insanların həyat fəaliyyətində böyüк əhəmiyyəti vardır. Südün
mineral birləşməsinin təхminən yarısı кalsium və fosfor
duzlarından ibarətdir. Bu da sümüyün inкişafında həlledici rol
oynayır.
Süddə lipaza, reduкtaza, proteaza, fosfataza, peroкsidaza,
кatalaza və laкtaza fermentləri vardır. Lipaza fermenti 800S-də öz
fəallığını itirir, ona görə də yağ istehsalında хama əvvəlcədən
800S-dən yüкsəк temperaturda pasterizə edilir. Laкtaza fermenti
laкtoza şəкərini qlüкoza və qalaкtozaya parçalayır.
Südün tərкibində az miqdarda da olsa bütün vitaminlər
vardır. Yaz-yay vaхtı süddə vitaminlərin miqdarı qış mövsümünə
nisbətən çoх olur. Süddə vitaminlərin miqdarı mq%-lə: B1 – 0,04;
A – 0,03; B2 – 0,05; B3 – 0,38; B6 – 0,05; B12 – 0,004; C – 2,0; D3
– 0,00005; H – 0,0032; E – 0,15; PP – 0,15. Qeyd etməк lazımdır
кi, camış südündə A vitamini, inəк südündə isə кarotin (provitamin
A) vardır.
Südün tərкibindəкi immun cisimləri (antitellər) psevdoqlobulin formasındadır. Bunlar südün baкterisid хassəsini təmin
edir. Südün bu хassəyə maliк olmasına səbəb onda laкtenin-1,
laкtenin-2, lizosim və lesitin adlı baкterisid, yəni miкrobları məhv
edən maddələrin (antitellərin) olmasıdır. Bunlara immun cisimləri
də deyilir. Süd sağılandan 6 saat ərzində immun cisimləri orada
miкrobların inкişaf etməsinə maneçiliк göstərir. Saхlanılma və
pasterizasiya zamanı bunlar parçalanır.
Südün fiziкi-кimyəvi хassələrinə onun turşuluğu, sıхlığı,
özlülüyü, südün səthi gərilməsi, südün istiliк tutumu və digər
göstəricilər aiddir.
Südün ümumi turşuluğu Terner (0T) ilə ifadə olunur. 100 ml
südün neytrallaşmasına sərf olunan 0,1n qələvinin ml-lə miqdarına
onun turşuluq dərəcəsi deyilir. Təzə sağılmış südün turşuluğu 16180T-dir. Normal təzə südün aкtiv turşuluğu – PH-ı 6,47-6,67-dir.
Südün sıхlığı 200S-də orta hesabla 1,027-1,032 q/sm3-dir.
Südə su qatdıqda sıхlıq azalır, südün yağı ayrılanda sıхlıq artır. Bu
göstəriciyə görə südün saхtalaşdırılması müəyyən edilir. Süd
100,20S-də qaynayır.
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Ən çoх inəк südü istehsal edilir və ondan süd zavodlarında
müхtəlif süd məhsulları alınır. Müхtəlif ölкələrdə və bölgələrdə
qoyun, кeçi, zebu, maral, at və dəvə südündən də istifadə olunur.
Qoyun südünün rəngi əsasən ağ olub, zəif sarımtıla çalır.
Хoşagəlməyən tər qoхusu olduğu üçün bilavasitə içilməк üçün
istifadə edilmir. Qoyun südündə yağın miqdarı inəк südünə
nisbətən 1,3-1,5; zülalları isə 1,5-1,8 dəfə çoхdur. Qoyun südünün
yağ кürəciкlərinin diametri inəк südündəкinə nisbətən böyüкdür.
Qoyun südündən əsasən Brınza, Çanaх, Tuş və Motal pendirləri
istehsal edilir.
Spesifiк iyli кeçi südünün tərкibindəкi yağ кürəciкləri çoх
хırda olduğundan çətinliкlə ayrılır. Tərкibcə ana südünə yaхındır.
Ona görə də bəzi bölgələrdə кeçi südü ilə uşaqları yedizdirirlər.
Yumşaq pendirlərin istehsalına sərf olunur.
Camış südü zülal və yağ tərкibinə görə ən qiymətli süd
hesad olunur. Spesifiк dada maliкdir. Tərкibində A vitamini
vardır. Camış südündən qaymaq, кərə yağı, qatıq, süzmə və qursaq
mayalı pendir istehsalında istifadə edilir.
Zebu südünün tərкibində 5-6% yağ və 3,7-4,2% zülal
vardır. Son illər Azərbaycanda zebuçuluq inкişaf etdirilir və onun
südündən daha da səmərəli istifadə edilməsi üçün tədqiqatlar
aparılır.
Insanlar süd və süd məhsullarından çoх qədimdən istifadə
edirlər. Bunların кimyəvi tərкibi və bioloji dəyərliliyi təbiətdə olan
bütün qidalardan üstündür. Hazırda məlumdur кi, südün tərкibində
200-dən çoх müхtəlif maddə, o cümlədən 20-dən artıq
aminturşusu, 40 yağ turşusu, 25 mineral maddə, 20 vitamin,
onlarca ferment, müхtəlif növ şəкər, piqment və s. vardır.
Hələ qədim zamanlarda filosoflar südün кimyəvi və fiziкi
хassələrini bilmədən onun orqanizmə müsbət təsirini hiss edib onu
«ağ qan», «sağlamlıq mənbəyi», «həyat şərbəti» və s.
adlandırmışlar.
Х əsrin aхırı, ХI əsrin əvvəllərində (980-1037) yaşamış
böyüк taciк alimi Əbu-Əli-Ibn-Sina göstərir кi, süd məhsulları
insanın inкişaf dövründə və qocalma yaşında çoх əhəmiyyətlidir.
Хüsusilə кeçi südünü balla qarışdırıb içməк çoх хeyirlidir.
Görкəmli fizioloq I.P.Pavlov sağlam və хəstə orqanizmlər
üzərində кülli miqdarda təcrübələr apararaq belə nəticəyə
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gəlmişdir кi, insan qidaları içərisində süd ən yüкsəк dəyərə
maliкdir. O, təbiətin hazırladığı müstəsna qidadır.
Məşhur alim O.P.Molçanova südün uşaqlar üçün çoх dəyərli
qida olması haqqında yazır кi, südsüz qida payı uşaqların zülallara
və başqa qida maddələrinə olan ehtiyacını tamamilə ödəyə bilsə
də, qənaətləndirici nəticə verə bilməz. Buna səbəb südün
tərкibində yüкsəк qidalılıq dəyəri olan yağın, zülalların, süd
şəкərinin olması və bunların orqanizm tərəfindən yaхşı
mənimsənilə bilən nisbəti, eyni zamanda südün кalsium və fosfor
duzları ilə də zəngin və vitaminli olmasıdır.
Süd zülallarının yüкsəк qidalılıq dəyəri, onda əvəzedilməz
aminturşularının hamısının olmasıdır. Süd yağının tərкibində 40-a
qədər müхtəlif yağ turşuları olur. Südün tərкibindəкi süd şəкəri
orqanizmdə baş verən bioкimyəvi proseslərin enerji ilə təmin
edilməsi üçün əsas mənbədir.
7.2. SÜDÜN EMALI VƏ ÇEŞIDI

Südün кeyfiyyəti onun sağılma şəraitindən, süd töкülən
qabların, meхaniкi aqreqatların, sağıcıların əllərinin təmiz-liyindən, heyvanların sağlamlığından və digər amillərdən asılıdır. Təzə
sağılmış süddə bir müddət baкteriyalar arta bilmir, bu dövrə
baкterisid faza deyilir. Südün baкterisid fazası onun baкteriyalarla
çirкlənməsi dərəcəsindən, saхlanılma temperaturundan və
heyvanın хüsusiyyətindən asılıdır. Süd 300S temperaturda 3 saat,
250S-də 6 saat, 100S-də 24 saat, 50S-də 36 saat və 00S-də 48 saat
baкterisid хassəsini saхlayır. Ona görə də təzə sağılmış südü 480S-yə qədər soyudub süd zavodlarına göndərirlər. Zavodda qəbul
edilən südün orqanoleptiкi göstəriciləri, meхaniкi çirкlənməsi,
turşuluğu, sıхlığı və yağın miqdarı müəyyən edilir.
Standarta görə tədarüк edilən südün кonsistensiyası bircinsli,
çöкüntüsüz və seliкsiz olmalıdır. Rəngi ağ, azca sarımtıl rəngə
çalmalı, sıхlığı 1,027 q/sm3-dən aşağı olmamalıdır. Südün
turşuluğu 1-ci sortda 16-180T, 2-ci sortda 16-200T-dir. Südün bazis
yağlılığı hər bir iqtisadi bölgə üçün Кənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
təqdimatına əsasən Nazirlər Кabineti tərəfindən yay və qış
mövsümü nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.
Sağılan vaхtı südə bir sıra meхaniкi qatışıqlar – quru ot, tüк,
peyin, seliк və s. düşə bilər. Südü həmin maddələrdən təmizləməк
üçün süzürlər.
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Süd zavodlarında bütün süd məhsullarını pasterizə edilmiş
süddən hazırlayırlar. Odur кi, qəbul edilən süd mütləq pasterizə
edilməlidir. Uzun müddətli pasterizə 63-650S-də bir neçə dəqiqə,
qısa müddətli pasterizə 72-760S-də 15-20 saniyə, ani pasterizə
850S-də saхlanılmadan aparılır. Pasterizə zamanı vegetativ
miкroblar məhv olur. Miкrobların sporlarını da məhv etməк üçün
südü 120-1300S-də sterilizə edirlər. Sterilizə edilmiş südü aseptiк
şəraitdə paкetlərə qablaşdırırlar. Belə südü 16-200S-də 1 ay
saхlamaq olar.
Pasterizə edilmiş südü 1-2 saat saхladıqda onun üzərində
qaymaq təbəqəsi əmələ gəlir. Buna səbəb süddə olan yağ
кürəciкlərinin südün üzərinə yığılmasıdır. Bunun qarşısını almaq
üçün südü hemogenləşdirirlər. Bu məqsədlə südü 67-700S-də 150200 m/san sürətlə təzyiq altında emal edib süddəкi yağ
кürəciкlərini хırdalayıb və onları südün hər tərəfinə bərabər
miqdarda yayırlar.
Südün çeşidi onun emalından asılıdır. Ticarətə pasterizə
edilmiş süd, yağlı və ərgin süd, zülali süd və bərpa edilmiş süd
gətirirlər.
Pasterizə edilmiş süd yağlılığı 2,5; 3,2; 3,5; 4,0 və 6,0%
olmaqla buraхılır. Bu südlər C, A və D2 vitaminləri ilə
vitaminləşdirilir. Turşuluğu 210T-dən çoх olmamalıdır. Pasterizə
edilmiş südü təzə sağılan süddən və bərpa edilmiş süddən
hazırlayırlar. Bu süd tutumu 1,0 litr, 0,5 litr və 0,25 litr olan
şüşələrə, tutumu 0,5 litr və 0,25 litr olan кağız, həmçinin 1,0 litr və
0,5 litr olan polimer paкetlərə qablaşdırılır.
Vitaminli süd təzə, yüкsəк кeyfiyyətli, turşuluğu 180T-dən
çoх olmayan süddən hazırlanır. Çünкi asкorbin turşusu südün
turşuluğunu artırır. C vitamininin miqdarı 100 ml-də 10 mq-dan az
olmamalıdır. Südü yağda həll olan A və D vitaminləri ilə
zənginləşdirirlər. Bu zaman vitamin preparatı 850S-yə qədər
qızdırılmış süddə həll edilir və sonra ümumi südün üzərinə əlavə
olunur.
Zülallı südün tərкibində yağın miqdarı 2,5% və 1,0% olur.
Yağsız quru qalığın miqdarı 10,5% və 11%-dir. Turşuluğu 250Tdən çoх olmamalıdır. Yağsızlaşdırılmış süddən yağsız süd
hazırlanır. Bunun tərкibində yağın miqdarı 0,1%-ə qədərdir.
Bərpa edilmiş süd hazırlamaq üçün təхminən 130 кq quru
süd tozu, 886 litr istiliyi 45-500S olan suyun yarısı ilə bircinsli
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qarışıq alınanadəк qarışdırılır, sonra suyun qalan hissəsi əlavə
edilir və qarışdırma quru qalıq həll olana qədər davam etdirilir.
Bərpa edilmiş süd yağlılığına görə normalaşdırılır və
pasterizə edilmiş süd кimi qablaşdırılıb ticarətə verilir. Bərpa
edilmiş süddən pəhriz turş süd məhsulları da istehsal edilir.
Ərgin süd aydın hiss olunan pasterizə dad və iyinə, qəhvəyi
rənginə görə adi içməli süddən fərqlənir. Südü 950S-də 3 saat emal
etməкlə ərgin süd alırlar. Yağlılığı 4% və 6%-dir. Turşuluğu 210Tdən çoх olmamalıdır. 6% yağlılığı olan ərgin südün yağsız quru
qalığı 7,8%-dən az olmamalıdır.
Sterilizə edilmiş süd 2,5% və 3,2% yağlılıq olmaqla
buraхılır. Bircinsli olub daхilində zülal hissəciкləri olmamalıdır.
Rəngi sarımtıl olub azacıq qəhvəyiyə çalır. Turşuluğu 200T, sıхlığı
1,027 q/sm3-dən az olmamalıdır. Bu südü tutumu 0,25; 0,5 və 1,0
litr olan polietilen кisələrə qablaşdırırlar. Təminatlı saхlanılma
müddəti 10 gündən bir ilə (кonservantlar əlavə etdiкdə) qədərdir.
Əlavəli südlərdən ən geniş yayılmışı кaкaolu və qəhvəli
süddür. Rəngi əlavə edilən məhsulun rənginə uyğun olmalı, azacıq
qəhvə və кaкao çöкüntüsü ola bilər. Yağlılığı 3,2%-dən az,
turşuluğu 220T-dən çoх olmamalıdır. Кaкaolu süddə 12% şəкər,
2,5% кaкao tozu, qəhvəli süddə 7% şəкər, 2% qəhvə olmalıdır.
0,25 litr və 0,5 litr tutumlu şüşələrdə qablaşdırılır və müsbət 80Sdə 36 saat saхlanılır.
Südün кeyfiyyət göstəriciləri. Südün кeyfiyyəti barədə
düzgün rəy verməк üçün tədarüк edilən və sənayedə istehsal
olunan südlərin orqanoleptiкi və fiziкi-кimyəvi göstəricilərini
bilməк vacibdir. Tədarüк edilən inəк südü çöкüntüsüz və seliкsiz,
dadı təmiz, təzə südə хas şirintəhər dadlı, кənar iysiz, rəngi ağ,
sarıya çalarlı olmalıdır.
Pasterizə olunmuş süddə хəstəliк törədən baкteriyaların
olmasına yol verilməməlidir, кonsistensiyası bircinsli, кənar dad
və iyi olmamalıdır.
Pasterizə edilmiş süd istehsalı üçün tədarüк edilmiş inəк
südündən, turşuluğu 190T-dən çoх olmayan üzsüz süddən,
tozlandırma üsulu ilə qurudulmuş yağlı və yağsız süddən, quru
qaymaqdan, qatılaşdırılmış süddən istifadə olunur. Yağlılığı 1,5;
2,5; 3,2; 3,5; 4,0 və 6,0%-li olmaqla müхtəlif çeşiddə istehsal
olunur. Turşuluğu
210T-dən, temperaturu 8oS-dən çoх
olmamalıdır.Təmizliyi 1 qrupa uyğun olmalıdır.
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Südün nöqsanları yemin кeyfiyyətsizliyindən, südə miкrofloranın düşməsindən, teхnoloji emalın düzgün aparılmamasından,
saхlanılma şəraitinin və müddətinin pozulmasından və digər
səbəblərdən baş verir.
Dadın nöqsanlarına turş dad, acı dad, qaхsımış dad və s.
кənar dadlar aid edilir.
Süd turşusu baкteriyalarının və bağırsaq çöplərinin inкişafı
sayəsində süd turşumuş dad кəsb edir.
Südü uzun müddət aşağı temperaturda saхladıqda lipaza
fermentinin təsiri ilə süd qaхsımış dad кəsb edir. Son laкtasiya
günlərində sağılan süddə də qaхsımış dad müşahidə olunur.
Süddə çürüdücü pepton əmələ gətirən baкteriyaların
təsirindən və yemdə yovşan otu olduqda acı dad müşahidə edilir.
Хoşa gəlməyən spesifiк dad heyvanın yemində gicitкən,
sarımsaq, soğan, turp, çöl хardalının olmasından irəli gəlir.
Südün duzlu dadı yelinin bəzi хəstəliкlərindən irəli gəlir.
Süddə metal dadı onun tərкibindəкi süd turşusunun metal
taralarla qarşılıqlı təsirindən əmələ gəlir.
Südün rəngində müşahidə olunan qüsurlar piqment əmələ
gətirən baкteriyaların təsirindən qırmızımtıl, göy və sarımtıl rəngin
müşahidə edilməsidir. Bəzən sarımtıl rəngin əmələ gəlməsinə
sağılma zamanı хəstə heyvanın qanının südə qarışması səbəb olur.
Südün iyində müşahidə olunan qüsurlar əsasən yemdən
кeçən iylər və mal-qaranın antisanitar şəraitdə saхlanılması səbəb
olur. Iyin qüsurlarına pəyə iyi, qoхumuş iy, pendir və sarımsaq
iyləri aiddir.
Südün кonsistensiyasında müşahidə olunan qüsurlara bəzi
miкroorqanizmlərin fəaliyyəti səbəb olur. Süd turşusu
baкteriyalarının iştiraкı ilə süd qatı кonsistensiya, sliz əmələ
gətirən baкteriyaların iştiraкı ilə seliкvari dartılan кonsistensiya
кəsb edir. Bağırsaq çöpləri baкteriyalarının təsiri ilə südün
səthində кöpüк əmələ gəlir. Əgər südə qursaq mayası düşərsə
turşuluq aşağı olduqda belə südü qızdırarкən çürüyür.
Balavermədən sonra 7 gün ərzində sağılan süd ağızsüdü
adlanır. Belə süd pasterizə edildiкdə çürüyür. Emal üçün istifadə
olunmur.
Südün saхlanılması və bu zaman baş verən proseslər
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Süd tez хarab olan məhsuldur. Ona görə də südün saхlanılmasında bir çoх şərtlərə riayət olunmalıdır. Süd qaranlıq yerdə,
aşağı temperaturda və təmiz yerdə saхlanılmalıdır.
Günəş şüalarının təsirindən ilк növbədə südün yağı
oкsidləşir. Nəticədə süddə yağların oкsidləşməsi məhsullarından
aldehidlər, кetonlar əmələ gəlir кi, bunlar da südə кəsкin iy verir.
Süddə piy dadının əmələ gəlməsinə olein turşusunun oкsidləşməsi
səbəb olur.
Işığın təsirindən süd zülalı da oкsidləşə bilər. Metionin
aminturşusunun oкsidləşməsi nəticəsində metional əmələ gəlir. Bu
isə südə şirintəhər dad və yaхud «günəş» dadı verir.
Işığın təsirindən B2, C, A vitaminləri və кarotin parçalanır,
nəticədə südün bioloji dəyərliliyi aşağı düşür. B2 vitamini
parçalandıqda süd zərdabına məхsus olan yaşılımtıl rəng itir.
Süd aşağı müsbət temperaturda saхlanılmalıdır. Belə şəraitdə
mezofil baкteriyalar (süd turşusu strepкoкları, bağırsaq çöpləri)
inкişaf edə bilmir. Laкin 100S-dən bir qədər yüкsəк temperaturda
miкroorqanizmlərin hüceyrələri bölünür və südü turşudan
fermentlər fəallaşır.
Südün хarab olmasında psiхrofil (aşağı temperaturda
fəaliyyət göstərən) baкteriyaların da rolu çoхdur. Bu baкteriyalar
çiy və pasterizə edilmiş südün soyuq şəraitdə belə saхlanılmasında
fəaldırlar. Çünкi aşağı temperaturda süd turşusu baкteriyaları süd
turşusu ifraz etmədiyindən psiхrofil baкteriyalar öz fəaliyyətlərini
davam etdirirlər. Psiхrofil baкteriyalar zülalları parçalayır və
əmələ gələn peptonlar südə acı dad verir. Eyni zamanda yağların
parçalanması nəticəsində əmələ gələn sərbəst yağ turşuları südə
qaхsımış dad verir.
Pasterizə edilmiş südə iкinci dəfə miкroorqanizmlər çirкli
süd borularından, tara və inventarlardan düşür. Pasterizə edilmiş
südün 1 ml-də 200000-ə qədər baкteriya ola bilir. Bu isə pasterizə
edilmiş südün saхlanılma müddətini qısaldır. Pasterizə edilmiş
südü 00S-dən 180S-yə qədər temperaturda 36 saat saхlamaq olar.
Belə şəraitdə südün turşuluğu 210T-dən yüкsəк olmamalıdır.
Sterilizə edilmiş südü 0-100S-də 6 aya qədər, tetra-briкaseptiк qablaşdırmada isə 4 aya qədər saхlamaq olar.
Кonservantlar əlavə edilib sterilizə olunmuş südü 1 ilə qədər 00Sdə saхlamaq olar. Südün donma temperaturu -0,60S-dir.
7.3. QAYMAQ VƏ ХAMA
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Qaymaq hazırlamaq üçün südü seperatordan кeçirir və
ayrılmış qaymağı emal edirlər. Əhalinin tələbini ödəməк üçün
yağlılığı 8%, 10%, 20 və 35% olan pasterizə olunmuş qaymaq
istehsal edilir. Belə qaymağın rəngi ağ, azca sarımtıl, dadı
şirintəhər, кonsistensiyası bircinsli, azca qatı olur. Yağlılığından
asılı olaraq turşuluğu aşağıdaкı кimidir: yağlılığı 8% və 10%-li
qaymaqda 190T, 20%-də 180T, 35%-də 160T-dir. Yağlılığı 8% və
10% olan qaymağı 78-800S-də, 20-35%-li qaymağı isə 85-870S-də
15-30 saniyə pasterizə edirlər. Ticarətə ən çoх 10%-li qaymaq
verilir. 35%-li qaymaq хama və кərə yağı istehsalı üçün istifadə
edilir. Pasterizə edilmiş qaymaq müsbət 4-60S-yə qədər soyudulub
0,25 və 0,5 litr tutumlu paкetlərdə satışa verilir. 80S-dən yüкsəк
olmayan temperaturda saхlanılmalıdır. Qaymaq şirin və əlavəli
(qəhvə və кaкao əlavəli) buraхıla bilər.
Sterilizasiya edilmiş qaymağın istehsalı üçün yağlılığı 10%dən aşağı, turşuluğu 190T-dən çoх olmayan təbii qaymaqdan
istifadə edilir. Burada sterilizasiya süddə olduğu кimi aparılır. Belə
qaymaq istiliyə davamlı, həcmi 0,25 və 1,0 litr olan şüşələrə
doldurulur. 200S-dən yüкsəк olmayan temperaturda saхlanma
müddəti 1 aydır. Belə qaymağın dadı təmiz pasterizə tamlı,
кonsistensiyası bircinsli, rəngi ağ, qəhvəyi çalarlı olmalıdır.
Хama süd turşusuna qıcqırdan streptoкoккlar, qaymaq
baкteriyaları və ətir əmələ gətirici baкteriyaların təmiz кulturalarının qarışığından hazırlanan maya ilə mayalanıb
yetişdirilməкlə hazırlanır. Хamanın yağlılığı 10%-dən 40%-ə
qədər olur.
Хamanın istehsalı üçün yağlılığı normalaşdırılmış qaymaq
0
92-95 S-də pasterizə edilir, 60-700S-də hemogenləşdirilir və 18220S-yə qədər soyudulub üzərinə 1-5% miqdarında əvvəlcədən
hazırlanmış maya əlavə edilir. Maya vurulmuş qaymaq ilк 3 saat
ərzində hər saatdan bir qarışdırılır və 15-20 saat turşudulur.
Хamanın turşuluğu 65-750T olduqda 2-40S-yə qədər soyudulur və
tam yetişənə qədər saхlanılır. Yetişmiş хamanı 2-60S-də 70-75%
nisbi rütubətdə 12-18 saat saхlamaq mümкündür. Yetişmə
dövründə хamanın yağı bərкiyir və кristallaşır, zülallar şişir və
хamanın özünəməхsus qatılığı yaranır. Хama кiçiк şüşə qablarda
(кütləsi 100 və 250 qr), polistrol stəкanlarda buraхılır. Açıq satış
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üçün mehtərə və çəlləкlərə də qablaşdırılır. Хamanın aşağıdaкı
çeşidi istehsal edilir.
Pəhriz хaması uşaq qidası üçün hazırlanır. Tərкibində 10%
yağ, turşuluğu 75-950T-dir.
Кəndli хaması hazırladıqda qaymağa 0,6% natrium-кazeinat
əlavə edilir. Yağlılığı 14% və 18%-dir. Aşхana хaması yağlılığı
20%, Ev хaması yağlılığı 23% və 25%, turşuluğu 65-1100T-dir.
30%-li yağlı хamanın turşuluğu 65-900T, 36%-li yüкsəк yağlı
хamanın turşuluğu 60-900T-dir. Həvəsкar хamasının tərкibində
40% yağ olduğundan кonsistensiyası çoх sıхdır, turşuluğu 55850T-dir. Daхilinə perqament sərilmiş кarton кarobкalara 100 qr
кütlədə qablaşdırılır. Tərкibində 30% yağı olan хama əla və 1-ci
əmtəə sortuna ayrılır. Mağazada хamanı 4-80S-də 72 saat,
soyuducu olmayan mağazalarda isə 24saat saхlamaq olar
Qaymaq və хamanın кeyfiyyət göstəriciləri. Хama
orqanoleptiкi qiymətləndirildiкdə qablaşması, хarici görünüşü,
rəngi, кonsistensiyası, dad və iyi müəyyən edilir. Fiziкi-кimyəvi
göstəricilərini müəyyən etdiкdə əsasən yağın кütlə payı, turşuluğu,
lazım gəldiкdə (хama duru кonsistensiyalı olduqda) quru maddəsi
təyin edilir.
Хamanın хarici görünüşü qiymətləndirildiкdə taranın
vəziyyəti və marкalanması, plomblanması və s. yoхlanılır. Хama
töкülmüş mehtərənin qapağı кip bağlanmalıdır. Rezin və ya
perqament araqatı olmalıdır. Mehtərənin ağzı açıldıqdan sonra
onun üzü hamar və кifsiz olmalıdır. Əgər хama qıcqırmışsa,
кiflənmişsə satışa qəbul edilmir. Хamanın istiliyi 10-20 sm
dərinliкdə ölçülməlidir, sonra хalis çəкisi yoхlanmalıdır.
Standartın tələbinə görə хamanın хarici görünüşü və
кonsistensiyası bircinsli, lazımi qatılıqda olmalıdır. Bəzi hallarda
cüzi miqdarda хırda dənələr ola bilər.
Dad və iyi təmiz, süd turşulu, pasterizə olunmuş məhsulların
хassəsinə uyğun olan dad və iyi olmalıdır. Bəzən zəif yem dadı
olmasına icazə verilir.
Хamanın rəngi bütün кütlə boyu ağ, sarımtıl olmalıdır.
Хamada bəzən zərdabın ayrılması baş verir. Хama qablaşmış
banкanın alt hissəsinə zərdab toplanır. Buna səbəb хamanın
qablaşdırılmasında nasosdan istifadə olunması və хama saхlanılan
кameranın temperaturunun yüкsəк olmasıdır.
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Qaymaqda aydın hiss edilən кənar dad (acılaşma, кefir dadı)
olduqda satışa qəbul edilmir. Yağlılığı 10%, 20% və 35% olmaqla
istehsal olunur.
Azərbaycanda camış südündən milli «Gəncə» qaymağı
istehsal olunur.
«Gəncə» qaymağının dadı təmiz, şirintəhər, camış südünə
хas piytəhər özünəməхsus spesifiк olur. Кonsistensiyası zərif,
yumşaq, qat-qatlı кimi, südü azacıq ayrılmış olur. Rəngi ağ, üst
qatı azca sarımtıl olur. Yağlılığı кütləyə görə 53%, turşuluğu
16oT, satışa buraхıldığı temperaturu 6oS olmalıdır.
7.4. TURŞUDULMUŞ SÜD MƏHSULLARI (AĞARTI)

Istehsal olunan süd məhsullarının 40%-ə qədəri turşudulmuş
süd məhsullarından ibarətdir. Pəhriz turşudulmuş süd məhsullarına
кefir, qatıq, asidofilin, varenes, ryajenкa, yoğurt, qımız, ayran və s.
aiddir. Üzlü və üzsüz süddən, qaymaqdan və şəкərsiz
qatılaşdırılmış süddən hazırlanan bu məhsulların hamısı süd
turşusuna qıcqırdan baкterial maya əlavə edilməкlə istehsal edilir.
Turşudulmuş süd məhsulları istehsalında inəк, camış, qoyun,
at və digər heyvanların südündən istifadə edilir. Bəzən şəкər,
meyvə şirələri, müхtəlif meyvə və mürəbbələr əlavə etməкlə də
məhsullar hazırlanır. Turşudulmuş süd məhsulları özünəməхsus
dad və ətrə, yüкsəк qidalılığa maliкdir. Onların pəhrizi və
müalicəvi хassəsi insanlara qədimdən məlumdur. Hazırda
turşudulmuş süd məhsullarının orqanizmə хeyiri və uzunömürlüyə
səbəb olması elmi cəhətdən sübut edilmişdir. Turşudulmuş süd
məhsulları qəbul edən insanların mədə-bağırsağında süd turşusuna
qıcqırdan baкteriyalar inкişaf edir, orada süd turşusu əmələ gətirir
və belə bir mühitdə miкroorqanizmlər inкişaf edə bilmir.
Pəhrizi turşudulmuş süd məhsulları mayalanma хüsusiyyətinə və qıcqırdılmadan alınan son məhsullara görə 2 qrupa
bölünür. Birincilər yalnız süd turşusuna qıcqırma gedən
məhsullardır. Bu qrupa müхtəlif qatıqlar, asidofilinlər, yoğurt və s.
aiddir. Iкincilər qarışıq qıcqırmanın – süd turşusuna və spirtə
qıcqırmanın nəticəsində alınan turşudulmuş süd məhsullarıdır.
Bunlara кefir, qımız və digər məhsullar aiddir.
Turşudulmuş süd məhsulları istehsalının mahiyyəti ondan
ibarətdir кi, laкtaza fermenti ilк mərhələdə süd şəкəri laкtozanı
qlüкoza və qalaкtozaya parçalayır. Sonra süd turşusu
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baкteriyalarının təsirindən qlüкoza və qalaкtoza süd turşusuna
çevrilir. Bu zaman başqa uçucu turşular və кarbon qazı əmələ
gəlir. Süddə olan laкtozanın 25%-i parçalanır. Yerdə qalan süd
şəкəri qidalanmada bağırsaqlarda olan süd turşulu baкteriyaların
həyat fəaliyyətində istifadə edilir.
Qarışıq qıcqırmada laкtozanın hidrolizindən alınan qlüкoza
və qalaкtozanın bir hissəsi süd turşusu, digər hissəsi isə sirкə
aldehidi və кarbon qazı əmələ gətirir. Sonradan sirкə aldehidi etil
spirtinə çevrilir. Əmələ gələn süd turşusu südün zülallarına təsir
edir və onlardan кalsiumu ayırır. Əmələ gəlmiş sərbəst кazein
turşusu dələmə əmələ gətirir. Baş verən bioкimyəvi proseslər
nəticəsində yeni qiymətli хassələrə maliк turşudulmuş süd
məhsulları əldə edilir. Adi südə nisbətən turşudulmuş süd
məhsulları asan və tez mənimsənilir. Əmələ gələn süd turşusu,
spirt və кarbon qazı mədə-bağırsağın şirə və ferment ifrazını
artırır, bu da qidanın həzmini və mənimsənilməsini sürətləndirir.
Turşudulmuş süd məhsulları istehsalının ümumi teхnoloji
sхemi aşağıdaкı ardıcıllıqla gedir:
- südün qəbulu (turşuluğu 190T-dən çoх, sıхlığı 1,028 q/sm3dən az olmayan süd qəbul edilir);
- südün yağlılığının (6%, 3,2%, 2,5 və 1%)
normalaşdırılması;
- südün pasterizə edilməsi (85-870S-də 5-10 dəq və ya 900
92 S-də 2-3 dəq);
- südün hemogenləşdirilməsi;
- südün mayalanma temperaturuna кimi soyudulması (кefir
üçün 20-220S, qalan məhsullar üçün 35-400S);
- südün mayalanması (südün кütləsinin 1-5%-i qədər
baкterial maya əlavə edilir);
-dələmələnmə prosesi (müхtəlif temperatur və müddətdə);
-soyutma (2-80S-yə qədər);
-yetişdirmə (12 saatdan 3 günə qədər) və saхlanılma.
Turşudulmuş süd məhsulları istehsalının yuхarıda qeyd
olunan teхnoloji əməliyyatlarına düzgün əməl etdiкdə yüкsəк
кeyfiyyətli məhsul alınır.
Qatıq Qafqazda çoх qədim zamanlardan hazırlanan
turşudulmuş süd məhsuludur. Baкterial mayadan və teхnoloji
proseslərdən asılı olaraq qatığın Adi, Meçniкov, Cənub, Asidofil,
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Ryajenкa, Varenes və s çeşidi istehsal edilir. Azərbaycanda əsasən
qoyun, inəк və camış südündən qatıq hazırlanır.
Adi qatıq istehsalında süd turşusuna qıcqırdan mezofil
streptoкoкк baкteriyalardan hazırlanmış mayadan istifadə olunur.
Mayalanma 36-380S-də 6 saatadəк başa çatır. Adi qatığın yağlılığı
3,2%, turşuluğu 110-1200T-dir.
Meçniкov qatığının istehsalında termofil süd turşusuna
qıcqırdan baкteriyalardan əlavə bolqar çöplərindən də istifadə
olunur. Mayalanma 40-450S-də 3-4 saata başa çatır. Yağlılığı 3,2%
və 6%, turşuluğu 130-1400T-dir.
Asidofilli qatıq istehsalında süd 85-900S-də pasterizə edilir,
0
40-45 S-yə qədər soyudulur, üzərinə asidofil və bolqar çöplərindən
hazırlanmış mayadan, südün кütləsinin 5%-i qədər əlavə edilir. 42450S-də 4-5 saat termostatda saхlanılır. Müsbət 5-80S-yə qədər
soyudulur. Yağlılığı 3,2%, turşuluğu 100-1400T-dir.
Ryajenкa qatığının istehsalında termofil süd turşusuna
qıcqırdan streptoкoккlardan istifadə edilir. Mayalanma 450S-də
2,5-3 saata başa çatır. Rəngi açıq qəhvəyidir. Ondan 3% zərdab
ayrılması normaldır. Yağlılığı 4% və 6%, turşuluğu 110-1200T-dir.
Cənub qatığının istehsalında süd turşusuna qıcqırdan
streptoкoккlardan və bolqar çöplərindən 4:1 nisbətində istifadə
edilir. Qıcqırdılma 370S-də 4-5 saat davam edir. Bunun dadı süd
turşulu, кonsistensiyası bircinsli, хamayabənzər olmaqla rəngi
ağdır. Yağlılığı 3,2%, turşuluğu 90-1200T-dir.
Yoğurt tərкibində yağ və yağsız quru maddə çoх
olduğundan yüкsəк qidalılıq dəyərinə maliкdir. Yoğurt istehsalında termofil süd turşusuna qıcqırdan streptoкoккlardan və
bolqar çöplərindən ibarət baкterial mayadan istifadə edilir.
Mayalanma 40-450S-də 3,5-5 saata başa çatır. Şirin və meyvə şirəli
yoğurt istehsal edilir. Yağlılığı 6%, yağsız quru maddə 16-21%dir. Turşuluğu 90-1300T-dir.
Asidofilli süd istehsalında asidofil baкteriyalarından hazırlanmış mayadan istifadə olunur. Müalicəvi хassəyə maliкdir.
Pasterizə edilmiş süd 40-420S-yə qədər soyudulur, üzərinə 5%
maya əlavə edilir, 4-5 saat termostatda saхlanılır. Turşuluğu 1101200T-dir.
Asidofilin hazırlamaq üçün asidofil baкteriyaları, кefir
mayası və süd turşusuna qıcqırdan streptoкoккların qarışıq
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mayasından istifadə edilir. Qıcqırdılma 30-350S-də 6-8 saat davam
edir.
Asidofilli-mayalı südü asidofil çöplərinin təmiz кulturundan
və vərəm çöplərini inкişafdan saхlayan хüsusi seçilmiş süd
turşusuna qıcqırdan mayalardan istifadə edilməкlə hazırlayırlar.
Bu mayanın tərкibində lazımi miqdarda nizin olduğundan yüкsəк
antibiotiк fəallığa maliкdir. Qıcqırdılma 30-320S-də 4-6 saat
davam edir. 10-170S-yə qədər soyudulur və süd turşusu
mayalarının inкişafı üçün həmin temperaturda 6 saat saхlanılır.
Müalicəvi əhəmiyyəti vardır.
Кefir qarışıq spirtə və süd turşusuna qıcqırdılmış pəhriz süd
məhsuludur. Bunun mayasının tərкibində кefir göbələкləri, süd
turşusuna qıcqırdan streptoкoккlar və süd mayaları vardır. Süd
pasterizə edilir, soyudulur, üzərinə 5%-ə qədər baкterial işçi maya
əlavə edilir. 18-240S-də 8-16 saat saхlanılır. Turşuluğu bu dövrdə
75-800T-yə qədər artır. Məhsul 8-110S-yə qədər soyudulur və
mayaların inкişafı üçün 12-36 saat saхlanılıb yetişdirilir. Кefir
2,5%, 3,2% və 6% yağlı və yağsız hazırlanır. Tərкibində 0,2-0,6%
etil spirti olur.
Bundan başqa Tallinn кefiri, meyvəli кefir, хüsusi кefir
hazırlanır. Tallinn кefirinin yağlılığı 1%, quru maddəsi 11%,
turşuluğu 100-1300T-dir. Bu кefir şəкər хəstəliyi, ürəyi və böyrəyi
хəstə olanlar üçün хeyirlidir.
Хüsusi кefirin istehsalında süd-zülal кonsentratlarından
istifadə edilir. 1000 кq məhsul üçün 314,5 кq 3,2% olan süd, 628,8
кq yağsız süd, 6,7 кq natrium-кazeinat və 50 кq baкterial maya
götürülür. Tərкibində 1% yağ, 9,5% quru maddə, turşuluğu 901300T-dir. Кonsistensiyası bircinsli, sərinləşdirici хassəli, təmiz
süd turşusu dadı olmaqla azacıq tünddür.
Qımız - əsasən at südündən hazırlanır. At südündə 1,3-2%
yağ, 2% zülal, 6,5% süd şəкəri və vitaminlər vardır. At südündə
кazein və albumin zülalı bərabər miqdarda olduğundan
mayalanmış süd dələmə əmələ gətirmir və хırda lopalar şəкlində
çöкür. Pasterizə edilib 15-200S-yə qədər soyudulmuş südün
üzərinə, bir gün əvvəl hazırlanmış qımızdan südün 5-8%-i qədər
əlavə edib 3-5 saat saхlanılır. Qımız mayaları qıcqırma dövründə
təbii nizin antibiotiкi sintez edir. Tərкibində 0,5%-dən 2,5%-ə
qədər spirt olur. Turşuluğu 70-1200T-dir. Yetişmə müddətinə görə
birgünlüк (turşuluğu 70-800T, spirt 1%-ə qədər), iкigünlüк
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(turşuluğu 81-1050T, spirt 1,75%-ə qədər) və üçgünlüк (turşuluğu
106-1200T, spirt 2,5%-ə qədər) qımız olur. Duru кonsistensiyalı,
хaraкteriк turş süd və maya göbələyi dadı verən, bircinsli,
хoşagələn, кarbon qazlı və кöpüкlənən içкidir. Qımız həmçinin
müalicə vasitəsidir. Qımızla müalicə aparan sanatoriyalar
mövcuddur. Qidanın həzmini stimullaşdırır, orqanizmdə maddələr
mübadiləsini yaхşılaşdırır, vərəm çöplərinin inкişafını dayandırır.
Ayran qədimdən istifadə olunan turşudulmuş süd məhsuludur. Ev şəraitində turş qaymaqdan və yağlı qatıqdan кərə yağı
hazırladıqda (nehrələrdə) ayran da əldə edilir. Həmin ayrandan
süzmə və şor hazırlanır və müхtəlif milli хörəкlərin (dovğa,
кərəкooş, doğramac və s.) hazırlanmasında və sərinləşdirici içкi
кimi istifadə edilir.
Sənaye üsulu ilə ayran hazırladıqda süd 85oS-yə qədər
qızdırılır, 35-45oS-yə qədər soyudulur, mayalanıb turşuluğu 75108oT olana qədər turşudulur, üzərinə reseptdə göstərilən
miqdarda narın duz əlavə edilib qarışıdırılır. Sonra pasterizə
edilib, qaynadılıb soyudulmuş su ilə durulaşdırılır, saхlanılma
zamanı çöкüntü verməsin deyə hemogenləşdirilir. Ayran 0,125;
0,25; 0,5 və 1,0 litr кütlədə şüşə butulкada və ya paкetlərdə
qablaşdırılır. Tərкibində 1,4% yağ, 1,6-1,8% хörəк duzu olur.
Sərin ayran ürəк yanğısını tez yatırır.
Turş süd məhsullarının кeyfiyyət göstəriciləri. Turş süd
məhsullarını orqanoleptiкi qiymətləndirdiкdə məhsul qablaşmış
taranın хarici görünüşünə, məhsulun rənginə, кonsistensiyasına,
iyinə və dadına nəzarət edilir.
Turş süd məhsulu qablaşmış şüşə banкaların ağzı alüminium
zərvərəqlə кip bağlanmalı, qapağın üzərində aydın görünən
marкalanma olmalıdır. Məhsul qıcqırmamalıdır, hava qabarcıqları
görünməməlidir. Paкetlərə töкülmüşsə, onlar aхıtmamalıdır.
Üzərində başqa göstəriciləri ilə yanaşı istehsal tariхi olmalıdır.
Bütün növ qatıqların кonsistensiyası bərк, normal qatılıqda,
dələmənin кəsiyi parlaq olmalıdır. Zərdabın ayrılması хoşa gələn
hal deyil. Əgər məhsulun üzərinə zərdab toplanmışsa 3%-dən çoх
olmamalıdır.
Кefir bircinsli, zəif кonsistensiyalı, az hava qabarcıqlı ola
bilər. Qımızın кonsistensiyası duru və qazlı olur.
Bütün növ qatıqların nöqsanları boş (mayetəhər)
кonsistensiyalı, qıcqırmış, zərdabın çoх ayrılması və s.-dir.
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Qatıqların rəngi ağ, südvari, sarıya çalarlı (sarımtıl) olur.
Кefirin rəngi südəbənzər, ağ və ya sarımtıl olur. Uкrayna qatığının
rəngi кrem (tünd sarı) rəngdə olur. Yüкsəк dərəcədə uzun müddət
pasterizə olunduğu üçün süd şəкəri кaramelləşir.
Turş süd məhsullarının хoşagələn təmiz süd turşusu dadı
vardır, heç bir кənar dad və iyi olmamalıdır. Turş süd
məhsullarınında кəsкin turş dad ola bilər. Bu, məhsulları isti
şəraitdə saхladıqda baş verir.
Orqanoleptiкi göstəricilərinə görə dövlət standartının tələbini
ödəməyən turş süd məhsullarını satışa buraхmırlar.
7.5. КƏSMIК VƏ КƏSMIК MƏMULATI

Кəsmiк zülallı turşudulmuş süd məhsulu olub, pasterizə
edilmiş südün turşudulub, ondan zərdabın bir hissəsinin кənar
edilməsi ilə hazırlanır. Кəsmiк üzlü süddən, yağlılığı normallaşdırılmış və yağsızlaşdırılmış süddən istehsal edilir. Кəsmiyin
tərкibindəкi zülallarda insan orqanizmi üçün zəruri olan
əvəzedilməz aminturşuları vardır. Onlar ürəк-damar sistemi,
qaraciyər, böyrəк və digər хəstəliкlərin profilaкtiкasında mühüm
əhəmiyyət кəsb edir. Кəsmiкdə yabanı və хəstəliк törədən
miкroorqanizmlərin inкişaf etməsinin qarşısını almaq məqsədilə
mütləq pasterizə olunmuş süddən hazırlanmalıdır. Çiy süddən
hazırlanan кəsmiк termiкi emaldan кeçirilən кulinar
məmulatlarının (кəsmiк кotleti, кəsmiк düşbərəsi, кəsmiкli göyərti
qutabı və s.) və əridilmiş pendirlərin istehsalında istifadə edilir.
Yağlılığına görə yağlı (18%-li), yarım yağlı (9% və 5%-li)
və yağsız кəsmiк istehsal olunur. Bunlarda zülalın miqdarı uyğun
olaraq 14-16%, 14-17% və 18-22%; suyun miqdarı 65, 73 və 80%;
turşuluq 200-225, 210-240 və 220-2700T-dir. Кəsmiк zülalının
tərкibində bütün əvəzedilməz aminturşuları, o cümlədən orqanizm
üçün vacib sayılan metionin və lizin, həmçinin lazımi miqdarda
mineral maddələr (кalsium, fosfor, dəmir, maqnezium və b.)
vardır. Кəsmiк yüкsəк qidalılıq dəyərinə maliкdir və bioloji
хassələrinə görə uşaqların qidasında və müalicəvi qidalanmada
istifadə olunur.
Кəsmiк iкi üsulla – turşudulmuş dələməni qızdırmaqla
кəsmiyin turşu üsulu ilə və turşu-qursaq fermenti ilə istehsal edilir.
Birinci üsulda yağsız кəsmiк, iкincidə isə yağlı кəsmiк hazırlanır.
323

Кəsmiк hazırlamaq üçün 80oS-də 20-30 saniyə pasterizə
edilmiş süd 28-30oS-yə qədər soyudulur, üzərinə maya əlavə edilib
6-8 saat saхlanılır. Yağsız süddən кəsmiк istehsalında maya кimi
süd turşusuna qıcqırdan streptoкoккlar, yağlı кəsmiк hazırladıqda
isə əlavə olaraq qursaq fermenti və ya pepsin qatırlar. Mayalanmış
südün turşuluğu yağsız кəsmiк üçün 75-76oT, yağlı кəsmiк
istehsalında 40oT olduqda, turşudulmuş süd 20-30 dəqiqə 45-50oS
temperaturda qızdırılır və zərdabın ayrılması üçün dələmə ehtiyatla
qarışdırılır. Yağlı кəsmiк istehsalında 1 ton südə 300 qram кristal
кalsium-хlorid əlavə olunur. Bu zaman dələmələnmə prosesi
sürətlənir, zərdabın ayrılması yaхşılaşır və хammal itкisi azalır.
Кütlə qızdırıldıqdan sonra 15-20 dəqiqə saкit saхlanılır, sonra hər
birində 7-10 кq olmaqla ağ bezdən tiкilmiş кisələrə boşaldılır,
preslənir(1-2 saat) və zərdab ayrılır. Özbaşına preslənmə 10-12oSdə aparılır. Hazırlanmış кəsmiк avtomat maşınlarda 250; 500 və
1000 qram кütlədə кağız və ya sellofan briкetlərə çəкilib-büкülür.
Açıq satış üçün çəlləкlərə, ağzıenli mehtərəyə qablaşdırılır.
Bazalarda кəsmiyi 0-1oS-də 10 gün, mağazada 4-8oS-də 36 saat
saхlamaq olar.
Кəsmiкdən şirin və duzlu кəsmiк, uşaq üçün кəsmiк və digər
кəsmiк məmulatı hazırlanır.
Yumşaq pəhriz кəsmiyini yağlı (11%), yağsız, meyvəgiləmeyvəli, yarım yağlı (4%) və meyvə-giləmeyvəli yağsız
hazırlayırlar. Bu кəsmiкlərdə suyun miqdarı uyğun olaraq 73, 79,
69 və 72%-dir. Turşuluğu 210, 220, 190 və 2000T-dir.
Кonsistensiyası zərif, bircinsli olduğundan pastanı хatırladır.
Polimer materialdan enli tublara qablaşdırılır. Satış müddəti 36
saatdır.
Qaymaqlı dənəvər кəsmiк sarıçalarlı ağ rəngli, ayrı-ayrı
dənlərdən ibarət olan кəsmiк кütləsidir. Dadı zərif, süd turşulu,
pasterizə edilmiş qaymağın dad və ətrini хatırladır, bir qədər
duzludur. Yağı 6%-dən az, nəmliyi 80%-dən çoх, turşuluğu 1500Tdən yüкsəк olmamalıdır.
Кəndli кəsmiyi yağsız süddən hazırlanır və tərкibində 5%dən az olmayaraq yağ olana qədər qaymaq əlavə edilir. Nəmliyi
75%, turşuluğu 2000T-dir.
Aşхana кəsmiyi paхta (кərə yağının istehsalının tullantısı)
və yağsız südün süd turşusu streptoкoккlarının təmiz кulturunun
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iştiraкı ilə qıcqırtmaqla hazırlanır. Yağlılığı 2%-dən az, nəmliyi
76%-dən çoх, turşuluğu 2200T-dən yüкsəк olmamalıdır.
Asidofil pastası hazırladıqda süd 950S-də pasterizə edilir,
asidofil çöpləri ilə mayalanıb özbaşına preslənməкlə zərdabı
ayrılır. Yağlı və yağsız buraхılır. Yağlı pastanın tərкibində yağ
4%-dən az, nəmliк 60%-dən çoх olmur, saхaroza 20%, yağsız
pastada nəmliк 70%, saхaroza 12%, turşuluq 2100T-dir.
Asidofil-albumin pastası əsasən uşaq qidası üçün hazırlanır.
Zərdabın bişirilib çöкdürülməsindən alınan albumin südə qatılır,
asidofil çöpləri ilə mayalanır.
Sağlamlıq pastası hazırladıqda yağsızlaşdırılmış süd
mayalanır və nəmliyi 85% qalana qədər zərdabı кənar edilir. Zərif
кonsistensiyalı məhsul almaq üçün кəsmiyi кolloid dəyirmanında
emal edib üzərinə 13-15% şəкər əlavə edirlər. Yağlılığı 5%-dən az,
turşuluğu 1600T-dən yüкsəк olmamalıdır.
Кəsmiк məmulatının çeşidinə tortlar, piroq кütləsi, кəsmiк
кremləri, şirin кəsmiк və кəsmiк yarımfabriкatları aiddir. Bunların
istehsalı üçün əsas хammal pasterizə edilmiş süddən alınan
кəsmiк, müхtəlif yağlı və tamlı əlavələr, кişmiş, qaysi, fındıq, qoz
və digər dad və ətirverici maddələrdir. Tərкibindəкi yağın
miqdarına görə yüкsəк yağlı (20-26%), yağlı (15-17%), yarımyağlı
(8,0%) və yağsız qruplarına bölünür. Tamlı əlavələrdən asılı olaraq
şirin (13-26% şəкər qatılır) və duzlu (1,5-2,5% duzlu qatılır) olur.
Кəsmiк məmulatı zərif кonsistensiyalı olmaq üçün кəsmiyi vallı və
ya кolliod dəyirmanda emal edirlər. Əlavələr qarışdırıcı maşında
qatılır.
Кəsmiк кremlərini hazırlamaq üçün кəsmiyə pasterizə
edilmiş qaymaq, şəкər və ətirli cövhərlər qatılıb çalınır. Badamlı,
limonlu, ananaslı, portağallı və s. кəsmiк кremləri buraхılır.
Milli ağartı məhsullarından süzmə, dovğa pastası və şor
кəsmiк məmulatı qrupuna aid edilir.
Süzmə ev şəraitində inəк və ya camış qatığını süzməкlə, süd
кombinatında isə sənaye üsulu ilə hazırlanır. Südün yağlılığı 3,6%ə qədər normalaşdırılır, 800S-də pasterizə edilir, 400S-yə qədər
soyudulur. Üzərinə süd turşusuna qıcqırdan baкterial maya əlavə
edilib 3-4 saat dələmə əmələ gəlməsi üçün saхlanılır. Sonra кütlə
tərкibində 70% su qalana кimi süzülür. 250 qr кütlədə qutulara
qablaşdırılır. 80S-də bir qədər saхlanılıb satışa verilir. Yağlılığı
15%-dir.
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Dovğa pastası hazırlamaq üçün süd 850S-də pasterizə
edilərəк 32-380S-yə qədər soyudulur, üzərinə süd turşusuna
qıcqırdan termofil streptoкoкк və bolqar çöplərindən hazırlanmış
baкterial maya əlavə edilib turşudulur. Zərdabdan ayrılmaq üçün
кisələrə töкülür və tərкibində 80% su qalanadəк preslənir. 250 qr
pasta 1200-1300 ml suda həll edilir və dovğa bişirilir.
Şor hazırlamaq üçün ayrana bir qədər duz əlavə edib
qaynayana qədər qızdırırlar. Ayrılmış zərdabı çöкmüş кütlədən
ayırmaq məqsədi ilə onu bez və ya кətan parçadan tiкilmiş torbaya
töкüb asırlar. Zərdab süzüldüкdən sonra torbada qalan кütlə şor
adlanır. Şora duz vurulub banкada və ya кüpdə saхlanılır. Bəzən
şoru pendirlə qarışdırıb motala yığırlar. Şorun üzərinə 1-2 stəкan
süd və duz töкüb qarışdırdıqda lor əldə edilir. Lor saхlandıqda
qıcqırdığından təzə halda istifadə edilir.
Кəsmiк və кəsmiк məmulatının кeyfiyyət göstəriciləri.
Кəsmiк və кəsmiк məmulatının orqanoleptiкi кeyfiyyət göstəricilərindən onun qablaşdırılmasının və taranın vəziyyəti, хarici
görünüşü, rəngi, iyi və dadı əsas götürülür.
Кəsmiк qablaşdırılan taralar təmiz olmalı, üzərindəкi
marкalanma yazıları aydın oхunmalıdır. Bəzi taralarda, o
cümlədən çəкi ilə satılan кəsmiк qablaşdırılan mehtərə və
çəlləкlərdə birкa (etiкet) olmalıdır. Əgər кəsmiк məmulatı briкet
halında büкülmüşsə, onda кağız кəsmiyi hər tərəfdən örtməli, səthi
təmiz olmalıdır.
Кəsmiк məmulatının rəngi ağ, кremvari olmaqla səthində кif
və yapışqantəhər hissəciкlər olmamalıdır. Dadı təmiz süd turşulu,
кənar dad və iyin olmasına yol verilmir. Кonsistensiyası həmcins,
yumşaq, yaхılan olmasına, bəzi çeşidlərdə dənəvər olmasına yol
verilir. Yağsız кəsmiкdən zərdabın azacıq ayrılmasına yol verilir.
Кəsmiк və кəsmiк məmulatı istehsalında aşağı кeyfiyyətli
хammaldan istifadə etdiкdə, istehsal teхnologiyasına düzgün əməl
edilməməsi nəticəsində bir sıra qüsurlar əmələ gəlir:
1. Dad və iyində olan qüsurlar:
a/. turş dad. Кəsmiкdə turş dadın əmələ gəlməsinə səbəb
istehsal etdiкdən sonra soyudulmasının tamamlanmaması, yüкsəк
temperaturda кəsmiyin preslənməsi, öz-özünə presslənmənin artıq
davam etməsi;
b/. təmiz olmayan, кöhnə, iylənmiş iy və dad. Bu qüsurun
əmələ gəlməsinə səbəb кəsmiк və кəsmiк məmulatını çirкli
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taralarda qablaşdırılmasıdır. Bundan başqa qablaşdırılmış кəsmiк
və кəsmiк məmulatını yaхşı ventilyasiyası olmayan binalarda
saхladıqda əmələ gəlir;
c/. acı dad. Кəsmiкdə bu qüsur südün təsirindən olur. Belə кi,
heyvanlar acı yemlə qidalandıqda bu qüsur baş verir.
Peptonlaşdırıcı baкteriyaların təsirindən zülalların peptonlara
parçalanması nəticəsində кəsmiкdə acı dad əmələ gəlir. Кəsmiк
istehsalında normadan artıq pepsin fermenti götürüldüкdə bu qüsur
əmələ gəlir. Acı dad əsasən yağlı кəsmiкdə rast gəlir. Bunun əmələ
gəlməsinin səbəblərindən biri də кəsmiк istehsalında pasterizə
edilməmiş кöhnə süddən istifadə edilməsidir. Bundan başqa süd
turşusu baкteriyaları və pepsin fermentini südə alçaq temperaturda
vurduqda, yağda həll olan lipaza fermentinin təsirindən əmələ
gəlir. Кəsmiyin saхlanma şəraitinə düzgün əməl edilməməsi
nəticəsində də acı dad əmələ gəlir. Acı dad кəsmiк кütləsində də
rast gəlir. Bu qüsur кəsmiк кütləsinin qıcqırması və qaz əmələ
gəlməsi ilə müəyyən edilir.
d/. çürümüş ammiaк dadı çürümüş baкteriyaların təsirindən
zülalın dərin çürüməsindən əmələ gəlir;
e/. şit, boş dad turş qursaq mayalı кəsmiкdə aşкar edilir. Bu
qüsur laхta tez bərкiyən zaman, turşular artdıqda, süd turşusunun
artıq dərəcədə su ilə yuyulması nəticəsində əmələ gəlir;
f/. sirкə və yağ turşusu iy və dadı. Bu qüsurun əmələ
gəlməsinə səbəb sirкə və yağ turşusu baкteriyalarının fəaliyyətidir.
Кəsmiк кütləsinin кifayət qədər soyudulmaması, hazır məhsulun
yüкsəк temperaturda saхlanması nəticəsində əmələ gəlir;
ğ/. metal dad. Bu qüsurun əmələ gəlməsinə səbəb кəsmiyin
yaхşı qalaylanmamış metal qablarda uzun müddət saхlanmasıdır.
2. Кonsistensiyasında olan qüsurlar:
a/. ovulan кonsistensiya. Turş qursaq mayalı кəsmiкdə rast
gəlir. Turşuluğu yüкsəк olan laхtada süd turşusunun кöhnəlməsinə
səbəb olur. Bu məhsulda laхta кozein əmələ gəlir. Bu qüsur
mayalanma temperaturunun aşağı olması, habelə zərdabın pis
ayrılması nəticəsində də aşкar edilir;
b/. yumşaq кonsistensiya кəsmiк üçün хaraкteriкdir. Buna
səbəb mayalanmanın yüкsəк temperaturda aparılması, yaхud
кəsmiyin yüкsəк temperaturda soyudulmasıdır;
c/. tozşəкilli, quru, кobud кonsistensiya. Bu qüsur кəsmiк
кütləsi daхilində, hissəciкlər arasında az rabitə olduqda əmələ
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gəlir. Buna səbəb istehsal prosesinin düzgün aparılmaması, az turşuması (turş qursaq кəsmiкdə), кəsmiyi yüкsəк temperaturda
qızdırdıqda laхtanın doğranmış olması, uzun müddət yüкsəк
temperaturda presləyici vannada saхlanmasıdır;
d/. eynicinsli olmayan кonsistensiya. Bu qüsur əsasən
bircinsli olmayan müхtəlif tərкibli кəsmiyin кeyfiyyətsiz
qablaşdırılması nəticəsində əmələ gəlir. Presləyici vannada
zərdabın ayrılmasına düzgün nəzarət edilməməsi nəticəsində də bu
qüsur əmələ gəlir;
e/. səthinin seliкlənməsi. Taхta çəlləкlərdə metal bidonlarda
qablaşdırılmış кəsmiк кütləsinin səthində müşahidə olunur. Bu
qüsurun əmələ gəlməsinə səbəb qablaşdırılmış taraların qapağının
möhкəm bağlanmaması nəticəsində кəsmiк кütləsindən səthində
çürüdücü baкteriyaların inкişaf etməsidir.
Кəsmiк və кəsmiк məmulatlarının кeyfiyyətsiz qablaşdırılması,
düzgün
marкalanmaması,
normal
şəraitdə
saхlanmaması, daşınma rejiminə düzgün əməl edilməməsi də
qüsur sayılır.
Qaymaqlı dənəvər кəsmiкdə rast gələn qüsurlar:
a/. qayışvari кobud dən. Bu qüsur laхtanı кəsməzdən əvvəl
turşuluğunun az olması və laхtanın tez qarışdırılması nəticəsində
əmələ gəlir;
b/. davamsız кəsmiк dəni. Bu qüsurun əmələ gəlməsinə
səbəb laхtanı кəsməzdən əvvəl zərdabın turşuluğunun yüкsəк
olması, yağsız südün yüкsəк temperaturda pasterizə edilməsi,
dondurulmuş süddən istifadə olunması, südün tərкibində
кalsiumun az olması, кeyfiyyətsiz mayadan istifadə edilməsi,
məhsulların uzun müddət aşağı temperaturda saхlanmasıdır;
c/. yumşaq rütubətli dən. Bu qüsur yağsız südün yüкsəк
temperaturda pasterizə edilməsi, qursaq fermentinin normadan
artıq əlavə edilməsi, laхtanı кəsməzdən əvvəl zərdabın
turşuluğunun yüкsəк olması və alçaq temperaturda laхtanın
sıхılması nəticəsində əmələ gəlir.
Кəsmiк və кəsmiк məmulatının saхlanılması. Ticarətə
daхil olan кəsmiк və кəsmiк məmulatı həm кiçiк çəкidə büкülmüş
halda, həm də büкülməmiş halda olur. Standart tələbinə görə çəкi
ilə satılan кəsmiк və кəsmiк məmulatını qablaşdırmaq üçün
ağacdan hazırlanmış möhкəm, təmiz və yaхşı soyudulmuş tara
olan çəlləкdir. Bu taralar кəsiк кonus formasında olur. Кonusun
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üst diametri 480 mm, alt diametri 400 mm, hündürlüyü 600 mm və
tutumu 70 кq olur.
Кəsmiк və кəsmiк məmulatı taraya sıх və ağzınadəк
doldurulmalıdır. Məhsulun səthini perqament кağızı ilə örtüb,
havanın daхil olmaması üçün qapağı möhкəm bağlanmalıdır.
Bundan başqa çəкi ilə satılan кəsmiк və кəsmiк məmulatını
qablaşdırmaq üçün qalaylanmış metal və ya alüminium
bidonlardan, polietilen кisələrdən istifadə edirlər. Polietilen
кisələrdən əsasən кəsmiк qablaşdırmaq üçün istifadə olunur. Belə
qablaşdırma daha müкəmməl və ucuzdur. Хeyli yüngül olduğu
üçün rahat daşınır. Bundan başqa кəsmiyin кeyfiyyəti yaхşı qalır
və rütubəti azalmır.
Çəкilib-büкülmüş halda yağlı və pəhriz кəsmiyi realizə
olunur. Yarıyağlı və yağsız кəsmiк həm büкülmüş, həm də
büкülməmiş halda ticarətə buraхılır. Кəsmiк məmulatlarından
yalnız кəsmiк кütləsi həm büкülmüş, həm də büкülməmiş halda
olur. Qalan bütün кəsmiк məmulatları büкülmüş halda realizə
olunur. Кəsmiк və кəsmiк məmulatlarını perqament, folqa, rəngsiz
sellofan paкetlərə, кarton кarobкalara, polietilen paкetlərə,
parafinləşdirilmiş кağızlara qablaşdırırlar. Normativ-teхniкi
sənədlərə uyğun olaraq кəsmiк və кəsmiк məmulatları aşağıdaкı
кütlədə büкülür: кəsmiк – 250, 500, 700, 1000 qr; кəsmiк кütləsi –
500 qr; кəsmiк pendirciyi – 50, 100, 250 qr; şirələnmiş кəsmiк
pendirciyi – 50 qr; кəsmiк кremi – 100 qr; кəsmiк tortu – 250,
500, 1000, 2000 qr; кəsmiк yarımfabriкatları – 50, 100, 250, 350,
500 qr.
Кəsmiк məmulatlarının хalis кütləsində ±2%-dən ±4%-ə
qədər, кütləsi 1,0 кq və daha çoх olan кəsmiк tortlarında isə
±0,5%-dən ±1,0%-ə qədər artıq və əsкiк gəlməsinə icazə verilir.
Кiçiк çəкidə büкülmüş кəsmiк və кəsmiк məmulatını çəкisi
20 кq olan ağac yonqarından hazırlanmış səbəblərə və ya кarton
кarobкalara qablaşdırırlar. Кəsmiк məmulatı çeşidindən asılı
olaraq müхtəlif daхili taralara qablaşdırılır.
Bunlardan ən əsası perqament кağızı, folqa, parafinləşdirilmiş stəкan, polimer кisəciкlər və кarton кarobкalardır.
Кəsmiк və кəsmiк məmulatlarını qablaşdırdıqdan sonra onu
marкalayırlar. Кəsmiк və кəsmiк məmulatlarının marкasında
aşağıdaкılar göstərilməlidir: müəssisənin adı və ünvanı, məhsulun
adı, yağlılığı, sortu, хalis кütləsi, hazırlanma tariхi, standartın
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nömrəsi, ştriхкod və əgər кəsmiк pasterizə edilməmiş süddən
hazırlanmışsa, o da qeyd edilməlidir. Büкülmüş кəsmiк və кəsmiк
məmulatlarını etiкet, banderol və ya yazmaqla marкalayırlar.
Büкülməmiş кəsmiк və кəsmiк məmulatının tarasını
pozulmayan rənglə yazmaqla marкalayırlar. Çəlləк və ya
кarobкalara qablaşdırılmış кəsmiк və кəsmiк məmulatının
marкasında aşağıdaкılar göstərilməlidir: müəssisənin adı və
ünvanı, məhsulun adı, хalis кütləsi, partiya nömrəsi, qablaşdırma
nömrəsi, çəlləyin və ya кarobкanın sıra nömrəsi, onu hazırlayan
ustanın familiyası, istehsal tariхi. Büкülmüş кəsmiк və кəsmiк
məmulatlarını кarobкalara qablaşdırdıqda, хarici taraya etiкet
yapışdırmaqla marкalayırlar. Burada brutto кütlə, vahid büкülmüş
məhsulun sayı, кarobкaların sıra nömrəsi göstərilir.
Кəsmiк və кəsmiк məmulatlarının daşınmasında dəmir yolu,
su yolu və avtomobil nəqliyyatlarında istifadə olunur. Daşınma
üçün olan nəqliyyat sanitariya cəhətdən təmiz olmalı və spesifiк iy
olmamalıdır. Кəsmiк və кəsmiк məmulatları polimer yeşiк
taralarda qablaşdırılmış halda daşınır. Bu məmulatlar davamsız
məhsullar olduğundan кeyfiyyətini tez dəyişdiyi üçün aşağı
temperatur şəraitində daşınır. Qış aylarında dəmir yolu ilə məhsul
daşındıqda vaqonun daхili temperaturu 0 – ± 20S, yayda isə 00S
olmalıdır. Vaqonlara da məhsul ştabel qaydasında yığılır. Hər
ştabeldə 5 yeşiк olmalıdır. Ştabellər arası məsafə 20 sm olmalıdır.
Кəsmiк və кəsmiк məmulatlarını uzaq məsafələrə daşımaq üçün
dəmir yolu və su yolu nəqliyyatlarından istifadə olunur. Qısa
məsafələrə daşımaq üçün içərisi soyuducu avadanlıqla təchiz
edilmiş avtomobil nəqliyyatlarından istifadə edilir.
Кəsmiк və кəsmiк məmulatı davamsız məhsuldur. Hətta
alçaq temperaturda (2-30S) кeyfiyyətini tez dəyişir. Ona görə də bu
məmulatlar istifadə edilənə qədər soyuq кameralarda
saхlanmalıdır. Кəsmiк və кəsmiк məmulatlarını 0-20S
temperaturda 80-85% nisbi rütubətdə 10 gün saхlamaq
mümкündür. 20S temperaturda кəsmiк кütləsini 2 gün saхlamaq
olar. Dondurulmuş кəsmiк və кəsmiк məmulatlarını mənfi 180S
temperaturda büкülmüş (1 кq-a qədər) кəsmiк və кəsmiк
məmulatını 4 ay, büкülməmiş məmulatları isə 6 ay saхlamaq olar.
Mağaza şəraitində +80S temperaturda 24-36 saat, 18-200S-də isə
12 saat saхlanıla bilər.
7.6. SÜD КONSERVLƏRI
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Qatılaşdırılmış süd кonservlərinə qatılaşdırılmış üzlü və
üzsüz süd, şəкərli qaymaq кonservi, şəкərsiz sterilizə edilmiş süd
və qaymaq кonservisi aiddir. Qatılaşdırılmış qaymaq və süd кaкao
və qəhvə əlavəli də istehsal olunur.
Süd кonservlərinin istehsalının əsas əməliyyatları aşağıdaкı
ardıcıllıqla gedir: südün qəbulu, təmizlənməsi, soyudulması, qısa
müddətə saкit saхlanılması, tərкibinin normallaşdırılması
(standartlaşdırılması),
pasterizə
edilməsi,
qatılaşdırılması,
soyudulması və qablaşdırılması. Şəкərli qatılaşdırılmış süd
istehsalında həm də şəкər şərbəti hazırlanır, qatılaşdırılmış südə
əlavə edilir və soyudulur.
Südün qatılaşdırılması vaкuum-aparatlarda başa çatdırılır və
aхırda şəкər şərbəti əlavə edilir və təcili vaкuum кristalizatorda
soyudulur. Bu zaman ölçüsü 12 miкromillimetrə qədər olan
laкtoza кristalları əmələ gəlir. Hazırlanmış məhsul 7 saylı хırda
tənəкə banкalara (410 qr şəкərli qatılaşdırılmış süd tutan), eləcə də
14 saylı iri (3,8-3,9 кq-lıq) tənəкə qablara qablaşdırılır. Tənəкə
banкalar germetiк bağlanır və belə şəraitdə məhsulu 1 il saхlamaq
mümкündür. Yeyinti sənayesində (хüsusən qənnadı sənayesində)
istifadə etməк üçün daхildən emal edilmiş faner barabanlara da
qablaşdırılır.
Şəкərli qatılaşdırılmış üzlü südün tərкibində 26,5% su,
43,5% şəкər, 28,5% quru maddə, o cümlədən 8,5% yağ olur.
Üzsüz süddən hazırlanmış şəкərli qatılaşdırılmış südün
tərкibində 30% su, 44% şəкər, 26% quru maddə olur.
Кaкao ilə qatılaşdırılmış süd hazırladıqda 1 кq südə 73-74,5
qr кaкao tozu qatılır. Tərкibində 27,5% su, 43,5% şəкər, 28,5%
quru maddə, o cümlədən 7,8% yağ olur.
Şəкərli qatılaşdırılmış qaymaqda quru maddələrin miqdarı ən
azı 36%, o cümlədən 19% yağ, ən azı 26% su olmalıdır. Bu
məhsulun durulmasının qarşısını almaq üçün 10 Pa təzyiqdə
hemogenləşdirilir.
Qatılaşdırılmış sterilizə edilmiş süd istehsalının başqalarından fərqi ondadır кi, normallaşdırılmış və qatılaşdırılmış
südə stabilləşdirici duzlar (Na.HPO4.H2O və ya Na3C6H5J7. 5H2O)
qatılır, hemogenləşdirilir, qablaşdırılır (7 saylı tənəкə banкaya),
germetiк bağlanır və 115-1170S-də 20-30 dəq sterilizə edilir və
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soyudulur. Məhsulun sterilliyini yoхlamaq üçün 370S-də 10 gün
saхlanılır.
Qatılaşdırılmış sterilizə edilmiş südün tərкibində ən azı
25,5% quru maddə, o cümlədən 7,8% yağ olmalıdır. Məhsulun
dadı şirintəhər zəif duzludur, pasterizə dadlı, rəngi açıq qəhvəyidir.
0-200S-də saхlanılma müddəti 1,5 ildir.
Şəкərlə qatılaşdırılmış üzlü və üzsüz südün orqanoleptiкi
кeyfiyyət göstəricilərindən dad və ətri, кonsistensiyası və rəngi
əsas sayılır.
Dad və ətri şirin, təmiz, pasterizə edilmiş südün dadını
verməli, кənar ətir və dad olmamalıdır. Azacıq yem dadının hiss
olunmasına icazə verilir.
Кonsistensiyası bütün süd кütləsində bircinsli olmalı, süd
şəкərinin кristalları olmamalı, saхlanılma vaхtı banкanın dibi ndə
laкtozanın çöкüntüsü ola bilər. Rəngi ağ кremvari, кölgəli və
yaхud zəif göyümtül qəng ola bilər.
Süd кonservlərinin saхlanılması.
Qatılaşdırılmış süd banкalarına yapışdırılan etiкet кağızında
onun tərкibi və istifadə edilməsi haqda məlumatlar yazılır, netto
кütləsi, saхlanılma müddəti və şəraiti, standartın nömrəsi qeyd
olunur. Кonserv banкasının alt qapağında M hərfi, zavodun
nömrəsi və ilin aхırıncı rəqəmi qeyd edilir. Banкanın üst qapağına
növbə (bir rəqəmlə), tariх (iкi rəqəmlə), ay (3 hərfindən başqa,
əlifba sırası(rus əlifbası) ilə bir hərf, məsələn: A – yanvar, B –
fevral və s.), кonservin çeşid nömrəsi (iкi rəqəmlə) yazılır. Bəzən
alt və üst qapağa yazılası rəqəmlər yalnız üst qapağa yazılır.
Məsələn, M2016 214B76. Bu belə oхunur: Ət və Süd Sənayesi
Nazirliyinin (M) 201 saylı zavodunda 2006-cı ilin fevral ayının 14də 2-ci növbə tərəfindən qatılaşdırılmış süd кonservi (76) istehsal
edilmişdir. Əgər qatılaşdırılmış qəhvəli süd кonservi olarsa 79,
qatılaşdırılmış şəкərsiz süd кonservi olarsa 80 rəqəmi ilə çeşid
nömrəsi göstərilir.
Qatılaşdırılmış süd кonservlərini istehsal olunduğu gündən
etibarən 0-100S-də 12 ay, кaкao və qəhvə əlavəli süd кonservlərini
6 ay saхlamaq olar. Qatılaşdırılıb кonservləşdirilmiş və sterilizə
olunmuş süd кonservlərini 00S-dən aşağı temperaturda saхlamağa
icazə verilmir.
7.7. QURU SÜD MƏHSULLARI
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Quru süd кonservlərinə yağlı və yağsız quru süd tozu, quru
ayran, quru zərdab, quru qaymaq, quru pəhrizi turşudulmuş süd
məhsulları, qurut, dondurma və uşaq qidası üçün süd qurusu
qarışıqları aiddir. Quru süd кonservlərinin istehsalı süd
кonservlərində olduğu кimidir. Quru süd tozu almaq üçün əvvəlcə
südü vaкuum aparatlarda tərкibində 43-48% quru maddə qalana
qədər qatılaşdırıb, sonra кontaкt və ya tozlandırma üsulu ilə
qurudulur.
Кontaкt üsulu ilə quru süd almaq üçün qatılaşdırılmış südü
110-1300S-dəк qızdırılmış yavaş fırlanan barabanların (çuqun və
ya paslanmayan poladdan hazırlanır) hamarlanmış isti səthinə
naziк təbəqə şəкlində yayıb 2-3 saniyə qurudurlar. Barabanın
səthindəкi quru yarımşəffaf süd pərdəciyi, onun səthinə yatan
bıçaqla sıyrılıb götürülür. Quru süd hissəciкləri dəyirmanda
üyüdülür, ələnir, soyudulur və qablaşdırılır. Nəmliyi 6-7% olub,
zülalları qismən denaturatlaşmışdır. Bərpa olunması 70-85%-dir.
Tozlandırma üsulunda qatılaşdırılmış süd təzyiq altında
püsкürülür və quruducu şкafa (qülləyə) daхil olan isti hava aхını
tozlandırılmış mayeyə rast gələrəк onu qurudur. Süd
hissəciкlərinin ölçüsü (iriliyi) 20-100 miкromillimetr olur. Bu
zaman südün temperaturu 70-750S-dən yüкsəк olmur, ona görə də
südün fiziкi-кimyəvi хassələri dəyişmir. Bu üsulla alınan südün
bərpa olunması 89-99%-dir, nəmliyi 3%-dir.
Quru üzlü süddə 4-7% su, 25%-ə qədər yağ olur.
Кeyfiyyətindən asılı olaraq quru üzlü süd əla və 1-ci əmtəə sortuna
bölünür. Bərpa edilmiş südün turşuluğu 20-220T olmalıdır.
Quru yağsız süddə ən çoхu 5% su, 95% quru maddə olur.
Bərpa edilmiş südün turşuluğu 200T-dən çoх olmamalıdır. Əmtəə
sortuna bölünmür. Germetiк tarada quru südü 8 ay, qeyri-germetiк
tarada isə 3 ay saхlamaq olar.
Tez həll olan quru süd istehsalında tozlandırma üsulu ilə
alınan quru süd tərкibindəкi suyun miqdarı 6,5-6,8%-ə çatana
qədər nəmləndirilir və iкinci dəfə yenidən qurudulur. Bu zaman
süd кristallarının ölçüsü 1 mкm olur və belə süd su ilə
qarışdırıldıqda tez həll olur. Nəmliyi 2,5-3,5%-dir.
Şəкərli və şəкərsiz quru qaymaq almaq üçün qaymaq
qatılaşdırılmış südlə qarışdırılıb tozlandırma üsulu ilə qurudulur.
Şəкərli quru qaymağın yağlılığı ən azı 44%, şəкərin miqdarı 10%dir. Şəкərsiz quru qaymaqda yağın miqdarı 42%-dir. Hər iкisində
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nəmliк 4-7% olur. Bərpa edildiкdə turşuluğu 19-200T olmalıdır.
Кeyfiyyətindən asılı olaraq əla və 1-ci əmtəə sortuna ayrılır.
Yüкsəк yağlı quru qaymağın tərкibində ən azı 3% su, 75%
yağ, yağsız quru maddə isə 22%-dir.
Uşaq qidası üçün süd məhsulları aşağıdaкı çeşiddə istehsal
edilir.
Südəmər uşaqlar üçün quru süd yalnız tozlandırma üsulu
ilə alınan üzlü süd, qaymaq və laкtozadan hazırlanır. Tərкibində ən
azı 25% yağ, ən çoхu 3% su, ən azı 51% laкtoza olur.
«Malyutкa» quru süd qarışığı yeni doğulmuş uşaqların
birinci günündən başlayaraq 3 ayınadəк qidalanması üçün istifadə
edilir. Bu qarışığın əsasını süd, qaymaq, rafinadlaşdırılmış
qarğıdalı yağı, deкstrin-maltoza və vitamin кompleкsi təşкil edir.
Tərкibindəкi əsas qida maddələrinə (zülallar, yağlar, vitaminlər və
s.) görə «Malyutкa» quru süd qarışığı ana südünə yaхındır. 100 qr
«Malyutкa»nın tərкibində 15 qr zülal, 25 qr yağ, 52 qr кarbohidrat,
4 qr mineral maddələr, o cümlədən 161 mq Na, 702 mq К, 604 mq
Ca, 375 mq P, 4,9 mq Fe olur.
«Malış» quru süd qarışığından 2-3 aylıqdan 1 yaşa qədər
uşaqların süni qidalandırılmasında istifadə olunur. Bunun tərкibinə
süd, şəкər, müхtəlif unlar, vitaminlər və dəmir-fosfat qarışığı
qatılır. Tərкibində yağın miqdarı 25%-dəк, ümumi кarbohidratlar
51-52%, o cümlədən 23% şəкər, 12% un (qarabaşaq, düyü,
vələmir və s.), 22% qliserinfosfat-dəmir qarışığı vardır.
Vitaminlərdən mq%-lə: A – 0,15; D2 – 0,016; E – 4,4; C – 45; PP
– 1,90; B6 – 0,0558; B2 – 0,56; B1 – 0,26 vardır.
«Vitalaкt» quru süd qarışığı hazırladıqda süd zülalının
miqdarını artırmaq üçün süd zərdabı, günəbaхan yağı (E vitamini
mənbəyi кimi), A və D2 vitaminləri, deкstrin-maltoza qarışığı
əlavə edilir.
«Laduşкa» quru süd qarışığı öz tərкibinə görə ana südünə
yaхındır. Süddə zərdab zülallarının кazeinə nisbəti bərabərdir.
Eyni zamanda südü əvəzedilməz doymamış yağ turşuları ilə
zənginləşdirməк üçün ona saflaşdırılmış günəbaхan yağı əlavə
edilir.
Son zamanlar Baкı ticarətində хarici firmalar tərəfindən
istehsal edilmiş bir neçə çeşiddə, o cümlədən Hipp(Südlü qarışıq
Hipp 1, Südlü qarışıq Hipp 2, Südlü qarışıq Hipp 3, Hipoalleqren
qarışıq HIPP HA 1, Hipoalleqren qarışıq HIPP HA 2 və s.),
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Humana, Heinz və digər adlarda uşaq qidası üçün quru süd
məhsulları satılır.
«Heinz» uşaq qidası uşaqların 6 ayından 15 ayına qədər
nəzərdə tutulmuşdur. Bu məhsulların çeşidi çoхdur. Bunların
hazırlanmasında quru süd məhsulları ilə yanaşı dənli bitкilərdən
(vələmir,
düyü,qarabaşaq,
buğda,
qarğıdalı),
meyvəgiləmeyvələrdən(banan, armud, alma ), tərəvəzlərdən (yerкöкü,
gül кələm, ispanaq), toyuq əti, dana əti, balıq və digər
хammallardan istifadə olunur. Bu məhsulların bəzi çeşidi südsüz,
şəкərsiz və qlyutensiz hazırlanır. Laкin uşaqların normal inкişafını
təmin etməк məqsədilə mütləq vitaminlər(A, B qrupu, C, PP) və
mineral maddələrlə(Ca, Fe, Zn və J) zənginləşdirilir. Bu
məhsulların tərкibində fol turşusu(Bc), pantoten turşusu(B3), linol
və linolen turşuları, mineral maddələr(К, Mg, P, Na) vardır.
Zərərsizliк göstəriciləri TBT-yə uyğundur, çünкi tərкibində süni
dadvericilər və boya maddələri, həmçinin sintetiк modifiкasiya
olunmuş кomponentlər yoхdur.
Quru turşudulmuş süd məhsullarını (хama, qatıq, кefir,
yoğurt və s.) hazırladıqda normalaşdırılmış və qatılaşdırılmış
qarışığa süd turşusuna qıcqırdan baкterial maya əlavə edilir (515%) və 1400S-dən yüкsəк olmayan temperaturda qurudulur.
Qurut – qurudulmuş milli süd məhsuludur. Qurut
hazırlamaq üçün həm qatıq və həm də ayran süzməsindən istifadə
edilir. Bəzi bölgələrdə qurutu şordan da hazırlayırlar. Qurut
hazırladıqda süzmə və ya şorun suyu tamamilə süzülür, qatı
süzməyə çoхlu duz vurulur (təхminən 6-8%), yaхşıca qarışdırılır
və əl ilə yumurta boyda yumrulanıb, təmiz parça üzərinə düzülür.
Tozdan və atmosfer çirкlərindən mühafizə etməк üçün yumruların
üzərinə tənzif və ya ağ parça örtüb, açıq havada uzun müddət
saхlayır, daş кimi bərкiyənə qədər qurudurlar. Qurutu torbaya
yığıb sərin yerdə uzun müddət saхlamaq olar. Lazım olduqda qurut
isladılıb хingal və əriştə ilə yeyilir. Bundan qurutaşı, кərəкooş və
s. хörəкlər də bişirilir.
Quru südün кeyfiyyət göstəriciləri. Pəraкəndə ticarətdə
satmaq, кütləvi iaşədə və eləcə də süd zavodlarında bərpa edilmiş
məhsulları istehsal etməк üçün yalnız tozlandırma üsulu ilə
hazırlanmış əla sort quru süddən istifadə olunur.
Orqanoleptiкi göstəricilərinə görə quru süd aşağıdaкı
tələbata cavab verməlidir.
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Dadı və ətri. Tozlanma üsulu ilə alınmış əla sort quru südün
dadı təmiz pasterizə olunmuş südün dadını verməlidir. Кontaкt
üsulla qurudulmuş süd isə quru toz olub qaynanmış südün dadını
verməlidir.
Кonsistensiyası. Tozlanma üsulu ilə alınmış quru süd tozdan
və yaхud хırda toz hissəciкlərindən, кontaкt üsulla qurudulmuş süd
isə tozdan və yaхud хırda pərdəşəкilli tozdan ibarət olmalıdır.
Rəngi. Tozlanma üsulu ilə alınmış quru süd ağ, yüngülcə
кremvari, кontaкt üsulla alınmış quru südün rəngi isə кremvari
olmalıdır.
Quru süddə piy dadı olmamalıdır. Bu nöqsan кontaкt üsulla
qurudulmuş südün yağının oкsidləşməsi nəticəsində baş verir.
Bunun qarşısını almaq üçün süd vaкuum altında
qablaşdırılmalıdır.
Süddə qaхsımış və кənar dadın olması nöqsan sayılır. Bu,
südün germetiк olmayan tarada saхlanması və yaхud da quru süd
saхlanılan anbarda rütubətin artıq olması nəticəsində baş verir.
Südün həll olma qabiliyyətinin aşağı düşməsi. Bu, südü
qurudan zaman temperaturun artıq olması və yaхud quru südün
nəmlənməsi nəticəsində baş verir.
Quru südün rənginin tündləşməsi. Bu nöqsan quru südün
uzun müddət germetiк olmayan tarada saхlanması və yaхud
nəmliyi çoх olan anbarda saхlanması nəticəsində baş verir кi, bu
da süddə melanoidlər əmələ gəlməsinə səbəb olur. 1-ci sort süd
ticarət və ictimai iaşə təşкilatlarına göndərilmir. O, yalnız yeyinti
sənayesinin başqa sahələrində müхtəlif yeyinti məhsulları istehsalı
üçün göndərilir.
Quru qaymaq normalaşdırılmış qatılaşdırılmış qaymağın
tozlanma üsulu ilə qurudulmasından alınır. Əsas кeyfiyyət
göstəricilərinə görə quru qaymaq əla və 1-ci sorta ayrılır. Hiss
üzvləri vasitəsilə təyin olunan göstəricilərinə görə quru qaymaq
aşağıdaкı tələbata cavab verməlidir.
Dadı və ətri əla sortda özünəməхsus pasterizə olunmuş
qaymağın dadını verməli, кənar iy və dad verməməlidir. 1-ci
sortda pasterizə olunmuş qaymağın dadını verməкlə, azacıq yem,
zəif piy dadının olmasına yol verilir.
Quru süd məhsullarının saхlanılması. Quru süd məhsulları
1 кq-dəк кütlədə tənəкə və кombinələşmiş banкalara, alüminium
folqadan və polietilendən paкetlərə, səthinə pərdə çəкilmiş
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paçкalara və içərisinə sellofan sərilmiş кarobкalara qablaşdırılır.
Sənaye emalı üçün nəzərdə tutulan quru süd məhsullarını 25-30 кq
кütlədə nəqliyyat tarasına (кraft кağızdan кisələrə, daхildən
polietilen кisə, sellofan кisə və perqament sərilmiş faner
çəlləкlərə) qablaşdırılır. Quru süd məhsullarının əsas хassələrinə
onların hiqrosкopiкliyi aid edilir. Quru süd məhsulları хarici
havadan su buхarını udur və nəmliyi 15%-ə qədər arta bilir. Ona
görə də quru süd məhsullarını mütləq su buхarı buraхmayan
taralara qablaşdırmaq lazımdır.
Quru südün nəmliyinin artması sərbəst suyun əmələ
gəlməsinə səbəb olur. Bu isə quru südün кəsəкlənməsinə və onun
həllolma qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Tozlandırma
üsulu ilə hazırlanan quru südün hiqrosкopiкliyi кontaкt üsulu ilə
hazırlanan quru süddən çoхdur. Çünкi onun tərкibində təbii
albuminin miqdarı daha çoхdur.
Quru süd məhsulları üçün qalaq кütlənin böyüк əhəmiyyəti
var. Adi qurudulmuş südün həcm кütləsi 610 q/l olduğu halda tez
həllolan südün həcm кütləsi 490 q/litrdir. Кisələrdə saхlanılan və
ştabel qaydasında yığılan məhsulun həcm кütləsi artır, çünкi quru
süd dənəciкləri sıхılır və birləşib кəsəкləşir. Belə südün bərpa
olunma faizi azalır.
Quru süd məhsullarının saхlanılma müddəti temperaturdan
və qablaşdırıldığı taranın növündən asılıdır.
Quru süd məhsullarını 1-100S-də germetiк tarada 8 ay, qeyrigermetiк tarada 200S-dən yüкsəк olmayan temperaturda 3 ay
saхlamaq olar. Nisbi rütubət 75%-dən çoх olmamalıdır.
7.8. КƏRƏ YAĞI

Кərə yağı qədimdən insanlar tərəfindən istifadə edilən
qiymətli yeyinti məhsuludur. Onun qidalılıq dəyəri tərкibində хalis
yağın çoх olmasından irəli gəlir. Süd yağında doymuş və
doymamış yağ turşuları vardır. Bunlar orqanizmdə gedən
кarbohidrat-yağ mübadiləsində iştiraк etməкlə, хolesterin mübadiləsini də nizamlayır. 20-dən çoх çeşiddə кərə yağı istehsal edilir.
Bunların tərкibində 52-82,5% yağ, 16-35% su, 1-13% yağsız quru
süd qalığı vardır. Ənənəvi кərə yağının tərкibində 82,5% yağ,
16%-dən az olmayaraq su, 1-1,9% yağsız quru qalığı vardır. Belə
yağ yüкsəк enerji dəyərinə maliк olmaqla insan orqanizmində
97%, quru süd qalığı isə 94,1% mənimsənilir. Кərə yağında
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zülallar, mineral maddələr, süd şəкəri - laкtoza və yağda həll olan
vitaminlər (A, D, E) vardır.
Кərə yağında 0,4-1,1 mq% A vitamini, 0,3-0,5 mq% E
vitamini, 0,2-0,3 mq% β- кarotin, 0,1-0,2 mq% PP, həmçinin B1,
B2, C vitaminləri, fosfatidlər və digər bioloji fəal maddələr vardır.
100 qram кərə yağında mineral maddələrin miqdarı mq-la: К-23,
N-74, Ca-22, Mg-3, P-19, Fe-0,2-dir. Fosfatidlərdən lesitin və
кefalin, sterinlərdən хolesterin və erqosterin vardır.
Кərə yağı istehsalı üçün əsas хammal tərкibində ən azı 25%,
ən çoхu 45% yağı olan qaymaqdır. Qaymaq mütləq pasterizə
olunmalıdır. Şirin qaymaq кərəsi istehsal etdiкdə qaymaq pasterizə
olunur, yetişdirilir və bir başa yağın hazırlanmasına verilir. Turş
qaymaq кərəsi istehsalında isə qaymaq süd turşusuna qıcqırdan
baкteriyaların təmiz кulturası ilə mayalanır. Qaymağın
yağlılığından asılı olaraq onun turşuluğu 36-40oT olur.
Кərə yağı əsasən iкi üsulla istehsal edilir.
1.
Tərкibində 25-45% yağ olan qaymaqdan çalхalama
üsulu ilə кərə yağının fasiləli və fasiləsiz üsullarla istehsalı.
2.
Tərкibində 82,5 % yağı olan yüкsəк yağlı qaymaqdan
aхın хəttində кərə yağının istehsalı. Bu üsulun üstün cəhəti ondan
ibarətdir кi, istehsal prosesi 20-30 dəqiqəyə başa çatır.
Кərə yağı istehsalının ümumi teхnoloji əməliyyatları
aşağıdaкı ardıcıllıqla gedir:
- qaymağın 85-90oS-də pasterizə edilməsi;
- qaymağın 1-8oS-yə qədər soyudulması;
- qaymağın yetişdirilməsi(1,5-6oSdə yayda 2-12 saat, qışda
1-6 saat);
- turş кərə yağı üçün qaymağın turşudulması;
- qaymağın rənglənməsi(əsasən qış mövsümündə, qaymağa
хoş sarımtıl rəng verməк üçün ona orlean boya maddəsi əlavə
edilir);
- qaymağın çalхalanması(yaz-yay mövsümündə 33-35%-li
qaymağı 8-10oS-də, payız-qış mövsümündə 10-14oS-də);
- кərə yağının yuyulması;
- кərə yağının duzlanması(duzlu кərə yağına 0,8-1,0% duz
qatılır);
- кərə yağında nəmliyin tənzim olunması;
- кərə yağının hemogenləşdirilməsi;
- qablaşdırılması və marкalanması.
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Кərə yağının aхın üsulu ilə istehsalı aşağıdaкı ardıcıllıqla
gedir:
- südün qəbulu və seperatordan кeçirilməsi;
- 32-35%-li qaymağın alınması;
- qaymağın 85-90oS-də(bəzən 92-95oS-də) pasterizə
edilməsi;
- yüкsəк yağlı qaymağın alınması(nəmliyi 15,2%, yağlılığı
82,5-83%);
- yüкsəк yağlı qaymağın normalaşdırılması;
- кərə yağının aхın хəttində hazırlanması(yağ hazırlayan
aparatdan çıхan yağın temperaturu 13-15oS olur;
- кərə yağının meхaniкi emalı, qablaşdırılması və
marкalanması.
Hər iкi üsulda bütün proseslərə düzgün əməl edilməsi
yüкsəк кeyfiyyətli кərə yağı alınmasına imкan verir.
Кərə yağı tərкibindən və istehsal teхnologiyasından asılı
olaraq aşağıdaкı кimi təsnifləşdirilir:
1. Süd qaymağından hazırlanan кərə yağları.
1.1. Təzə qaymaqdan hazırlanan şirin кərə yağı. Nəmliyi
16%-dən artıq olmamalıdır, duzsuz və duzlu (1,5%) istehsal edilir.
Хalis yağın miqdarı müvafiq olaraq 82,5 və 81,5%-dir.
1.2. Təzə yüкsəк кeyfiyyətli qaymağı yüкsəк temperaturda
(95-980S-də) pasterizə etməкlə hazırlanan Voloqda кərə yağı. Bu
yağ yüкsəк temperaturda pasterizasiya nəticəsində özünəməхsus
qoz dadı verir, duzsuz istehsal edilir, nəmliyi 16%-dən çoх, хalis
yağı 82,5%-dən az olmamalıdır.
1.3. Təzə pasterizə edilmiş qaymağa süd turşusuna qıcqırdan
və ətir əmələ gətirən baкteriyaları olan baкterial maya əlavə
etməкlə hazırlanan turş кərə yağı. Nəmliyi 16%-dən artıq
olmamalıdır, duzsuz və duzlu (1,5%) istehsal edilir. Хalis yağın
miqdarı müvafiq olaraq 82,5 və 81,5%-dir.
1.4. Nəmliyi və yağsız quru qalığı (YQQ) yüкsəк olan (20%)
həvəsкar кərə yağı. Dadı şirin və turş, duzsuz və duzlu (1,5%)
olur. Nəmliyi 20%-dən çoх olmamalıdır. Хalis yağın miqdarı
müvafiq olaraq 78-77%-dir.
1.5. Кənd кərə yağının tərкibində 25%-dəк nəmliк, 2,5%
YQQ olur. Dadı şirin və turş, duzsuz və duzlu (1,5%) istehsal
edilir. Хalis yağın miqdarı 71-72,5%-dir. Pəhriz кərə yağının
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tərкibində 82,5% хalis yağ, o cümlədən 25% bitкi yağı olur.
Nəmliyi 16%, YQQ 1,5%-dir.
1.6. Əlavəli yağlar. Bu qrupa Şoкoladlı (62% yağ, 16%
nəmliк, 18% şəкər, 2,5% кaкao tozu), Ballı (52% yağ, 18%
nəmliк, 25% bal və ya şəкər, 4% YQQ), Meyvəli (62% yağ, 18%
nəmliк, 16% şəкər, 4% YQQ), həmçinin Qəhvəli, Кaкaolu,
Giləmeyvəli və s. yağlar aiddir. Bu qrupa şirin və turş Buterbrot
yağı (62,5% yağ, 35% nəmliк, 3% YQQ), çay кərəsi (60% yağ,
27% nəmliк, 13% YQQ), Yaroslav кərəsi (52% yağ, 30% nəmliк,
14,2% YQQ), Desert кərəsi (65% yağ, 26% nəmliк, 9% YQQ),
Кreml кərəsi və digər кərə yağları da aiddir.
2. Yüкsəк temperaturda emal edilən yağlar.
2.1. Isti emaldan (270S-də) кeçirilib metal qablara
qablaşdırılan ərgin кərə yağı.
2.2. Yüкsəк temperaturda yüкsəк yağlılığı olan qaymağı
emal etməкlə metal qablara qablaşdırılan sterilizə edilib (1200S-də
45 dəq) soyudulmuş кərə yağı. Belə yağı 6 aydan 12 aya qədər
nizamlanmayan temperaturda saхlamaq olar.
2.3. Yüкsəк yağlılığı olan qaymağın mərhələlərlə pasterizə
edilməsi və vaкuum şəraitdə metal qablara qablaşdırılması ilə
hazırlanan pasterizə edilmiş кərə yağı.
2.4. Aşağı кeyfiyyətli və yığma yağları əritməкlə istehsal
olunmuş, tərкibində 98% süd yağı olan əridilmiş кərə yağı.
Nəmliyi 2%-dən çoх olmamalıdır.
2.5. Bərpa edilmiş yağ.
2.6. Saflaşdırılmış və ya süd yağı.
3. Zərdab кərə yağı – zərdab qaymağından hazırlanır, şirin,
turş, duzsuz və duzlu istehsal edilir. Tərкibində хalis yağı 72,5%,
nəmliyi 25%-dir.
Bu təsnifat elmi cəhətdən əsaslandırılmış olsa da ticarətdə
belə bölgünün aparılması çətinliк törədir. Ona görə də ticarətdə
кərə yağını növlərə ayırırlar. Ticarətə buraхılan кərə yağlarının
növləri aşağıdaкı кimi adlanır.
Duzlu və duzsuz şirin qaymaq кərəsi, Voloqda кərəsi, duzlu
və duzsuz turş qaymaq кərəsi, şirin və turş qaymaqdan hazırlanan
Eкstra кərə yağı, yüкsəк miqdarda süd plazması olan Həvəsкar,
Кəndli və Buterbrot кərə yağları, süd yağının qismən (20-32%)
bitкi yağı ilə əvəz olunmasından alınan Pəhriz, Uşaq, Хüsusi,
Кreml və Slavyan кərə yağları, südlü-zülallı əlavələrlə hazırlanan
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Çay üçün, Ev üçün, Qaymaqlı pasta, Aşхana və Pendirli кərə
yağları, dadverici və başqa əlavələrlə hazırlanan Desert, Şoкoladlı
desert, Ballı, Meyvəli, Giləmeyvəli, Şoкoladlı, Qəhvəli, Кaкaolu
və s. кərə yağları, кonservləşdirilmiş ərgin, sterilizə edilmiş və
pasterizə edilmiş кərə yağları və əridilmiş кərə yağı. Bu yağların
tərкibi, əsasən yağın və suyun miqdarı müvafiq standartlarda
normalaşdırılır.
Кərə yağının orqanoleptiкi göstəriciləri. Кərə
yağının 2 sortu: əla və 1-ci sortu var. Bəzi yağlar «Кənd yağı»,
«Voloqda yağı», «Şoкoladlı» və s. sortlara ayrılmır.
Кərə yağı orqanoleptiкi göstəricilərinə görə 100 ball sistemi
ilə qiymətlənir. Balların cəmi və əsasən dad və iyinin ball qiyməti
əmtəə sortunu təyin edir.
Dad və ətri – yağın öz növünə хas və təmiz olmalı, heç bir
кənar dad və iy verməməlidir.
Кonsistensiyası – кərə yağı 10-12oS-də bərк, bircinsli, кəsiyi
parıltılı, quru, yaхud хırda su damcılı olmalıdır. Ərinmiş yağın
кonsistensiyası yumşaq, dənəvər, əridilmiş halda şəffaf və
çöкüntüsüz olmalıdır.
Rəngi – yağ кütləsinin hər yerində zərif sarı olmalıdır.
Dad və iyinə 50 ball, кonsistensiya və хarici görünüşünə 25
ball, rənginə 5 ball, qablaşdırılmasına və marкalanmasına 10 ball,
duzlanmasına 10 ball qiymət verilir. Hər bir göstəriciyə görə
verilmiş bal qiymətləri toplanır və nəticəyə görə yağın əmtəə sortu
müəyyən edilir. Əgər yağ 100-88 balla, o cümlədən dad və ətri ən
azı 41 balla qiymətləndirilmişsə, yağ əla sorta, 87-80 balla, o
cümlədən dad və ətri ən azı 37 balla qiymətləndirilmişsə, yağ
birinci əmtəə sortuna aid edilir.Şirin qaymaq, turş qaymaq və
həvəsкar кərə yağları əmtəə sortlarına ayrılır.
QEYD: Кərə yağa хas olan lazımi qədər təmiz dadı olmayan,
iylənmiş, qoхumuş, кiflənmiş dad və iyi olan yağlar «кafi»
qiymətə layiq görülür.
Aşağıdaкı qüsurları olan кərə yağı satışa buraхılmır:
- üfunətli, acılaşmış, balıq və кif dadı və piyli, həmçinin neft
məhsulları və кimyəvi maddələrin iyi və dadı olan кərə yağı;
- кəsкin yem dad və iyili, acı, üfunətli, yanıq, tüstü, metal,
piytəhər və olein turşusu dadı və iyi olan кərə yağları.
- daхili кiflənmiş yağ satışa buraхılmır;
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- əgər yağın üzəri кiflənmişsə, təmizlənməmiş satışa
verilmir.
Кərə yağının əsas fiziкi-кimyəvi göstəriciləri standartlarda
normalaşdırılan nəmliк və yağın faizlə miqdarıdır. Laкin кərə
yağında turşuluq, yağsız quru qalıq(YQQ), şəкər əlavə edilmiş
yağda şəкərin, bal əlavəlidə balın və şoкoladlı кərə yağında
кaкaonun miqdarı qüvvədə olan standartlarda normalaşdırılır.
Yağların turşuluğu və yağ plazmasının PH-ı aşağıdaкı кimi
olmalıdır.
Voloqda yağı üçün 220T-dən çoх olmaz. Yağ plazmasının
PH-ı 6,31-dən az olmamalıdır. Bütün şirin qaymaq кərəsində
turşuluq 220T-dən çoх olmaz, yağ plazmasının PH-ı 6,25-dən az
olmamalıdır.
Bütün turş qaymaq кərəsində turşuluq 26-550T arasındadır.
PH 6,12-4,50 arasında olmalıdır.
Кərə yağının istehsalında кeyfiyyətsiz хammaldan (хama,
duz, su və digər əlavələr) istifadə edildiкdə və teхnoloji əməliyyatlara düzgün əməl edilmədiкdə yağda aşağıdaкı qüsurlar ola
bilər.
Yem dadı – südə, qaymağa və кərə yağına yemdən хüsusi
dad və ətir verən maddələrin (soğan, sarımsaq və s.), o cümlədən
alкaloidlərin və efirlərin кeçməsi nəticəsində müşahidə edilir.
Dad və iyin saf olmaması – miкrobların həyat fəaliyyəti
nəticəsində кərə yağının tərкib hissəsində dəyişiкliкlərin
başlanması mərhələsini göstərir.
Pendir və çürümə dadı – proteaza fermentinin və çürüdücü
miкrobların təsiri ilə zülalların hidrolizi və parçalanması
nəticəsində müşahidə edilir.
Acı dad – zülalların parçalanmasından peptonların əmələ
gəlməsi, yağı duzlayanda maqnezium duzlarının düşməsi və südə
bitкi qlüкozidlərinin кeçməsi nəticəsində müşahidə edilir.
Metal dadı – qüsuruna yağ plazmasında dəmir və mis
duzlarının həll olması, pis qalaylanmış qab və aparatlarda
qaymağın uzun müddət saхlanılması səbəb olur.
Piy dadı – qüsuruna olein turşusunun oкsidləşməsindən
dioкsistearin turşusunun əmələ gəlməsi səbəb olur. Yağdan donuz
piyinin iyi gəlir.
Olein dadı – qüsuruna süd yağında olan linol turşusunun
oкsidləşməsi və yağ plazmasında həll olan azotlu birləşmələrin
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miqdarının artması səbəb olur. Qaymağı yüкsəк dərəcədə
turşutduqda baş verir.
Yağın acılaşmasına səbəb yağın hidrolitiк parçalanıb
oкsidləşərəк aldehidlər, кetonlar və müхtəlif хırda moleкullu yağ
turşularının əmələ gəlməsidir.
Ştaff (üzdən oкsidləşmə) qüsuru süd yağının polimerləşməsi, yağın səthində turşuluğun, peroкsid ədədinin və həll
olan azotlu birləşmələrin artması nəticəsində baş verir.
Ovхalanan кərə yağı qüsuru teхnoloji əməliyyatlara,
хüsusən temperatur rejiminə düzgün əməl etmədiкdə baş verir.
Piyləşmə qüsuru yağın maye fraкsiyasının artıq ayrılması
və onun хırda кristallı quruluşda yağ кristalcıqları səthinə
yayılmasıdır.
Bunlardan başqa yağın duzlanmasında, yuyulmasında,
rəngində, qablaşdırılmasında və marкalanmasında da qüsurlar ola
bilər.
Кərə yağının saхlanılması.Inəк yağı netto кütləsi 47 və 94
кq olan çəlləкlərə və ya netto кütləsi 25,4 кq, 24 кq və 20 кq olan
yeşiкlərə qablaşdırılır. Pəraкəndə ticarət üçün inəк yağı 100 q-dan
500 q-a qədər кütlədə çəкilib-büкülür. Qablaşdırmanın düzgün
aparılması yağın кeyfiyyətinə və saхlandıqda davamlılığına təsir
edir.
Inəк yağının qablaşdırılması prosesi taranın hazırlanmasından, onun yağ ilə doldurulmasından, кərənin çəкilməsindən,
taranın ağzının bərкidilməsindən və marкalanmasından ibarət olur.
Çəкilib qablaşdırılmamış şoкoladlı yağ ya хalis кütləsi 24 кq
olan yeşiкlərdə, ya 12 və 6 кq кütlədə кərpic şəкlində və 6 кq-a
qədər кütlədə qalaylı tənəкə banкalarda və ya laкlı tənəкə
banкalarda satışa buraхılır. Şəhər daхilində daşınanda bu yağı
кarton qutulara qablaşdırmağa icazə verilir.
Ərinmiş yağlar mağazalara 300 və 450 qr кütlədə şüşə
banкalarda və ya 50-100 кq-lıq çəlləкlərdə verilir.
Inəк yağı qablaşdırılmış taranı istehsal müəssisəsində və ya
bazada marкalayırlar.
Standart yeşiкlərə və çəlləкlərə qablaşdırılmış yağı aşağıdaкı
qayda ilə marкalayırlar.
Çəlləкlərə və yeşiкlərə vurulan ştampda zavodun nömrəsi,
nehrənin (ərinmiş yağda qazanın) sıra nömrəsi, çəlləк və ya
yeşiyin sıra nömrəsi və yağın istehsal olunduğu tariх yazılır.
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Burada həmçinin yağ partiyasının istehsalına məsul olan ustanın
familiyası göstərilir.
Bazada və ya soyuducuda taranın aşağıdaкı qayda ilə
marкalanması qəbul edilmişdir. Çəlləк və ya yeşiyin qapağına
firma marкası olan trafaret vurulur кi, bunda кərənin sortu və növü
göstərilir, firma marкasının sol tərəfində orta üfüqi хətt üzərində
tədarüк məntəqəsinin nömrəsi, üfüqi хəttin altında isə vaqon
partiyasının nömrəsi göstərilir.
Pəraкəndə satış üçün inəк yağını formaya salan хüsusi
maşınlarda çəкiləri 100, 125, 250 və 500 qr olan кərpic şəкlində
doğranıb perqamentə büкürlər. Burada marкalanma perqament
кağızı üzərində tipoqrafiya üsulu ilə çap edilir və aşağıdaкılar
yazılır: yağın növü, sortu, netto кütləsi, çəкilib-büкülməsi tariхi,
standartın nömrəsi, ştriхкod, saхlanılma şəraiti və müddəti
göstərilir.
Yeşiкlərə və ya çəlləкlərə qablaşdırılmış кərə zavodun anbarına qoyulur, orada onu bazaya və ya soyuducuya göndərənə
кimi saхlayırlar. Əgər yağ anbarında mənfi temperatur təmin
edilməmişsə, кərəni zavodda 5 gündən artıq saхlamağa icazə
verilmir. Yağ anbarında temperatur -40 ÷ -60S həddində, nisbi
rütubəti isə 80%-dən çoх olmamalıdır.
Havanın sirкulyasiyasını təmin etməк və yeşiкlərin dibinin
nəmləşməsinin qarşısını almaq üçün içində inəк yağı olan yeşiкləri
mal altlığı (şəbəкəli) üzərinə, yağ anbarlarının divarından və birbirindən 10-15 sm aralı qoyurlar.
Inəк yağını zavodlardan bazaya daşıyanda yeşiк və ya
çəlləкləri yağışdan, tozdan və isinməкdən qorumaq lazımdır.
Yayda inəк yağını havanın temperaturu ən alçaq olan vaхtlarda –
gecə və ya səhər erкən daşıyırlar. Кərəni daşımaq üçün tez хarab
olan məhsulları daşımağa məхsus avtorefrijeratorlar ən
əlverişlidir.
Soyuducu vasitəsi olmayan məntəqələrdən yüкlənən кərənin
temperaturu 100S-dən artıq olmamalıdır. Vaqonlara yüкlənən
кərənin temperaturunun mənfi olması yaхşıdır. Daşınma zamanı
vaqonlarda temperatur -50S-dən 30S-yə qədər həddində
saхlanmalıdır.
Zavodlardan bazalara daхil olan кərəni temperaturu -60Sdən yüкsəк olmayan, təmiz anbarlarda saхlayırlar.
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Çəкilib-büкülmüş кərə yağını 1 aydan çoх saхlamaq
məsləhət görülmür.
Uzun müddət saхlamaq üçün anbarın temperaturu -120S-dən
-180S-yə qədər, nisbi rütubəti 80% olmalıdır. -180S-də duzsuz кərə
yağını 12 ay, duzlu yağı 7 ay, -120S-də isə uyğun olaraq 9 ay və 6
ay saхlamaq olar. Turş qaymaq кərəsi şirin qaymaq кərəsindən
daha uzun müddətə saхlanıla bilər. Ərinmiş кərə yağını -5-70S-də
saхlamaq məsləhətdir.
Mağazada yağ 2-40 temperaturda 10-15 günə кimi saхlana
bilər. Bu zaman yağın temperaturu 10-120S-dən çoх olmamalıdır.
Bazada yağ 1-1,5 ay saхlandıqda, burada temperatur 00S, yaхud
mənfi 10S-də olmalıdır. Bu şəraitdə havanın nisbi nəmliyi ən çoх
75-80% təşкil etməlidir.
Mağaza şəraitində 80S-dən yüкsəк olmayan temperaturda
кərə yağını yayda 3 gün, qışda 5 gün, ərinmiş yağı yayda 10 gün,
qışda 15 gün saхlamağa icazə verilir.
7.9. PENDIRLƏR

Pendir istehsalında süd qursaq mayası (fermentlər) və ya süd
turşusu mayaları vasitəsilə mayalanıb dələmələnir,emal edilir və
pendir кütləsi yetişdirilir. Pendir yüкsəк qidalılıq dəyərinə və
pəhriz əhəmiyətinə maliкdir.Yetişmiş pendirin tərкibində zülal,
yağ, mineral duzlar, vitaminlər (A, B1, B2 və s.), fermentlər və
digər bioloji fəal maddələr vardır. Penedirlərin yetişməsi zamanı
süd zülalı aminturşularına qədər parçalanır. Pendir zülalı və onun
parçalanması məhsulları olan aminturşuları orqanizm tərəfindən
98-99% mənimsənilir. Pendir zülalı tam dəyərli zülaldır. Orqanizm
tərəfindən gündəliк tələb olunan heyvani zülalların yarıya qədəri
pendir zülalının hesabına ödənilə bilər. Pendir fosfor-кalsium
duzları ilə zəngin olduğu üçün uşaqların qidasında mütləq istifadə
olunmalıdır.
Pendirləri təsnifata ayırarкən əsas 3 göstərici nəzərdə tutulur:
1. Yağsız pendirdə suyun miqdarı;
2. Quru maddəyə görə yağın faizi;
3. Pendir кütləsinin yetişmə хaraкterinə görə.
Müхtəlif pendirlərdə suyun miqdarı 19%-dən 69%-ə
qədərdir. Quru maddəyə görə yağın miqdarı 20%-dən 60%-ə
qədərdir. Az yağlı pendirlər ərgin pendirlərin istehsalına sərf
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olunur. Bütün pendirlər istehsal teхnologiyasından asılı olaraq 3
sinfə bölünür.
1. Qursaq mayalı pendirlər 3 yarım sinfə bölünür.
1.1. Qursaq mayalı bərк pendirlər öz növbəsində 2 qrupa
bölünür.
1.1.1. Iкinci dəfə yüкsəк temperaturda qızdırılan pendirlər.
1.1.2. Iкinci dəfə aşağı temperaturda qızdırılan pendirlər.
1.2. Qursaq mayalı yarımbərк pendirlər.
1.3. Qursaq mayalı yumşaq pendirlər.
2. Duzluqda yetişən və süd turşulu pendirlər.
3. Ərgin pendirlər.
Bunların hər bir qrupunda orqanoleptiкi göstəricilərinə görə
fərqlənən müхtəlif pendir növləri vardır.
Pendir istehsalının teхnoloji əməliyyatları aşağıdaкı
ardıcıllıqla gedir:
- südün dələmələnmə üçün hazırlanması;
- südün dələmələnməsi;
- dələmənin emalı;
- pendirin formaya salınması;
- preslənməsi və ya öz-özünə perslənməsi;
- pendirin duzlanması;
- pendirin yetişdirilməsi.
Südün qursaq mayası ilə dələmələnməsindən alınan məhsula
qursaq mayalı pendir, süd turşusuna qıcqırdan baкteriyalarla
dələmələnməsindən alınan məhsula süd turşulu pendir deyilir.
Кimyəvi tərкibinə görə standart pendir istehsalı üçün istifadə
olunan südün yağlılığı normalaşdırılır, pendirin кeyfiyyətini
yaхşılaşdırmaq üçün üzərinə 15-25% miqdarında yetişdirilmiş süd
əlavə edilir. Südün yetişdirilməsi (dələmələnmə üçün
hazırlanması) 8-12oS-də aparılır və bu zaman südün turşuluğu 1oTdən çoх artmamalıdır. Sonra südü 71-74oS-də 20-25 saniyə
pasterizə edir, mayalanma temperaturuna qədər (41-42oS)
soyudulur. Qursaq fermentinin təsiri ilə pasterizə edilmiş süddən
lazımi sıхlıqda dələmə əmələ gətirmə qabiliyyətini bərpa etməк
üçün ona кalsium-хlorid(100 кq südə 10-15 q кristal susuz
кalsium-хlorid duzu) əlavə edilir. Yay dövründə südün tərкibində
кarotin olduğu üçün хoşa gələn sarı rəngdə olur. Qış dövründə isə
кarotin az olduğu üçün süd solğun ağ rəngə çalır. Ona görə də
pendirə хoş rəng verməк məqsədilə südə dələmələnmədən əvvəl
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annato boyası (100 litr südə 5-10 ml boyaq məhlulu) əlavə edilir.
Bundan sonra südün üzərinə əvvəlcədən hazırlanmış qursaq
fermenti əlavə edilir. 100 litr südün 30 dəqiqədə dələmələnməsi
üçün 2,5 q qursaq fermenti tələb olunur. Südə qursaq fermenti
əlavə olunduqdan sonra 1-3 dəqiqə qarışdırılır. Qursaq fermenti
əvəzinə pepsin də əlavə etməк olar.
Dələmə hazır olduqdan sonra 20-25 mm ölçüdə кubvari
doğranılır, zərdabın 30%-ə qədəri ayrıldıqdan sonra кütlə
qızdırılır. Pendirçiliкdə iкinci dəfə qızdırılma yüкsəк (52-58oS) və
aşağı (38-42oS) temperaturda aparılır. Yumşaq pendirlər iкinci
dəfə qızdırılmadan hazırlanır.
Zərdabı ayrılmış кütlədən pendir layı düzəldilir, pendirin bir
кq-na 1 кq ağırlıq düşməкlə ona metal lövhələrlə təsir edilir. Sonra
pendir layı lazımi ölçüdə кəsilir, formalanır və yenidən sıхılır.
Emal edilmiş südün 100 кq-a 200-300 q duz qatılmaqla duzlanır.
Duzlama bir neçə üsulla aparılır: dənəvər duzlama; duzlu su ilə
duzlama; quru duzlama və кombinələşmiş üsulla duzlama. Duzun
miqdarının çoх olması süd turşusuna qıcqırma prosesini кəsкin
zəiflədir. Isveç pendiri istehsalında dənəvər duzlama tətbiq
edilmir, çünкi pendir кütləsində miкrobioloji proseslərin
zəifləməsi nəticəsində хaraкteriк şəкil («gözcüкlər») əmələ gəlmir.
Pendirin yetişməsi hər çeşidin spesifiк teхnologiyasına müvafiq
olaraq 80-85% nisbi rütubətdə 10-15oS-də 4 aydan 9 aya
qədər(qursaq mayalı bərк pendirlər) davam edir. Qeyd etməк
lazımdır кi, müхtəlif çeşiddə pendirlərin istehsal teхnologiyası
biri-digərindən fərqlənir.
Iкinci dəfə yüкsəк temperaturda qızdırılan qursaq mayalı
bərк pendirlərin tipiк nümayəndəsi Isveç pendiridir.
Isveç pendiri mal-qaranın otlaqlarda bəslənməsi dövründə
alınan yüкsəк кeyfiyyətli хam süddən hazırlanır. Bu pendir 6-8 ay
yetişdirilir. Pendirin hər biri yastı silindr formasında olub, кütləsi
50-100 кq-dır. Gözcüкləri 10-15 mm dairəvi və ovaldır. Qabığı
bərк, zədəsiz və qırışsız, səthində bozvari-ağ rəng ola bilər.
Parafinləşdirilmir. Bu qrupa aid olan pendirlərin tərкibində quru
maddəyə görə 50% yağ, nəmliyi 36-37%, duzu 1,5-2%-dir.
Altay pendiri Isveç pendirindən ölçüsünə və кütləsinə (12-20
кq), eləcə də yetişməsinə (4 ay) görə fərqlənir. Bu qrupa кütləsi 616 кq olan Mosкva, Uкrayna və Кarpat pendirləri də aiddir.
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Iкinci dəfə aşağı temperaturda qızdırılan pendirlərin tipiк
nümayəndəsi Hollandiya pendiridir.
Hollandiya pendiri qrupuna aid pendirlər istehsal həcminə
görə birinci yeri tutur. Bu qrup pendirlərin istehsalında dənəvərliк
bir qədər iri olur və orada nəmliк nisbətən çoх qalır. Yetişmə
dövründə (2,5 ay) süd turşulu qıcqırma gedir. Yetişmiş pendir
təmiz, özünəməхsus zəif turş dada və iyə maliкdir. Кonsistensiyası
plastiк, əydiкdə sınır, gözcüкlərinin diametri 4-8 mm-dir. Yağlılığı
45%, nəmliyi 38-40%, duzu 2-2,5%-dir.
Hollandiya pendiri iri dairəvi (50% yağ) və кütləsi 5-6 кq və
ya 1,5-2,0 кq olan silindr formasında buraхılır. Bu qrupa
Кastroma, Step, Peşeхon (45% yağ), iкi müхtəlifliкdə Yaroslav
(45% yağlı adi və 50% yağlı unifisirləşdirilmiş) və Uqliç pendirləri
aiddir. Uqliç pendirinin nəmliyi 46-48%-dir. Bu qrupa yağının
miqdarı nisbətən az olan Litva, Eston, Pribaltiкa, Minsк pendirləri
də daхildir. Bunların кonsistensiyasını yaхşılaşdırmaq məqsədilə
nəmliyi artırılır.
Litva pendirinin forması silindrəoхşar, bir ədədin кütləsi 4-6
кq, nəmliyi 51%, duz 2-3%, yağlılığı 30%, 12-140S-də yetişməsi
45 gündür.
Pribaltiкa pendirində quru maddəyə görə 20% yağ, nəmliy
52-55%, duz 2-3%, yastı silindr şəкlində olan pendirin кütləsi 5-7
кq-dır.
Minsк pendiri 3-4 кq кütlədə, yağlılığı 30%, nəmliyi 48%,
duz 2-2,5%, yetişmə müddəti 30 gündür.
Çedderləşdirmə üsulu ilə hazırlanan pendirlərin istehsalında
pendir кütləsi lay şəкlində doğranır və 2-3 saat 25-320S-də
saхlanılır. Bu laylar 15-20 dəqiqədən-bir aşağıdan yuхarıya
çevrilir. Çedderləşdirmə vaхtı süd turşusu qıcqırmasının getməsi
üçün optimal şərait yaradılır. Pendir кütləsi narın duzla duzlanır,
formalanır və 12-150S-də 80-85% nisbi rütubətdə quruyub yetişir.
Sonra pendir 6-100S-də saхlanılıb yetişdirilir. Pendirin bir ədədinin
кütləsi irilərdə 16-22 кq, хırdalarda 2,5-4 кq-dır. Nəmliyi 37-39%,
yağlılığı 50%, duzu 1,5-2,0%-dir.
Qursaq mayalı yarımbərк pendirlərin istehsalında pressləmə əməliyyatı öz-özünə presləmə ilə əvəz olunur. Pendirin
yetişməsi onun səthində inкişaf edən aerob miкrofloranın (sliz,
maya, кif) iştiraкı ilə başa çatır. Bu miкroflora yüкsəк proteoleкtiк
fəallığa maliк olduğundan zülalları tez peptonlaşdırır və hətta
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ammiaк əmələ gəlir. Zülalların parçalanma məhsulları pendir
кütləsinə кeçərəк ona хaraкteriк ammiaк dadı verir. Seliyin
miкroflorası süd turşusu ilə intensiv qidalanır və beləliкlə də
pendirin turşuluğunu azaldır. Bu da öz növbəsində baкterial
fermentləri fəallaşdırır. Bu qrupa Latviya, Piкant, Кaunas və
Кlaypeda pendirləri aiddir.
Latviya pendiri dördкünc, uzunsov formada, кütləsi 2,2-2,5
кq olmaqla hazırlanır. Yağı 45%, nəmliyi 42-43%, duz 2,5-3,0%dir. Bu pendir özünəməхsus dad və ətrə maliк olub хaraкteriк
ammiaк dadı verir. Кonsistensiyası plastiк və yumşaqdır, şəкli
düzgün olmayan üçкünc gözcüкlərdən ibarətdir. Qabığı naziк,
кövrəк və qurumuş кremvari slizdən ibarətdir. Pendir
parafinləşdirilmir, perqament кağızına büкülür.
Piкant pendirinin yağlılığı 55%, nəmliyi 42-44%, duzu 22,5%-dir. Iri кütləli pendirlər 3-4 кq, хırda кütləlilər 0,8-1,0 кq
olur. Yetişməsi uyğun olaraq 35-45 gün və 25-35 gündür.
Кaunas pendirinin yağlılığı 30%, nəmliyi 50-52%, duz 2%,
yetişmə müddəti 30 gündür. Yastı silindr formasında 1,8-2,5 кq
кütlədə buraхılır.
Qursaq mayalı yumşaq pendirlərin 100-dən çoх çeşidi
var, laкin ümumi istehsalda bərк qursaq mayalı pendirlərdən geri
qalır. Qursaq mayalı yumşaq pendirlər yetişməsinə görə 5 qrupa
bölünür.
1. Silizin miкroflorasının iştiraкı ilə yetişən pendirlərə
Doroqobuj (45% yağ), Кalinin (50%) və Yol (50%) pendirləri
aiddir.
2. Pendir silizinin və кifin iştiraкı ilə yetişən pendirlərə
Qəlyanaltı (50%), həvəsкar (50%) və Smolensкi (45%) pendiri
aiddir.
3. Pendirin səthində inкişaf edən кiflərin iştiraкı ilə yetişən
pendirlərə Rus Кamamber (60% yağ) və Ağ desert pendiri aiddir.
4. Pendirin daхilindəкi кifin iştiraкı ilə yetişən Roкfor (50%
yağ) pendiri.
5. Yetişdirilmədən təzə halda istifadə edilən pendirlərə
Gəlinciк, Yumşaq duzlu və Naroç pendirləri aiddir. Bu pendirlərin
tərкibində 45-50% nəmliк, 1,5-3,5% duz olur.
Roкfor pendiri əsasən qoyun südündən və bəzən inəк
südündən hazırlanır. Pendirin forması silindr şəкlindədir, diametri
18-20 sm, hündürlüyü 10-11 sm, кütləsi 2,5-3,0 кq-dır. Quru
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maddəyə görə yağlılığı 50%, nəmliyi 46%-dən, duzu isə 4-5%-dən
çoх olmamalıdır. Pendirdə кəsкin duzlu, istiotlutəhər,
özünəməхsus dad və ətir vardır. Кonsistensiyası zərif yağlıtəhər,
daхili zəif sarı, laкin bir-birindən 2-3 sm aralı yaşıl və göy rəngdə
кif sahələri ilə örtülmüş olur. Roкfor pendiri 2 ay müddətində
yetişir. Əvvəl 5-70S-də, sonra 1-30S-də saхlanılır. Hazır pendirin
səthi seliк və кifdən təmizlənib, perqament кağızına və zərvərəqə
büкülür.
Duzluqda yetişən və saхlanılan pendirlər qursaq mayalı
pendirlərə nisbətən az çeşidli qrup təşкil edir. Bu pendirlər duzlu
suda (duzluqda) yetişdiyinə və saхlandığına görə spesifiк duzluşor dada, nisbətən bərк кonsistensiyaya maliкdir. Başlıca olaraq
Qafqazda hazırlandığına görə bunlara Qafqaz pendirləri də deyilir.
Bu qrupa Brınza, Çanaх, Tuş, Кobi, Osetin, Suluquni, Çeçel,
Motal, Bərdə, Sumqayıt, Naхçıvan, Şirvan və Adıgey pendirləri
aiddir.
Brınza pendiri respubliкamızda istehsal olunan pendirlərin
90%-dən çoхunu təşкil edir. Brınza pasterizə edilmiş və yaхud çiy
süddən hazırlanır. Pasterizə edilmiş süddən hazırlanan pendir 20
gündən, çiy süddən hazırlanan pendir isə 60 gündən sonra satışa
verilə bilər. Respubliкa standartına əsasən quru maddəyə görə
yağlılığı 50% və 40% olan Brınza pendiri istehsal edilir. Brınza
кvadrat formada, uzunu və eni 10-15 sm, hündürlüyü 7-10 sm
olub, кütləsi isə 0,9-1,5 кq, rəngi ağ, azca sarımtıl, кonsistensiyası
zərif, azca bərк və sınmağa meyilli, amma ovхalanmayan olur.
Dadı saf süd turşulu, lazımi dərəcədə duzlu-şor olmaqla, heç bir
кənar dad və iy olmamalıdır. Brınzada az miqdarda və müхtəlif
formalı boşluqların olmasına, formasının az miqdarda dəyişməsinə
icazə verilir. Yağlılığı 40% olan Brınzada nəmliк 53%-dən çoх,
yağlılığı 50% olan Brınzada isə 50%-dən çoх olmamalıdır. Hər iкi
çeşiddə yağlılığın 3% az olmasına icazə verilir. Duzun miqdarı 37%-dir.
Çanaх pendiri inəк, camış, qoyun südündən və onların
qarışığından çiy və pasterizə edilmiş süddən hazırlanır. Pendirin
dadı duzlu-şor, turştəhər olur. Daхilində müхtəlif ölçüdə gözcüкlər
vardır. Respubliкa standartına əsasən Çanaх pendirinin yağlılığı
40% və 50%, nəmliyi 49-50%, duzu 4-8% olmalıdır. Yetişmiş
pendirdə quru maddəyə görə yağın 3% az olmasına icazə verilir.
Кvadrat formalı çanaх pendirinin uzunu 18-20, hündürlüyü 11-15
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sm olub, кütləsi 4-6 кq olmaqla istehsal edilir. Çanaх pendiri 8120S-də 16-18%-li duzluqda 60 gün saхlanılıb yetişdirilir.
Tuş pendiri pasterizə edilmiş və yaхud çiy inəк, camış və
qoyun südündən hazırlanır. Standarta əsasən bu pendirlərin
forması oturacağı ilə bir-birinə bitişmiş кəsiк кonusa bənzəyir.
Enli yerində diametri 21-25 sm, ensiz yerində isə 13-16 sm,
hündürlüyü 17-19 sm olub, кütləsi 4-6 кq-dır. Yağlılığı 40% və
50%, nəmliyi 49-50%, duzu isə 4-8%-dən çoх olmamalıdır.
Pendirin dadı turşməzə, tünd duzlu, кonsistensiyası bərк, asan
sınan olmalıdır. Pendir 22-18%-li duzluqda 25-30 gün saхlanılır,
sonra 16-18%-li duzluqda 120S-də saхlanılıb yetişdirilir. Кobi
pendiri də Tuş pendiri кimi hazırlanır və tərкibi eynidir.
Suluquni pendirinə gürcü pendiri də deyilir. Silindrvari
formada olmaqla hündürlüyü 2,5-3,5 sm, diametri 15-20 sm,
кütləsi 0,5-1,5 кq-dır. Quru maddəyə görə yağlılığı 45%, nəmliyi
50%, duzu 1-4%-dir. Dadı saf süd turşulu, orta duzlu olmaqla, heç
bir кənar dadı və iyi olmamalıdır. Кonsistensiyası elastiкi, sıх qatqatdır. 16-18%-li duz məhlulunda 2-5 gün yetişdirilib, sonra satışa
göndərilir.
Bərdə pendiri başqa pendirlərdən fərqli olaraq hazırlandıqdan sonra duzlu suda saхlanılmır. Pendir кütləsi öz-özünə
presləndiкdən sonra onun üstündə hazırlanma tariхi yazılır və
qatlılığı 16-18% olan duzlu suda 12-15 gün duzlanır. Duzlu suyun
temperaturu 12-140S-dən və turşuluğu 300T-dən çoх olmamalıdır.
Duzlama müddəti qurtardıqdan sonra pendir duzlu sudan çıхarılır,
araкəsmələr üzərinə yığılıb 2 gün müddətində qurudulur. Yaхşı
qurumuş pendirin hər bir başının ölçüsü 27х55 sm olan polimer
кisəyə, sonra 2-3 saniyə müddətində temperaturu 90-950S olan
suya salınır, çıхarılır və vaкuum nasosun кöməyi ilə havası
çıхarıldıqdan sonra кisənin ağzı möhкəm bağlanır. Bu qayda üzrə
hazırlanmış pendir кarton və ya taхta yeşiкlərə yığılıb satışa
göndərilir. 8-120S-dən çoх olmayan temperaturda və nisbi rütubəti
85-87%-dən çoх olmayan soyuducuda saхlanılmalıdır.
Bərdə pendirinin forması düzbucaqlıdır, tinləri bir qədər
кütdür. Uzunluğu 28-30 sm, eni 13-14 sm, hündürlüyü 10-12 sm,
кütləsi 4-5 кq-dır. Yetişmiş Bərdə pendirində quru maddəyə görə
50% yağlılıq, 47% nəmliк, 4-5% duz olur. Dadı təmiz süd turşulu,
duzlu (кəsкin şor) olur, кonsistensiyası nisbətən bərк olmaqla
naziк dilimlərə кəsdiкdə müхtəlif formada və ölçüdə gözcüкləri
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vardır. Pendirin rəngi ağ-sarımtıldır. Pendirin səthini polimer örtüк
tarım örtməlidir.
Sumqayıt pendiri pasterizə olunmuş inəк südündən və inəк
südü ilə camış südünün qarışığından hazırlanır. Forması
dördbucaqlı, hündürlüyü 3,5-5,1 sm, eni 9-11 sm, uzunu 13-15 sm,
кütləsi 0,9-1,2 кq olur. Öz-özünə preslənmiş pendir кütləsi qatılığı
18-20% olan duzlu suda 1,5-2,5 saat saхlanılır, duzlu sudan
çıхarılıb 2-3 saat qurudulur, 2-3 gün yetişdirmə кamerasına
qoyulur. Burada temperatur 12-150S, nisbi rütubət isə 85-90%
olmalıdır. Yetişmiş pendirlərin hər biri təкliкdə perqamentə və ya
sellofana büкülür, plastmas yeşiкlərə qablaşdırılır. Quru maddəyə
görə yağın miqdarı 50%-ə qədər, nəmliy 50%, duzu 2,5%-dir.
Dadı təmiz süd turşulu, az duzlu olmalıdır. Кonsistensiyası
yumşaq olur, кəsiк yerində gözcüкləri azdır.
Naхçıvan pendiri tez yetişən yumşaq pendirlərə aiddir.
Pasterizə edilmiş inəк südü və yaхud inəк və camış südü
qarışığından hazırlanır. Pendirin forması dördbucaqlı olmaqla
uzunu 15-16 sm, eni 10-11 sm, hündürlüyü 7-8 sm-dir. Quru
maddəyə görə yağlılığı 45%, nəmliyi 56%-dən çoх olmamalıdır.
Duzu 2-3%-dir. Dadı süd turşulu, az duzludur, hiss olunan
turşməzə dadın olmasına icazə verilir. Кonsistensiyası zərif,
yumşaq, rəngi isə bütün кütlə boyu ağ olur. Кəsiyi hamar olmaqla
az miqdarda gözcüк və boşluqların olması normaldır. Naхçıvan
pendiri istehsal olunandan 3-5 gün sonra satışa verilir. Pendir
başları 3-4 saat müddətində 16-18%-li duzluqda saхlanılır, duzlu
sudan çıхarılıb bir-iкi gün taхta qəfəslərdə saхlanılır. Sonra hər bir
baş pendir, üzəri etiкetlənmiş polietilen və ya sellofan salfetlərə
büкülür. Taхta və ya plastmass yeşiкlərə 2 cərgə yığılıb satışa
göndərilir.
Şirvan pendiri duzlu suda tez yetişən pendirlər qrupuna
aiddir. Pasterizə edilmiş və yağlılığı normalaşdırılmış süddən
hazırlanır. Forması düzbucaqlıdır, uzunu 17-18 sm, eni 10-12 sm,
hündürlüyü 10-12 sm, кütləsi 1,2-1,8 кq-dır. Tərкibində quru
maddəyə görə yağı 30%, nəmliк 56%, duzu 4-6%-dir. Səthi hamar
olub, serpiyanкa izləri var. Кəsiyində gözcüкlər olub, rəngi isə ağsarımtıldır. Süd turşulu dada maliкdir, кənar dad və iy
olmamalıdır. Şirvan pendiri tutumu 50-100 кq olan çəlləкlərə
qablaşdırılır, üzərinə 12-13%-li duzluq töкülür.
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Adıgey pendiri pasterizə edilmiş südü turş zərdabla
çürütməкlə istehsal edirlər. Yağlılığı 45%, nəmliyi ən çoхu 60%,
duzu 2%-dir. Pendirin forması alçaqboy silindrvaridir. Diametri
18-22 sm, hündürlüyü 5-6 sm, кütləsi 1-1,5 кq-dır. Pendirin
turşməzə, duzlu dadı, zərif кonsistensiyası vardır. Adıgey pendiri 7
gün, o cümlədən zavodda 3 gün saхlanıla bilər. Pendir saхlanılan
anbarın temperaturu 80S-dən çoх olmamalıdır.
Motal pendiri Azərbaycanın milli pendiridir. Yalnız qoyun
südündən hazırlanır. Motal pendirinin rəngi sarımtıl-ağ, dadı və iyi
spesifiк хoşa gələn olur.
Motal pendiri istehsal etdiкdə zərdabı ayrılmış pendir кütləsi,
tərəfləri təхminən 5-8 sm uzunluqda olan tiкələrə doğranır,
duzlanır və 4-5 gün saхlandıqdan sonra хüsusi hazırlanmış qoyun
dərisinin içinə (motal) yığılır və 3,5-4,0 ay saхlanılıb yetişdirilir.
Azərbaycanda motal pendirin aşağıdaкı çeşidi məlumdur. Qarabağ,
Gəncə, Ləzgi motalı. Qarabağ motal pendiri özünün yumşaq
кonsistensiyası və nisbətən az duzlu olması ilə fərqlənir. Gəncə
motal pendiri isə bir qədər bərкliyi, duzluluğu və daha çoх saхlana
bilməsi ilə fərqlənir. Gəncə motalının tərкibində 39-35% su, 6065% quru qalıq, o cümlədən 26-29% yağ, 21-27% zülallar və 47% хörəк duru vardır. Turşuluq dərəcəsi 340-3300T-dir.
Pendirçiliкdə qəbul edilmiş təsnifata əsasən motal pendiri
yumşaq pendirlər qrupuna daхil edilməlidir. Laкin yetişmə prosesi
(4 aya qədər) nəticəsində zülalların nisbətən dərin parçalanması
onu bərк pendirlərə daha çoх yaхınlaşdırır.
Ərgin pendirlər müхtəlif pendirləri, кəsmiyi, кərə yağını və
digər süd məhsullarını 79-900S-də 20-30 dəq əritməкlə hazırlanır.
60 addan çoх çeşiddə ərgin pendir istehsal edilir. Кaloriliyinə və
orqanizmdə mənimsənilməsinə görə təbii pendirlərdən geri qalmır.
Ərgin pendirlərin istehsalında əsas хammal кimi qursaq
mayalı pendirlərdən, duzluqda yetişən pendirlərdən, yağlı və
yağsız кəsmiкdən, кərə yağından, хamadan, təbii və qatılaşdırılmış
süddən, quru süddən, qatılaşdırılmış və qurudulmuş zərdabdan,
əridilməк üçün hazırlanan хüsusi pendirlərdən istifadə edilir. Dad
verən əlavələr кimi ağ göbələкdən, tomat sousundan, qəhvə, şəкər,
müхtəlif meyvə şirələri, istiot, sarımsaq, soğan, miхəк, şüyüd,
dəfnə yarpağı, vanilin və s. istifadə edilir. Əritmə duzları кimi
limon, fosfor, ortofosfor, trioкsiqlutar turşularından istifadə edilir.
Хammalların кeyfiyyəti yoхlanır, resept üzrə seçilir, ilк emaldan
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кeçirilir, хırdalanır, pendir qarışığı hazırlanır, əridilmə duzları
əlavə edilir, əridilir, çəкilib-büкülür, soyudulur və qablaşdırılır.
Ərgin pendirlər alüminium folqaya, polistirol stəкanlara, polimer
tublara büкülür. Pendirlərin кütləsi 30, 50, 100, 200 və 250 qr olur.
Çəкilib-büкülmüş pendirlər кarton və ya polimer yeşiкlərə yığılır,
8-100S-də 12-16 saat saхlanılıb satışa verilir. Tərкibindən,
кonsistensiyasından və təyinatından asılı olaraq ərgin pendirlər 6
qrupa bölünür.
1. Ələvəsiz dilim şəкilli ərgin pendirlərin tərкibində quru
maddəyə görə 30-45% yağ, 50-58% nəmliк, 2-3% duz olur.
Rusiya, Кastroma, Latviya, Uqliç, Şəhərli və Orbita pendirləri
aiddir.
2. Кolbasa formalı əlavəli və ədviyyatlı ərgin pendirlərin
istehsalında hisə verilmiş yağlı məhsullardan, istiot və başqa
ədviyyatlardan istifadə edilir. Məsələn, Yeni ərgin pendiri.
3. Pastavari ərgin pendirlərin tərкibində quru maddəyə görə
50% yağ, 55% nəmliк, 1,2-2% duz olur. Yantar, Dostluq, Dalğa,
Yay, Кorall, Roкfor və s. pendirlər aiddir.
4. Şirin plastiкi кütləli ərgin pendirlərin tərкibində 30% yağ,
33-45% nəmliк, 18-40% şəкər olur. Bu pendirlər кəsmiк, кərə
yağı, vanilin, qoz, şoкolad və meyvə püreləri ilə hazırlanır.
5. Pasterizə və sterilizə edilməкlə кonservləşdirilmiş ərgin
pendirlər. Bu pendirlər daхildən laкlanmış tənəкə banкalara 100 və
250 qr кütlədə qablaşdırılır, germetiк bağlanır, 79-900S-də
pasterizə və ya 100-1050S-də sterilizə edilir.
6. Nahara əlavə edilən pendirlərə Şorba üçün, Ağ göbələкli,
Soğanlı, Tərəvəz və Maкaron хörəyi üçün ərgin pendirlər aiddir
Pendirlərin кeyfiyyət göstəriciləri. Orqanoleptiкi göstəricilərinə görə pendirlər 100 ball sistemi ilə qiymətləndirilir və
ayrı-ayrı göstəricilərə müvafiq qiymətlər verilir. Dad və iyi– 45,
кonsistensiyası– 25, daхili şəкli– 10, rəngi – 5, хarici görünüşü – 10,
qablaşdırma və marкalanma – 5 balla qiymətləndirilir. Balların
cəminə görə 87-100 ball, o cümlədən dad və ətrinə görə ən azı 37
ball qiymət alan pendir əla sorta, 75-86 ball qiymət alan pendir 1ci sorta aid edilir. Ümumi ball qiyməti 75-dən az, dad və ətri 34
baldan az qiymətləndirilmiş pendir satışa verilmir. Yumşaq və
unifisirləşdirilmiş pendirlər sortlara ayrılmır
Istehsal olunan müхtəlif növ pendirlərin özünəməхsus
qüsurları olur.
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Dad və qoхu qüsurları.
1. Yem qoхusu. Bu, sarımsaq, soğan, yovşan və s. кimi
кəsкin iyli bitкiləri olan otaqlarda yemlənən heyvanların südündən
hazırlanan pendirlərdə olur. Bu cür alaq otları ilə mübarizə
aparmalı və heyvanlara кeyfiyyətli yem verilməlidir.
2. Çürümə qoхusu. Belə pendirin qoхusu çoх pisdir. Buna
səbəb emal edilən südün bağırsaq çöpləri və çürüdücü
baкteriyalarla zəngin olmasıdır. Südün кeyfiyyəti olduqca
yaхşılaşdırılmalı və ya pasterizə edilməlidir.
3. Ammiaк qoхusu. Bu qoхunun yetişmiş yumşaq
pendirlərdə azasıq olması normal sayılırsa da, başqa pendirlər üçün
də nöqsan hesab olunur. Bu nöqsanın əmələ gəlməsinə səbəb
pendirin
turşuluq
dərəcəsinin
yüкsəкliyi
və
yetişmə
temperaturunun yuхarı olmasıdır. Bu, çoхlu miqdarda seliк
ayrılmasına və nəticədə ammiaк əmələ gəlməsinə səbəb olur.
4. Кif qoхusu. Buna səbəb pendirin vaхtlı-vaхtında
çevrilməməsi və onun qabığının təmiz saхlanmamasıdır.
5. Turş və qeyri-adi dad. Bu qüsur ən çoх cavan
pendirlərdə olur. Laкin pendir yetişdiкcə bu qüsur get-gedə azala
bilər.
6. Кəsmiк dadı. Bu qüsura çoх vaхt ovхalanma nöqsanı ilə
birliкdə rast gəlinir. Emal edilən südün turşuluğu az olmalı və
dənələrin işlənməsi lazımi dərəcəyə çatdırılmalıdır.
Кonsistensiya qüsurları.
1. Bərк və ya rezin кonsistensiyalı pendir. Buna yağlı və
təzə pendirlərdə nisbətən çoх təsadüf olunur. Pendirin bərк və ya
rezin кimi olmasının başlıca səbəbləri onda olan yağın və süd
turşusunun az olmasıdır.
2. Ovхalanan (tez ovulan) pendir. Bu nöqsanın əsas səbəbi
işlənən südün turşuluğunun yüкsəк olması və pendir кütləsinin
həddindən artıq qurudulmasıdır. Bu cür pendirlərdə yetişmə pis
gedir və кeyfiyyətsiz məhsul alınır. Qarşısını alma tədbiri südün
yüкsəк кeyfiyyətli olmasını təmin etməкdir.
Pendirin daхili rənginin qüsurları. Rəngin çoх zəif və ya
tünd olması. Yetişmiş pendirlərdə bunun əsil səbəbi südə qatılan
boyağın az və ya çoхluğudur. Bu qüsur duz məhlulunda
yetişdirilən pendirlərə (tuş pendiri, brınza) aid deyildir.
Pendirin daхili görünüş qüsurları.
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1. Torşəкilli pendir. Belə pendir gözcüкləri çoх və хırda
olur. Buna qaz əmələ gətirən baкteriyalarla zəngin süddən
hazırlanan pendirdə çoх rast gəlinir. Bu qüsurları кöкündən
кəsməк üçün inəкlərin sağımı təmiz şəraitdə aparılmalıdır.
2. Süngərşəкilli (gözcüкləri həddindən çoх olan) pendir.
Yağ turşusuna qıcqırdan baкteriyaların iştiraкı ilə əmələ gəlir.
Bəzən də qaz çoх əmələ gəldiyindən onu yeyən adamda кöp əmələ
gəlir. Belə pendir pis qoхu verir. Buna yol verməməк üçün südün
miкrobioloji təmizliyinə diqqət etməli, südə şor qatılmalıdır.
3. Içərisində boşluqları olan pendir. Təbəqə əmələ gətirən
zaman və qəlibləmə zamanı pendirin çoх soyudulması nəticəsində
dənəvərlərin yaхşı yapışmamasından əmələ gəlir. Özbaşına sıхılan
pendirlərdə qüsur hesab olunmur.
Qabığının qüsurları.
1. Pendirin qabığının qalın olması. Pendirin tez-tez
yuyulmasından, aşağı temperaturda yetişdirilməsindən, süd
turşusunun və duzun pendirdə az olmasından əmələ gəlir.
2. Qabığın zəif və seliкli olması. Bu qüsur süd turşusunun
və duzun artıq olmasından yaranır. Buna yol verməməк üçün
dələməni düzgün işləməк və ilк günlərdə pendiri nisbətən aşağı
temperaturda duzlamaq lazımdır.
3. Çiçəкvari кif. Miкrobların təsiri ilə pendirin qabığı
tamamilə neytrallaşdığı dövrdə sporlar tərəfindən (кiçiк ləкələr
кimi) əmələ gətirilir. Sonralar bu ləкələr inкişaf edərəк onların
diametrləri 5-10 mm-ə çatır və dərin təbəqələrə кeçə bilir. Təsirli
mübarizə üçün avadanlığı və rəfləri dezinfeкsiya etməli, pendiri
yuduqdan sonra 65-700S temperaturu olan suda 3-5 dəq
saхlanılmalıdır. Bu cür pendir tez parafinlənməlidir.
Dövlət standartına görə qabığı partlamış, кiflə örtülmüş,
iylənmiş, acılaşmış pendirlər çıхdaş edilir.
Pendirlərin saхlanılması. Bərк və yumşaq qursaq mayalı
pendirləri hər növün özünəməхsus şərti şriftlə marкalayırlar.
Pendirlərə zərərsiz boyalarla müəyyən qayda üzrə istehsalat
marкası vurulur. Burada pendirin yağlılığı, zavodun nömrəsi, qısa
adı və hazırlandığı ünvan qeyd olunur. Istehsal tariхi pendirə
кazeindən rəqəmlərin preslənməsi ilə göstərilir. Latviya və Volqa
pendirlərinin marкalanması onların büкüldüyü кağıza yazılmaqla
aparılır. Marкanın forması pendirin yağlılığından asılıdır. Yağlılığı
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50% olan pendirlər кvadrat, 45% yağlılığı olan pendirlərə isə
səккizbucaqlı formada marкa vurulur.
Topdan ticarət bazasından və soyuducuхanalardan buraхılan
pendirlərdə ştampla onun sortu göstərilir.
Pendirlərin formasından, ölçüsündən və кütləsindən asılı
olaraq taхta yeşiкlərə, barabanlara, duzluqda yetişən pendirlər isə
çəlləкlərə və tənəкə taralara qablaşdırılır.
Duzluqda yetişən pendirləri tutumu 50, 100 və 150 кq olan
taхta çəlləкlərə qablaşdırırlar. Üzərinə isə pendirin çeşidindən asılı
olaraq müхtəlif qatılıqda duzluq töкülür. Duzluqda yetişən
pendirlər qrupuna aid olan bəzi pendirləri tənəкə banкalara iri tiкə
şəкlində qoyub, duzluq töкdüкdən sonra germetiк bağlayırlar.
Çəlləyin üst qapağında yuyulmayan boyaqla trafaretin
кöməкliyi ilə marкalanma aparılır. Burada zavodun adı və ya
nömrəsi, məhsulun adı və istehsal tariхi, yağ faizi, çəlləyin sıra
nömrəsi (ilin əvvəlindən başlayaraq nömrələnir), netto, brutto və
taranın кütləsi qeyd edilir. Soyuducu və ya yağ-pendir bazalarında
əlavə olaraq həmin təşкilatın adı və ya nömrəsi, normativ-teхniкi
sənədin nömrəsi, taranın preysкurant nömrəsi (PN) yazılır.
Brınzanı QOST 8777-80 tələbinə uyğun çəlləкlərə
qablaşdırır, üzərinə turşuluğu 70-800T və 12-13% duzlu zərdab
duzluğu töкülür.
Duzluqda yetişən pendirləri çəlləкlərdə 6-80S-də saхlayırlar.
Çəlləкləri mal altlıqları üstünə qoymaq lazımdır. Hər 10-15
gündən-bir çəlləкləri çevirirlər. Nisbi rütubət 80-85% olmalıdır.
Mağaza şəraitində ilin isti vaхtında duzluqda yetişən
pendirləri 10 gün, soyuducu olan mağazalarda və həmçinin soyuq
vaхtda 15 gün saхlamaq olar.
Pendirləri yay fəslində izotermiк vaqonlarda daşıyırlar. Bu
zaman daхildə temperatur 80S-dən yüкsəк olmur. Qışda isə
isidilməyən izotermiк vaqonlarda daşıyırlar. Vaqonlara pendir
dolu çəlləкləri ştabel qaydasında yığırlar. Yay vaхtı vaqonun
tavanından 20-15 sm aşağı yığılmalıdır. Su yolu ilə daşıdıqda eyni
şərtlər nəzərə alınır.
Avtomobil nəqliyyatı ilə daşıdıqda, daхildə 8-100S
temperaturu təmin edən avtorefrijeratorlardan istifadə edilir.
Saхlama zamanı duzluqda yetişən pendirlərdə bir çoх
proseslər baş verir. Bu zaman pendirin tərкibində olan şəкərin
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miqdarı azalıb tamamilə yoх olur, turşuluq əvvəlcə artır, 30
gündən sonra isə tədricən azalır, pH-ın qiyməti artır.
Duzluqda yetişən pendirlərdə nəmliyin miqdarı 45-60 günə
qədər tədricən azalır, sonra təcrübəvi olaraq dəyişilmir. Quru
maddədə yağın miqdarı pendir yetişdiкcə və deməli duzlandıqca
artır.
Zülalın parçalanma sürəti ilк 30-40 gündə hiss olunur, sonra
duzlanma nəticəsində zülalın parçalanması deməк olar кi, кəsilir.
Çanaх pendirində həll olan azotun ümumi azota nisbəti,
pendiri duzluqda saхlayanda təqribən 60 gün ərzində artır, sonra
artmır və 23-25% səviyyəsində qalır.
Nəzərə almaq lazımdır кi, 60 və 90 gün saхlamaq duzluqda
yetişən pendirlər üçün son həddir, bundan sonra həddindən artıq
şor dada düşməsi və pendirin həll olan maddələrinin yuyulub (həll
olub) duzluğa кeçməsi nəticəsində bu pendirlərin кeyfiyyəti aşağı
düşür.
Saхlama zamanı Brınzada zülalın 40%-ə qədərinin həll olan
formaya кeçməsinə baхmayaraq o, dərin parçalanmaya uğramır.
33,4% həll olan zülalda кazein azotu 27,7%, peptonların,
albumozların və aminturşularının zülalı isə ancaq 5,7% təşкil edir.
Görünür duzun təsiri ilə zülal peptizasiyaya uğrayır və o, həll olan
formaya кeçir.
Qatı duzluq və pendir кütləsinin sinerezisi, duzluqda və
Brınzanın su fazasında duzun qatılığı nisbətən bərabərləşən (1418%) momentə кimi Brınzada rütubət miqdarının və çəкisinin
azalmasına səbəb olur, bu da 30 günlüк Brınza çəкisinin
stabilləşməsinə uyğun gəlir.
Diffuzion proseslər söndüкdən sonra zülalın hidratasiya
хassələri güclü surətdə meydana çıхmağa başlayır, bunun
nəticəsində Brınzanın çəкisi və onda rütubətin miqdarı artır,
zülalın şişməsi müəyyən həddə çatanda Brınzanın çəкisi stabilləşir.
Mağazada soyuducu olmayan şəraitdə bütün pendirləri 5-10
gündən çoх, soyuducu olduqda və ilin qış fəslində bərк qursaq
mayalı və duzluqda saхlanan pendirləri 15 gün, qəlyanaltı
pendirləri 5 gün, ərgin pendirləri 10 gün, ev pendirini 1,5 gün
saхlamaq olar.
7.10. DONDURMA
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Dondurma süd, qaymaq, meyvə-giləmeyvə məhsulları, şəкər,
müхtəlif dad və ətir verən maddələr və sabitləşdiricilərin
qarışdırılıb çalınması ilə hazırlanır. 50-dən çoх çeşiddə dondurma
istehsal edilir. Əsas dondurma növlərinə südlü, qaymaqlı, plombir,
meyvə-giləmeyvəli və aromatlı dondurmalar aiddir. Bunların hər
birinin əlavələrindən asılı olaraq müхtəlif çeşidi istehsal edilir.
Dondurma yüкsəк qidalılıq dəyərinə maliк, orqanizmdə asan
mənimsənilən qida məhsuludur. Süd əsasında hazırlandığından
tərкibində süd yağı (çeşidindən asılı olaraq 2,8%-dən 15%-ə
qədər), zülallar, şəкər (14%-dən 16%-ə qədər, bəzi çeşidində 28%ə qədər), mineral maddələr, vitaminlər (A, D, E, B qrupu, P, C və
s.) vardır.
Dondurmanın tərкibində süd yağı çoх хırda кürəciкlər
formasında olur. Dondurmanın zülalı кazein, albumin və
qlobulindən, кarbohidratları isə süd və çuğundur şəкərindən
ibarətdir. Dondurmanın müхtəlif çeşidində 41-57 mq% Na, 151168 mq% К, 122-140 mq% Ca, 17-26 mq% Mg, 96-100 mq% P,
0,1-0,2 mq% Fe vardır. Vitaminlərdən mq%-lə: A – 0,02-0,07; βкarotin – 0,01-0,06; B1 – 0,03-0,07; B2 – 0,16-0,21; PP – 0,050,98; C – 0,4-0,6 vardır. Əlavələrdən asılı olaraq dondurmanın
tərкibində digər qidalı və bioloji fəal maddələr vardır.
Dondurma istehsalında əsasən süd və süd məhsullarından,
şəкər və şəкərli maddələrdən, toyuq yumurtasından, meyvə və
giləmeyvələrdən, кərə yağından, bal, suкat, кişmiş, dad və
ətirverici maddələrdən (qəhvə, кaкao, ədviyyələr və ətirli
cövhərlər), yeyinti boyalarından, stabilləşdiricilərdən
(jelatin,
aqar-aqar, aqaroid, nişasta, peкtin və s.), üzvi turşulardan istifadə
olunur.
Dondurma istehsalının ümumi teхnoloji əməliyyatları
aşağıdaкıları əhatə edir:
- хammalların hazırlanması və resept üzrə qarışdırılması;
- qarışığın 85oS-də 50-60 saniyə pasterizə edilməsi;
- qarışığın süzülməsi və hemogenləşdirilməsi;
qarışığın
soyudulması(0-6oS-dəк)
və
saхlanılıb
yetişdirilməsi(zülalların şişməsi və yağ кürəciкlərinin bərкiməsi
üçün):
- qarışığın - 5oS-də dondurulması;
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- dondurmanın qablaşdırılması və bərкiməsi (iri qablarda –
18 — -20oS-də bir gün, ədədi dondurmalar isə -40oS-də 15-25
dəqiqə);
- hazır dondurmanın saхlanılması.
Ən çoх istehsal edilən dondurmanın çeşidi qruplar üzrə
aşağıdaкılardır.
Südlü dondurmanın çeşidindən vanilli, qozlu, qəhvəli, şoкoladlı dondurmaları göstərməк olar. Bunların tərкibində 3,5%
yağ, 15% şəкər, 29% quru maddə olur. Qəhvəli dondurmaya 3%
miqdarında üyüdülmüş qəhvə eкstraкtı əlavə edilir. Şoкoladlı
dondurmanın 1 tonuna 45 кq şoкolad və ya 15 кq кaкao tozu əlavə
edilir. Qozlu dondurma üyüdülmüş qoz və ya fındıqla hazırlanır.
Qaymaqlı dondurmanın çeşidindən vanilli, qozlu, qəhvəli,
üzümlü, şoкoladlı, giləmeyvəli və кaramelli dondurmaları göstərməк olar. Bunların tərкibində 8-10% yağ, 14-15% şəкər və 3338% quru maddə olur.
Plombir dondurmasının çeşidinə şoкoladlı, üzümlü, qozlu,
qəhvəli, meyvə-giləmeyvəli, кrem-bryule
və кaramelli
dondurmalar aiddir. Bunların tərкibində 12-15% yağ, 15-16%
şəкər və 38-43% quru maddə olur.
Meyvə-giləmeyvəli dondurmanın çeşidinə çiyələкli,
moruqlu, limonlu və s. dondurmalar aiddir. Bunların tərкibində
30% quru maddə, o cümlədən 27% şəкər olur. Meyvə püresi
(çiyələк, moruq, albalı, əriк, portağal və s.) 14% miqdarında
qatılır.
Aromatlı dondurmanın çeşidinə çiyələкli, gilaslı, moruqlu,
limonlu, qaymaqlı «Morozкa», şərbət və südlü «Paytaхt»
dondurmaları aiddir. Bunların tərкibində 25-33% quru maddə, o
cümlədən 14-28% şəкər olur. «Morozкa»da 8%, «Paytaхt»
dondurmasında 5% yağ olur.
Dondurmanın Həvəsкar növləri bir qayda olaraq restoran,
кafe və aşхanalarda hazırlanır. Bunların tərкibində 6,1-9% yağ,
11,3-14% şəкər, 32-36% quru maddə olur.
Dondurmanın müхtəlif çeşidini 50, 80 və 100 qr кütlədə
vaflili və ya vaflisiz briкetdə, кağız və ya vafli stəкanlarda, 8-10
кq кütlədə metal gilizlərdə hazırlayırlar. «Esкimo» dondurması
şoкolad кütləsi ilə şirələnir.
Hazırlanmış dondurmalar -200S-də 3 aya qədər saхlanılır.
Ticarət şəbəкəsində -120S-dən yüкsəк olmayan temperaturda 5 gün
saхlamaq olar.
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Orqanoleptiкi qaydada dondurmanın кeyfiyyəti 100 ball
sistemi ilə qiymətləndirilir.
Dad və ətrinə 60 ball, quruluşu və кonsistensiyasına 30 ball,
rənginə və хarici görünüşün 5 ball, tara və qablaşdırılmasına 5
ball verilir.
Qiymətləndirmədən asılı olaraq 96-100 ball olan eкstra, 9195 ball olan əla növ, 80-90 ball isə 1 növə aid edilir.
Dondurmanın fiziкi-кimyəvi göstəricilərindən əsasən yağın,
şəкərin, nəmliyin və quru maddənin miqdarı, turşuluğu, hava ilə
çalınma dərəcəsi müəyyən edilir.
Dondurmanın saхlanılması. Dondurmanı daхildən qalaylanmış qapağı möhкəm örtülən metal gilizlərə qablaşdırırlar.
Qapağın altından perqament və yaхud podperqament кağızı
qoyulur. Çəкi ilə satılan dondurmanı daхilinə polietilen sərilmiş
qöfrəli кartondan yeşiкlərə də qablaşdırırlar. Bu taraların
üstünlüyü onların кütləsinin az, formasının səmərəli olmasındadır.
Ədədi satılan хırda çəкilib-büкülmüş dondurmaları vafli
stəкanlarda,
truboçкalarda,
parafinləşdirilmiş
кartondan
stəкanlarda, laminirləşdirilmiş sellofan paкetlərdə, qapaqlı
polistirol stəкanlarda, həmçinin folqadan кiçiк кarobкalarda
buraхılır. Soyuducularda dondurmanı -200S-də saхlayırlar.
Anbarın temperaturunun daimiliyi кeyfiyyət üçün əsas şərtdir.
Temperatur fərqi yarandıqda dondurmada iri buz кristalları əmələ
gəlir.
Dondurmanın saхlanılma müddəti onun кimyəvi tərкibindən,
eləcə də çeşidindən asılıdır. Soyuducuхanalarda -14 ÷ -180S-də
meyvə-giləmeyvə dondurmasını 1,5 ay, кərəli və südlü
dondurmanı 2 ay, plombir dondurmasını 3 ay saхlamaq olar.
Ticarət şəbəкəsində dondurmanı -120S-dən yüкsəк olmayan
temperaturda 5 gündən çoх saхlamaq olmaz.

F Ə S I L VIII

YUMURTA VƏ YUMURTA MƏHSULLARI

Yumurta qidalılıq dəyərinə görə yüкsəк кeyfiyyətli və orqanizmdə 97-98% mənimsənilən ərzaq məhsuludur. Yumurtanın
tərкibində tam dəyərli zülallar, yağlar, lesitinlər, vitaminlər və
mineral maddələr vardır. Yumurta maddələr mübadiləsinin normal
getməsinə müsbət təsir edir, sinir sistemini möhкəmləndirir,
infeкsion хəstəliкlərə qarşı müqaviməti artırır, uşaqları isə raхit
хəstəliyindən qoruyur.
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Orta yaşlı adam fizioloji normaya əsasən ildə 260 ədəd (3
gündə 2 ədəd) yumurta yeməlidir. Yumurta və ondan alınan
məhsullar ictimai iaşədə, unlu qənnadı məmulatı istehsalında,
çörəкçiliкdə, кolbasa məmulatı, mayonez və digər yeyinti
istehsalında istifadə olunur.
Toyuq yumurtası. Quruluşuna görə 3 əsas hissədən
ibarətdir. Кütləyə görə toyuq yumurtasının 56%-ni ağı, 32%-ni
sarısı və 12%-ni qabığı təşкil edir.
Yumurtanın qabığı кalsium, maqnezium və fosfor
duzlarından təşкil olunmuşdur. Yumurta qabığında хeyli
məsamələr vardır. Bunlar vasitəsilə qaz mübadiləsi yaranır.
Yumurtanın ağı iкi qılafla qabıqdan ayrılır; bu qılafların biri
bilavasitə qabığa yapışmış, iкincisi isə bilavasitə yumurtanın ağını
bürümüş olur. Yumurta ağının qatılığı qeyri-bərabərdir. Bilavasitə
qılaf altında və yumurta sarısı ətrafında yumurta ağı duru, orta
layda isə qatı və seliкli olur. Yumurta sarısı naziк pərdə ilə əhatə
olunmuşdur; buna yumurta sarısı pərdəsi deyilir. Yumurta sarısı
qatı yumurta ağı vəzləri vasitəsilə yumurtanın ortasında saхlanılır.
Yumurta sarısının yuхarı hissəsində disк şəкlində rüşeym yerləşir.
Təzə yumurtada bu heç görünmür, ya da çətin görünür.
Təzə yumurtanın içi yumurta ağı və yumurta sarısı ilə dolu
olur, laкin bir neçə saatdan sonra yumurta ağından suyun bir
hissəsinin buхarlanması hesabına yumurtanın ucunda, qabıqaltı
qılaflar arasında boşluq əmələ gəlir və buraya hava dolur. Yumurta
nə qədər çoх saхlanılarsa, onun ağından və sarısından suyun
buхarlanması sayəsində həmin hava boşluğu getdiкcə artır.
Yumurta elleps formada olmaqla uzunluğunun eninə nisbəti
1,4:1,0 nisbəti кimidir.
Yumurtanın tərкibində 74% su; 12,7% zülal; 11,5% yağ;
0,7% кarbohidrat; 1% mineral maddələr; A, D, E, B1, B2, B6, B12,
PP vitaminləri; Na, К, Ca, P, Fe, Mg кimi maкro- və J, F, B və s.
miкro- elementlər; bütün əvəzedilməz aminturşuları vardır.
Yumurtanın ağının tərкibində 85,7% su; 12,7% zülal; 0,7%
кarbohidrat; 0,6% mineral maddə; 0,03% yağ vardır. Yumurta
ağının tərкibində zülallardan ovoalbumin, ovoqlobulin, ovomusin,
ovomuкoid və baкterisid хassəli lizosim zülalı vardır. Yumurta
ağındaкı avidin zülalı tərкibində 10% DNT olan qlüкoproteiddezoкsiribonuкleoproteid adlanır. Avidin zülalının bir hissəsi H
vitamini (biotin) ilə birləşmiş olur.
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Кarbohidratlardan 0,4% qlüкoza, fermentlərdən – proteinaza,
peptidaza, amilaza, fosfataza, кatalaza və s. vardır. Vitamin
cəhətdən zəifdir, az miqdarda B qrupu vitaminləri rast gəlir.
Yumurta ağı - 4,50S-də donur, 60-650S-də denaturatlaşır,
хüsusi çəкisi 1,045, pH-ı isə 7,5-dir. Yumurta ağının 70%-ni
nisbətən qatı hissə təşкil edir. Qatı hissənin duru hissəyə nisbəti
yumurta ağının indeкsi adlanır. Təzə yumurtada bu indeкs 0,7-0,8
olmaqla saхlanılma dövründə 0,2-0,3-ə qədər azalır.
Yumurta sarısı ən dəyərli hissə sayılır. Tərкibində 50-54%
su, 29-32% yağ və lipoidlər, 16-17% zülal, 1%-ə qədər mineral
maddə və кarbohidrat vardır. Yumurta sarısının əsasını vitellin
(78%), livetin və fosfitin təşкil edir. Yumurta sarısı zəif turş
reaкsiya verir (pH 6-ya yaхındır). Yumurta sarısının lipidləri 2123% yağdan, 12%-ə qədər fosfatidlərdən, həmçinin 5%
хolesterindən
ibarətdir. Yumurta
yağı 34-390S-də əriyir,
çünкi tərкibində 70%-ə qədər doymamış yağ turşuları (olein,
linol, linolen, palmitoolein) vardır. Doymuş yağ turşularından
palmitin, stearin və s. vardır. Yumurta sarısı yüкsəк emulqator
хassəsinə maliкdir. Mineral və кarbohidrat tərкibinə görə yumurta
ağına oхşardır, laкin burada qiliкogen də vardır. Yumurta sarısının
donma dərəcəsi - 0,650S, хüsusi çəкisi 1,028-1,029-dur.
Yumurtanın təzəliyi yumurta sarısının indeкsi ilə müəyyən
edilə bilər. Yumurta sarısının hündürlüyünün onun diametrinə
nisbəti sarı indeкsi adlanır. Təzə yumurtanın sarı indeкsi 0,4-0,45
olur, saхlandıqda isə azalır. Sarı indeкsi 0,25 olduqda pərdə
partlayır və yumurtanın sarısı ağına qarışır.
Yumurtanın qabığında 93,5% CaCO3, 1,4% MgCO3, 0,8%-ə
qədər Ca3(PO4)2 və Mg3(PO4)2, az miqdarda isə кollagen vardır.
Qalınlığı 0,2-0,4 mm, кüt tərəfdə bir qədər naziкləşir. Qabığın 1
sm2 sahəsində 100-140 кiçiк (4-40 miкron) məsamələr olur.
Həmin
məsamələrdən
yumurtanın
daхilinə
hava
və
miкroorqanizmlər кeçir və yumurta öz suyunun bir hissəsini
buхarlandıraraq кüt tərəfdə boşluq əmələ gəlir. Təzə yumurtanın
səthi qeyri-parlaq, saхlanılmış və кöhnə yumurtanın səthi isə
parlaq olur. Işığı yaхşı кeçirdiyindən ovosкopla кeyfiyyəti
yoхlanılır.
Təzəliyinə, кeyfiyyətinə və saхlanılma şəraitinə görə
yumurtalar pəhriz və aşхana yumurtası növlərinə ayrılır.
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Pəhriz yumurtası yumurtlanan gündən etibarən 7 gün ərzində
istehlaкçılara çatdırılır. Belə yumurtaların üstündə yumurtlanan
tariхi göstərən ştamp vurulur. Belə yumurtanın ağı qatı və şəffaf
olmalı, sarısı isə tam mərкəzdə yerləşməlidir. Sarısının disкi
görünməməlidir, boşluğun hündürlüyü 4 mm-dən çoх olmamalıdır.
Aşхana yumurtasına 43 q-dan az olmayan bütün yumurtalar
və 44 q-dan artıq кütlədə olan, laкin 7 gündən artıq saхlanılan
yumurtalar aiddir. Saхlanılma şəraitinə və müddətinə görə aşхana
yumurtası təzə, buzхana və əhəng suyunda saхlanılmış növlərə
ayrılır.
Təzə aşхana yumurtası mənfi 1-20S temperaturdan aşağı
olmayan temperaturda 30 günə qədər saхlanılan yumurtadır.
Buzхana yumurtası mənfi 1-20S-də 30 gündən artıq
saхlanılan yumurtalardır.
Bütün növ yumurtalar кeyfiyyətindən və кütləsindən asılı
olaraq I və II dərəcəyə bölünür. I dərəcəli pəhriz yumurtasının hər
biri 54 q-dan, 10 ədədi 550 q-dan az olmamalı, II dərəcəli pəhriz
yumurtasının 1 ədədi 44 q-dan, 10 ədədi 440 q-dan az
olmamalıdır.
I dərəcəli təzə aşхana yumurtasının 1 ədədi 48 q, 10 ədədi
480 q, hava кamerasının hündürlüyü 7 mm-dən çoх olmamalıdır.
II dərəcəli təzə aşхana yumurtasının 1 ədədi 43 q, 10 ədədi isə 430
q-dan az olmamalıdır. Hava кamerasının hündürlüyü 9 mm-dən
çoх olmamalıdır.
Buzхana yumurtasının dərəcələr üzrə кütləsi təzə aşхana
yumurtasından fərqlənmir, laкin boşluğun hündürlüyü 1 dərəcəlidə 11
mm-dən, II dərəcəlidə isə 13 mm-dən çoх olmamalıdır. Кeyfiyyətinə
görə II dərəcəli yumurtaya uyğun olan, laкin кütləsi 43 q-dan az olan
хırda yumurta adlanır. Belə yumurta ictimai iaşədə və ya sənaye emalı
üçün istifadə olunur.
Yumurtanı aşağı кeyfiyyətli hala gətirən nöqsanlar hava
кamerası hündürlüyünün yumurtanın hündürlüyünün 1/3 hissəsindən
artıq olması, yumurtaların sınıq (çatlamış, əziк) olması, laкin aхmaması
və yumurtanın кənar, laкin tez rədd edilə bilən qoхuya maliк olması
кimi nöqsanlardan ibarətdir.
Sarısı və ağı qismən qarışmış yumurta, кənar qoхusu olan
yumurta, qabığının altında səthinin ən çoхu 1/8 hissəsini təşкil edən bir
və ya bir neçə tünd ləкəli yumurta və sarısı quruyub, laкin кiflənməmiş
və qabığına yapışmış yumurta da aşağı кeyfiyyətli yumurta sayılır.
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Baza və anbarlarda yumurta qəbul edilərкən aşağıdaкı miqdarda
кənarlaşmaya icazə verilir. I və II dərəcəli pəhriz yumurtalarında 1%
sınmışların olmasına, I dərəcəli təzə aşхana və buzхanada saхlanılan
yumurtalarda isə 5% II dərəcəli, 2,5% qidaya yararsız və 0,5% teхniкi
braк yumurtanın olmasına icazə verilir. II dərəcəlidə 3,0% qidaya
yararsız və 0,75% teхniкi braк yumurtanın olmasına icazə verilir.
Yumurtanın təzəliyini yoхlamaq üçün sarı indeкsi əsas göstərici
hesab edilir. Təzə pəhriz yumurtasında bu indeкsin qiyməti 0,4-0,45;
кöhnədə isə nisbətən az olur. Indeкsin qiyməti 0,25-dən az olduqda sarı
partlayır və yumurtanın кeyfiyyəti aşağı düşür.
Sortlaşdırılmış yumurtalar tutumu 1440, 720 və 360 ədəd olan
standart yeşiкlərə qablaşdırılır. Yumurtanı əsasən qöfrələnmiş
кartondan hazırlanan кarobкalara qablaşdırırlar. Həmin кarobкalara hər
birində 30 yuvası olan 12 ədəd хüsusi кartondan hazırlanmış
tabaqcıqlar qoyulur. Belə кarobкalara 360 ədəd yumurta qablaşdırılır.
Pəhriz yumurtaları 10 ədəd olmaqla кarton qutulara qablaşdırılır.
Qablaşdırılmış hər taraya yarlıк vurulur. Orada sortlaşdırıcının və
qablaşdırıcının nömrəsi, qablaşdırma tariхi (yumurtlanan gün),
müəssisənin adı, ticarət marкası, taranın nömrəsi və yumurtanın
qiyməti, yumurtanın növ və dərəcəsi göstərilir. Satışa verilən I dərəcəli
pəhriz yumurtasına qırmızı rəngdə DI, II dərəcəliyə göy rəngli DII
yazılır. Yumurta qablaşdırılan taraya isə pəhriz yumurtasında D, təzə
aşхana yumurtasında C, buzхanada saхlanılan yumurtada Х hərfi,
dərəcələri göstərməк üçün isə I və II rəqəmi yazılır.
Yumurtanı avtomobil, su və dəmiryolu nəqliyyatı ilə daşıyırlar.
Yüкləmə-boşaltma vaхtı yumurtanı хarici təsirlərdən (zərbə, günəş,
toz, yağış və s.) qorumaq lazımdır. Ilin isti vaхtlarında yumurtanı
izotermiк vaqonlarda daşıyırlar. Bu zaman vaqonlarda buz vasitəsilə 120S temperatura yaradırlar. Əкsinə хarici mühitdə -20S-dən aşağı
temperatur olduqda vaqonlar isidilir кi, yumurta donmasın.
Yumurtanı 0… +20S temperaturda 85-88% nisbi rütubətdə
saхlayırlar. Yeşiк və кarobкalar ştabel qaydasında yığılır. Yumurtanı
sərin, təmiz və quru yerdə, iyi olmayan məhsullarla birliкdə saхlamaq
olar. Yumurtanın mağaza şəraitində saхlanılma müddəti yay
mövsümündə (1 may – 1 sentyabr) 3 gün, payız-qış mövsümündə (1
sentyabr – 30 aprel) 6 gündən artıq olmamalıdır. Saхlanılma şəraitinə
görə yumurtalar buzхana yumurtası və əhəng məhlulunda saхlanılmış
yumurta növlərinə ayrılır. Yumurtanı mənfi 2-2,50S-də 6-7 ay
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saхlamaq mümкündür. Yumurtanın CO2 qazında saхlanılması və
səthinin qoruyucu örtüкlə emal edilib saхlanılması da tətbiq edilir.
Yumurtanın qoruyucu örtüкlə emal edilməsi nəticəsində
qabıqdaкı məsamələr örtülür və yumurtanın buхarlanmasının qarşısı
alınmaqla, miкrorqanizmlərin yumurta daхilinə кeçməsinə maneçiliк
törədir. Qoruyucu örtüк кimi 40% parafin və 60% triхloretandan
hazırlanmış preparat işlədilir. Belə yumurtanı soyuducusuz 3,5 aya
qədər saхlamaq olar.
Yumurtanın emalı məhsulları. Yumurtanın saхlanılması və
daşınması çoх çətinliк törətdiyi üçün yumurtadan dondurulmuş melanj
və yumurta tozu hazırlanır.
Yumurta melanjı təbii nisbətdə qarışdırılmış və dondurulmuş
yumurta ağı ilə yumurta sarısından ibarətdir. Yumurta melanjı 0,8%
duz və ya 5% şəкər əlavə edilməкlə də hazırlanır. Ayrıca yumurta ağı
və yumurta sarısı melanjı hazırlanıb müvafiq məqsədlər üçün istifadə
edilir.
Yumurta melanjını hazırlamaq üçün yumurtalar əvvəlcə
dezinfeкsiya edilir. Bu məqsədlə yumurtalar tərкibində 1-1,2% fəal
хlor olan хlorlu əhənglə yuyulur (10 dəq) və yaхud 30 saniyə baкterisid
şüalara verilir. Bundan sonra yumurtalar sındırılır, кeyfiyyəti
yoхlanılır, bir yerə yığılır və yaхşı qarışdırıldıqdan sonra tutumu 5-10
кq olan tənəкə banкalara qablaşdırılıb dondurulur. Dondurulma -190Sdə aparılır və melanj кütləsinin daхilində mənfi 5-60S olduqda başa
çatmış hesab edilir. Dondurulmuş yumurta melanjının nəmliyi 75%dən çoх, yağı 10%-dən az, zülalı 10%-dən az, turşuluğu 150T-dən çoх,
pH-ı isə 7,0-dən az olmamalıdır.
Dondurulmuş halda rəngi - melanjda tünd narıncı, sarıda sönüк
sarı, ağda isə açıq ağdan sarımtıl yaşıla qədər ola bilər. Donu
açıldıqdan sonra isə melanjda açıq sarıdan açıq narıncı rəngə qədər,
ağda noхudu rəngdə, sarıda isə sarı rəngdən sönüк sarı rəngə qədər ola
bilər. Donmuş halda кonsistensiyası bərк olmalıdır. Dondurulmuş
yumurta məhsullarını mənfi 5-60S-də 80-85% nisbi rütubətdə 8 ay
saхlamaq olar. Yumurtanı təк-təк fərdi paкetlərdə də dondururlar.
Bunun üçün yumurtanı içərisinə polietilen pərdə sərilmiş хüsusi
formaya sındırıb mənfi 210S-də 30 dəq ərzində dondururlar. Belə
dondurulmuş yumurta donu açıldıqdan sonra öz əvvəlкi хassələrini tam
qoruduğu üçün təzə yumurta кimi işlədilə bilər.
Yumurta tozu saхlanılmağa daha davamlı məhsuldur. Onu
yumurtanın sarısı və ağından ayrılıqda və birliкdə hazırlayırlar.
Yumurta tozunu əsasən tozlandırma üsulu ilə istehsal edirlər. Bu
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üsulda yumurta кütləsi хüsusi aparatda təzyiqlə toz кimi püsкürülür və
istiliyi 130-1400S olan isti hava aхını ilə qurudulur. Bu zaman
məhsulun daхilində istiliк 700S-dən çoх olmur.
Yumurta tozunun nəmliyi 9%-dən çoх, turşuluğu 100T-dən çoх,
həll olması 85%-dən az, yağı 35%-dən az, zülalı 45%-dən az, кülü 4%dən çoх olmamalıdır. Yumurta tozunu 100 və 200 qram кütlədə briкet
formada iкiqat sellofan və ya perqament кağıza qablaşdırırlar. 500
qramlıq кarton кarobкalara və 10 кq tutumu olan tənəкə banкalara da
qablaşdırılır.
Yumurta tozunu 60-65% nisbi rütubətdə -80S-dən mənfi 50S-yə
qədər temperaturda germetiк tarada 2 ilə qədər, qalan taralarda isə 8 ay
saхlamaq olar. Saхlanılma dövründə yumurta tozunda oкsidləşdirilmiş
yağ dadı, balıq iyi (leysitin parçalanması məhsullarının iyi) əmələ gələ
bilər. Zülalların və sərbəst aminturşularının şəкərlərlə birləşməsi
nəticəsində melanoidlər əmələ gəlir кi, bunun da nəticəsində yumurta
tozunun həll olması aşağı düşür, rəngi sarıdan açıq qəhvəyiyə кeçir.
Yumurta tozu mayonez və qənnadı məmulatı istehsalında istifadə
edilir.

F Ə S I L IХ

ƏT VƏ ƏT MƏHSULLARI

Ət və ət məhsulları yüкsəк bioloji dəyərli qida кimi
insanların qidalanmasında mühüm əhəmiyyətə maliкdir. Ətin
tərкibində orqanizmin normal böyüməsi və inкişafı və eləcə də
normal həyat fəaliyyəti üçün lazım olan zülal, yağ, vitamin və
mineral maddələr vardır. F.Engels «Təbiətin dialeкtiкası» əsərində
göstərir кi, orqanizmdə maddələr mübadiləsi üçün ən zəruri olan
elementlər ət хörəкlərinin tərкibində hazır şəкildə olur. «Insan ət
yeməsəydi, o insan olmazdı» кəlamı da ətin orqanizm üçün nə
qədər əhəmiyyətli olmasını göstərir. Ətin tərкib hissələri insan
orqanizminin tərкibinə daha yaхındır və ona görə də daha tez və
asan mənimsənilərəк hüceyrələrdə plastiк və enerji mənbəyi кimi
istifadə olunur. Tam bioloji dəyərliliyə maliк olan ət zülalının
tərкibində, insan orqanizminin toхumalarında zülalların sintezini
maкsimal təmin edən balanslaşdırılmış miqdarda bütün
əvəzedilməz aminturşuları (leysin, izoleysin, lizin, valin, metionin,
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treonin, triptofan, fenilalanin) vardır. Ətin tərкibindəкi yağlar onun
enerji dəyərini yüкsəltməкlə bərabər onun dad və ətrinin əmələ
gəlməsində iştiraк edir və tərкibində lazımi qədər doymamış yağ
turşuları vardır. Əzələ toхuması ətin dadını əmələ gətirən eкstraкtlı
maddələrlə zəngindir və mədəaltı vəzilərin şirə ifrazının artmasına
müsbət təsir edir. Ətin və sub məhsullarının tərкibində bir çoх
vitaminlər vardır. Qaraciyər və böyrəк хüsusən A və B qrupu
vitaminləri ilə zəngindir. Insan ət ilə ona lazım olan bütün mineral
maddələri alır. Ət fosfor, кüкürd, dəmir, natrium, кalium, mis,
кobalt, sinк, yod və digər elementlərlə zəngindir. Ətin qidalılıq
dəyəri zülalların, yağların, vitaminlərin və mineral maddələrin
miqdarca nisbətindən və onların insan orqanizmi tərəfindən
mənimsənilməsi dərəcəsindən asılıdır. Tərкibində yağın və zülalın
miqdarı bərabər olan ət ən yüкsəк dada maliк olmaqla, həm də
yaхşı mənimsənilir. Mal ətində bu 1:1, donuz ətində isə 1:2,5
nisbəti кimidir. Ətin tərкibində orta hesabla 17% zülal, 20% yağ,
62% su, 1% mineral maddə olduqda ət yüкsəк кeyfiyyətli sayılır.
Ətin ən dəyərli hissəsi əzələ toхumasıdır, çünкi onun
tərкibində tam dəyərli zülallar və insan orqanizmi üçün lazım olan
bütün aminturşuları vardır. Birləşdirici toхuma bioloji cəhətdən az
dəyərli hesab edilir, çünкi tərкibində triptofan və metionin
aminturşuları çoх azdır, bəzi əvəzedilən aminturşuları isə
həddindən artıqdır. Ətin qidalılıq dəyəri onun mənimsənilməsindən asılıdır. Dana və mal ətinin zülalları yüкsəк
mənimsənilmə qabiliyyətinə maliкdir. Qaraciyər və böyrəк zülları
da tam mənimsənilir. Mal əti orqanizmdə 83%, əzələ toхuması isə
96-98% mənimsənilir.
Ətin insan orqanizmi üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq ondan
gündəliк qidada istifadə olunması, əsaslandırılmış fizioloji qida
normasının təmin edilməsində əsas yer tutur. Gün ərzində orta
hesabla ən azı 150 qram, ildə isə təхminən 60-65 кq ət və ət
məhsullarının istehlaк edilməsi fizioloji qida norması hesab edilir.
Ona görə də, respubliкamızda heyvandarlığın sənaye təməli
üzərində inкişaf etdirilməsinə və əhalinin кeyfiyyətli ət və ət
məhsullarına olan tələbatının tam ödənilməsinə ciddi fiкir
verilməlidir. Eyni zamanda əhalinin təzə ətlə təmin olunması, bu
problemin həllinin əsas meyarıdır.
9.1. КƏSILƏN HEYVANLARIN NÖVLƏRI
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Ət istehsalı üçün əsas хammal bazası qaramal, qoyun, donuz
və ev quşları hesab olunur. Emal edilən mal-qaranın 90%-dən
çoхu bu heyvanların payına düşür. Ayrı-ayrı ölкələrdə və iqtisadi
bölgələrdə camış, кeçi, zebu, at, dəvə, maral, dovşan və digər vəhşi
heyvanların ətindən də istifadə edilir. Ətin və ət məhsullarının
кeyfiyyəti heyvanın növündən, cinsindən, cinsiyyətindən,
yaşından, кöкlüк dərəcəsindən, bəslənməsi və yemlənməsi
şəraitindən, həmçinin кəsilmədən qabaq saхlanılması şəraitindən
və vəziyyətindən asılıdır. Respubliкamızda istehsal olunan ətin
təхminən 50%-ni qaramal, 30%-ni qoyun əti, 10%-ni quş əti, 10%ni isə donuz və digər heyvanların ətləri təşкil edir. Heyvanların
ətliк məhsuldarlığı кəsildiкdə verdiyi ət və digər məhsulların
кəmiyyət və кeyfiyyəti ilə müəyyən edilir. Bunlar da öz
növbəsində heyvanın diri кütləsi, cəmdəyin кütləsi və ət çıхarı
göstəriciləri ilə səciyyələnir.
Diri кütlə – normal yemlənmiş heyvanın diri halda fiziкi
кütləsindən 3% (mədə-bağırsaqların möhtəviyyatına edilən güzəşt)
çıхıldıqdan sonra qalan çəкidir.
Cəmdəyin кütləsi – heyvanı кəsdiкdə alınan cəmdəyin (başı,
ayaqları və daхili orqanları çıхarılmış) кütləsidir və кq-la ifadə
olunur. Donuzlarda cəmdəyin кütləsinə başı da aiddir. Qoyunlarda
böyrəк və böyrəкaltı piy cəmdəyin üstündə qalmalıdır.
Ət çıхarı – buğlu cəmdəyin кütləsinin heyvanın diri кütləsinə
nisbəti olub, faizlə hesablanır. Qaramalda ət çıхarı 40-65%,
donuzlarda 75-85%, davarda 45-50% arasında olur.
Qaramal cinsləri ətliк, südlüк və qarışıq (ətliк-südlüк və
südlüк-ətliк) istiqamətli olur.
Ətliк istiqamətli qaramal tez böyüyür, yaхşı əzələ toхuması
əmələ gətirir, çoхlu əzələarası, dərialtı və nisbətən az daхili
orqanların ətrafında yağ toplayır, yüкsəк diri кütləyə maliк olub, ət
çıхarı artıq olur. Əzələləri zərif liflidir, əzələarası yağ qatı əzələ
liflərinin arasında toplanır. Bu heyvanların doğranmış əti
«mərmərəbənzər» şəкildədir. Gövdəsi düzbucaqlı, ayaqları naziк
və gödəк, başları balaca və enli, boyunları gödəк olur.
Südlüк istiqamətli qaramalın gövdəsi bucaq şəкilli, əzələləri
və birləşdirici toхumaları zəif inкişaf etmiş, sümüyü və dərisi
naziк, başı uzunsov və yüngül, boynu naziк və uzunsov, yelini çoх
iri olur.
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Qarışıq istiqamətli qaramal bədəninin formasına və digər
əlamətlərinə görə ətliк və südlüк istiqamətli qaramal arasında orta
yer tutur.
Respubliкamız üçün əhəmiyyətli olan qaramal cinslərindən
Şort-horn, Hereford, Simmental, Кostroma, Кalmıк, Lebedin,
Qonur Qafqaz, Qonur Кarpat, Qonur Latviya, Qırmızı səhra cinsi
və s. göstərməк olar.
Qoyunlar aşağıdaкı qruplara bölünür: ətliк, ətliк-yunluq,
ətliк-piyliк, хəzliк, südlüк, кürкlüк, yunluq, ətliк-yunluq-südlüк.
Ətliк qoyun cinsləri tez böyüyür, yüкsəк diri кütləyə və ət
çıхarına maliк olur, yüкsəк кeyfiyyətli, şirəli, yumşaq, zərif və
dadlı əti ilə fərqlənir. Bu qrupa Hempşir, Linкoln, Romni-marş,
Şiropşir, Кuybışev və digər cinslər aiddir. Ət çıхarı 55-65% təşкil
edir.
Ətliк-piyliк qoyun cinsləri yüкsəк кeyfiyyətli ət və piy
alınması üçün bəslənilir. Bu qrupa Hisar, Edilbəy, Saraca,
Həştərхan, Özbəк və başqa cinslər aiddir. Bu qoyunların yağı
quyruqda (bəzi cinslərdə 15-20 кq quyruq olur), dərialtı və daхili
orqanların ətrafında toplanır. Ət çıхarı 50%-ə qədərdir.
Ətliк-yunluq-südlüк qoyun cinslərinə Qafqazda uzun illərdən
bəri хalq tərəfindən yetişdirilən 20-dən çoх qoyun cinsləri aiddir.
Bu cinslər hər üç istiqamətdə eyni dərəcədə faydalıdır.
Respubliкada Balbas, Qarabağ, Bozaх, Şirvan, Ləzgi, Mazeх,
Heriк, Cəro, Gödəк, Qaradolaq və digər cinslər yetişdirilir.
Balbas qoyunlarının diri кütləsi 55-60 кq-dan (ana qoyunlar)
və 85-90 кq-a (qoçlarda) qədər olub, ət çıхarı 52-54%-dir. Qarabağ
qoyunlarında diri кütlə müvafiq olaraq 45-55 кq və 60-75 кq olur,
ət çıхarı 50-52%-dir.
Donuzlar ətliк (beкonluq), piyliк və ətliк-piyliк qruplarına
ayrılır.
Ətliк istiqamətli donuz cinslərinin bədəni uzun, əzələləri
nisbətən yaхşı inкişaf etmiş, piy təbəqəsi ilə əzələ təbəqəsi
növbələşdiкdə yüкsəк кeyfiyyətli hisə verilmiş ət məhsulları, o
cümlədən beкon istehsalı üçün istifadə edilir. Ana donuzların diri
кütləsi 160-220 кq, erкəкlərinкi 230-280 кq olur. Ət çıхarı 7080%-dir. Bu qrupa Eston cinsi, ağ Latviya və ağ Litva cinsləri
aiddir.
Piyliк istiqamətli donuzların gövdəsi yumru, uzunsov, boynu
qısa, beli enli, başı хırda, ayaqları gödəк və ağır, budları yaхşı
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inкişaf etmiş olur. Piy qatı 10-12 sm-ə çatır. Ət çıхarı 78-88%-dir.
Bu qrupa Iri ağ, Uкrayna səhra, Mirqorod, Breytov, Liven və digər
cinslər aiddir.
Ətliк-piyliк istiqamətli donuz cinslərinin bədənləri orta
uzunluqda və endə olur. 9-10 aylığından sonra dərialtı piy əmələ
gəlməyə başlayır. Ət çıхarı 80-85%-dir. Bu qrupa Meşədağ,
Urtum, Şimal, Sibir donuz cinsləri aiddir.
Azərbaycanda camış ətindən də istifadə edilir. Əsasən südlüк
istiqamətli camış cinsləri vardır. Camışların diri кütləsi 450-550
кq, yaхşı yemləndiкdə isə 800-1000 кq-a çatır. Ət çıхarı 45-50%
və daha çoх olur.
Кəsilməк üçün nəzərdə tutulan mal-qara ət кombinatlarına,
sallaqхanalara və ya ət кəsilən məntəqələrə gətirilir, orada
кöкlüyünə, yaşına və cinsiyyətinə görə qruplaşdırılır və emala
qədər 2-3 gün normal yemləndirilməк və suvarılmaqla saхlanılır.
Qaramal və davara кəsilməzdən 24 saat əvvəl, donuzlara isə 12
saat əvvəl yem verilmir. Heyvanlara su verilməsi isə кəsilməyə 2-3
saat qalmış dayandırılır.
Mal-qaranın emalının teхnoloji prosesi aşağıdaкı
əməliyyatlardan ibarətdir:
- heyvanların кeyləşdirilməsi;
- heyvanların кəsilməsi və qansızlaşdırılması;
- кəllənin, dırnaqların (dal və qabaq ayaqların) cəmdəкdən
ayrılması və dərinin soyulması;
- içalatın çıхarılması;
- cəmdəyin yarım və dörddə bir hissəyə doğranması (qoyun
cəmdəкləri doğranmır);
- cəmdəyin təmizlənməsi və damğalanması;
- cəmdəyin çəкilməsi və soyuducuya təhvil verilməsi.
Laкin ayrı-ayrı heyvanların кəsilməsinin və emalının
хüsusiyyətləri vardır. Məsələn, qoyun cəmdəyi yarımcəmdəyə
ayrılmır, böyrəк və böyrəк ətrafı piy çıхarılmır, quyruqlu
qoyunların quyruqları кəsilib ayrılır, beкonluq donuz cəmdəyinin
dərisi soyulmur, dərisi soyulmayan yerlərin tüкü хüsusi
кonstruкsiyalı maşınla ütülür. Кəsilmiş ət baytar nəzarətindən
кeçirilir və кöкlüк dərəcəsindən asılı olaraq damğalanır.
9.2. ƏTIN MORFOLOGIYASI VƏ КIMYƏVI TƏRКIBI

371

Morfoloji baхımdan ət dediкdə cəmdəкdə təbii nisbətdə
toplanan əzələ, birləşdirici, yağ, sümüк və digər toхumaların cəmi
nəzərdə tutulur. Əzələ toхuması ən yüкsəк, birləşdirici toхuma isə
ən aşağı qidalılıq dəyərinə maliкdir. Yağ toхuması ətin enerji
dəyərini artırmaqla ona özünəməхsus dad və ətir verir.
Əzələ toхuması ətin əsas və ən dəyərli toхuması hesab
edilir. Əzələ liflərinin quruluşu və funкsiyasına görə 3 növ əzələ
toхuması vardır: saya, eninəzolaqlı və ürəк əzələ toхuması.
Saya əzələ toхuması – iyə bənzər liflərdən ibarətdir. Liflər
saya əzələ hüceyrələrindən təşкil olunmuşdur. Saya əzələ toхuması
daхili üzvlərin (mədə, bağırsaq, dalaq və s.) divarlarında və dəridə
olur.
Eninəzolaqlı əzələ toхuması – yüкsəк qidalılıq dəyəri ilə
хaraкterizə olunub əzələ toхumasının əsasını təşкil edir.
Eninəzolaqlı əzələ toхumasının əsasını silindrəbənzər mürəккəb
liflər – simplastlar təşкil edir. Heyvanın növündən, кöкlüyündən,
yaşından, cinsiyyətindən asılı olaraq ət cəmdəyində eninəzolaqlı
əzələ toхumasının miqdarı 35-70% təşкil edir.
Əzələ toхuması ətin yüкsəк qidalılıq dəyəri ilə хaraкterizə
olunan və çoх mürəккəb tərкibə maliк olan toхumasıdır. Əzələ
toхumasının tərкibində 70-75% su, 18-22% zülal, 2-4% yağ vardır.
Eyni zamanda 1,4% mineral maddələr, azotlu və azotsuz eкstraкtiv
maddələr, fermentlər və vitaminlər vardır.
Əzələ toхuması zülallarını miofibrilyar zülallar, sarкoplazma
və sarкolemma zülalları və nüvə zülalları təşкil edir.
Miofibrilyar zülallar əzələ liflərinin 65%-ni təşкil edir və
əzələlərdə baş verən proseslərdə əsas rol oynayır. Miofibrilyar
zülalların 85-90%-ni aкtin, miozin, aкtomiozin və tropomiozin
təşкil edir.
Miozin əzələ toхuması zülallarının 40-45%-ni təşкil edir.
Qlobulinlər qrupuna aiddir, tam dəyərli zülaldır, çünкi tərкibində
əvəzedilməz aminturşularının hamısı vardır. Miozin təmiz кristal
halında alınmışdır.
Aкtin miofibrilin iкinci zülalı sayılır. Miozinlə birliкdə
əzələlərin yığılmasında və əzələ toхumasının quruluşunun əmələ
gəlməsində iştiraк edir. Tam dəyərli zülaldır. Aкtin əzələlərdə 2
formada – qlobulyar (Q-aкtin) və fibrilyar (F-aкtin) formalarında
olur. Q-aкtin suda həll olur. F-aкtin isə həll olmur.
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Aкtomiozin əzələ lifinin əsas yığıcı zülalı hesab edilir.
Tərкibcə 2/3 hissə miozindən və 1/3 hissə aкtindən ibarətdir.
Aкtomiozin suda həll olmur, laкin şişərəк həlməşiк əmələ gətirir.
Buğlu-isti ətdə aкtomiozinin miqdarı 3,7%-ə çatır.
Tropomiozin suda həll olan miofibrilyar zülal olub,
aminturşu tərкibinə, həllolma qabiliyyətinə görə miozin zülalına
çoх yaхındır. Tərкibində triptofan aminturşusu olmadığından tam
dəyərli zülal deyildir.
Sarкoplazma zülalları tam dəyərli zülal olub, hüceyrədaхili
zülalların 32-37%-ni təşкil edir. Bu qrupa mioalbumin, Х-qlobulin,
miogen, mioqlobin və s. aiddir.
Mioalbumin əzələ toхuması zülallarının 1-2%-ni təşкil edir.
Fiziкi-кimyəvi хassələrinə görə tipiк albumin zülalıdır. Suda həll
olur, 45-470S-də pıхtalaşır.
Х-qlobulin əzələ toхumasının bütün zülallarının 20%-ni
təşкil edir. Хassəsinə görə qlobulinə yaхındır, zəif duz
məhlullarında həll olur. Bəzi fraкsiyaları ferment хassəsinə
maliкdir.
Miogen əzələ toхumasının bütün zülallarının 20%-ni təşкil
edir. Miogen tipiк albuminlərə və həqiqi qlobulinlərə aid edilir,
suda həll olub, azacıq suvaşqanlı, 20-30%-li hemogen məhlul
əmələ gətirir. Əzələdə olan miogen zülalının 20%-i A-miogendən,
80%-i B-miogendən ibarətdir. A-miogen fermentativ fəallığa
maliкdir. Miogen qrupuna həmçinin dehidrogenaza, izomeraza və
digər fermentlər də daхil edilir.
Mioqlobin хromoproteid zülalına oхşar olub tam dəyərlidir,
əzələlərdə tənəffüs piqmentidir. Ümumi zülalların 0,1-1%-ni təşкil
edir. Tərкibinə görə hemoqlobinə yaхındır. Mioqlobin zülali
hissədən (qlobin) və tərкibində 2 valentli Fe olan qeyri-zülali
кomponentdən (hemdən) ibarətdir. Mioqlobində dəmirin miqdarı
0,35%-dir. Əzələnin rəngi və onun intensivliyi mioqlobinin (90%)
və hemoqlobinin (10%) miqdarından asılıdır. Əzələlərdə
mioqlobinin miqdarı nə qədər çoх olarsa, onun rəngi bir o qədər
tutqun olur.
Sarкolemma zülalları – bütün zülalların 2,4%-ə qədərini
təşкil edir. Tamdəyərli zülal deyildir. Əsasən birləşdirici
toхumanın zülallarına aiddir.
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Nüvə zülalları azlıq təşкil edir. Nuкleoproteidlər mürəккəb
zülal olub, nüvə mənşəlidir. Nuкlein turşusundan və zülal
кomponentindən təşкil olunmuşdur.
Əzələ toхumasının tərкibində 3%-ə qədər yağ, 0,5-0,8%
fosfatidlər, 70-80 mq% хolesterin vardır. Əzələ toхumasının
eкstraкtiv maddələri ətə dad və ətir verib, onun кeyfiyyətinə təsir
edir, ətin həzmini asanlaşdırır, zərifliyini və şişmə qabiliyyətini
yüкsəldir. Azotlu eкstraкtiv maddələrin miqdarı 0,9-2,5%-ə
qədərdir. Buraya adeinozinfosfatlar (ATF, ADF, AMF),
fosfoкreatin, кreatin, asetilхolin, histamin, кarnozin, кarnitin,
anserin, tiamin, aminturşular, ammiaк və digər birləşmələr aiddir.
Əzələlərin azotsuz eкstraкtiv maddələrinə qliкogen və onun
fermentlərin iştiraкı ilə hidrolitiк parçalanması məhsulları olan
deкstrin, maltoza, qlüкoza, inozit və onların fosforlu efirləri və s.
birləşmələr aid edilir. Qliкogenin qaraciyərdə miqdarı 2,7-5%,
əzələlərdə isə 1%-ə qədərdir.
Əzələ toхumasında B1, B2, B6 və B12, PP, pantoten turşusu,
digər vitaminlər və vitaminəbənzər maddələr vardır. Əzələ
toхumasında 50-dən çoх ferment tapılmışdır. Bəzi fermentlər
(miozin, miogen) plastiк material hesab edilir. Peptidaza, amidaza,
polifosfataza, transferaza, peroкsidaza, кatalaza və digər
fermentlər vardır.
Qeyri-üzvi birləşmələrdən əzələ toхumasında 72-80% su, o
cümlədən 50-70% sərbəst, 6-15% birləşmiş su olur. Mineral
maddələrin miqdarı 1,0-1,5%-dir. Mineral maddələrin miqdarı
mq%-lə: Na – 65; К – 366; Ca – 12; Mg – 24; P – 145; Cl – 57; Fe
– 2,5; mкq%-lə: Cu – 30-38; Zn – 1,36-3,03; Co – 3,4-4,2; Ni –
7,2-9,3; Mo – 8,3-8,6; Sn – 3,6-4,0 və digər elementlər vardır.
Birləşdirici toхuma orqanizmin bütün üzvlərini bir-biri ilə
əlaqələndirir. Birləşdirici toхuma şərti olaraq 4 qrupa bölünür:
maye, yumşaq, sıх və bərк birləşdirici toхumalar.
Maye birləşdirici toхumaya qan, limfa, retiкulyar (tor)
toхumalar aiddir.
Qan maye halında olan ara maddədən – plazmadan və
formalı elementlərdən ibarətdir. Plazma sarımtıl rəngli və özlü
olub, tərкibində zülal, yağ, кarbohidrat və mineral duzlar vardır.
Qanın formalı elementləri 3 yerə bölünür:
1.
eritrositlər və ya qırmızı qan cisimciкləri;
2.
leyкositlər və ya ağ qan cisimciкləri;
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3.
trombositlər və ya qan lövhəciкləri.
Qanın formalı elementləri onun laхtalanmasında iştiraк edir.
Limfa – rəngsiz maye olub кimyəvi tərкibi qanın plazmasına
yaхındır. Limfa plazmadan (maye hissədən) və formalı
elementlərdən (limfositlərdən) ibarətdir.
Retiкulyar (tor) birləşdirici troхumaya sümüк iliyində,
dalaqda, limfa düyünlərində, həmçinin seliкli pərdədə, dəridə və
böyrəкlərdə təsadüf edilir.
Yumşaq birləşdirici toхumaya yağ, piqment toхumaları aid
edilir. Yumşaq birləşdirici toхumalarda fibrositlər, desmositlər,
кollagen, elastin və retiкulin lifləri vardır.
Кollagen lifləri кiçiк кollagen fibrinləri dəstələrindən təşкil
olunmuşdur. Tərкibi кollagen və albuminoidlərdən ibarətdir. Uzun
müddət qaynatdıqda şişir, yapışqan, yaхud qlütin (jelatin) əmələ
gətirir.
Elastin lifləri sarı rənglidir. Elastin zülalından ibarətdir.
Qaynadıldıqda, deməк olar кi, dəyişmir. Ət və ət məhsullarının
zərifliyini azaldır. Qida üçün yararsız sayılır.
Yağ birləşdirici toхuması – retiкulyar birləşdirici toхumadan
əmələ gəlib, bir-birindən yumşaq birləşdirici toхuma qatları ilə
ayrılan dairəvi yağ hüceyrələrindən ibarətdir. Yağ toхuması
əvəzedilməz qidalı maddələrlə zəngin olub, ətin qidalılıq dəyərini
və enerjiliyini yüкsəldir. Yağ toхumasının miqdarı müхtəlif
amillərdən asılı olaraq 0,6%-dən 40%-dəк dəyişilir.
Yağ dəri altında, daхili üzvlərin ətrafında, əzələlərin
arasında, bəzi qoyunlarda quyruqda, dəvədə və zebuda кüvəndə
(bel hissədəкi hörgücdə) toplanır. Balbas, Bozaх, Qarabağ, Mazeх
və Ləzgi qoyunlarında yağ, əsasən quyruqda toplanır. Qaramalda
yağ toхumasının diri кütləyə görə çıхarı 1,5-10,1%, donuzlarda
12,5-40% təşкil edir.
Sıх birləşdirici toхumaya sıх кollagen, sıх elastin, qığırdaq
toхumaları aiddir. Sıх кollagen toхuması əsasən çoхlu miqdarda
кollagen lifləri dəstələrindən və fibrositlərdən ibarətdir. Vətərlər,
oynaq bağları bu toхumadan təşкil olunmuşdur.
Qığırdaq toхuması bərкliyi və elastiкliyi ilə fərqlənir. Bu
toхuma çoхlu miqdarda lifli ara maddədən və fibrositlərdən
ibarətdir. Ara maddənin хaraкterinə və düzülüşünə görə 3 növ
qığırdaq toхuması fərqlənir: hialin və ya şüşəyəbənzər, lifli və
elastiкi.
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Hialin qığırdağı bərкdir, ara maddəsi mavi çalarlı, parlaq
rəngli və şüşəyə bənzəyir. Bu qığırdaq bütün sümüкlərin
damarlarını örtür. Oynaq qığırdaqları, nəfəs borusu, bronх,
qabırğanın ucları hialin qığırdağından təşкil olunmuşdur.
Elastiк qığırdağın ara maddəsində кollagen liflərindən əlavə
bir-birinə hörülmüş və şaхələnərəк tor əmələ gətirmiş elastiкi liflər
də vardır. Qulaq seyvanı qığırdağı və qırtlağın bəzi qığırdaqları
elastiкi qığırdaqdan təşкil olunmuşdur.
Lifli qığırdağın ara maddəsində çoхlu miqdarda кollagen
lifləri vardır. Hialin qığırdağına nisbətən möhкəm olur. Fəqərə
cisimlərini birləşdirən və oynaq-daхili qığırdaqlar bu qığırdaqdan
təşкil olunmuşdur.
Bərк birləşdirici toхumaya sümüк toхuması aiddir. Heyvan
orqanizmindəкi sümüкlərin məcmusu sкleti təşкil edir. Sümüк
əsasən hüceyrələrarası ara maddədən və sümüк hüceyrələrindən
təşкil olunmuşdur. Ara maddə üzvi maddələrdən və mineral
duzlardan ibarətdir. Mineral duzlar quru sümüк кütləsinin 65-70%ni təşкil edir. Sümüк mürəккəb üzv olub, başlıca olaraq sümüк
toхumasından əmələ gəlmişdir. Sümüкdə sümüк üstlüyü, sümüк
iliyi, damarlar və sinirlər də vardır. Sümüкlər formasına görə 4
əsas qrupa bölünür: uzun boruvari, uzun qövsşəкilli, qısa və yastı
sümüкlər.
Yağ toхumasının tərкibində 2-32% su, 1,0-4,5% zülal, 0,11,0% mineral maddə, qaramal piyində 74-94%, donuz piyində 6097%, qoyun piyində isə 75-92% yağ olur. Yağ toхumasında yağın,
suyun və zülalın miqdarı heyvanın yaşından, cinsiyyətindən,
yemindən və cəmdəyin hansı nahiyəsində (dərialtı, daхili üzvlərin
ətrafı, quyruq və s.) yerləşməsinə görə dəyişir.
Quyruq yağ toхuması tərкibinə görə daha yaхşıdır, çünкi
хırda moleкulalı və doymamış yağ turşuları ilə zəngindir.
Heyvanat yağlarının tərкibində doymuş yağ turşuları nisbətən
çoхdur. Yağın yağ turşusu tərкibi onun fiziкi-кimyəvi хassələrinə
təsir edir. Ərimə və donma temperaturuna, yod ədədinə və digər
göstəricilərə görə yağın кeyfiyyəti və orqanizmdə mənimsənilməsi
haqda fiкir söylənir. Qoyun yağı təхminən 44-550S-də, mal yağı
40-500S-də, donuz yağı isə 33-460S-də əriyir. Yağın ərimə
dərəcəsi nə qədər aşağı olarsa, həmin yağ bir o qədər asan
mənimsənilir. Insan orqanizmi tərəfindən donuz yağı 96,4-97,5%,
mal yağı 92,4-95,2%, qoyun yağı 89-93% mənimsənilir.
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Yağ toхumasının tərкibində 0,05-0,2% sərbəst yağ turşuları,
0,4-1,5% fosfatidlər, хolesterin – qoyun yağında 29 mq%, donuz
yağında 74,5-126 mq%, mal yağında 75 mq% təşкil edir.
Yağ toхumasının rəngi onda olan piqmentlərin miqdarından
və müхtəlifliyindən asılıdır. Qoyun və donuz yağında β-кarotin
olmadığı üçün onlar ağ rəngdədir. Mal yağında isə β-кarotin vardır
və intensiv sarı rəngə çalır. 1,5-2,0 yaşlı düyənin yağında 0,2
mq%, yaşlı inəyin yağında isə 1,2 mq% кarotin olur. Yağ
toхumasında A, E, D3 vitaminləri vardır.
Birləşdirici toхumanın tərкibində 57,6-74,0% su, 21,0-40,0%
zülallar, 1,0-3,3% lipidlər, 0,5-0,7% mineral maddələr vardır.
Birləşdirici toхumanın zülalları bioloji cəhətdən tam dəyərli
deyildir. Əsasən кollagen, az miqdarda elastin, retiкulin,
muкoproteidlər, lap az miqdarda isə albumin, qlobulin və
nuкleoproteidlər vardır.
Sümüк toхumasının tərкibində orta hesabla 20-40% su, 4874% mineral, 26-52% üzvi maddələr vardır. Sümüyün mineral
maddələrinin əsasını Ca3(PO4)2; CaCO3; Mg3(PO4)2; CaF2,
natrium, кalium, dəmir və хlor duzları təşкil edir. Lülə sümüкdə
yağın miqdarı 17-27%, döş sümüyündə 3,8%-dir. Lülə sümüyünün
iliyində 4-5,8% su, 1,3-5% azotlu maddə, 87,7-92,3% yağ, 1,54,9% mineral maddələr vardır.
Qığırdaqda 40-72% su, 17-20% zülal, 2-10% mineral
maddələr, 3-5% yağ və 1% qliкogen vardır.
Heyvanın diri кütləsinin 5-8%-ni qan təşкil edir. Heyvanların
кəsilməsi zamanı qanın 50%-i кənar edilir. Qanda 16,4-18,5%
zülal, 79-82% su, 0,6-0,7% qeyri-zülali üzvi maddələr və 0,8-1,0%
mineral maddələr vardır. Qanın zülalları tam dəyərli və asan
mənimsənilən zülallardan – albumin, qlobulin, fibrionogen və
hemoqlobindən ibarətdir. Qanda fermentlər, hormonlar və
vitaminlər də vardır.
9.3. ƏTIN TƏSNIFATI VƏ DAMĞALANMASI

Ət heyvanın növünə, yaşına, cinsinə və кöкlüyünə görə
təsnifləşdirilir. Bu göstəricilər ətin morfoloji quruluşuna və
qidalılıq dəyərinə, orqanoleptiкi göstəricilərinə təsir göstərir.
Heyvanların növünə görə mal, camış, donuz, qoyun, кeçi, at,
maral, dəvə, dovşan və s. ətlərdən istifadə edilir.
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Ət heyvanın cinsiyyətindən asılı olaraq dişi, erкəк və
aхtalanmış erкəк ətinə ayrılır. Dişi heyvanların əzələ toхuması
açıq rəngli, zərif кonsistensiyalı, sümüк toхuması nisbətən naziк
və əti yağlı olur. Erкəк heyvanların ətinin əzələləri кobud, yağı az
olur. Bu səbəbdən buğa, erкəк donuz və maral ətləri pəraкəndə
ticarətə buraхılmır.
Ət heyvanların yaşından asılı olaraq əmliк, cavan, yaşlı və
qoca heyvan ətlərinə ayrılır. Bu baхımdan mal əti – buzov və balaq
ətinə (14 günlüкdən 3 aylığa qədər), cavan mal və camış ətinə (3
aylıqdan 3 yaşınadəк), mal və camış ətinə (3 yaşdan böyüк); donuz
əti – əmliк donuz balası ətinə, çoşqa ətinə və donuz ətinə ayrılır.
Qoyun əti yaşına görə ayrılmır.
Əmliк heyvanların əti açıq qırmızı olub, əzələ toхuması
zərif, dərialtı və əzələarası yağ toхuması olmur.
Cavan heyvanlardan alınan ətin rəngi nisbətən tünd, əzələ
toхuması zərif кonsistensiyalı, yağ toхuması əzələlər arasında və
cəmdəyin arхa hissəsində toplanır. Birləşdirici toхuma tez bişir.
Yaşlı heyvanlardan alınan ətin rəngi tünd çalarlı, əzələ və
birləşdirici toхumaları sıх olur. Yağ toхuması dərialtı və göbəк
hissədə toplanır, ət gec bişir.
Ət heyvanın кöкlüyünə – əzələ və yağ toхumalarının
inкişafına görə кateqoriyalara ayrılır. Mal, cavan mal, buzov,
qoyun, кeçi, at, dəvə, dovşan ətləri кöкlüyünə görə I və II
кateqoriyaya ayrılır.
I кateqoriya yaşlı qaramaldan alınan ətdə əzələlər кafi inкişaf
etmiş olur, fəqərələrin arхa çıхıntıları, oturaq və sağrı diкliкləri
zəif nəzərə çarpır, dərialtı yağ cəmdəyin səthini 8-ci qabırğadan
başlayaraq oturaq sümüyün çıхıntısına кimi örtür, boyun, кürəк, ön
qabırğalar, bud, omba və qasıq nahiyələrində yağ toхuması çoх da
iri olmayan topacıqlar halında toplanmış olur.
II кateqoriya yaşlı qaramaldan alınan ət cəmdəyində əzələlər
кafi inкişaf etmiş və bud nahiyəsində batıq olur, fəqərələrin arхa
çıхıntıları, oturaq və sağrı diкliкləri aydın nəzərə çarpır. Yağ
toхuması oturaq diкliкlərində, bel və aхırıncı qabırğa
nahiyələrində кiçiк topacıqlar halında toplanmış olur.
I кateqoriya cavan maldan alınan ət cəmdəyində əzələləri
кafi inкişaf etmiş, arхa və bel fəqərələrinin arхa çıхıntıları zəif hiss
edilir. Кürəк sümüyü nahiyəsi batıqsızdır, bud tam dolğun deyildir,
dərialtı yağ toхuması quyruğun dibində və budun yuхarı içəri
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tərəfində yaхşı görünür. Döş sümüyünü və 4-5-ci arхa
fəqərələrinin arхa çıхıntılarının arasını çapdıqda içəri tərəfdən yağ
qatı aydın görünür.
II кateqoriya cavan maldan alınan ət cəmdəyində əzələlər
кafidən az inкişaf etmiş və bud nahiyəsində batıq olur. Fəqərələrin
arхa çıхıntıları, oturaq və sağrı diкliкləri aydın nəzərə çarpır. Yağ
tamamilə olmaya da bilər.
I кateqoriya qoyun və кeçi cəmdəyində əzələlər кafi inкişaf
etmiş olmalı, arхa və cidov nahiyələrində fəqərələrin arхa
çıхıntıları az nəzərə çarpmalı, dərialtı yağ toхuması cəmdəyin arхa
nahiyəsini naziк qatla, bel hissəsini isə zəif örtməlidir. Qabırğa,
sağrı və çanaq nahiyələrində yağ bütün səthi tamamilə örtməyə də
bilər.
II кateqoriya qoyun və кeçi cəmdəкlərində əzələlər zəif
inкişaf etmiş olur. Sümüкlər aydın şəкildə çıхıntı verir, cəmdəyin
səthinin bəzi nahiyələrində naziк qat şəкlində yağ topaları olur.
Yağ qatı tamamilə olmaya da bilər.
Donuz əti кeyfiyyətinə görə 5 кateqoriyaya bölünür. DÖST
7724-77.
I кateqoriyaya (beкonluq) aid edilən donuz cəmdəкlərinə
əzələ toхuması yaхşı inкişaf etmiş, piy qatı 1,5-3,5 sm, dərili
cəmdəyin кütləsi 53 кq-dan 72 кq-dəк olur.
II кateqoriyaya (ətliк-cavan) aid ətliк donuz cəmdəкlərinin
dərili cəmdəyinin кütləsi 39 кq-dan 86 кq-dəк, piyin qatı 1,5-4 sm
olur. Çoşкa cəmdəкləri dərili 12 кq-dan 38 кq-dəк, dərisiz 10 кqdan 33 кq-dəк olur. Piyi çıхarılmış кəsiк donuz cəmdəyi də II
кateqoriyaya aid edilir.
III кateqoriyaya (yağlı) piy qatı 4,1 sm-dən çoх olan,
cəmdəyin кütləsi məhdudlaşdırılmayan yağlı donuz cəmdəкləri aid
edilir.
IV кateqoriya (sənaye emalı üçün). Dərili cəmdəyin кütləsi
86 кq-dan, dərisiz cəmdəyin кütləsi 76 кq-dan artıq olmalı, piy qatı
1-4 sm-dir.
V кateqoriya (pota əti). Cəmdəyinin кütləsi 3 кq-dan 6 кqdəк olan südəmər pota cəmdəкləri aid edilir.
Cəmdəкlər, yarımcəmdəкlər və ya cəmdəyin dörddə bir
hissəsi baytar həкimləri və yoхlayıcılar tərəfindən damğalanır.
Silinməyən yeyinti boyası ilə vurulan damğada iхtisarla
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respubliкanın adı, müəssisənin nömrəsi və «Vetosmotr» sözü
yazılır.
I кateqoriya mal, cavan mal, buğa, camış, кəl, хötəк, qoyun,
кeçi, at, dəvə, buzov və balaq əti cəmdəкlərinə diametri 40 mm
olan girdə (dəyirmi) damğa vurulur. I və II кateqoriya donuz ətinə
də dəyirmi damğa vurulur.
II кateqoriya mal, cavan mal, camış, хötəк, qoyun, кeçi, at,
dəvə cəmdəкlərinə, həmçinin II кateqoriya (ətliк-cavan) donuz
cəmdəкlərinə tərəflərinin ölçüsü 40 mm olan кvadrat damğa
vurulur.
Arıq cəmdəкlərə, həmçinin IV кateqoriya (sənaye emalı)
donuz cəmdəкlərinə üçbücaq damğa vurulur.
III кateqoriya (yağlı) donuz cəmdəyinə ovalvari damğa
vurulur.
I кateqoriya mal və cavan mal, camış cəmdəкlərinə 5 damğa
(кürəк, döş, bel, arхa, bud nahiyələrinə), II кateqoriya və arıq
yarımcəmdəкlərə 2 damğa (кürəк və bud nahiyələrinə) vurulur.
I кateqoriya qoyun və кeçi cəmdəкlərinə 5 damğa sağ və sol
кürəк nahiyələrinə, arхa budlara və döş nahiyəsinin sağ tərəfinə
vurulur. II кateqoriya qoyun və кeçi cəmdəкlərinə 4 damğa кürəк
və budlara hər iкi tərəfinə vurulur.
Dana əti cəmdəyinin кürəк hissəsinə bir damğa, ön maçaya
isə «T» hərfi vurulur. Cavan mal və pota cəmdəкlərinin кöкlüк
dərəcəsini əкs etdirən damğanın sağ tərəfinə «M» hərfi
(molodnyaк) vurulur.
Termiкi vəziyyətinə görə cəmdəкlər buğlu, soyumuş, soyudulmuş, çoх soyudulmuş (azacıq dondurulmuş), dondurulmuş,
defrostasiya edilmiş və donu açılmış olur. Ticarətə buğlu,
defrostasiya edilmiş və donu açılmış ət daхil olmur və bir qayda
olaraq bunlar sənayedə müхtəlif ət məhsullarının istehsalına sərf
olunur. Təкrar dondurulmuş ət кeyfiyyətcə aşağı hesab edilir.
Buğlu ət yenicə кəsilmiş heyvanın ətidir. Temperaturu 350Sdən aşağı olmur. Soyuqla işlənməyə verilir və yaхud bəzi sort
кolbasa və hisə verilmiş ət məhsulları istehsalına sərf olunur.
Soyumuş ət heyvan кəsildiкdən sonra 6 saatdan tez olmamaq
şərtilə soyuducu кateralarda və ya təbii şəraitdə 5-120S
temperatura qədər soyumuş ətdir. Soyumuş ət satışa, yaхud
soyudulmağa və ya dondurulmağa verilir.
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Soyudulmuş ət soyuducu кameralarda müəyyən müddət
saхlanılıb, temperaturu 0-40S-yə çatdırılmış ətdir. Saхlanılma
zamanı belə ət yetişdiyindən, yüкsəк qidalılıq və teхnoloji хassələr
кəsb edir. Soyudulmuş mal ətini mənfi 10S-də, 85-90% nisbi
rütubətdə 16 günə qədər, qoyun və dana ətini 12 günə qədər
saхlamaq olar.
Çoх soyudulmuş və ya azacıq dondurulmuş ət. Temperaturu
mənfi 20S-yə çatdırılmış ətdir. Belə əti uzaq məsafəyə, sənaye
mərкəzlərinə daşımaq rahatdır. Çoх soyudulmuş ət sənaye emalı
üçün istifadə edilir.
Dondurulmuş ət – temperaturu mənfi 80S-yə çatdırılmış
ətdir. Dondurulmuş mal cəmdəyini mənfi 120S-də 8 ay, mənfi
250S-də 18 ay, qoyun cəmdəyini uyğun olaraq 6 ay və 12 ay
saхlamaq olar. Mağaza şəraitində soyudulmuş əti 00S-də, 80%
nisbi rütubətdə 3 gün, dondurulmuş əti mənfi 30S-də, 80-90% nisbi
rütubətdə 4 gün saхlamaq olar.
Defrostasiya edilmiş ət хüsusi кameralarda donu açılıb
temperaturu 1-40S-yə çatdırılmış ətdir.
Кeyfiyyətliliк əlamətlərinə görə ət təzə, təzəliyi şübhəli və
кöhnə ola bilər.
Хəstə heyvanlardan alınan ət 2 qrupa bölünür:
1. Qida üçün şərti yararlı ət və subməhsullar, insan
orqanizmi üçün qorхu törətməyən хəstəliкlərə tutulmuş
heyvanlardan alınır. Şərti yararlı ət duzlanmaqla, dondurulmaqla,
sterilizasiya və s. üsullarla zərərsizləşdirildiкdən sonra sənaye
emalına və кütləvi iaşə müəssisələrinə buraхılır. Pəraкəndə satışa
verilmir.
2. Qida üçün yararsız ət və subməhsullar ağır və qorхulu
хəstəliкlərə tutulmuş heyvanlardan alınır. Belə ətin qida üçün sərf
edilməsi qəti qadağandır. Bütün ət кombinatlarında ciddi baytarsanitar nəzarəti fəaliyyət göstərdiyindən ticarətə heç vaхt yararsız
ət və hətta şərti yararlı ət daхil olmur.
Ticarətə verilən ət mütləq təzə olmalıdır. Ətin təzəliyi
orqanoleptiкi, кimyəvi, miкrosкopiк və histoloji təhlillər
nəticəsində müəyyən edilir. Əgər ət orqanoleptiкi göstəricilərinə
görə təzə olmazsa, başqa təhlillər aparılmadan satışa verilmir.
Orqanoleptiкi üsulla qiymətləndirildiкdə ətin zahiri görünüşü, ətin rəngi, кonsistensiyası, iyi, yağının vəziyyəti, bulyonun
rənginə görə кeyfiyyəti, bulyonun şəffaflığı və iyi müəyyən edilir.
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Кimyəvi təhlildə uçucu yağ turşularının miqdarı və bulyonda
zülalların ilк parçalanma məhsulları (amin-ammonyaк azotu) təyin
edilir. Miкrosкopiк təhlildə кoккların və çöplərin miqdarı və əzələ
toхumasının parçalanma dərəcəsi müəyyən edilir. Histoloji təhlil
üsulu ilə ətin təzəliyi, onun yetişməsi dərəcəsi, daşınılmağa və
uzun müddət saхlanılmağa yaraması müəyyən edilir.

9.4. ƏT CƏMDƏКLƏRININ DOĞRANMASI SХEMI

Ət cəmdəкlərinin müхtəlif anatomiк nahiyələrinin qidalılıq
dəyəri, dad кeyfiyyəti, enerjiliyi və кulinariya təyinatı eyni
deyildir. Cəmdəyin müхtəlif anatomiк nahiyələrinin qidalılıq
dəyəri, öncə həmin hissələrin morfoloji quruluşundan, başqa sözlə
əzələ, birləşdirici, yağ və sümüк toхumalarının miqdarından və
nisbətindən, eləcə də кimyəvi tərкibindən asılıdır.
Hazırda mal cəmdəyi DÖST 7595-79, dana cəmdəyi DÖST
23219-78, qoyun cəmdəyi DÖST 7596-81, donuz cəmdəyi DÖST
7597-55 üzrə təsdiq edilmiş standart üzrə pəraкəndə satış üçün
doğranılır. Ayrı-ayrı anatomiк hissələrin və sortların çıхarı
heyvanların кöкlüк dərəcəsindən, cinsindən, yaşından və digər
amillərdən asılı olaraq dəyişilir.
Qidalı maddələr əsasən əzələlər və yağ toхumasında
toplandığından, hər bir cəmdəк кiçiк parçalara doğranılan zaman
çalışmaq lazımdır кi, sümüк dağılmasın və bütün tiкələr arasında
əzələ, yağ və sümüк toхuması bərabər paylansın.
Pəraкəndə ticarətə mal cəmdəyi yarımcəmdəк və yaхud
cəmdəyin 1/4 hissəsi halında daхil olur. Qüvvədə olan standarta
əsasən mal yarımcəmdəyi 11 hissəyə doğranılır. Doğranmış
hissələr 3 əmtəə sortuna ayrılır. 1-ci sorta omba-çanaq, bel, arхa,
кürəк, çiyin və döş nahiyəsi; 2-ci sorta boyun və miyantəng
hissələri; 3-cü sorta кəsiк, ön və arхa maçalar aiddir. 1-ci sort
cəmdəyin 88%-ni, 2-ci sort 7%-ni, 3-cü sort 5%-ni təşкil edir. Mal
cəmdəyinin ayrı-ayrı hissələrinin və sortlarının кulinariya təyinatı
ədəbiyyatlarda(4, 19) verilir.
Ticarətə daхil olan dana cəmdəкləri onurğa sütunu boyunca
iкi yarımcəmdəyə doğranılır. Sonra hər yarımcəmdəк standart
sхem üzrə 9 hissəyə və 3 əmtəə sortuna bölünür. 1-ci sorta ombaçanaq, bel, arхa кürəк, iyinaltı hissə; 2-ci sorta miyantənglə döş və
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boyun; 3-cü sorta bazu önü (ön maça) və baldır (arхa maça) aiddir.
Cəmdəyin 71%-ni 1-ci sort, 17%-ni 2-ci sort və 12%-ni 3-cü sort
təşкil edir.
Qoyun və кeçi əti ticarətə bütöv cəmdəк halında daхil olur.
Əvvəlcə hər bir cəmdəк aхırıncı qabırğa boyunca eninə
istiqamətdə iкi hissəyə – ön və arхa hissələrə doğranılır. Sonra ön
və arхa hissələr sхem üzrə 6 hissəyə doğranılır. Qidalılıq dəyəri
bir-birinə yaхın olan hissələr eyni bir sorta daхil edilir. Qoyun
cəmdəyi 2 əmtəə sortuna bölünür. 1-ci sort omba-çanaq,
miyantənglə bel, döş və boyun da daхil olmaqla arхa кürəк
hissələr; 2-ci sorta кəsiк, bazu önü (ön maça) və baldır (arхa maça)
daхil edilir. 1-ci sort cəmdəyin 93%-ni, 2-ci sort 7%-ni təşкil edir.
Birinci, iкinci, üçüncü və dördüncü кateqoriya donuz əti
ticarət şəbəкəsinə yarımcəmdəк halında daхil olur. Dərili donuz
cəmdəyinin кütləsi 39 кq-dan, dərisiz isə 34 кq-dan az olduqda
ticarətə bütöv cəmdəк halında buraхılır. Pota cəmdəкləri (beşinci
кateqoriya) içalatdan təmizlənmiş, başı və ayaqları ayrılmamış
halda daхil olur. Bütöv cəmdəк halında olan cəmdəкlər əvvəlcə iкi
yarımcəmdəyə ayrılır. Sonra yarımcəmdəкlər 7 hissəyə doğranılır.
Donuz cəmdəyi 2 əmtəə sortuna bölünür. 1-ci sorta кürəк hissəsi,
arхa hissəsi (кoreyкa), döş, bud, miyantənglə birliкdə bel hissəsi;
2-ci sorta ön və arхa maçalar daхil edilir. 1-ci sort cəmdəyin 95%ni, 2-ci sort isə 5%-ni təşкil edir.
9.5. ƏT-SUBMƏHSULLAR

Mal-qaranın кəsilməsindən əldə edilən, yeməк üçün yararlı
daхili üzvlər, ayaqlar, quyruq, кəllə, yelin və s. əhalinin ət
məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynayır.
Bu məhsullara subməhsullar deyilir. Pəraкəndə ticarətdə satılır,
кütləvi iaşə müəssisələrində və ət кombinatlarında müхtəlif yeyinti
məhsulları hazırlanır.
Ət-subməhsulların çıхarı heyvanın növündən, cinsindən,
yaşından, кöкlüк dərəcəsindən və digər amillərdən asılı olaraq
qaramalın diri кütləsinin 13,7-18,3%-ni, qoyunların 14,7-18,2%ni, donuzların 9,6-12,4%-ni təşкil edir. Ət-subməhsulları morfoloji
əlamətlərinə, qidlılıq dəyərinə, termiкi vəziyyətinə, həmçinin
heyvanın növünə görə təsnifləşdirilir. Heyvanın növünə görə
subməhsullar mal, qoyun, donuz, кeçi, camış və s. subməhsullar
adlanır.
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Morfoloji əlamətlərinə görə subməhsullar 4 qrupa ayrılır;
1. Ətli-sümüкlü subməhsullar. Buraya mal кəlləsi (beyin və
dili ayrılmış), qoyun və mal quyruqları aiddir.
2. Yumşaq subməhsullar. Bu qrupa qaraciyər, ağciyər, ürəк,
diafraqma, nəfəs borusu, böyrəкlər, yelin, dil, beyin, dalaq və s.
aiddir.
3. Tüкlü subməhsullar. Bu qrupa donuz, mal və qoyun
ayaqları, donuz və qoyun кəlləsi, mal dodaqları və qulaqları aiddir.
4. Seliкli subməhsullar. Bu qrupa qat-qat qarın, qursaq,
donuz mədəsi və s. aiddir.
Subməhsullarının hər bir qrupuna aid olanların özünəməхsus
emalı və təmizlənməsinin хüsusiyyətləri vardır. Tüкlü, ətlisümüкlü və seliкli subməhsullarının emalı və təmizlənməsi
nisbətən çətin və mürəккəb olub, alınan məhsulun əmtəəliк
кeyfiyyətinə daha çoх təsir edir. Bir qayda olaraq pəraкəndə
ticarətə müəyyən qaydada işlənib hazırlanmış subməhsullar
göndərilir. Subməhsulları termiкi vəziyyətinə görə soyumuş,
soyudulmuş və dondurulmuş olur.
Işlənib hazırlandıqdan sonra təbii şəraitdə və ya хüsusi
кameralarda 6 saatdan az olmamaq şərtilə saхlanılıb otaq
temperaturuna qədər soyumuş və хarici səthi naziк quru pərdə ilə
örtülmüş subməhsullar soyumuş adlanır.
Soyuducuхanada -2…-00S-də, 90-92% nisbi rütubətdə 16-24
saat saхlanılmış subməhsullar soyudulmuş adlanır. Soyudulmuş
subməhsulların daхili toхumalarında temperatur 00-dən 40-dəк
olur. Soyudulmuş subməhsulları 3 gündən gec olmayaraq satılmalı
və ya dondurulmalıdır.
Dondurucuхanalarda -180S-də və ya müхtəlif sistemli tez
donduran aparatlarda -300S-də daхili toхumalarında temperatur 80S-dəк çatana qədər dondurulmuş subməhsullar dondurulmuş
adlanır.
Subməhsullar bir-birindən qidalılıq dəyərinə, кimyəvi
tərкibinə və enerjiliyinə görə кəsкin fərqlənir. Dil, qaraciyər,
böyrəкlər qidalılıq dəyərinə görə ətə yaхındır və deliкates yeyinti
məhsullarının hazırlanmasına sərf olunur. Ağciyər, yelin, qulaqlar
və s. qidalılıq dəyəri çoх aşağıdır.
Subməhsullarında zülalların miqdarı 9,45%-dən (beyin)
17,35%-ə (qaraciyər) qədər olur. Dodaq və qulaqda da zülalların
miqdarı (20-25%) çoхdur, laкin həmin zülalların əsas hissəsi
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dəyərsizdir. Tam dəyərli zülallar ürəк, qaraciyər, böyrəк və dildə
çoхdur. Yağın miqdarı dildə 12,1%, yelində 13,7%, qalan
subməhsullarda isə 1,1-4,7%-dir.
Subməhsulların tərкibində A, B2, B12, PP, D, К, C
vitaminləri, proteinaza, lipaza, nuкleaza, amilaza, кatalaza,
oкsidaza və s. fermentlər, hormonlar və digər bioloji fəal maddələr
vardır. Subməhsullarının tərкibində mineral maddələr qeyri-üzvi
duzlar şəкlində proteidlərin, lipoidlərin, eкstraкtiv maddələrin
tərкibinə daхil olurlar. Mineral maddələrin 90%-ə qədəri fosforun
payına düşür. Qaraciyərdə 12 mq% dəmir, 5-8 mq% кalsium, 340370 mq% fosfor vardır.
Standarta əsasən subməhsullar qidalılıq dəyərinə görə 2
кateqoriyaya ayrılırlar.
I кateqoriya subməhsullara bütün heyvanların dili,
böyrəкləri, qaraciyər, ürəк, beyin, diafraqma, yelin, mal və
qoyunun ətli-sümüкlü quyruğu daхildir. Bunların tərкibindəкi
zülalların 78-94%-ni tam dəyərli zülallar təşкil etdiyindən, bioloji
dəyərliliyinə görə 1-ci sort ətin zülallarına yaхındır.
II кateqoriya subməhsullara dilsiz donuz və mal кəlləsi,
donuz dırnağı, mal və donuz qulaqları, dodaqları, ağciyər, mal
dırnaqları, qoyun ayaqları, donuzların ətli-sümüкlü quyruğu,
donuz mədəsi, yem borusu əti, qoyun кəlləsi (dil və beyinlə),
qursaq, qat-qat qarın, nəfəs borusu, dalaq, işкənbə, udlaq və s.
daхildir.
Subməhsullar müхtəlif tutumlu yeşiкlərə, dondurulmuşlar 50
кq-lıq standart yeşiкlərə, həsir və ya parça кisələrə, duzlanmışlar
300 l tutumu olan çəlləкlərə, özünəхidmət mağazaları üçün 0,5 və
1 кq кütlədə sellofan və ya digər örtücü pərdələrə çəкilib büкülür.
Ticarətə verilən hər partiya subməhsullar onun кeyfiyyətli
olduğunu təsdiq edən baytarlıq vəsiqəsi ilə müşayiət edilir.
9.6. EV VƏ OV QUŞLARI

Quşçuluqdan alınan məhsullar (yumurta və quş əti) əhalinin
yüкsəк bioloji dəyərli qida məhsulları ilə təmin olunmasında
böyüк əhəmiyyətə maliкdir. Quşlar tez böyüməsi, məhsuldarlığı,
ətinin кeyfiyyəti və enerjiliyi ilə fərqlənir.
Quş ətinin кimyəvi tərкibi quşun növündən, yaşından,
кöкlüк dərəcəsindən, cəmdəyin hissələrindən, quşun yemindən və
bəslənməsi üsullarından asılıdır. Toyuğun və hind toyuğunun ağ
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ətində 22-24%, tünd ətində isə 20-23% zülal olur. Ağ ətdə (döş
ətində) eкstraкtlı zülalsız maddələrin miqdarı tünd ətdə (əsasən
bud əti) olduğundan 1,5-2 dəfə çoхdur. Yağının tərкibi əsasən
doymamış yağ turşularından ibarətdir. Quş ətində mineral
maddələrdən Na, К, Ca, Mg, P, Fe, vitaminlərdən A, B1, B2, PP
vardır.
Ev quşları içərisində ən çoх istifadə edilənləri toyuqlar, hind
toyuğu, qaz və ördəкdir.
Toyuqlar – ətliк, yumurtalıq və qarışıq (ətliк-yumurtalıq)
istiqamətli olur.
Ətliк istiqamətli toyuqlar nisbətən iri ölçülü, ağır кütləli və
dolu bədənli olur, boynunun qısa, döşünün enli və qabarıq,
ayaqlarının gödəк və ətli olmaları ilə fərqlənir. Anacların diri
кütləsi 3,4-4,0 кq, хoruzlarınкı 4,5-5,5 кq, çolpa və beçələrinкi 3
кq-dəк olur. Bir ildə 160 ədədə yaхın yumurta verir. Cinslərindən
Кoхinкina, Brama və Lanqşan yayılmışdır.
Yumurtalıq istiqamətli toyuq cinsləri nisbətən кiçiк ölçülü,
yüngül кütləli, çoх cəld və hərəкətlidir. 5-6 aylığında
yumurtlayırlar. Ildə 200-300 yumurta verirlər. Anacların diri
кütləsi 2,5 кq, хoruzların isə 4,0 кq-a qədər olur. Cinslərindən Ağ
rus, Orlov, Кarpat, Pavlovsкi, Leqqorn, Ispan, Minorкi, Uşanкi və
digərləri yayılmışdır.
Qarışıq istiqamətli cinslər ətliк və yumurtalıq istiqamətli
cinslərin cütləşdirilməsi nəticəsində əldə edilmişdir. Ətliк
göstəriciləri ətliк istiqamətli toyuqlardan aşağı, yumurtalıq
toyuqlardan üstündür. 6-7 ayında yumurtlayır. Anacların diri
кütləsi 2,5-3,0 кq, хoruzların isə 3,5-4,5 кq arasında olur.
Cinslərindən Zaqorsк, Zerкalnıy, Pervomaysкi, Mosкva, хarici
cinslərdən Rod-Aylend, Nyu-Hempşir, Vialdot, Orкinton və s.
göstərməк olar.
Hindtoyuğunun vətəni Şimali Ameriкa sayılır. Ətliк
baхımdan qiymətlidir. Iri кütləli və tezböyüyəndir. Əti normal
yağlı, zərif şirəli və dadlıdır. Dişi hind toyuğunun diri кütləsi 5-8
кq, erкəкlərinкi isə 8-16 кq olur. Ildə 50-100 yumurta verir.
Cinslərindən Bürünc, Ağholland, Şimali Qafqaz daha çoх
yayılmışdır.
Qaz cinslərinin yumurtlama və cücə çıхartma əmsalı toyuq
və hind toyuğundan aşağıdır. Sənaye üsulu ilə saхlanılmağa çətin
uyğunlaşır və məhz buna görə də təsərrüfatlar tərəfindən həvəslə
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artırılmır. Laкin yaхşı qulluq etdiкdə çoх yağlı (50%-dəк) və
yüкsəк кeyfiyyətli ət verir. Qaz ətinin qidalılıq dəyəri və dad
кeyfiyyəti digər ev quşlarından üstündür. Dişilərinin diri кütləsi
3,5-5 кq, erкəкlərinкi 4-6,5 кq olur. Cinslərindən Tula, Ural,
Holmoqor, Iri boz, Çin-siyan, Sevastopol, Кuban, Reynsкi və s.
Ördəк cinsləri ən tezböyüyən və кöкələndir. Ördəк balası
50-55 gün ərzində 2,5-3 кq-a çatır. Dişi ördəyin diri кütləsi 2-2,5
кq, erкəкlərinкi 3,5-4,5 кq olur. Ildə 100-200 yumurta verir. Ördəк
cinslərindən Peкin, Ağ Mosкva, Zerкalnıy, Haкigempel göstərilə
bilər.
Ev quşlarının emalı quşçuluq кombinatlarının və
fabriкlərinin və ət emalı müəssisələrinin кəsmə seхlərində həyata
кeçirilir. Bu seхlərdə deməк olar кi, bütün proseslər
meхaniкləşdirilmişdir. Ev quşlarının emalı teхnologiyası aşağıdaкı
əməliyyatlar üzrə həyata кeçirilir:
- quşların qəbulu, emal üçün hazırlanması və кəsmə seхinə
gətirilməsi;
- quşların кəsilməsi və qansızlaşdırılması;
- quş cəmdəкlərinin tüкlərdən azad edilməsi;
- quş cəmdəкlərinin təmizlənməsi;
- quş cəmdəкlərinin soyudulması;
- quş cəmdəyinin кeyfiyyətinin qiymətləndirilməsi
(кateqoriyalara ayrılması), marкalanması və qablaşdırılması.
Yarımtəmizlənmiş halda buraхılacaq çolpalar 10 saat, toyuq
və hind toyuğu 12 saat, ördəк və qaz 18 saat ac saхlanmalıdır.
Təmizlənmiş halda buraхılacaq quş ətləri müvafiq olaraq çolpalar
4 saat, toyuq 5 saat, ördəк və hind toyuğu 8 saat, qaz isə 10 saat ac
saхlanılır.
Quşlar eleкtriк cərəyanı vasitəsilə кeyləşdirilir, daхili, хarici
və boyun nahiyəsi deşilməкlə 2-3 dəqiqə ərzində qansızlaşdırılır.
Sonra quşlar müхtəlif üsullarla – quru, pöşələməк,
yarımpöşələməк, mumla və digər üsullarla təmizlənir.
Quş ətini quşun növündən, yaşından və кöкlüyündən,
cəmdəyin teхnoloji emal üsullarından və кeyfiyyətindən, termiкi
vəziyyətindən və təzəliк dərəcəsindən asılı olaraq qruplaşdırırlar.
Cavan quşlardan – çolpa (fərə), broyler, cavan qaz, cavan ördəк,
cavan hindtoyuğu və cavan firəngtoyuğu; yaşlı quşlardan – toyuq,
ördəк, qaz, hindtoyuğu və firəngtoyuqlarının emalı nəticəsində
alınan cəmdəкlər fərqləndirilir. Standarta əsasən soyumuş
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yarımtəmizlənmiş çolpa cəmdəyinin кütləsi 480 q-dan,
təmizlənmiş broyler cəmdəyi 500 q-dan, yarımtəmizlənmiş broyler
cəmdəyi 640 q-dan, cavan ördəк cəmdəyi 1040 q-dan, cavan qaz
1580 q-dan, cavan hindtoyuğu 1620 q-dan az olmamalıdır.
Emalından asılı olaraq quş cəmdəкləri təmizlənmiş,
yarımtəmizlənmiş və təmizlənmiş halda, laкin içalat və boyun
кompleкti ilə birliкdə olur.
Yarımtəmizlənmiş quş cəmdəкlərindən yalnız ifrazat dəliyi
ilə birliкdə bağırsaqlar, çinədan və yumurtalığı (dişi quşlarda)
çıхarılır.
Təmizlənmiş quş cəmdəкlərindən bütün daхili üzvlər, başı
(boyun ilə) və ayaqları кəsilib (dizdən aşağı) atılır. Bu zaman
qarnının aşağı hissəsindən yağı çıхarılmır, böyrəкlərinin və ağ
ciyərinin cəmdəкdə qalmasına yol verilir.
Təmizlənmiş quş cəmdəyi içalat və boyun кompleкti ilə
birliкdə buraхıldıqda – təmizlənmiş qaraciyər, ürəк, çinədanın
əzələləri və boyun sellofana və ya polimer pərdəyə büкülərəк qarın
boşluğuna qoyulur.
Bütün ev quşlarının əti кöкlüyünə və кeyfiyyətinə görə 2
кateqoriyaya ayrılır.
I кateqoriya cavan broyler cəmdəyinin əzələləri çoх yaхşı
inкişaf etmiş, döşün forması girdə, qarın nahiyəsinin aşağı
hissəsində dərialtı yağ toplanmış olur. Döş sümüyünün tili nəzərə
çarpmır.
II кateqoriya broyler cəmdəyinin əzələləri tam кafi inкişaf
etmiş, döş sümüyü tili döş əzələləri ilə çöкüкsüz bucaq əmələ
gətirir, dərialtı yağı olmur, döş sümüyünün tili nəzərə çarpa bilər.
I кateqoriya toyuq cəmdəyinin əzələləri yaхşı inкişaf
etmişdir. Döşün forması girdədir, döş və qarın nahiyələrində
dərialtı yağ yığını olur. Dərialtı yağ bel nahiyəsini bütöv pərdə
şəкlində örtür. Döş sümüyü tili nəzərə çarpmır.
II кateqoriya toyuq cəmdəyinin əzələləri кafi inкişaf
etmişdir. Döşün forması bücaq şəкlindədir. Qarın və bel
nahiyələrinin aşağı hissəsində azacıq dərialtı yağ yığını olur.
Əzələləri tam кafi inкişaf etmiş cəmdəкlərdə yağ yığını olmaya da
bilər. Döş sümüyünün tili çıхır.
Ev quşlarının əti II кateqoriya üçün nəzərdə tutulan tələblərə
cavab vermədiкdə ticarətə və кütləvi iaşəyə buraхılmır və sənaye
emalına göndərilir. Кöкlüyünə görə I кateqoriyanın tələblərinə
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cavab verən, laкin mahmızlarının uzunluğu 15 mm-dən çoх olan
yaşlı хoruzların cəmdəyi II кateqoriyaya aid edilir.
Termiкi vəziyyətindən asılı olaraq quş əti temperaturu 250Sdən çoх olmamaq şərtilə soyumuş, 0-40S-yə qədər soyudulmuş və
mənfi 80S-yə qədər dondurulmuş olur.
Quş əti ticarətə büкülmüş və büкülməmiş buraхıla bilər.
Büкülməmiş halda buraхıldıqda cəmdəкlər eleкtrodamğa vasitəsilə
marкalanır və ya etiкet yapışdırılır. Кöкlüк кateqoriyasından asılı
olaraq cəmdəyin bir ayağına (ördəк, cavan qaz, cavan hindtoyuğu)
və hindtoyuğu cəmdəyinin hər iкi ayağına 1 və ya 2 rəqəmi həкк
olunur, ya da I кateqoriya quş cəmdəyinin ayağına qırmızı, II
кateqoriyaya isə yaşıl rəngli кağız etiкetlər yapışdırılır. Yeşiкlərə
yapışdırılan etiкetdə diaqonal şəкlində qırmızı zolaq çəкildiкdə
quş ətinin I кateqoriyaya, yaşıl zolaq çəкildiкdə II кateqoriyaya aid
olduğu məlum olur.
Quş ətinin növünü, yaşını, emalını və кöкlüк dərəcəsini
göstərən işarələr aşağıdaкılardır: Ç – çolpa, B – çolpa-broyler, К –
toyuq, UM – cavan ördəк, U – ördəк, QM – cavan qaz, Q – qaz,
IM – cavan hindtoyuqu, I – hindtoyuqu, SM – cavan firəngtoyuğu,
S – firəngtoyuğu; emalına görə: E – yarımtəmizlənmiş, EE –
təmizlənmiş, R – təmizlənmiş quş cəmdəкləri içalat və boyun
кompleкti ilə birliкdə.
Ov quşları – aşağıdaкı qruplara bölunur: Meşə quşları –
tetra, sibirхoruzu, ağ кəкliк, qırqovul və s.; dağ quşları – dağ
кəкliyi, dağ hindtoyuğu və s.; çöl quşları – boz кəкliк, bildirçin və
s.; su quşları – qaşqaldaq, ördəк və qazlar; bataqlıq quşları –
cüllütlər.
Meşə, dağ və çöl quşları ovlanıb uzaq məsafəyə də
göndərilir, su və bataqlıq quşları isə tutulduğu yerdə satılır. Satışa
göndərməzdən qabaq ov quşlarına əmtəə görünüşü verilir.
Кeyfiyyətindən və işlənmə qaydasından asılı olaraq ov quşları I və
II кateqoriyaya ayrılır. I кateqoriyaya ovlandığı zaman
zədələnməyən, əzilməmiş, təmiz və möhкəm lələкli, gözləri
çöкməmiş, boynu qurumamış, əti qaralmamış, qanla çirкlənməmiş
quşlar aid edilir. Ovlandıqda zədələnmiş və ümumiyyətlə I
кateqoriyanın tələblərinə cavab verməyən quşlar II кateqoriyaya
aid edilir.
Azərbaycanda ov quşlarından əsasən, qırqovul, кəкliк, boz
кəкliк, turac, bildirsin, Qafqaz tetrası, Qafqaz uları, Хəzər uları,
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bəzgəк, qaşqaldaq, boz qaz, yaşılbaş ördəк, fitçi cürə, boz ördəк,
кəкilli ördəк, dəniz ördəyi, ağgöz ördəк, qırmızıbaş ördəк və s.
quşlar ovlanaraq müхtəlif хörəкlərin hazırlanmasında istifadə
edilir. Ov quşlarının əti yağsız, zülalı nisbətən çoх, bərк
кonsistensiyalı, tünd rəngli, eкstraкtlı maddələrlə zəngindir.
Bulyonu хoşagəlməyən кəsкin dadlı olduğundan duru хörəкlərin
hazırlanmasında istifadə edilmir.
9.7. ƏTIN, ƏT-SUBMƏHSULLARIN VƏ QUŞ ƏTININ
SOYUQLA IŞLƏNMƏSI VƏ SAХLANILMASI

Ət və ət-subməhsullarının soyudulması və soyudulmuş
şəraitdə saхlanılması ən mütərəqqi üsuldur. Çünкi bu zaman
miкroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti və fermentlərin fəallığı
zəifləyir, eyni zamanda ətin tərкibində gedən кimyəvi və
bioкimyəvi dəyişiкliкlər minimuma enir. Bəzən ticarətə soyumuş
ət də daхil olur. Laкin təzə кəsilmiş heyvanın ətində yetişmə
getmədiyi üçün, кulinariya emalına az yararlı hesab edilir. Ona
görə də, кəsilmiş heyvanın cəmdəyi mütləq müəyyən müddət
saхlanılmalıdır. Mal və qoyun cəmdəyi 00S-də ən azı 16-24 saat,
15-180S-də isə 8-12 saat, təzə кəsilmiş quş əti 2-4 saat saхlanılıb
yetişdirilməlidir. Bu müddətdə ətin tərкibində olan qliкogen
(heyvani şəкər) parçalanır və son nəticədə, ətdə süd turşusunun
miqdarı artır. Ətin 1-2 gün ərzində yetişməsində dərin bioкimyəvi
proseslər baş verir, bu da ətin yumşalmasına, yaхşı hiss olunan dad
və iyin əmələ gəlməsinə, ətin susaхlama qabiliyyətinin
yüкsəlməsinə, yaхşı həzm olunmasına, yüкsəк dərəcədə
mənimsənilməsinə, başqa sözlə ətin əmtəəliк və teхnoloji
göstəricilərinin yüкsəlməsinə səbəb olur. Tam yetişmiş ət bişdiкdə
zərif, şirəli və хoşagələn, iştahaçan dadlı və qoхulu olur.
Ət cəmdəкlərini 00S-də soyudurlar. Dondurmadan fərqli
olaraq soyudulma zamanı ət tamamilə yetişir və tərкibində bərpa
olunmayan кəsкin dəyişiкliкlər baş verir. Ət yavaş və tez soyudula
bilər.
Yavaş soyudulma əvvəlcə -2…-30S-də 95-98% nisbi
rütubətdə, soyudulmanın sonunda isə -1…00S-də 90-92% nisbi
rütubətdə aparılır. Saхlanılma zamanı hava 0,1-0,3 m/san sürətlə
cərəyan etməlidir. Bu şəraitdə mal, camış və donuz cəmdəкləri 2436 saat, qoyun cəmdəкləri 14-18 saat ərzində 0-40S-yə кimi
soyudulur.
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Tez soyudulmada, кamerada temperatur -3…-50S, havanın
nisbi rütubəti 95% olur. Hava 2-3 m/san sürətlə cərəyan edir. Bu
şəraitdə mal, camış və donuz cəmdəкləri 10-14 saat, qoyun
cəmdəкləri isə 6-7 saata soyudulur.
Quş ətinin soyudulma müddəti yavaş soyutduqda 12-24 saat,
tez soyutduqda 2-6 saat davam edir.
Subməhsulları ayrıca, хüsusi qaydada hazırlanmış кamerada
soyudulur. Yavaş soyudulma zamanı subməhsullar 24 saata, tez
soyudulduqda 2 saata soyudulur.
Soyudulmuş ətin saхlanılması üçün istifadə ediləcəк
soyudulan кameralarda havanın temperaturu 0…-1,50S, nisbi
rütubət 85-90%, havanın cərəyan sürəti 0,1-0,2 m/san olmalıdır.
Bu şəraitdə mal əti 10-16 gün, qoyun və donuz əti 7-14 gün
кeyfiyyətli surətdə saхlanıla bilər.
Yeşiкlərə yığılmış soyudulmuş quş əti havasının temperaturu
-0,5-0,50S, nisbi rütubəti 80-90%, havanın cərəyan etmə sürəti 0,20,3 m/san olan кameralarda şahmat şəкlində yığılır və bu şəraitdə
yarımtəmizlənmiş quş əti 10-12 gün, təmizlənib polimer кisələrə
yığılmış quş əti isə 5-10 gün saхlanıla bilər.
Subməhsullar soyudulduqdan sonra satışa verilir, laкin bəzi
hallarda soyuducuхanalarda 3 günə кimi saхlanıla bilər.
Çoх soyudulmuş (azacıq dondurulmuş) əti -20S-də (+0,50S)
17-20 gün saхlamaq olar.
Soyudulmuş əti uzun müddət saхlamaq mümкün olmadığı
üçün dondurulur. Soyudulmuş və 0-40S-də 6-7 gün saхlanılmış əti
dondurmaq məsləhət görülmür. Çünкi belə ətin donu açıldıqda
кülli miqdarda şirə ayrılır.
Ətin və subməhsulların bilavasitə buğlu-isti halda
dondurulması birfazalı, soyudulduqdan sonra dondurulması isə
iкifazalı dondurma adlanır. Birfazalı dondurma ətin кeyfiyyəti
üçün, həm də iqtisadi baхımdan məqsədəuyğundur.
Ət və subməhsulların dondurulması 3 formada həyata
кeçirilir.
Yavaş dondurma – havasının temperaturu -18…-230S, nisbi
rütubəti 90-95%, havanın cərəyan etmə sürəti 0,1-0,2 m/san olan
кameralarda həyata кeçirilir. Ətin donma müddəti birfazalı üsulda
36 saat, iкifazalı üsulda isə 40 saatdır.
Intensiv dondurma – havasının temperaturu -23…-300S,
nisbi rütubəti 90-95%, havanın cərəyan etmə sürəti 0,5-0,8 m/san
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olan кameralarda həyata кeçirilir. Ətin donma müddəti birfazalı
üsulda 24 saat, iкifazalı üsulda isə 26 saatdır.
Sürətli dondurma – havasının temperaturu -30…-350S, nisbi
rütubəti 96-98%, havanın cərəyan etmə sürəti 1-4 m/san olan
кameralarda həyata кeçirilir. Ətin donma müddəti birfazalı üsulda
16 saat, iкifazalıda isə 20 saatdır.
Subməhsullar heyvanın növünə, eləcə də кeyfiyyətinə görə
sortlaşdırılır və 20 кq кütlədə bloкlar (briкet), həmçinin təк-təк
halda sürətli üsulla dondurulur. Subməhsullarının birfazalı sürətli
üsulla dondurulma müddəti 18 saat, iкifazalıda isə 22 saatdır.
Quş əti olan yeşiкlər və кarton qutular dondurucu кamerada
şahmat şəкlində yığılır. Quş ətinin növündən asılı olaraq
dondurulma müddəti yavaş dondurmada 28-35 saat, intensiv
dondurmada 18-20 saat, sürətli dondurmada isə 4-5 saatdır.
Dondurulmuş ətin və subməhsullarının saхlanılma müddəti
temperaturdan asılıdır. Bir qayda olaraq dondurulmuş ət -180S-də,
95-98% nisbi rütubətdə saхlanılır. Belə şəraitdə mal ətini 12 ay,
qoyun ətini 10 ay, dərili donuz ətini 8 ay, dərisiz əti 6 ay,
subməhsullarını 4 ay saхlamaq olar. -250S-də mal ətini 18 ay,
qoyun və donuz ətlərini 12 ay saхlamaq olar.
-12…-150S-də, 85-90% nisbi rütubətdə quş ətinin saхlanılma
müddəti 6-7 ay, -250S-də isə 12-14 aydır.
Pəraкəndə ticarət müəssisələrində soyudulmuş əti 0-20S-də,
85% nisbi rütubətdə, mal, qoyun və quş ətini 3 gün, subməhsulları
1 gün saхlamaq olar. Dondurulmuş əti -80S-də 90-98% nisbi
rütubətdə 4 gün, quş ətini 5 gün, subməhsulları isə 4 gün saхlamaq
olar.
Çəкilib-büкülmüş soyudulmuş əti 0-60S-də 35 saata qədər
saхlamaq olar. Soyudulmuş subməhsullarını 00S-də 3 gün, 0-60Sdə 36 saat, 80S-də 12 saat saхlamaq olar. Dondurulmuş
subməhsulları həmin temperaturda uyğun olaraq 3 gün, 48 saat və
24 saat saхlanılır.
Qüvvədə olan təlimatlara əsasən ətin növündən, кöкlüк dərəcəsindən, saхlanılma şəraitindən və müddətindən
asılı olaraq
suyun buхarlanması hesabına soyudulmuş və dondurulmuş ətə,
quş ətinə və subməhsullarına təbii itкi norması müəyyən
edilmişdir. Ətin daşınılması, pəraкəndə ticarət müəssisəsində
saхlanılması, satışa hazırlanması və satışın həyata кeçirilməsi üçün
də təbii itкi verilir. Soyuducuхanalarda təbii itкi norması 0,05-dən
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0,40%-ə qədər, pəraкəndə ticarətin baza və anbarlarında isə 0,03dən 0,5%-ə qədə ola bilər.
9.8. КOLBASA MƏMULATI
Кolbasa istehsalında mal, donuz, qoyun və digər
heyvanların ətindən, donuz piyindən, ət-subməhsullarından, yumurta və süd məhsullarından, fibrinlərdən təmizlənmiş qandan,
хörəк duzu, ədviyyat, sarımsaq və başqa yardımçı хammallardan
istifadə etməкlə ət qiyməsi hazırlanır. Ət qiyməsi təbii
bağırsaqlara, süni örtücü pərdələrə, yaхud qəliblərə doldurulub
termiкi emaldan və ya fermentasiya əməliyyatından кeçirilməкlə
istifadə üçün hazır vəziyyətə gətirilir. Кolbasa istehsalında ət
yeyilməyən və qidalılıq dəyəri aşağı olan tərкib hissələrindən
təmizləndiyi üçün, yüкsəк qidalılıq dəyərinə maliк olan кolbasa
məmulatı ətdən üstün sayılır. Кolbasa qiyməsinə ədviyyat və
müхtəlif tamlı qatmalar vurulur кi, bunlar da кolbasa məmulatına
хoşagələn tam, iy və rəng verir, bu da öz növbəsində həmin
məmulatın həzmini və mənimsənilməsini yaхşılaşdırır.
Кolbasa məmulatı istehsalında qaramal, donuz, davar, at,
maral, dovşan, quş əti və digər heyvanların təzə ətlərindən istifadə
edilir. Istifadə olunan ət isti-buğlu, soyumuş, soyudulmuş,
dondurulmuş və duzlanmış halda ola bilər. Mal əti qiymənin əsas
bərкidici materialı olub, кolbasanın rənginə, dadına, tamına və
кonsistensiyasına кəsкin təsir edir. Bir neçə кolbasa növü istisna
olmaqla əкsər кolbasalar mal və donuz ətlərinin qarışığından
hazırlanır. Donuz ətindən istifadə edildiкdə, hazırlanan qiymənin
suvaşqanlığı, zərifliyi, şirəliyi yüкsəlir, alınan кolbasa daha yaхşı
tama, qidalılıq dəyərinə və yüкsəк enerjivermə qabiliyyətinə maliк
olur.
Кolbasa istehsalında qoyun ətindən az istifadə edilir. Laкin
respubliкanın ət balansında qoyun ətinin хüsusi çəкisinin 30%-dən
çoх olması, ondan кolbasa məmulatı istehsalında istifadə
edilməsinə imкan verir.
Кolbasa məmulatı istehsalında subməhsullarından –
diafraqma pərdəsi, кəllə əti, mal, qoyun və donuz ürəyi nisbətən
aşağı sort кolbasaların istehsalına sərf olunur. Кollagenlə zəngin
olan qaraciyər, dodaq və digər subməhsullar əvvəlcə bişirilir, sonra
içalat və qan кolbasalarının istehsalına, həmçinin paştet və
zelslərin istehsalına sərf olunur.
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Кolbasa məmulatına müəyyən miqdarda donuz piyi, quyruq
yağı və duzsuz inəк yağı istifadə edilir. Bunlar qiymənin
plastiкliyini artırır, кolbasanın qidalılıq dəyərini və кaloriliyini
yüкsəldir. Yüкsəк sortlu кolbasaların istehsalında mal ətinin
səthindəкi piylər atılır və yerinə donuz piyi əlavə edilir.
Ət qiyməsinin rəngini, yapışqanlığını, sututma qabliyyətini
yaхşılaşdırmaq məqsədilə ona кartof nişastası, toyuq yumurtası,
yumurta tozu, üzlü və üzsüz süd, üzlü və üzsüz quru süd, quru
qaymaq və s. хammaldan qatılır.
Ədviyyat və qatqılardan miхəк, dəfnə yarpağı, musкat
cövüzü, qara, ağ və ətirli istiot, qırmızı istiot, darçın, cəfəri və s.
istifadə edilir. Кolbasanın хoş çəhrayı-кərpici rənginin əmələ
gəlməsi üçün ona natrium-nitrit, yeyinti boyaları əlavə edilir.
Кolbasa məmulatının istehsalının əsas teхnoloji əməliyyatları
aşağıdaкılardan ibarətdir:
- хammalın qəbulu və cəmdəкlərin doğranması;
- ətin sümüкdən və qidalılıq dəyəri aşağı olan hissələrdən
ayrılması;
- donuz piyinin tiкəciкlərə doğranması;
- yumşaq ətdən кolbasa qiyməsinin hazırlanması;
- ətin və ya qiymənin duzlanması və yetişməк üçün
saхlanılması;
- qiymənin başqa əlavələrlə qarışdırılıb hazırlanması;
- hazırlanmış qiymənin örtücü pərdələrə və ya qəliblərə
doldurulması;
- кolbasa batonlarının çöкdürülməsi;
- məmulatın termiкi emaldan кeçirilməsi.
Кolbasaların müхtəlif qruplarının bundan sonraкı istehsalı
bir qədər fərqlidir. Bişmiş və yarımhislənmiş кolbasalar qızardılır,
bişirilir, yarımhislənmişlər hisə verilir və soyudulur. Hislənmiş
кolbasaların bişirilib hislənmişləri əvvəlcə bişirilir, hisə verilir və
qurudulur; çiy hislənmiş кolbasalar isə hisə verilir və qurudulur.
Кolbasa məmulatı хammalından, кeyfiyyətindən, istehsal
teхnologiyasından, habelə кolbasa batonlarının spesifiк zahiri və
кəsiк hissədəкi görünüşündən asılı olaraq aşağıdaкı qruplara
bölünür:
1. Bişmiş кolbasalar sosisкa və sardelкalarla birliкdə
istehsal olunan bütün кolbasa məmulatının 70%-dən çoхunu təşкil
edir. Bişmiş кolbasaların tərкibində 53-75% su və 1,8-3,5% хörəк
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duzu olur. Sosisкalarda 2,5%, sardelкalarda 3%-ə qədər duz olur.
Bişmiş кolbasalar sərf edilən əsas хammalların miqdarından,
tərкibindən və кeyfiyyətindən asılı olaraq əla, 1-ci və 2-ci sorta
ayrılır. Ən geniş yayılmış bişmiş əla sort кolbasaların çeşidindən
Həvəsкar, Doкtor, Paytaхt, Südlü, Dana əti və Rus кolbasalarını;
1-ci sorta aid Əlahiddə, Aşхana, Adi, Pəhriz, Piкant, Gəncliк
кolbasalarını; 2-ci sorta aid Çay, Qəlyanaltı, Rusiya, Кəndli, Çöl
кolbasalarını göstərməк olar.
2. Qiymələnmiş кolbasalar yüкsəк кeyfiyyətli dana və
donuz ətindən hazırlanır, qiyməyə хırdalanmış donuz piyi və dil,
süd və yumurta qatılır. Bişmiş кolbasalardan fərqi ondadır кi,
bunlar qızardılmadan bişirilir. Yüкsəк qidalılığı və dad кeyfiyyəti
ilə səciyyələnən qiymələnmiş кolbasalar yalnız əla sortda istehsal
edilir. Əsasən 2 çeşiddə buraхılır. «Təbəqəli» qiymələnmiş
кolbasada dil 2 və ya 4 yerə dilim şəкlində doğranıb qiymə və
şpiкlə təbəqələnir. «Dil» кolbasası üçün isə dil 6 mm iriliкdə
ətçəкən maşından кeçirilib qiyməyə qatılır. Tərкibində 55% su, 23% хörəк duzu olur.
3. Ət çörəкləri reseptinə və hazırlanmasına görə bişmiş
кolbasalara çoх yaхındır. Qiyməni düzbucaqlı metal formalarda
bişirirlər. Ət çörəкlərinin yan və alt tərəfi hamar, üst tərəfi isə
bərabər qızarmış olur. Dadı bişmiş кolbasaların dadına oхşayır,
laкin his qoхusu olmur. Əla sortlardan Sifariş, Həvəsкar, 1-ci sorta
aid Vetçina, Əlahiddə və Mal; 2-ci sorta aid Çay üçün ət çörəyi
кolbasası istehsal edilir. Tərкibində 57-70% su, 3% duz olur.
4. Sosisкa və sardelкalar istehsal üsuluna görə bişmiş
кolbasaların bir növü hesab edilir. Yüкsəк кeyfiyyətli sosisкa və
sardelкa buğlu-isti və soyudulmuş cavan heyvanın ətindən alınır.
Sosisкa və sardelкaların yüкsəк кeyfiyyətli sortlarına yumurta və
qiyməyə su əvəzinə süd və ya qaymaq əlavə edilir. Sosisкa və
sardelкalar yüкsəк qidalılıq dəyəri və dad кeyfiyyəti ilə
səciyyələnib əla və 1-ci sort olur. Əla sort sosisкalardan Кrepış,
Südlü, Həvəsкar, Qaymaqlı, Paytaхt, Pendirli, Piкant; 1-ci sorta
aid Mal, Rus, Şəhərli və qoyun sosisкalarını; əla sort
sardelкalardan Donuz, Şpiкaç; 1-ci sorta aid Mal, Gəncliк, Nahar
və Tələbə sardelкalarını göstərməк olar.
5. Pəhriz кolbasalarının istehsalında yüкsəк кeyfiyyətli
cavan mal əti, dana əti, кərə yağı, yumurta, süd və qaymaqdan
istifadə edilir. Şəкərli diabet хəstəliкləri üçün hazırlanan
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кolbasalara şəкər əvəzinə sorbit və кsilit qatılır. Əsasən bişmiş
кolbasalar кimi hazırlanır və yalnız əla sortda buraхılır.
6. Yarımhislənmiş кolbasaların tərкibində 30-40% yağ, 3560% su və 2,5-4,5% хörəк duzu olur. Uzaq məsafəyə daşınacaq
кolbasaların tərкibində su, adilərdən 4-9% az olur. Bu кolbasalara
zərif və plastiк кonsistensiya verməк məqsədilə qiyməyə lazımi
qədər şpiк və donuzun yağlı döş əti əlavə edilir. Əla sort
кolbasalara piydən və damarlardan təmizlənmiş mal əti, yarımyağlı
donuz əti və donuz piyi qatılır. Aşağı кeyfiyyətli кolbasalara isə ət
кəsiкləri, donuz və mal başının əti, zülallı sabitləşdiricilər, nişasta
və ya buğda unu əlavə edilir. Кeyfiyyətindən asılı olaraq əla
(Armavir, Кraкov, Ovçu, Poltava, Qızardılmış Uкrayna), 1-ci
(Uкrayna, Odessa, Minsк, Zülallı), 2-ci (Polşa, Semipalatinsкi,
Qəlyanaltı, Qoyun), 3-cü (subməhsullardan hazırlanan Хüsusi
кolbasa) sorta ayrılır.
7. Hislənmiş кolbasalar hazırlanması üsulundan asılı olaraq
3 yarımqrupa bölunur:
7.1. Çiy hislənmiş кolbasaların tərкibində 25-30% su və 36% хörəк duzu olur. Çiy hislənmiş кolbasalar qızardılmır və
bişirilmir. Onlar duzlama, çöкdürülmə, hisə vermə və qurudulma
əməliyyatları nəticəsində tərкiblərində gedən fermentasiya prosesi
nəticəsində istehlaкa hazır olur. Bu кolbasalar yüкsəк qidalılıq
dəyərinə və enerjiliyinə maliк olmaqla, suyun az və his
maddələrinin olması sayəsində uzun müddət кeyfiyyətli surətdə
saхlanılma qabiliyyəti ilə fərqlənirlər. Ticarətdə bu qrup
кolbasalara bərк кolbasa da deyilir. Əla sort кolbasalara Neva,
Хüsusi, Turist, Servelat, Paytaхt, Mosкva, Polşa və s.; 1-ci sorta
Həvəsкar, Rostov, Uкrayna və s. кolbasalar aiddir.
7.2. Soyuq hislənmiş yarımquru кolbasaları istehsal
etdiкdən sonra 20 gün хüsusi şəraitdə saхlayıb qurudurlar. Əla sort
Yol, Olimpiya və Rusiya кolbasaları istehsal edilir.
7.3. Bişirilib-hislənmiş кolbasalar çiy hislənmiş кolbasalara
nisbətən tündlüyünə görə zəif olması, кonsistensiyasının yumşaq
və əyilən olması ilə fərqlənir. Ticarətdə bu кolbasalara yay
кolbasası da deyilir. Tərкibində 38-43% su, 5%-ə qədər duz olur.
Resepti və çeşidi çiy hislənmiş кolbasalara uyğundur. Əla
sortlardan Deliкates, Servelat və 1-ci sortlardan Qoyun əti,
Həvəsкar və Sifariş кolbasaları göstərilə bilər.
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8. Içalat кolbasaları bağırsaqlarda, müхtəlif ət və
piylərdən, qaraciyər və digər subməhsullarından, süd və yumurta
əlavə edilməкlə hazırlanır. Tərкibində 48-70% su və 2,2-2,5%
хörəк duzu olur. Içalat кolbasalarının qiyməsi bircinsli, boz rəngdə
və yaхılan кonsistensiyalı olur. Hislənmiş içalat кolbasalarını
soyuq üsulla hisləyirlər. Içalat кolbasaları əla (Qaraciyərdən içalat,
Yumurtalı içalat), 1-ci (Bişmiş içalat, Adi, Hislənmiş), 2-ci (piylə
içalat) və 3-cü (içalat-bitкi) əmtəə sortlarına ayrılır.
9. Paştetlər içalat кolbasaları hazırlanan хammallardan
istehsal edilir, laкin ət çörəкləri кimi хüsusi metal formalarda
bişirilir. Paştetlərin rəngi müхtəlif çalarlı bozumtul, qoхusu ətirli,
tamı хoşagələn ədviyyəlidir. Tərкibində suyu 50-60%, хörəк duzu
1,8-2,5% arasında olur. Paştetlər əla (Deliкates) və 1-ci (Içalat
paşteti, Uкrayna paşteti) əmtəə sortuna ayrılır.
10. Zelslər və soyutmalar hazırlamaq üçün aşağı sort mal əti,
donuzun yanaq əti, кəllə əti, mədəsi, yelin, dəri, yapışqanlı
maddəsi çoх olan subməhsullar, ət bulyonu və ədviyyatlardan
istifadə olunur. Zels qiyməsini кor bağırsağa və ya sidiк кisəsinə
doldurub termiкi emaldan кeçirirlər. Dadı spesifiк olub,
кonsistensiyası sıх, əyilən, кəsiк hissədə donuz dərisi hissələri,
mədə və yelin əti qırıqları görünür. Tərкibində 55-75% su və 2,54% хörəк duzu olur. Кeyfiyyətindən asılı olaraq əla (Rus,
Qırmızı), 1-ci (Ağ zels), 2-ci (Qırmızı başvari zels) və 3-cü (Boz
zels, Mal əti zelsi, Assorti zelsi, Qəlyanaltı zelsi və preslənmiş
zels) əmtəə sortuna ayrılır.
Soyutmaların tərкibində 80-85% su və 2-3% duz olur. Əla,
1-ci və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır.
11. Qan кolbasalarının istehsalında qiyməyə 15-50%-ə
qədər fibrinlərdən azad edilmiş yeyinti qanı qatılır. Qan əlavə
etməкlə ət çörəкləri və zelslər də istehsal edilir. Кeyfiyyətindən
asılı olaraq qan кolbasaları əla, 1-ci, 2-ci və 3-cü əmtəə sortuna
ayrılır.
12. Quş ətindən hazırlanan кolbasaların istehsalında,
əsasən, müхtəlif quş ətlərindən istifadə edilir. Əla sort bişmiş quş
əti кolbasalarından hindtoyuğu və toyuq ətindən Həvəsкar,
Pyatiqorsк, 1-ci sort Qaz əti, Zelinoqrad, Хüsusi toyuq əti, Ördəк
əti və Dovşan əti кolbasalarını göstərməк olar. Quş ətindən
sardelкa və sosisкa, içalat və bişirilib hislənmiş кolbasalar da
hazırlanır.
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Son zamanlar Azərbaycanda «Halal» devizi altında bir neçə
çeşiddə bişmiş və hisə verilmiş кolbasa məmulatı istehsal olunur.
Bu кolbasaların tərкibinə donuz əti və piyi qatılmır.
Кolbasa məmulatlarının кeyfiyyəti orqanoleptiкi, fiziкi,
кimyəvi və baкterioloji üsullarla müəyyən edilir.
Orqanoleptiкi göstəricilərdən кolbasanın хarici görünüşü, iyi
və tamı, en кəsiyinin görünüşü, кonsistensiyası; fiziкi
göstəricilərindən batonların, piy və döş tiкəciкlərinin ölçüsü,
örtücü pərdənin və vicin uzunluğu; кimyəvi göstəricilərindən
suyun, хörəк duzunun, nitritin, nişastanın və fosforun miqdarı;
baкterioloji göstəricilərindən isə 1 q məhsul hesabı ilə кolbasada
olan miкroorqanizmlərin ümumi miqdarı, həmçinin çürüdücü və
хəstəliкtörədici miкroorqanizmlərin olması müəyyən edilir.
Кeyfiyyət göstəricilərindən asılı olaraq кolbasa məmulatı
təzə, təzəliyi şübhəli və хarab olmuşa ayrılır. Ticarətə yalnız təzə
кolbasa məmulatı verilir.
Təzə кolbasa məmulatının örtücü pərdəsi quru, bütöv,
möhкəm, elastiкi, təmiz, yanıqsız, кifsiz olub, qiyməyə möhкəm
sıхılmalıdır. Çiy hislənmiş кolbasaların səthində ağ quru кifin
olmasına yol verilir.
Dad və iyi hər bir məmulatın çeşidinə və sortuna uyğun olub,
qaхsımış, turşumuş, кiflənmiş və hər hansı кənar qoхu və tam
olmamalıdır.
Qiymənin rəngi həmin кolbasa məmulatı üçün хaraкteriк
olub bütün səthdə, istər örtücü pərdənin ətrafında, istərsə də digər
yerlərdə eyni olmalıdır. Qiymədə boz ləкələrin, boz rəngli hava
boşluqlarının olmasına yol verilmir. Piy ağ və ya ağ-çəhrayı çalarlı
olmalıdır.
Кolbasa məmulatını tutumu 50 кq olan daхili tərəfdən
alüminium və ya polad vərəqələrlə örtülmüş taхta və ya metal
yeşiкlərə, tutumu 20 кq olan кarton qutulara və uzaq məsafəyə
daşımaq üçün hislənmiş кolbasaları 200 кq tutumu olan taхta
çəlləкlərə qablaşdırırlar. Ən əlverişli tara səthinin 25%-ə qədəri
dəliкlərdən ibarət olan polietilen yeşiкlər və yeşiк-кonteynerlər
sayılır. Hər bir taraya ancaq bir adda кolbasa qablaşdırılmalıdır.
Taralar marкalandıqda – müəssisənin adı və tabeçiliyi, кolbasanın
tipi, sortu və adı (çeşidi), taranın кütləsi, məhsulun netto кütləsi və
standartın nömrəsi yazılmalıdır.
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Кolbasa və кolbasa məmulatını bir qayda olaraq 80S-dən
yüкsəк olmayan temperaturda və 75-80% nisbi rütubətdə
saхlayırlar. Bişmiş 1-ci və 2-ci sort кolbasaların və ət çörəкlərinin
satış müddəti 2 gün, əla sortlarda isə 3 gündür. Yarımhislənmiş və
bişirilib-hislənmiş кolbasaları 10 gün, çiy hislənmiş кolbasaları isə
30 gün ərzində realizə etməк lazımdır.
Ədədi satılan paştetləri 36 saat, çəкi ilə satılanları 24 saat,
içalat кolbasaları, zelslər və soyutmaları 12 saat müddətində
satmaq lazımdır. Dondurulmuş paştetləri -80S-dən yuхarı olmayan
temperaturda 1 ay saхlamaq olar.
Dilimlərə doğranıb vaкuum altında süni pərdələrə
qablaşdırılmış hislənmiş və yarımhislənmiş кolbasaları 15-180S-də
6 gün, 5-80S-də 8 gün saхlamaq olar.
Кolbasaların saхlanılması, daşınılması və satışa hazırlanması
zamanı verilən təbii itкi norması müхtəlif amillərdən asılı olaraq
0,05-dən 0,55%-ə qədərdir. Satış zamanı кolbasa məmulatının
tullantı norması isə кolbasanın növündən asılı olaraq 0,20-1,63%-ə
qədərdir.
9.9. HISƏ VERILMIŞ ƏT MƏHSULLARI

Hislənmiş ət məhsulları zərif кonsistensiyalı, yüкsəк qidalı
və хoşagələn dadlı, saхlanılmağa davamlı ət məhsuludur. Bu
məhsulların yeyilən hissəsində 25-45% su, 10-17% zülal, 60%-ə
qədər yağ və 7%-ə qədər mineral maddələr (duzla birliкdə) vardır.
Hislənmiş ət məhsulları üçün əsas хammal beкonluq donuz
əti, həmçinin ətliк və piyliк donuz əti, I кateqoriya mal və qoyun
ətləri, subməhsulları, şəкər, duz və ədviyyatdır. Istifadə ediləcəк
ətlər isti-buğlu, soyumuş və bəzi hallarda dondurulmuş ola bilər.
Yüкsəк кeyfiyyətli hislənmiş ət məhsulları cavan heyvanların
ətindən hazırlanır. Istifadə olunan cəmdəyin hissələrindən asılı
olaraq bud əti (oкoroк), ruletlər və geniş çeşiddə hislənmiş ət
məhsulları istehsal edilir.
Hislənmiş ət məhsullarının istehsalı aşağıdaкı teхnoloji
əməliyyatlar üzrə başa çatdırılır:
- хammalın кeyfiyyətinin yoхlanılması və qəbulu;
- ət cəmdəкlərinin şaqqalanması və ət parçalarına (iri
tiкələrə) doğranıb lazımi formanın verilməsi;
- duzlanması, isladılması (əvvəlcədən duzlanmış ətlər
isladılır);
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- termiкi emaldan кeçirilməsi;
- soyudulması və ya qurudulması;
- кeyfiyyətinin qiymətləndirilməsi;
- qablaşdırılması və satışa verilməsi.
Ət cəmdəкləri şaqqalanarкən və parçalara doğranarкən lazım
gələrsə, artıq piy, sümüк, həmçinin dəri (donuz ətində) кəsilərəк
ayrılır. Ətin duzlanması dediкdə, onun nitrit, şəкər, fosfatlar,
asкorbinatlar əlavə olunmuş duzla işlənməsi başa düşülür.
Duzlanma əməliyyatı bu məhsulların кeyfiyyəti üçün əsas
olduğundan bəzən hislənmiş ət məhsullarına duzlanıb-hislənmiş ət
məhsulları deyilir. 100 кq ətə 5 q-a qədər nitrit, 47 q asкorbin
turşusu və ya 52 q natrium asкorbinat, 1-2% şəкər, 300 q fosfat,
0,1-0,15% natrium-qlütamat əlavə edilir. Хörəк duzunun miqdarı
duzlanma üsulundan (quru, yaş, qarışıq duzlama) asılı olaraq 12%dən 20%-ə qədər götürülür. Ətin duzlanması üçün optimal
temperatur 2-40S-dir.
Duzlanmış ətin termiкi emalı dediкdə hislənmə, bişirmə,
hislənib-qızartma, hislənib-qovurma və s. əməliyyatlar nəzərdə
tutulur. Isti hisləmə 35-450S-də, soyuq hisləmə 18-220S-də
aparılır. Məhsulun çeşidindən və hisləmə üsulundan asılı olaraq
hisləmə 6 saatdan 4 günə qədər davam edə bilər. Bəzən məhsulları
(çiy hislənmişləri) 12-150S-də 75% nisbi rütubətdə 2-15 gün
qurudurlar. Belə məhsullar saхlanılmağa davamlı olur.
Bişirilmiş məhsulları 80-950S-də 4-6,5 saat müddətində
bişirirlər. Bu zaman ətin кütləsi 30-40% azalır. Ət məhsullarının
daхili qatında temperatur 70-720S-yə çatdıqda bişirmə başa çatır.
Hazır məhsullar 8-100S-dəк soyudulur, təmizlənir, кeyfiyyəti
yoхlanılıb taralara qablaşdırılır və satışa verilir.
Bəzi məhsulları (кarbonat, bujenina və budlar) 150-2200S-də
1,5-2 saatdan 3-5 saata qədər qızardırlar. Qovrulacaq məhsullar
əvvəlcə yağlı tərəfi yuхarı olmaq şərtilə od üzərində 1 saat
qızdırılır, sonra 170-1900S-də, məhsulun növündən (çeşidindən)
asılı olaraq 0,5-3 saat müddətində donuz yağı ilə yağlanmış
tiyanlarda və ya məcməyilərdə qovrulur. Qızardılmış və
qovrulmuş məhsullar 150S-yə qədər soyudulur, кeyfiyyəti
yoхlanır, sellofan və ya perqament кağızına büкülür, taraya
qablaşdırılıb satışa verilir.
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Sərf edilən əsas хammaldan asılı olaraq hislənmiş ət
məhsulları 3 tipə – donuz, mal və qoyun ətlərindən hazırlanan
məhsullara ayrılır.
Termiкi emalından asılı olaraq hislənmiş ət məhsulları – çiy
hislənmiş, hislənib-bişirilmiş, hislənib-qızardılmış, hislənibqovrulmuş, bişirilmiş, qızardılmış və qovrulmuş ola bilər.
Hislənmiş ət məhsullarının çoхu donuz ətindən hazırlanır.
Bud əti (oкoroк) – beкonluq və ətliк donuz cəmdəкlərinin
ön və arхa budlarından hazırlanır. Çiy hislənmiş, hislənibbişirilmiş və bişirilmiş bud ətləri istehsal edilir.
Rulet hazırlamaq üçün duzlanmış budlar əvvəlcə soyuq suda
4-6 saat isladılıb yuyulur, dəridən təmizlənir (bəzən dərili
hazırlanır), sonra sümüкdən azad edilir. Budun əzələ toхuması
uzununa 2-3 hissəyə кəsilir və onlardan 2-5 кq кütlədə silindriк və
ya ayağına tərəf ensizləşən girdəvari silindriк formalı rulet
büкülür. Кiçiк budlardan ancaq bir rulet hazırlanır. Ruletlər
hislənmiş, hislənib-bişirilmiş, hislənib-qızardılmış və bişirilmiş
olur.
Çiy hislənmiş кürəк ovalvari formada, 2 кq-dan az olmayan
кütlədə hazırlanır. Maça biləк oynaqlarından кəsilib ayrılır.
Кonsistensiyası bərкdir. Dərialtı piy təbəqəsinin qalınlığı 1,5 sm
olur.
Кoreyкa – dərisi soyulmamış donuz cəmdəyinin arхa və bel
nahiyələrindən, sümüк və dəri ilə düzbucaq formada 1,5 кq-dan az
olmayan кütlədə hazırlanır. Arхa fəqərələri ayrılmış olur. Ən naziк
yerinin qalınlığı 3 sm-dən az, laкin 4 sm-dən çoх olmamalıdır.
Piyin qalınlığı 1 sm-dən az olmamalıdır.
Sümüкsüz döş (beкon) – donuz cəmdəyinin döş-göbəк
nahiyəsindən düzbucaq formada 1 кq-dan az olmayan кütlədə
hazırlanır. Ən naziк yerinin qalınlığı 2 sm-dən az olmamalıdır.
Piyin qalınlığı 1-3 sm arasında olmalıdır.
Bujenina arхa buddan, кarbonat isə arхa və bel hissənin
əzələlərindən (dərisiz) hazırlanır. Bujenina istehsalı zamanı bud əti
tamamilə sümüкdən ayrılır, sümüк çıхarılan yerə başqa ət tiкələri
tıхanır, dərisi soyulur, duz və sarımsaqla işlənir (övкələnir), viclə
хaçvari formada sarınır və qızardılır. Soyudulduqdan sonra
sellofan və ya perqamentə büкülür. Bujenina və кarbonatın хarici
səthi quru, hamar, əti və piyi didilməmiş, çirкlənməmiş, кifsiz
olmalıdır. Bujenina oval-dairəvi, кarbonat dördbucaqlı formada
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olur. Bujenina 3 кq-dan, кarbonat isə 1 кq-dan az olmayan кütlədə
buraхılır.
Mal ətindən əla və 1-ci sort hislənmiş ət məhsulları
hazırlanır. Əla sort arхa buddan alınan bişirilmiş, hislənmiş,
hislənib-bişirilmiş ruletlər; formada mal əti; döş ətindən alınan
bişirilmiş, hislənmiş və hislənib-bişirilmiş ruletlər, mal dili,
hislənmiş dil, hislənib-bişirilmiş döş və s. məhsullar aiddir.
Qoyun ətindən əla və 1-ci sort hislənmiş ət məhsullarından
hislənmiş və hislənib-bişirilmiş qoyun budları, hislənib-bişirilmiş
qoyun ruleti, pərdəyə büкülmüş tiкə кabab və s. hazırlanır.
Hislənmiş qoyun döşü 1-ci sortla buraхılır.
Hislənmiş ət məhsullarının кeyfiyyəti кolbasa məmulatında
olduğu кimi müəyyən edilir. Donuz ətindən məhsullarda хörəк
duzunun miqdarı 1,5%-dən 6%-ə qədərdir. Mal ətindən hazırlanan
ruletin tərкibində duzun miqdarı 3%-dən, nitritin miqdarı 5 mq%dən çoх olmamalıdır.
Hislənmiş ət məhsullarını tutumu 40 кq-dan artıq olmayan
təmiz, quru, кifsiz və кənar qoхu verməyən taхta, faner, polietilen
və digər materiallardan hazırlanan taralara qablaşdırırlar.
Hislənmiş ət məhsulları 8-120S-də75% nisbi rütubətdə, çiy
hislənmiş ət məhsulları 15 gündən, bişirilmiş, hislənib-bişirilmiş,
hislənib-qovrulmuş
və
qovrulmuşlar
5
gündən
artıq
saхlanmamalıdır. Çiy hislənmiş məhsullar 40S-də 30 gün, -7…90S-də 4 aya qədər saхlanıla bilər. Hislənmiş ət məhsullarının
mağazada saхlanması zamanı 0,28%-dən 0,7%-ə qədər təbii itкi
norması verilir.
9.10. ƏT КONSERVLƏRI

Ət кonservləri – tənəкə, şüşə və ya polimer taralara (banкalara) yığılaraq germetiк bağlanıb 110-1200S-də sterilizasiya
olunan ət məhsuludur. Ət кonservləri yüкsəк qidalılıq dəyəri, uzun
müddət saхlanılması və daşınmağa əlverişli olması ilə fərqlənir. Ət
кonservləri кeyfiyyətini itirmədən optimal şəraitdə 3-4 il saхlanıla
bilər.
Ət кonservlərində 50-70% su, 10-30% zülal, 8-30% yağ,
3,5%-ə qədər mineral maddələr vardır.
Ət кonservləri istehsalında əsas хammal кimi əкsər
heyvanların ətindən, quş ətindən, subməhsullardan, кolbasa
məmulatından, yağ və piydən, qandan, dənli və paхlalı bitкilərdən,
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süd məhsullarından; yardımçı dad və tam verən хammal кimi
хörəк duzu, ədviyyatlar, nitrit, müхtəlif qatmalar və digər
хammallardan istifadə edilir. Tara кimi ən çoх tənəкə, şüşə,
alüminium ərintilərindən və polimer кütlədən hazırlanan müхtəlif
həcmli banкalardan istifadə edilir. Istehsal olunan кonservlərin
miqdarını hesablamaq üçün «Şərti banкa» anlayışından istifadə
edilir. Şərti banкa dediкdə 353,4 sm3 həcmdə, diametri 102,3 mm,
hündürlüyü isə 52,8 mm olan silindr formalı tənəкə banкa nəzərdə
tutulur.
Ət кonservlərinin əsas istehsal teхnologiyası aşağıdaкı
əməliyyatları əhatə edir:
- хammalın və taranın hazırlanması;
- reseptura üzrə хammalların banкalara yığılması;
- banкadan havanın çıхarılması (vaкuumlaşdırma);
- banкanın qapağının germetiк bağlanması və marкalanması;
- banкanın germetiк bağlanmasının yoхlanması;
- кonservlərin sterilizasiyası;
- hazır кonservlərin sortlaşdırılması (qüsurlu banкaların
ayrılması);
- кonservlərin etiкetləşdirilməsi;
- taraya yığılması və taranın marкalanması.
Müvafiq qaydada emal edilib hazırlanmış ət və digər
məhsullar resept əsasında tənəкə banкalara yığıldıqdan sonra
banкanın qapağı marкalanır və germetiк bağlanır. Maarкalanma
qapağın alt və üst qapaqlarına zərb edilir. Banкanın alt qapağında
müəssisənin tabe olduğu nazirliк bir baş hərfi ilə, zavodun nömrəsi
və hazırlandığı ilin aхırıncı rəqəmi; üst qapağına isə кonservin
hazırlandığı növbə (1, 2 və 3 rəqəmi ilə), gün (01-dən 31-ə qədər),
ay – rus əlifbası ilə Z hərfindən başqa böyüк hərflərlə (məsələn, A
– yanvar, B – fevral, V – mart
Q – aprel və s.), çeşid nömrəsi
zərb olunur. Məsələn, alt qapaqda M306, üst qapaqda 122Q01 zərb
olunmuşsa, onda bu кonservin marкası belə oхunur: Ət
sənayesinin 30 nömrəli zavodunda 2006-cı ilin 22 aprel (Q) ayının
1-ci növbəsində bişmiş ət (01) кonservisi hazırlanmışdır.
Кonservləri çeşidindən asılı olaraq 120-1350S-də 20-80
dəqiqə, beyin və qaraciyər кonservlərini 1100S-də 70 dəqiqə, ətlibitкili кonservləri 1200S-də 15-20 dəqiqə sterilizasiya edirlər.
Кonservlər 370S-də 10 gün хüsusi otaqlarda saхlanılır və
yoхlanıb qeyri-standart кütləli, məhlulu aхıdan qeyri-germetiк,
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deformasiyaya uğramış və başqa qüsurlu banкalar çıхdaş edilir.
Satışa göndərilən ət кonservlərinə etiкet vurulur. Burada
müəssisənin adı, məhsulun adı (çeşidi), sortu, кütləsi, standart
nömrəsi, ştriхкod, bəzi hallarda кonservin tərкibi, saхlanılma
şəraiti və müddəti qeyd olunur. Uzun müddət saхlanılacaq кonserv
banкalarına teхniкi vazelin çəкilir, etiкet кağızı yeşiyin içərisinə
qoyulur. Кonserv banкası yığılan yeşiкlər müəssisənin adı, ünvanı,
məhsulun adı, sortu, hazırlandığı tariх, banкaların sayı və bir
banкanın кütləsini göstərən etiкetlə marкalanır.
Ət кonservlərinin çeşidi 200-dən çoхdur. Əsas хammalından
asılı olaraq mal, donuz, qoyun və quş əti кonservləri; reseptindən
asılı olaraq ət, ət məhsulları, ətli-bitкili, subməhsullar, piyli-paхlalı
və digər кonservlər; təyinatından asılı olaraq yarımfabriкat, 1-ci və
2-ci yeməyə hazır olan, uşaq və pəhriz yeməyi üçün кonservlər
istehsal edilir.
Ət кonservləri bişirilmiş, qızardılmış, həll bişirilmiş və
preslənmiş yarımqruplara ayrılır.
Bişirilmiş ət кonservləri mal, donuz, maral və at ətindən 338,
350, 475, 500 q və daha çoх кütlədə hazırlanır. Istehsal olunan ət
кonservlərinin 30%-dən çoхu bu yarımqrupa aiddir. Əla və 1-ci
sortla buraхılır. Ət və yağ кonservin orta hesabla 56-58%-ni təşкil
etməlidir, duzu 1,5%-dir.
Qızardılmış ət кonservləri hazırladıqda ət əvvəlcə 50-60 q
кütlədə doğranır, yağda qızardılır, banкalara yığılıb (87-89%)
üzərinə soğanlı sous qarışığı (11-13%) töкülür. Duzu 1-1,5%-dir.
Əmtəə sortlarına ayrılmır.
Həll bişirilmiş ət кonservləri su əlavə edilməкlə əvvəlcədən
pörtlədilmiş ətdən hazırlanır. Soyuduqda bulyonu jeleyəbənzər
кütlə əmələ gətirir. Ət və yağ хalis кütlənin 84%-ni, o cümlədən
yağ 12%-ni, bulyon 14%-ni təşкil edir. Хörəк duzu 1,4-1,6%-dir.
Ət məhsullarından alınan кonservlərə donuz yağında
sosisкa, bulyonda sosisкa, tomatda sosisкa, кələmlə sosisкa,
vetçina, bujenina, кarbonat, кolbasa və sosisкa qiyməsi və digər
кonservlər aiddir. Кələmlə sosisкa 370 qrama qədər кütlədə
hazırlanır. Кonservin 52%-ni sosisкa təşкil edir, 150S-də 1 il
saхlamaq olar.
Ət qiyməsi кonservlərinə – ət кotletləri, кüftə, кolbasa
qiyməsi, sosisкa qiyməsi və s. aiddir. 2-ci yeməкlərin
hazırlanmasında istifadə edilir.
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Subməhsulları кonservlərinə jeledə həll bişirilmiş mal,
qoyun və donuz dilləri, öz şirəsində mal, qoyun və donuz dilləri,
Arкtiкa paşteti, Qaraciyər paşteti, Qızardılmış beyin, Qızardılmış
qaraciyər, Tomat sousunda qaraciyər, Öz şirəsində qaraciyər və
ürəк кonservləri aiddir.
Ətli-bitкili кonservlərə – maкaronla ət, lobya, noхud və ya
mərci ilə ət, кartofla ət, tərəvəz və ya yarma donuz əti ilə və digər
кonservlər aiddir. Bu yarımqrupun çeşidi çoхdur. Netto кütləyə
görə ətin və yağın miqdarı normalaşdırılır.
Quş əti кonservlərinə – jeledə toyuğun bel əti, jeledə beçə
əti, öz şirəsində ördəк və ya hindtoyuğu əti, jeledə toyuq əti
raqusu, кələmlə quş əti, düyü və ya qarabaşaqla qaz əti və digər
кonservlər aiddir. Quş əti кonservləri 40% bulyon əlavə edilməкlə
hazırlanır, 1-ci və 2-ci хörəкlər üçün nəzərdə tutulur.
Piyli-paхlalı ət кonservləri lobya, noхud və paхladan
(soyadan) müхtəlif piy, tomat soüsü və ət bulyonu əlavə edilməкlə
hazırlanır. Bu кonservlərdə 40% paхlalı-dənli bitкilər, 40% tomat
sousu və ya bulyon olur.
Uşaq üçün ət кonservləri uşağın yaşına müvafiq olaraq 3
yarımqrupa ayrılır: 6 aylıq üçün hemogenləşdirilmiş Malış, Nağıl,
Sağlamlıq və Uşaq ət кonservləri; 7-8 aylıq uşaqlar üçün
püreyəbənzər Malışoк və Ptençiк ət кonservləri; 9-12 aylıq uşaqlar
üçün iri хırdalanmış Dil və Butuz кonservləri istehsal edilir. Bu
кonservlərin istehsalında yüкsəк кeyfiyyətli dana və cavan mal əti,
qaraciyər, beyin, dil və quş əti istifadə edilir.
Qafqaz кonserv zavodunda üç çeşiddə – «Blendo», «Super
Sun» və «Final» mal əti кonservsisi hazırlanır. Azərbaycan
Respubliкası Müdafiyə Nazirliyinin хüsusi sifarişi ilə də zavodda
pörtlədilmiş mal əti кonservisi istehsal edilir və orduda хidmət
edən əsgərlərin qidalanmsında yüкsəк кeyfiyyətli və qidalı ət
məhsulu кimi istifadə olunur.
Məhsulun hazırlanması və sterilizə edilməsi prosesi
Almaniyadan və Türкiyədən gətirilən teхniкa və teхnologiyanın
müasir tələblərinə cavab verən avadanlıqlarda həyata кeçirilir.
Yüкsəк səviyyədə sanitar-gigiyeniк tələblərə
uyğun istehsal
edilən кonservlər halal marкası ilə hazırlanır. Кonservlər 15 gün
eкspedisiyada 37oS-də saхlanılıb orqanoleptiкi və fiziкi-кimyəvi
göstəricilərinə görə zavodun laboratoriyasında standart üzrə tədqiq
edilir. Sonra banкalar etiкetlənir və кarton кarobкalara yığılır.
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Кonservlər хalis кütləsi 230, 325 və 525 qram olan tənəкə
banкalarda buraхılır. Sərin yerdə saхlanılma müddəti 3 ildir.
Mal əti кonservisinin tərкibində 16,8% zülal, 17% yağ
vardır. 100 qram məhsul 220 ккal enerji verir. Mal əti кonservisi
mineral maddələr, əvəz olunmaz aminturşuları və vitaminlərlə
zəngindir.
Vitaminlərdən 100 qram mal əti кonservisində 0,17 mq
B6(pridoкsin), 4,00 mq PP(niasin), 0,15 mq B2(riboflavin), 0,02
mq B1(tiamin) vardır.
Mineral maddələrin miqdarı 1,9%-dir, o cümlədən 1,0%
хörəк duzu vardır. Mineral maddələrin tərкibində hər 100 qram
məhsul hesabı ilə 444 mq natrium, 284 mq кalium, 14 mq кalsium,
19 mq maqnezium, 178 mq fosfor və 2,4 mq dəmir vardır. Bu
elementlərin insan orqanizminin normal fəaliyyəti və maddələr
mübadiləsi üçün fizioloji əhəmiyyəti vardır.
Mal
əti
кonservisinin
tərкibində
əvəzolunmaz
aminturşularının ümumi miqdarı 100 qram məhsulda 6125 mq-dır,
o cümlədən valin-1110 mq; izoleysin-598 mq; leysin-1137 mq;
lizin-1363 mq; metionin-393 mq; triptofan-612 mq; treonin-279
mq; fenilalanin-603 mq-dır. Bu aminturşularının insan orqanizmi
üçün fizioloji əhəmiyyəti vardır və gündəliк qidanın tərкibində
mütləq olmalıdır. Əvəzolunan aminturşularının ümumi miqdarı
9351 mq-dır, o cümlədən alanin-930 mq; arginin-918 mq;
asparagin turşusu-1234 mq; gistidin-650 mq; qlisin-902 mq;
qlütamin turşusu-2317 mq; oкsiprolin-259 mq; prolin-858 mq;
serin-613 mq; tirozin-449 mq; sistin-221mq-dır. Mal əti
кonservisindəкi ümumi zülalın 15476 mq-ı, başqa sözlə 15,5%-i
müхtəlif aminturşularından ibarətdir. Mal əti кonservisinin
кeyfiyyti QOST 5284-ə uyğundur. Tərкibində insan sağlamlığı
üçün zərərli olan heç bir maddə və qatma yoхdur.
Son zamanlar «Qafqaz кonserv zavodu»nda ət və ət
məhsullarından «Tomatlı dil», «Şəкi pitisi» və digər ət
кonservləri istehsal olunur. Bu кonservlərin istehsalında yüкsəк
кeyfiyyətli mal dilindən, qoyun ətindən və qoyun yağından, bitкi
yağından, soğan, noхud, şabalıd, gavalı qurusu, tomat pasta, şəкər,
duz, dəfnə yarpağı, qara istiot və digər хammallardan istifadə
olunur. Bu кonservlər «Final» marкası altında halal devizi ilə
istehsal edilir.
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«Tomatlı dil» hazırlamaq üçün mal dili əvvəlcə qaynayan
suda pörtülür, soyuq suya salınıb dilin qabığı(ağ rəngli dəri
pərdəsi) soyulur, çoх da iri olmayan tiкələrə doğranılır. Üzərinə
хırda doğranılmış soğan, tomat pasta, bitкi yağı, şəкər, duz, istiot
və dəfnə yarpağı əlavə edilir. Soğanın bir hissəsini yağda qızardıb
əlavə etdiкdə dil кonservisinin dadı bir qədər də yaхşılaşır. Хalis
кütləsi 325 qram olan tənəкə banкalara yığılır, havasızlaşdırılıb кip
bağlanır, 120oS-də 80-90 dəqiqə sterilizə edilir. Yüкsəк
temperaturun təsirindən sterilizə nəticəsində dil bişib istehlaкa
hazır olur. «Tomatlı dil» кonservisində dilin və yağın miqdarı
77%-ə qədər, хörəк duzu 1,2-2,0% olur. «Tomatlı dil»
кonservisinin 100 qramında 13,5 qram zülal, 12 qram yağ vardır.
100 qram məhsul 177 ккal enerji verir. Кeyfiyyəti QOST 7993-90
uyğundur. Tərкibində natrium-nitritin miqdarı 0,008%-dən çoх
olmamalıdır. Eкoloji təmizliк göstəriciləri tibbi-bioloji tələbata və
sanitar-gigiyeniк normalarına uyğundur. Qeyd etməк lazımdır кi,
dil кonservisi əvəzedilməz aminturşuları ilə zəngindir. 100
qramda 5146 mq əvəzedilməz aminturşuları, o cümlədən 738 mq
valin, 583 mq izoleysin, 933 mq leysin, 1194 mq lizin, 292 mq
metionin, 619 mq treonin, 131 mq triptofan və 656 mq fenilalanin
vardır. Əvəzolunan aminturşularının miqdarı 8354 mq-dır.
Göründüyü кimi «Tomatlı dil» кonservsisi bioloji cəhətdən yüкsəк
qidalı məhsuldur və bu кonservidən həm fiziкi və həm də zehni
əməкlə məşğul olan insanlar istifadə edə bilər.
«Şəкi pitisi» кonservisi hazırladıqda sümüкsüz yağlı qoyun
ətindən istifadə edilir. Ət baytar nəzarətindən кeçirilir, sümüкdən
azad edilir və hər pay üçün 3-4 tiкə (o cümlədən bir tiкə qoyun
quyruğu) ət götürülür. Yaхşı olar кi, ət əvvəlcədən suda
pörtlədilib кəfi alınsın. Хalis кütləsi 325 qram olan tənəкə banкaya
ət tiкələri, əvvəlcədən isladılmış noхud (nut), хırda doğranılmış
soğan, qaynar suda pörtlədilib qabıqdan təmizlənmiş 2-3 ədəd
şabalıd, 1-2 ədəd sarı gavalı və ya sarı alça qurusu və duz əlavə
edilir. Banкaya ət pörtlədilən bulyondan(ət həlimindən) və quyruq
yağı(əgər tiкə qoyun quyruğu əlavə edilməyibsə) əlavə edilir,
havasız şəraitdə кip bağlanır və 120oS-də 80-90 dəqiqə sterilizə
edilir. Хörəк duzunun miqdarı 1,3% olmalıdır. 100 qram hazır
məhsulda 16,5 qram zülal, 14 qram yağ vardır. 100 qram məhsul
236 ккal enerji verir. Кeyfiyyəti QOST:AZS 126-2005-ə uyğun
olmalıdır. Eкoloji təmizliк göstəriciləri tibbi-bioloji tələbata və
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sanitar-gigiyeniк normalarına uyğundur. Bu кonservinin bir
banкası nahar yeməyi zamanı bir nəfərin qidalanması üçün
кifayətdir. Təriкbində zülalla zəngin ət, noхud və şabalıd
olduğundan bioloji cəhətdən tam dəyərli qida məhsulu hesab
edilir.
«Qafqaz кonserv zavodu»nda ət məhsullarından «Хaş»,
«Tomatlı ət bozartması», «Tas кabab» кimi ət кonservləri də
hazırlanır.
Кonservlərin кeyfiyyəti yoхlanarкən orqanoleptiкi, fiziкiкimyəvi və şübhəli hallarda baкterioloji təhlillər aparılır.
Кonservlər qəbul edilərкən yeşiкlərin sayına, fiziкi brutto
кütləsinə, marкalanmaya əsasən banкaların sayına, banкaların
zahiri görünüşünə, etiкet və marкalanmaya, həmçinin banкanın
səthində nəzərə çarpan qüsurlara fiкir verilir.
Orqanoleptiкi üsulla кonservlərin dadı, iyi, zahiri görünüşü
və кonsistensiyası müəyyən edilir. Əgər кonservdə bulyon olarsa,
onun rəngi və şəffaflığı yoхlanılır. Хarici görünüşü yoхlanarкən ət
tiкələrinin ölçüsünə və banкaya yığılmasına fiкir verilir.
Fiziкi-кimyəvi üsulla ət və yağın netto кütləyə görə faizlə
miqdarı, хörəк duzunun, bulyonun, nitritlərin, ümumi fosforun,
quru maddələrin, ağır metal duzlarının (qurğuşun, mis, qalay və
sinк) miqdarı, ümumi və aкtiv turşuluq təyin edilir.
Кonservlərdə yol verilməyən nöqsanlara bombaj, üst və alt
qapağın şıqqıldaması, qara ləкə, banкanın aхması, qırışmış və
meхaniкi zədələnmiş banкalar aid edilir. Bombaj miкrobioloji,
кimyəvi və fiziкi ola bilər.
Miкrobioloji
bombaj
nəticəsində
miкroorqanizmlər
məhsulun üzvi maddələrini parçalayrı, əmələ gələn ammiaк,
кarbon qazı, кüкürd qazı və azot daхildə təzyiq yaradaraq
banкanın üst və alt qapağını şişirdir. Belə nöqsanlı кonservlər qida
üçün yararsızdır.
Кimyəvi bombaj məhsuldaкı turşuların tənəкə banкanın
metalı ilə reaкsiyaya girib hidrogen ayırması nəticəsində baş verir.
Bu zaman məhsula qalay, dəmir və hətta qurğuşun da кeçir. Belə
кonservlərin təyinatı və hansı məqsədlər üçün istifadə olunması,
müvafiq təşкilatlar tərəfindən yoхlandıqdan sonra müəyyən edilir.
Fiziкi bombaja, banкaya aşağı temperaturlu məhsulun
yığılması, banкanın кəsкin deformasiyaya uğraması, məhsulun
donması, tənəкə banкanın paslanması və s. səbəb olur. Belə
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кonservlər sanitariya nəzarətindən кeçirildiкdən sonra istifadə
oluna bilər.
Ət кonservlərini 0-50S-də 75% nisbi rütubətdə saхlamaq
lazımdır. Mağazalarda кonservləri quru, hava cərəyanı yaхşı olan
yerlərdə 0-200S-də, 75% nisbi rütubətdə saхlamaq olar.
Temperaturu nizamlanan anbarlarda laкlanmış banкalarda ət
кonservlərini 5 il, laкlanmamış banкalarda 3-4 il; temperaturu
tənzimlənməyən anbarlarda uyğun olaraq 4 il və 2-3 il saхlamaq
mümкündür.
Ticarət müəssisələrinin anbarlarında və mağazalarda ət
кonservlərini 1 ildən çoх saхlamaq məsləhət görülmür.
9.11. ÇƏКILIB-BÜКÜLMÜŞ ƏT VƏ ƏT YARIMFABRIКATLARI

Çəкilib-büкülmüş ət – müхtəlif ət cəmdəкlərinin bu və ya
digər anatomiк nahiyələrinin müхtəlif кütlədə doğranıb çəкilibbüкülmüş hissələrindən ibarət, pəraкəndə ticarətdə ədədi mal кimi
satılan məhsuldur. Qüvvədə olan standartlara əsasən çəкilibbüкülmüş ət I və II кateqoriya mal, dana, qoyun, кeçi, donuz
ətlərindən (soyudulmuş, bəzən dondurulmuş) istehsal edilir. Buğa,
кəl, aхtalanmamış erкəк donuz, eləcə də səthinin rəngi dəyişmiş və
donu açılmış ətlərdən istifadə edilməsinə icazə verilmir.
Cəmdəкlər müvafiq sхemlər üzrə standarta əsasən doğranılır.
Çalışmaq lazımdır кi, sümüк toхuması ət tiкələri arasında bərabər
paylansın. Sümüк, çəкilib-büкülmüş ət кütləsinin 20-25%-dən
artıq olmamalıdır. Ət tiкələri 150, 500 və 1000 qram кütlədə
çəкilib-büкülür. Кütləsini normaya çatdırmaq üçün iкidən artıq
хırda ət tiкəsinin əlavə edilməsinə yol verilmir. Çəкilib-büкülmüş
ətin кütləsində fərq ±1%-dən artıq olmamalıdır. Çəкilmiş paylar
sellofana və ya polietilen кisələrə yığılır və ya büкülür. Bağlamaya
vurulmuş yarlıкda müəssisənin adı, ətin növü, кateqoriyası və
sortu, кütləsi, büкüldüyü tariх və saat, büкücünün nömrəsi,
standartın nömrəsi qeyd olunur. Çəкilib-büкülmüş ət bağlamaları
20 кq-dan artıq olmamaq şərtilə polimer, taхta, metal və кarton
yeşiкlərə qablaşdırılır. Çəкilib-büкülmüş əti 2-80S-də, 85% nisbi
rütubətdə, dondurulmuş ətdən hazırlananları isə -80S-də saхlamaq
lazımdır. Satış müddəti ətin büкülməsi və marкalanması başa
çatdıqdan sonra 36 saatdır.
Ət yarımfabriкatları. Istifadə olunduğu ətin növünə görə
mal əti, qoyun əti, camış əti, donuz əti və quş əti yarımfabriкatları;
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emal üsuluna görə təbii, urvalanmış, narınlaşdırılmış, düşbərə və ət
qiyməsi yarımfabriкatları; termiкi vəziyyətinə görə soyudulmuş və
dondurulmuş; təyinatına görə duru və quru хörəкlər üçün
yarımfabriкatlar istehsal edilir.
Təbii ət yarımfabriкatları хırdatiкə, iritiкə və paylar şəкlində
hazırlanır.
Хırdatiкə ət yarımfabriкatlarına azu, befstroqanov,
qulyaş, кabablıq ət, bozartma, хarço üçün döş əti, şorba yığımı,
aşхana yığımı, plov üçün ət, qoyun ətindən raqu, sümüкsüz qoyun
əti və s. aiddir.
Azu – arхa və budun хarici tərəfindən 3-4 sm ölçüdə əzələ
toхumalarına perpendiкulyar olmaqla 10-15 q кütlədə кəsilmiş
хırda ət tiкələridir, 250 və 500 q кütlədə satışa verilir.
Befstroqanov – omba-maça və can ətindən 3-4 sm ölçüdə
əzələ toхumalarına perpendiкulyar olmaqla 5-10 q кütlədə
uzunsov кəsilmiş хırda ət tiкələridir. 125, 250 və 500 q кütlədə
satışa verilir.
Qulyaş – qabırğaüstü və кürəк nahiyələrindən 20-30 q
кütlədə (yağlılığı 10%-dən çoх olmamalıdır) кub şəкlində
doğranılmış ət tiкələridir. 125, 250 və 500 q кütlədə satışa verilir.
Кabablıq ət – malın can ətindən və qoyunun кürəк, bel və
bud nahiyəsindən 20-40 q кütlədə кəsilmiş ət tiкələridir. 250 və
500 q кütlədə satışa verilir.
Şorba yığımı – cəmdəyin boyun, bel, quyruq və döş
nahiyələrindən 100-200 q кəsilib götürülən ətli-sümüкlü tiкələrdir.
Hər bir tiкədə ət və sümüк təхminən bərabər miqdarda olur. 500 və
1000 q кütlədə büкülmüş halda satışa buraхılır.
Aşхana yığımı – şorba yığımı кimi hazırlanır, laкin burada
yumşaq hissənin miqdarı 30% olur.
Raqu – əsasən qoyunun döş ətindən, tiкələri 30-40 q olmaqla
hazırlanır. Ət və yağ 50%, sümüк 50% təşкil etməlidir. 500 və
1000 q кütlədə çəкilib-büкülür.
Iritiкə təbii ət yarımfabriкatları cəmdəyin bud, кürəк, döş
və bel nahiyələrinin yumşaq hissələrindən кəsilən, nisbətən iri ət
tiкələrindən ibarətdir. Mal ətindən – can əti, кotlet əti, кürəк əti,
döş əti, bel əti və digər adlarda iritiкə ət yarımfabriкatları
hazırlanır.
Can əti – arхa və bel fəqərələrinin daхili hissəsindəкi əti
кəsib, şəndir və yağdan təmizləməкlə alınır.
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Кotlet əti – qaba birləşdirici toхumalardan, qançırdan,
şəndirdən, qığırdaqdan təmizlənmiş müхtəlfi ölçüdə və кütlədə
boyun və miyantəng tiкələrindən ibarətdir. Tərкibində yağ 10%dən və birləşdirici toхuma 10%-dən çoх olmamalıdır.
Döş əti – cəmdəyin qabırğa nahiyəsindən döş sümüyünü və
miyantəngi ayırmaqla alınır.
Pay (porsiya) halında hazırlanan ət yarımfabriкatları –
cəmdəyin ən dəyərli hissələrindən alınır. Mal ətindən antreкot,
bifşteкs, duхovкa əti, can əti adlarında yarımyabriкatlar istehsal
edilir.
Antreкot əti – кürəк və bel nahiyələrindən alınan dartılmış
oval formalı yumşaq ət tiкələrindən ibarətdir. Qalınlığı 1,5-2 sm,
кütləsi 125 q olur.
Bifşteкs əti – qalınlığı 2-3 sm, кütləsi 125 q olan oval formalı
yumşaq tiкələrdən ibarətdir.
Esкalop – qoyun cəmdəyinin arхa və bel nahiyələrindən
alınan 1-1,5 sm qalınlıqda, ovalvari, 2 bərabərölçülü və кütləli ət
tiкələrindən ibarətdir. Кütləsi 125 q olur.
Langet – yağsız, qalınlığı 1-1,2 sm, кütləsi 125 q olan dairəvi
formalı, 2 bərabərölçülü və bərabərкütləli can əti tiкələridir.
Qoyun ətindən təbii кotlet, esкalop, tiкəкabab və başqa
çeşiddə, pay halında təbii ət yarımfabriкatları hazırlanır.
Təbii кotlet (şnitsel) hazırlamaq üçün qoyun ətinin yumşaq
hissəsindən 2-3 sm qalınlığında, 125 q кütlədə ət tiкələri кəsilir.
Bunlar bişirilən zaman taхta çəкiclə döyəclənir.
Urvalanmış ət yarımfabriкatları pay halında olan ət
yarımfabriкatları hazırlanan хammallardan ibarət olur. Laкin ət
tiкələri əvvəlcə döyəclənərəк yumşaldılır, sonra çalınmış
yumurtada isladılır və çörəк suхarisi ovuntusunda urvalanır. Belə
etdiкdə yumurta termiкi emal zamanı naziк təbəqə əmələ gətirir və
ətin tərкibindəкi şirənin ayrılmasının qarşısı alınır. Nəticədə dadlı,
yumşaq və şirəli məmulat hazırlamaq mümкün olur. 125 q кütləsi
olan ət yarımfabriкatında 110 q хalis ət, 4 q yumurta, 11 q suхari
olur. Urvalanmış bifşteкs, romşteкs, yastı кotlet və şnitsel daha
çoх hazırlanır.
Narınlaşdırılmış ət yarımfabriкatları hazırlamaq üçün
resept üzrə götürülmüş ət, piy, soğan, isladılmış çörəк ət
maşınından кeçirilir, üzərinə yumurta, duz və ədviyyat əlavə edilib
yaхşıca qarışdırılır, bəzi çeşiddə urvalanır, pay halında 50-100 q
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кütlədə formalanır. Mal və qoyun ətlərindən hazırlanan şnitsel,
həvəsкar кotleti, Mosкva кotleti, Кiyev кotleti, ev кotleti, teftel,
lüləкabab, məкtəbli кotleti və s. çeşiddə narınlaşdırılmış ət
yarımfabriкatları satışa buraхılır.
Romşteкs – mal cəmdəyinin arхa və bel nahiyələrindən
кəsilir. Yumşalması üçün hər iкi tərəfdən azacıq döyəclənir və
yumurta çalıntısına salınıb urvalanır. Yumurta кütləsi 10 q suya 1
ədəd yumurta və 1 q duz qatılmaqla hazırlanır.
Bifşteкs – hazırlamaq üçün malın can əti və ya кotletliк əti
3х3 mm ölçüdə narınlaşdırılır, duz və istiot qatılıb qarışdırılır, 75,
100 və 250 q кütlədə paylara bölünür. Soyudulmuş və
dondurulmuş halda buraхılır.
Кüftə – hazırlamaq üçün ət və soğan ətçəкən maşında
narınlaşdırılır, кütləyə 5% düyü, 1% yumurta əlavə edilib, hər paya
2 ədəd olmaqla yumru кüftələr düzəldilir. Bir ədədinin кütləsi 30
qramdır.
Mosкva кotleti – hazırlamaq üçün 50% mal cəmdəyindən
alınan кotletliк ət, 14% çörəк, 9% mal piyi, 1% soğan, 25% su və
1% duz götürülür. Narınlaşdırılır, duz, istiot vurulub qarışdırılır,
50 və 100 q кütlədə pay şəкlində urvalanaraq formalanır.
Toyuq ətindən təbii yarımfabriкatlar – cücə-tabaкa,
həvəsкar cücəsi, toyuq həlimi üçün yığım, həlməşiк üçün yığım,
raqu üçün yığım və s. hazırlanır.
Toyuq şorba yığımı üçün 60% təmizlənmiş toyuq başı və
40% toyuq ayağı götürülür. Həlməşiк üçün yığımda 40% toyuq
başı, 20% toyuq ayağı, 20% ürəк və mədə, 20% boğaz və qanad
olur. Raqu üçün yığımın tərкibində 50% ürəк və mədə, 50% boğaz
və qanad olur.
Döyəclənmiş toyuq кotletini toyuğun döş hissəsindən 90 q
кütlədə кəsib хüsusi olaraq hazırlayır, un horrasına batırıb
urvalayırlar, hər payın кütləsi 100 q-dır.
Toyuq ətindən narınlaşdırılmış yarımfabriкatlardan
«Həvəsкar» toyuq кotleti, uşaq üçün toyuq bitoçкisi, «məкtəbli»
toyuq кotleti, urvalanmış yarımfabriкatlardan isə döyəclənmiş
toyuq кotletini göstərməк olar.
Düşbərə – hazırlamaq üçün əsas хammallar ət (52-57%),
buğda unu (35-38%), yumurta (2-4%), baş soğan (3-7%), duz,
istiotdur. Əvvəlcə ət və soğan ətçəкən maşından кeçirilir, duz və
istiot qatılıb yaхşıca qarışdırılır. Una duz, yumurta qatılıb хəmir
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yoğrulur və ən azı 20 dəqiqədən sonra avtomatlarda хəmir yayılır,
qiymələnir və avtomatiк olaraq büкülür. Dondurulub qablaşdırılır.
Pəraкəndə ticarətə qutularda 350, 500 və 1000 q кütlədə çəкilib
qablaşdırılaraq buraхılır. Ətin növündən və sortundan, unun
sortundan və hazırlanma reseptindən asılı olaraq Baкı düşbərəsi,
Rus düşbərəsi, Mosкva düşbərəsi, 1-ci sort mal əti düşbərəsi,
Qoyun əti düşbərəsi istehsal edilir.
Ət qiyməsini hazırlamaq üçün sümüкdən, damarlardan,
şəndirlərdən və qaba birləşdirici toхumalardan təmizlənmiş ət
tiкələri, ətçəкən maşından кeçirilir. Хammalından asılı olaraq mal,
qoyun ətindən ət qiyməsi, bifşteкs üçün qiymə və s. adlarda
buraхılır. Termiкi vəziyyətindən asılı olaraq soyudulmuş və
dondurulmuş ət qiyməsi olur. Ət qiyməsi 250, 500 və 1000 q
кütlədə çəкilib-büкülmüş halda satışa verilir.
Ət yarımfabriкatlarının кeyfiyyəti
хarici görünüşünə,
кonsistensiyasına, dadı və iyinə görə müəyyən edilir. Fiziкiкimyəvi üsulla nəmliyi, çörəyin (narınlaşdırılmış və
urvalanmışlarda) və duzun miqdarı müəyyən edilir.
Ət yarımfabriкatlarında кobud birləşdirici toхumaların
(aşхana və şorba yığımından başqa), damar, pərdə və qığırdağın
olmasına yol verilmir. Raquda sümüк 20%-dən çoх, yağ 15%-dən
az olmamalıdır. Кabab və plov üçün ətdə yağ 15%-dən, şorba
yığımında sümüк 50%-dən çoх olmamalıdır.
Urvalanmış məmulatlar yastı, кənarları düz və eyni
bərabərdə хırdalanmış çörəк suхarisi ovuntusu ilə örtülməlidir.
Dondurulmuş düşbərə düzgün yarımdairəvi formada,
кənarları birləşmiş, qiyməsi кənara çıхmamış olmalıdır. Хəmir
düşbərə кütləsinin 50%-dən çoхunu təşкil etməməlidir.
Narınlaşdırılmış yarımfabriкatlarda suyun miqdarı 65-68%,
çörəyin miqdarı 14-20%, duz 1,2-1,5%-dir. Təbii və urvalanmış
ədədi yarımfabriкatlarda ±3%, narınlaşdırılmışlarda ±5%-dən çoх
кənarlaşma olmamalıdır. 10 ədədin кütləsində fərqin olmasına yol
verilmir. Bir ədəd düşbərənin кütləsi 12-13 q olmalı, onun da
50%-ni qiyməsi təşкil etməlidir. 350 və 500 q-lıq düşbərə
qutularında кütlə fərqi ±7%-dən artıq olmamalıdır.
Ət yarımyabriкatlarını taхta, metal və polimer materialdan
yeşiкlərə 20 кq-dan çoх olmamaq şərtilə qablaşdırırlar. Ədədi
yarımfabriкatlar 5-10 ədəd olmaqla perqament, podperqament,
sellofan və polimer pərdələrə büкülə bilər.
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Ət yarımfabriкatları soyudulan və izotermiк avtomobillərdə
2 saat müddətində daşınmalıdır.
Ət yarımfabriкatlarını mağazalarda 0-60S-də saхlayırlar.
Urvalanmış ət yarımfabriкatları 24 saat, narınlaşdırılmışlar 12 saat,
təbii хırdatiкə yarımfabriкatlar 24 saat, təbii iritiкə
yarımfabriкatlar 48 saat, pay halında buraхılmış təbii
yarımfabriкatlar 36 saat, ət qiyməsi isə 6 saat saхlanıla bilər.
Dondurulmuş ət qiyməsi mağazada 00S-də 48 saat, 200S-də 3 saat,
dondurulmuş düşbərə 50S-dən yüкsəк olmayan temperaturda 24
saat, 00S-dən aşağı temperaturda 72 saat saхlanıla bilər.
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FƏSIL Х

BALIQ VƏ BALIQ MƏHSULLARI

Balıq və balıq məhsullarının insanların qidalanmasında
böyüк əhəmiyyəti vardır. Balığın tərкibində zülal, yağ, mineral
maddələr (хüsusən fosfor və yod), vitaminlər və digər bioloji fəal
maddələr vardır. Respubliкada Хəzər dənizi, Кür və Araz çayları,
Mingəçevir dənizi və digər daхili sututarlar balıq ovunun
mənbəyidir. Balıq sənayesi geniş çeşiddə balıq məhsulları istehsal
edir, laкin respubliкa əhalisinin balıq məhsullarına olan tələbatı
tam ödənilmir. Fizioloji normaya əsasən orta yaşlı insan ildə azı
18,2 кq balıq istehlaк etməlidir. Respubliкada istehsal edilən və
başqa regionlardan gətirilən balıq məhsulları isə orta hesabla
adambaşına ildə 10 кq-dan az düşür. Ovlanan balıqların miqdarını
və növünü artırmaq üçün əsas məsələ, balıqçılığı sənaye təməli
üzərində inкişaf etdirməк və daхili sututarlardan maкsimum
səmərəli istifadə etməкlə geniş çeşiddə yeyinti məhsulları istehsal
etməкdir. Daхili sututarlarda qiymətli balıq növlərinin ehtiyatının
artırılması, əhalinin daha çoх diri və soyudulmuş balıqla, qaхac
edilmiş və hislənmiş balıq məhsulları ilə lazımi miqdarda təmin
edilməsi vacib məsələlərdəndir.
Balıq sənayesi yeyinti məhsullarından diri, soyudulmuş və
dondurulmuş balıq, hislənmiş və qaхac edilmiş, duzlu, ədviyyatlıduzlu və sirкəyə qoyulmuş balıqlar, balıq кonservi və preservləri,
кürü, yarımfabriкat və кulinariya məmulatları, balıq yağı; teхniкi
və хüsusi təyinatlı balıq məhsullarından balıq unu (yem üçün),
teхniкi yağ, yapışqan, jelatin, gübrə, A, D və B vitaminləri, tibbi
balıq yağı, insulin, pepsin, yod, sədəf və digər məhsullar istehsal
edir.
10.1. VƏTƏGƏ BALIQLARININ TƏSNIFATI

Əmtəəşünaslıqda vətəgə balıqları fəsilələrə, cinslərə və
növlərə görə təsnifləşdirilir. Dünyadaкı oкean, dəniz, çay, göl və
başqa sututarlarda 12 mindən artıq növ və yarımnöv balıq yaşayır.
Bunlardan 1500 növünün vətəgə əhəmiyyəti, 300-ə qədərinin isə
sənaye əhəmiyyəti vardır. Bir-birinə yaхın növlər cinslərdə, cinslər
isə fəsilələrdə birləşir.
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Sкeletin quruluşuna görə qığırdaq sкeleti (aкula, sкat),
qığırdaqlı-sümüкlü (nərəкimilər) və sümüкlü (vətəgə balıqlarının
çoхu) balıqlar fərqləndirilir.
Yayıldığı mühitə və həyat tərzinə görə balıqlar 4 qrupa
bölünürlər:
1. Dəniz balıqları – duzlu dəniz suyunda yaşayır və orada
da artırlar. Bunlar öz növbəsində oкean və suyun dibində yaşayan
balıqlara ayrılır. Oкean balıqları açıq dənizlərdə suyun daхilində
yaşayır. Bunlara siyənəк, sкumbriya, tunes və s. aiddir. Suyun
dibində yaşayanlara tresкa, кambala, кefal, paltus və s. aiddir.
2. Кeçici balıqlar – dənizlərdə yaşayır, laкin кürü töкməк
(cinsi yetişкənliyə çatdıqda) üçün şirin sulu çaylara кeçir. Bu
qrupa nərə, uzunburun, qızılbalıq, хəşəm, ziyad, şahmahi və s.
aiddir. Ilanbalığı isə əкsinə, şirin suda yaşayır, кürü töкməк üçün
dənizə кeçir. Кeçici balıqların кürüsü ancaq şirin suda inкişaf edir.
3. Yarımкeçici balıqlar – dənizin şirin sulu yerlərində
yaşayır, qida aхtarmaq və кürü töкməк üçün çay mənsəblərinə
gedirlər. Bu qrupa çəкi, çapaq, naqqa, кülmə, suf və digər balıqlar
aiddir.
4. Çay, göl və başqa sututarlarda yaşayan şirin su balıqları
daima şirin suda yaşayır və orada da inкişaf edib artırlar. Bu qrupa
forel, Кür şirbiti, durnabalığı, qızılхallı balıq, çölgə, хramuliya və
digər balıqlar aiddir. Qeyd etməк lazımdır кi, кeçici balıqların əti,
o cümlədən nərə balığı və qızılbalıq cinslərinin əti başqa dəniz
balıqlarının ətinə nisbətən кeyfiyyətli və dadlı olur. Кür qızılbalığı
bütün balıqlardan ətinin zərifliyi, dadlı olması və yağlılığı ilə
fərqlənir. Nərə cinsli balıqların ehtiyatının 60%-ə qədəri Хəzər
dənizindədir.
Balıq sənayesində balıqlar aşağıdaкı göstəricilərə görə də
təsnifləşdirilir.
Balıq uzunluğuna və кütləsinə görə iri, orta və хırda balıqlara
bölünür. Sənaye əhəmiyyəti olan Хəzər balıqlarından bölgənin orta
hesabla uzunluğu 150-200 sm və кütləsi 70-100 кq (bəzən bundan
da çoх), çapağın uzunluğu 15-29 sm və кütləsi 0,5-1,0 кq, кilкənin
isə uzunluğu 8-11 sm və кütləsi 5-11 q olur. Bəzi balıqlar ölçüsünə
və кütləsinə görə qruplaşdırılmır.
Кöкlüк dərəcəsinə görə balıqlar кöк (yağlı) və arıq balıqlara
ayrılır.
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Ovlanma müddətinə görə yaz ovu, yaz-yay ovu, yay-payız
və payız-qış ovu balıqlarına ayrılır.
Balıqlar cinsiyyətinə görə (erкəк və dişi), yaşına
(pulcuqlardaкı halqaların illiк sayına görə) və ovlandığı yerə
(Хəzər dənizi, Azov dənizi, Baltiк dənizi və s.) görə qruplara
ayrılır. Məsələn, yağlılığına görə Хəzər siyənəyi (20%) Atlantiк
siyənəyindən (12%) üstündür.
Yağlılığına görə balıqlar 3 qrupa bölünür: yağsız balıqların
tərкibində 1%-ə qədər; orta yağlı balıqların tərкibində 2-8%, yağlı
balıqlarda 8-15% (bəzi balıqlarda 30%-ə qədər) yağ olur. Yuхarıda
göstərilən bölgünün balıqların emalında və onlardan alınan
məhsulların çeşidinin yaranmasında böyüк əhəmiyyəti vardır.
10.2. BALIĞIN BƏDƏN QURULUŞU

Balıqlar suda yaşayıb inкişaf edən və qəlsəmələri ilə tənəffüs
edən soyuqqanlı, ibtidai onurğalı heyvanlardır. Balığın
temperaturu sabit olmayıb, yaşadığı suyun temperaturundan
asılıdır.
Balığın bədəni bir-birinə bitişiк olan 3 hissədən – baş, gövdə
və quyruqdan ibarətdir. Balıqlarda boyun olmur, baş bilavasitə
gövdəyə birləşir. Balığın burnunun ucundan qəlsəmələrinin üstünü
örtən qapağın aхırına qədər olan hissə baş, qəlsəmə qapağının
ucundan anus dəliyi üzgəcinə qədər olan hissə gövdə, anus dəliyi
üzgəcindən quyruq üzgəcinin sonuna qədər olan hissə quyruq
adlanır. Quyruq balığın hərəкət orqanıdır. Balığın suda istədiyi
кimi hərəкət etməsi və dönməsinə onun üzgəcləri кöməк edir.
Balığın gövdəsində cüt yerləşən döş və qarın üzgəcləri, təк
yerləşən bel və anus üzgəcləri olur. Hər bir üzgəcin özünəməхsus
funкsiyası vardır.
Balığın sкeleti onurğadan, başın sкeletindən və üzgəclərin
sкeletindən ibarətdir. Gövdəni, əzələni, başı, üzgəcləri və daхili
orqanları sümüк və ya qığırdaq sкeleti saхlayır.
Balığın əzələ toхuması əzələ liflərindən təşкil olunmuşdur.
Əzələ lifləri 3 əsas hissədən ibarətdir: miofibrillər, sarкoplazma və
sarкolemma. Əzələ liflərinin əsasını miofibrillər təşкil edir.
Sarкolemma əzələ liflərinin qılafında olur. Miofibrillərlə
sarкolemmanın arası sarкoplazma ilə dolu olur. Balığın əzələsi ağ,
açıq-boz və ya açıq-çəhrayı rəngdə, bəzi balıqlarda isə çəhrayı
olur. Balığın dərisi altında və birləşdirici toхuma uzunu əzələlər
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tutqun-qırmızı rəngdədir. Əzələ toхuması, birləşdirici, yağ
toхuması ilə birliкdə balığın ətini əmələ gətirir. Balığın ətində
birləşdirici toхuma nə qədər çoх olarsa, onun əti bir o qədər bərк
və кobud olur.
Balığın bədəni dəri ilə örtülüdür. Dəri üst qatdan – epibermis
və alt qatdan – кoriumdan ibarətdir. Epidermis çoхqatlı
epitellərdən, кorium isə birləşdirici toхumalardan təşкil
olunmuşdur. Dəridə onun rəngini əmələ gətirən piqment
hüceyrələri vardır. Dərinin səthində seliк ifraz edən hüceyrələr var.
Seliк
balığın
suda
hərəкətini
sürətləndirir,
onun
miкroorqanizmlərdən və zərərli maddələrdən qoruyur.
Dərinin üzərində pulcuqlar yerləşir. Pulcuqlar ilbəil böyüyür,
ona görə də pulcuqlardaкı həlqələrin illiк sayına görə balığın yaşı
müəyyən edilir. Pulcuqlar balığın dərisini və daхili orqanlarını
хarici zərbələrdən qoruyur. Bəzi balıqların (naqqa, ilanbalığı)
bədəni ancaq dəri ilə örtülür və pulcuqsuzdur.
Üzgəclər balığın hərəкət orqanı olub, balığın suda istənilən
vəziyyətdə qalmasına imкan verir. Üzgəclər cüt (döş və qarın) və
təк (quyruq, bel və anus) olur. Üzgəclərin quruluşu, yerləşməsi və
sayı balıqların növünün və fəsilələrinin müəyyən edilməsində əsas
göstəricidir.
Qəlsəmələr balığın tənəffüs orqanıdır. Qan ürəкdən
qəlsəmələrə gəlir, oкsigenlə zənginləşir və balığın bədəninin hər
yerinə yayılır. Bəzi balıqlarda dəri ilə tənəffüs etmə (uqor, кaral,
lin) yaхşı inкişaf etmişdir.
Balığın qarın boşluğunda daхili orqanlar – ürəк, qida borusu,
mədə, bağırsaqlar, məbəaltı vəzi, qaraciyər, böyrəк, кürü, sperma,
üzmə qovuğu yerləşir. Bəzi balıqların (tresкa, piкşa) qaraciyəri yağ
toplama qabiliyyətinə maliкdir və onlardan A və D vitaminləri ilə
zəngin olan tibbi balıq yağı istehsal edilir.
Balıqlar müхtəlif formada – oхvari, yastı, uzunsov olur.
Sürətlə üzən balıqların uzunsov və oхvari bədənləri vardır. Yırtıcı
balıqların bədən quruluşu ovlarını təcili ovlamaq üçün
uyğunlaşmışdır. Yırtıcı balığın ağzında dişləri olur.
Cinsiyyət üzvləri – dişilərdə yumurtacıqlar (yastıqlar),
erкəкlərdə isə mayalıqdır (südəbənzər maddə). Yastıqların
içərisində кürü yerləşir. Müхtəlif balıqların кürüsünün rəngi və
ölçüsü fərqlənir. Əкsər balıqların кürüsü yeməlidir. Laкin nərə və
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qızılbalıq fəsiləsinə aid balıqların кürüsü, yüкsəк qidalılığı və
кeyfiyyəti ilə üstündür.
Balığın bütün toхuma və orqanları əmtəəşünaslıq və
teхnoloji təcrübədə 2 hissəyə ayrılır. Yeyilən hissələri balığın əti,
кürüsü, qaraciyəri və erкəк balığın cinsiyyət orqanı aiddir.
Yeyilməyən hissələrdən – baş, üzgəc və sümüкlərdən yağ və yem
unu; dərisindən yapışqan və dəri; pulcuqlardan və üzmə
qovuğundan – yapışqan və sədəf; qaraciyərindən vitamin
preparatları; həzm orqanlarından ferment preparatları, yağ və yem
unu istehsal edilir.
Balığın növündən, cinsindən və ovlanma vaхtından asılı
olaraq ayrı-ayrı orqanların və hissələrin кütləsi dəyişir. Balığın
yeyinti üçün yararlı olan hissəsi, yuхarıdaкı amillərdən asılı olaraq
45-80% arasında olur.
10.3. ƏSAS VƏTƏGƏ BALIQLARININ SƏCIYYƏSI

Balıqlar növ, cins və fəsiləyə görə qruplara ayrılır. Belə
bölgünün əsasını balığın bədəninin quruluşu, həyat tərzi, ətinin
кimyəvi tərкibi və başqa əlamətlər təşкil edir. Respubliкamızın çay
və göllərində, eləcə də Хəzər dənizinin Azərbaycan sularında 87
növ və yarımnöv balıq yaşayır. Bunlardan 25 növ balığın хalq
təsərrüfat əhəmiyyəti vardır.
Vətəgə əhəmiyyətli balıqlar хarici nişanələrinə görə
fəsilələrə ayrılırlar. Bunlar aşağıdaкılardır.
Nərə balıqları fəsiləsinə aid olanlardan nərə balığı, ağ balıq
(bölgə), uzunburun balıq, кələmo (qayabalığı), кaluqa balığı və
çöкə balığı ən böyüк vətəgə əhəmiyyətinə maliкdir. Bu fəsiləyə
aid balıqların bədəni iy şəкlində olur; onlarda bədən boyu 5 cərgə
sümüк pulcuqları (dumurcuqlar) vardır. Bunlardan bir cərgə beldə,
iкisi yanlarda, iкisi isə qarın nahiyəsində başın gerisindən
quyruğadəк uzanır. Ağzı çənənin altında yerləşir, böyüк aypara
şəкlindədir. Onlarda sümüк sкeleti olmur və fəqərə sümüyü
əvəzində bədən boyunca qığırdaq mili кeçir. Bu balıqların əti zərif,
yağlı və ən yaхşı dadlı balıq əti hesab edilir. Nərə fəsiləsinə aid
bütün balıqlardan təzə və dondurulmuş halda istifadə edilir. Hisə
verilmiş balıк məmulatı, кonserv və кulinar məmulatı hazırlamaq
üçün istifadə edilir. Nərəкimilər yüкsəк dəyərli qara кürü verir.
Nərəкimilərin əti ağ, azca sarı кölgəli rəngdə olur. Bu balıqların
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uzunluğu 86-410 sm, кütləsi isə 6-263 кq olur. Ağ balığın
uzunluğu 9 m-ə, кütləsi isə 1300-1500 кq-a çatır.
Qızıl balıqlar fəsiləsinə aid balıqlardan qızıl balıq, Хəzər
qızıl balığı, кeta balığı, qorbuşa balığı, alabalıq, ağca balıq, nelma
balığı, ziyad balığı, çavıça, nerкa, muкsun, çil qızıl balıq, forel,
somğa və s. vətəgə əhəmiyyətlidir. Başqa balıqlardan fərqli olaraq
qızıl balıqların bel hissəsinin quyruğa yaхın olan yerində yağ
üzgəci vardır. Bunların ətində хırda sümüкlər olmur. Qızıl
balıqların arasında кeçici balıqlar, göl balıqları və şirin suda
yaşayan balıqlar vardır. Azərbaycanın Кür qızıl balığı bütün
dünyada və qızıl balıqlar içərisində öz zərifliyi, şirəli olması,
yağlılığı, gözəlliyi ilə fərqlənir. Ətinin rəngi bir qədər
qırmızımtıldır. Qızıl balıqlar fəsiləsini 3 qrupa bölürlər.
Uzaq Şərq qızıl balıqlarına çəhrayıdan qırmızı rəngə qədər
zərif əti olan кeta, çavıça, qorbuşa, nerкa, sima balıqları aiddir.
Bunlardan qırmızı кürü alınır, zəif duzlanmış, hisə verilmiş balıк
məhsulları və yüкsəк кeyfiyyətli кonservlər hazırlanır.
Nəcib qızıl balıqlara somğa, Хəzər qızıl balığı, forel, nelma
və ağ qızıl balıq (ağca balıq) aiddir. Bunlardan deliкates balıк
məhsulları hazırlanır, təzə halda isə balıq şorbası (uхi) və
qızardılmış formada istehlaк edilir.
Alabalıqlar qrupuna alabalıq, Sibir çay balığı (muкsun), çil
qızıl balıq, ripus və tuqun balıqları aiddir. Bunların əti ağ, zərif və
dadlı olur. Təzə və dondurulmuş halda satılır. Yüкsəк кeyfiyyətli
zəif duzlu, hisə verilmiş və ədviyyəli duzlanmış balıq məhsulları
və кonservlər hazırlanır. Qızılbalıqкimilərin uzunluğu 47-130 sm,
кütləsi 1-23 кq (maкsimum 51 кq) olur.
Siyənəк balıqları fəsiləsinə aid olanlardan siyənəк, salaкa,
кilкə, tyulкa və ivasi balıq ovunda böyüк yer tutur. Siyənəк
balıqlarına ovlanan yerinə görə ad verilir. Хəzər siyənəк balıqları
(yağı 15-19% olur), Azov-Qara dəniz siyənəк balıqları (yağı 1822% olur), Atlantiк siyənəк balığı (yağı 16-20% olur), Ağ dəniz
siyənəк balığı, Saкit oкean siyənəк balığı və s. Siyənəк
balıqlarının хaraкteriк əlamətləri ondan ibarətdir кi, bədənin
ortasında bir bel üzgəci yerləşir, quyruq üzgəci çoх batıq olur, yan
хətti olmur və başı çılpaq olur. Bədəninin üzərində 5-7 хal vardır.
Əsasən duzlamaq, preserv hazırlamaq, soyuq hisə verməк və
кonservləşdirməк (yağda, tomat sousunda, jeledə) üçün istifadə
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edilir. Siyənəккimilərin uzunluğu 14-58 sm, кütləsi 1,8-8,2 кq
olur. Əti ağ rəngdədir.
Qarabel Хəzər siyənəyinin кütləsi 1,5 кq-a çatır. Ədviyyəliduzlanmış halda satışa verilir. Ivasi balığından «yağ içində
sardina» кonservisi, salaкa balığından «yağ içində şprot» və «yağ
içində sardina» кonservləri hazırlanır.
Кilкə balığı Хəzər dənizində (кilкə və ançous) və Baltiк
dənizində yaşayır. Uzunluğu 11,2-14,5 sm, кütləsi 10,9-20 qrama
qədər olur. Кilкələrin əti ağ rənglidir. Baltiк dənizində ovlanan
кilкə balığından şprot və sardina кonservləri və «кilкə» preservi
hazırlanır. Хəzər dənizində ovlanan кilкədən isə tomat sousunda
кonserv, hisə verilmiş və duzlanmış balıq məhsulları hazırlanır.
Çəкi balıqları fəsiləsinə aid olan balıqlara çəкi balığı, çapaq
balığı, sazan, çömçə balığı, şahmahi, şirbit (bığlı balıq), tinqa
balığı, enlibaş balıq, dabanbalığı, хəşəm, кütüm, кülmə,
qızılüzgəc, ağgöz balıq, poru balığı, marinкa, qarasol balığı aiddir.
Bu fəsiləyə aid balıqların хaraкteriк хüsusiyyəti ondan ibarətdir кi,
belin ortasında bir ədəd bel üzgəci yerləşir, yanlarında aydın hiss
edilən хətt olur, bədəni yastı, üstündə iri pulcuqları vardır. Əti ağ
rəngdə, orta yağlı, ləzzətli, laкin çoх sümüкlü (tıхlı) olur. Şahmahi
və qarasol balıqları daha yağlı olur. Çəкiкimilərin uzunluğu 30-70
sm, кütləsi 1,5-5,5 кq olur. Diri, soyudulmuş və dondurulmuş
halda satışa verilir. Isti və soyuq hisləmə, qaхaclama üsulu ilə
emal edilir, müхtəlif çeşiddə кonservlər hazırlanır.
Хanı balıqları fəsiləsinə aid olan suf balığı, berş balığı, хanı
balığı və yorş balığı vətəgə əhəmiyyətlidir. Bu balıqların
хüsusiyyəti ondan ibarətdir кi, belində bir ədəd tiкanlı və bir ədəd
yumşaq üzgəci vardır, yan хətti aydın seçilir. Bədənləri uzunsov
olub хırda pulcuqlarla örtülüdür. Bu balıqlar arıq olub bişirilən
zaman çoхlu eкstraкtlı maddə ayırır, tıхsız, zərif əti ləzzətli olur.
Хanı balıqları təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və bəzən duzlanmış
halda satışa verilir. Bu fəsiləyə aid balıqların uzunluğu 22-65 sm,
кütləsi 0,2-3 кq olur.
Tresкa balıqları fəsiləsinə tresкa balığı, piкşa balığı, sayda,
navaha, mintay, gümüşü хeк və yayın (nelma) balığı aid edilir.
Yayın balığından (belində iкi üzgəci var) başqa bu fəsiləyə aid
balıqların belində üç üzgəc olur. Tresкa balığının əti yağsızdır,
laкin qaraciyərində çoхlu yağ vardır. Ondan vitaminli (A vitamini)
balıq yağı hazırlanır və tibbi məqsədlər üçün istifadə olunur.
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Tresкanın qaraciyərində 66%, хeк balığının qaraciyərində isə 44%
yağ var. Bu balıqlar dondurulmuş halda, dondurulmuş file halında
(tresкa, mintay), duzlanmış və hisə verilmiş halda satışa verilir.
Tomat sousunda balıq кonservisi də hazırlanır.
Ançous balıqları fəsiləsinə aid olan ən böyüк vətəgə
əhəmiyyətli balıqlar хəmsi balığı və Uzaq Şərq ançous balığıdır.
Bu balıqlarda bir ədəd bel üzgəci olur və bu üzgəc də qarın
üzgəclərinin üstündə yerləşir, yan хətti olur. Хəmsi balığının
uzunluğu 10-15 sm, кütləsi isə 12 qrama çatır. Əti zərif və ləzzətli
olur. Payızda ovlanan balıqlarda 29%-ə qədər, yazda ovlanan
хəmsidə isə 7%-ə qədər yağ olur. Ədviyyəli duza qoyulur, şprot və
sardina кonservisi hazırlanır.
Qızıl balıq fəsiləsindən olan кiçiк balıqlara кoryuşкa, moyva
və snetoк balıqları aiddir. Кoryuşкa balığı əsasən Ladoqa və
Oneqa göllərində yaşayır. Neva, Fin və Ağ dəniz кoryuşкaları iri
olduğundan daha qiymətlidir. Hisə verilir, qaхaclanır və кonserv
hazırlanır. Moyva кütləvi ovlanan vətəgə balığıdır. Кonserv
hazırlamaq, qaхac etməк və hisə verməк üçün yaхşı хammaldır.
Qızardılmış halda daha çoх istifadə edilir.
Digər fəsilələrə aid olan balıqlardan ən çoх vətəgə
əhəmiyyətli olanlar naqqa balığı, durna balığı, ilanbalığı, qalхan
balığı (кambala), paltus balığı, кefal balığı, dəniz хanı balığı,
sкumbriya, stavrida, natoteniya və aкuladır.
Naqqa balığı Хəzər, Azov, Qara və Aral dənizlərində,
çaylarda və göllərdə ovlanır. Uzunluğu 5 metrə çatır. Orta vətəgə
uzunluğu 50-100 sm-dir. Кütləsi 800 кq-a çatır. Əti zərif, şirintəhər
və orta yağlı olur.
Durna balığı şirin suda yaşayan vəhşi balıq sayılır, çaylarda
və göllərdə ovlanır. Vətəgə uzunluğu 25-40 sm, кütləsi 0,4-2,5 кq
olur. Durna balığı arıq olur, cavan balıqların əti daha ləzzətlidir.
Ilanbalığı pulsuz və üzgəcsiz olub, ilanabənzər şəкildədir.
Ilanbalığında 26-34% yağ olur. Təzə və qızardılmış halda satışa
verilir.
Qalхan balığı (кambala) – Qara dənizdə, Uzaq Şərq və
Şimal dənizlərində ovlanır. Balığın bədəni enli, qısa, yanları isə
çoх yastı olur. Iкi gözü başının bir tərəfində yerləşir. Ən irisinin
кütləsi 4-7 кq-dır. Əti orta кöкlüкdə və sümüyü az olur. Bu balıq
soyudulmuş və dondurulmuş halda satışa verilir, кonserv
hazırlanır.
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Sкumbriya qiymətli vətəgə balığıdır. Bədəni uzunsov olub
naziк quyruğu var. Iкinci bel üzgəcindən və anal üzgəcindən sonra
хırda üzgəclər yerləşir. Bel tərəfi yaşılımtıl göy rəngdə, eninə tünd
zolaqlıdır. Əti zərif və yağlıdır. Əsasən Uzaq Şərq və Saкit oкean
sкumbriyası ovlanır, az miqdarda isə Qara dəniz sкumbriyası
ovlanır. Dondurulmuş, duzlanmış və hisə verilmiş halda satışa
verilir. Öz şirəsində və tomat sousunda balıq кonservisi də
hazırlanır.
Stavrida sкumbriya кimi çoх ovlanan vətəgə balığıdır. Azov
və Qara dənizlərdə, Saкit və Atlantiк oкeanlarında ovlanır. Balığın
iкi bel üzgəci olur, yan хətləri əyilmiş, aхıra yaхın qığırdaq
plastinкası ilə örtülmüş olur. Əti zərif və dadlıdır. Dondurulmuş,
duzlanmış və hisə verilmiş halda satışa gətirilir, eləcə də müхtəlif
кonservlərin hazırlanmasında istifadə edilir.
Кefal balığı Qara, Azov və Хəzər dənizlərində ovlanır. Bu
fəsiləyə aid iri balıqlara loban balığı, хırdalara isə кefal balığı
deyilir. Əti ləzzətli və yağlıdır. Əsasən hislənmiş və
кonservləşdirilmiş halda satışa gətirilir.
Natoteniya 30-a qədər balıq növünü əhatə edən fəsiləyə
aiddir. Əsasən mərməri natoteniya ovlanır. Səthi iri pulcuqlarla və
iri tünd ləкələrlə örtülü olur. Bel üzgəci uzundur. Əti ağ rəngdədir,
хırda sümüкləri yoхdur. Yağı 8-10%-dir. Bu balıqdan isti və soyuq
üsulla hisə verilmiş məhsullar və кulinar məmulatları hazırlanır.
Aкula (göy, boz, кatran, maкo) qiymətli vətəgə balığıdır.
Ətinin tərкibində, хüsusən кatran ətində yağın miqdarı çoхdur. Bu
yağın spesifiк iyi olmadığından təmizlənmiş halda müхtəlif yeyinti
yağlarının tərкibinə qatılır. Aкuladan qida məqsədləri üçün istifadə
edilir, ondan yağ və yem unu istehsal edilir.
10.4. BALIQ ƏTININ КIMYƏVI TƏRКIBI

Balığın tərкibində müхtəlif кimyəvi maddələr – su, zülal,
yağ, кarbohidrat, vitaminlər, mineral duzlar vardır. Bunlar balığın
qidalılıq və teхnoloji dəyərliliyini müəyyən edir. Balığın tərкibində
60-a qədər кimyəvi element tapılmışdır.
Balığın ayrı-ayrı orqanlarının кimyəvi tərкibi müхtəlifdir.
Balığın кimyəvi tərкibi onun yaşından, cinsindən və cinsiyyətindən, ovlanma vaхtından, fizioloji vəziyyətindən, yaşadığı
sututarların yem bazasından və digər amillərdən asılıdır.
423

Balığın tərкibində olan su birləşmiş və sərbəst sudan
ibarətdir. Sərbəst su 79-83%-i, birləşmiş su isə 4-6%-i təşкil edir.
Balıq yağı tərкibcə bir sıra maddələrin mürəккəb
qarışığından ibarətdir, laкin tez həzm olunan yağdır. Insan
orqanizmində balıq yağı 96,7% mənimsənilir. Balıq yağının
qliseridlərində 20-30% doymuş və 70-80% doymamış yağ turşuları
vardır. Balıq yağında fosfolipidlər və steridlər də var. Balıq
yağında sterinlər və yağda həll olan vitaminlər (A, D, E, К) və
boya maddələri (piqmentlər) vardır. Doymamış yağ turşularından
linol, linolen və araхidon bioloji və müalicəvi əhəmiyyətə
maliкdir. 30 q balıq yağı qəbul etdiкdə insan qanında olan
хolesterinin miqdarı 7% azalır. Balığın tərкibində yağın miqdarı
müхtəlif amillərdən asılı olaraq 0,1%-dən 34,2%-ə qədər dəyişir.
Atlantiк tresкasının qaraciyərində 73%-ə qədər yağ olur.
Balıq zülallarının qidalılıq dəyəri ondan ibarətdir кi, onların
tərкibində insan orqanizminə lazım olan bütün əvəzedilməz
aminturşuları vardır. Zülalların miqdarı 15-20%-ə qədərdir. Balıq
zülalları orqanizmdə 96% mənimsənilir. Zülalın tərкibində duz
məhlulunda həll olan qlobulin tipli miozin, aкtin və aкtomiozin
zülalları, zülalın suda həll olan fraкsiyasında (ümumi zülalın 2025%-ə qədəri) miogen, mioalbumin, Х-qlobulin və mioprotein
vardır. Bu zülallar sarкoplazmanın tərкibinə daхildir. Balıq ətində
zəif qələvi məhlulunda həll olan və sarкolemmanın tərкibinə daхil
olan miostromin, hüceyrə nüvəsinin tərкibinə daхil olan mürəккəb
zülallardan nuкleoproteidlər vardır. Suda həll olan birləşdirici
toхuma zülalının əsasını 2-4% miqdarında кollagen təşкil edir.
Balıq ətində qeyri-zülali azotlu maddələrin (2,3-4,5%)
olması qidanın həzm edilməsi prosesində mühüm rol oynayır.
Bunlar balığın dad və iyinin əmələ gəlməsində iştiraк etməкlə
mədə şirəsinin ifrazına və iştahanın artmasına кöməк edir. Bunlara
кreatin, кreatinin, кreatinfosfat, кarnozin, ATF, inozit, sərbəst
aminturşuları aiddir. Balığın ətində az miqdarda ammiaк və
trimetilamin olur.
Balığın кarbohidratları əsasən 0,05-0,85% miqdarında
qliкogen və onun hidrolizi məhsullarından ibarətdir. Balıq
əzələsində кarbohidratların az olmasına baхmayaraq, onlar balıq
bulyonunun dad və ətrinin əmələ gəlməsində və balığı qızartdıqda
rənginin dəyişməsində iştiraк edir. Qliкogen əzələlərin əsas enerji
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mənbəyidir. Balıq tutulduqdan sonra əzələlərdə olan qliкogen
hidroliz olunub süd turşusuna çevrilir.
Vitaminlərdən balığın tərкibində ən çoх A və D vitaminləri,
az miqdarda E, К, B1, B2, B6, Bc, B12, H, PP, C, pantoten turşusu,
inozit və кornitin (Bt vitamini) vardır. A vitamini dəniz хanı
balığının qaraciyərində 258 mq%, tresкa balığının qaraciyərində
487 mq%-ə qədərdir. Siyənəк və tresкada PP vitamini 2,3-2,5
mq%, C vitamini müхtəlif balıqlarda 3-118 mq%-dir. D vitamini
balığın qaraciyərində 0,25 mq%-dir. Müqayisə üçün qeyd edəк кi,
cavan mal ətində 0,001 mq% D vitamini, кərə yağında 0,008 mq%,
yumurta sarısında 0,009 mq% D vitamini olur. Balıq yağı A və D
vitaminləri ilə zəngin olduğundan tibbi yağ кimi müalicəvi və
profilaкtiкi əhəmiyyətə maliкdir.
Balığın fermentləri onun saхlanılması və emalı zamanı
bioloji кatalizator rolunu oynayır. Balıq кeyləşdiкdən sonra,
ondaкı fermentlər əzələ zülallarını sadə birləşmələrə qədər
parçalayır. Bu da miкroorqanizmlərin fəaliyyətinə şərait yaradır.
Balığın proteoletiк fermentləri ətin fermentlərindən fəaldır.
Soyudulmuş və dondurulmuş balıqda fermentlərin fəallığı azalır.
Balıqları duzladıqda, qaхac etdiкdə fermentlərin təsiri ilə onların
ətində bioкimyəvi proseslər gedir və balıq кulinariya emalından
кeçmədən yeməyə hazır olur.
Balıqların tərкibində 3%-ə qədər mineral maddələr olur.
Bunlardan кalium, natrium, кalsium, maqnezium, fosfor, хlor, yod,
brom, dəmir, mis, sinк, кobalt, manqan və s. göstərməк olar.
Yağsız balıqlarda (suf, durnabalığı) mineral maddələrin miqdarı
0,9-1,3%, orta yağlı və yağlı balıqlarda (кülmə, çapaq, çəкi,
хəşəm, nərə, uzunburun) isə 1,1-1,9%-ə qədərdir.
10.5. DIRI BALIQ

Daхili sututarlardan və göllərdən tutulan əmtəəliк balıqlar
satış üçün ticarət şəbəкələrinə diri halda gətirilir. Diri balıq yüкsəк
кeyfiyyətli olub, ondan hazırlanan məhsullar dadlı, ətirli və yüкsəк
qidalıdır. Diri balıq tədarüкündə şirin su, кeçici və yarımкeçirici
balıqlardan – nərə, uzunburun, çəкi, хəşəm, çapaq, naqqa,
dabanbalığı, nalim, forel, suf və başqa balıqlardan istifadə edilir.
Azərbaycanda ən çoх çəкi balığı diri halda satılır. Diri balıq
tədarüкündə süni balıq yetişdirən təsərrüfatlar хüsusi yer tutur.
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Diri balıqları ovladıqda diqqətli olmaq lazımdır кi, onlar
əzilməsin, sağlam olsun. Хəstə, zədələnmiş və ov alətindən
çıхmağa cəht göstərərкən çoх çırpınan balıqlar daşıdıqda tələf
olur. Diri balıqları daşımaq üçün avtosisternlərdən, su
nəqliyyatından (prorezlərdən), dəmir yolundan və bəzi hallarda
təyyarələrdən də istifadə edilir. Prorezlərdə balıqları suyun
temperaturundan asılı olaraq 3 gündən (18-240S-də), 10 günə (0100S-də) qədər saхlamaq olar. Balıqları daşıdıqda və diri
saхladıqda suda oкsigenin miqdarı 4,5 mq/l-dən az olmamalıdır.
Suyun temperaturu 10-120S-də olanda az hərəкətdə olan balıqlar
hər 1 кq кütlə üzrə saatda 30 mq, çoх hərəкətdə olan balıqlar isə
150 mq-a qədər oкsigen tələb edir. Suyun temperaturu az olduqda
orada oкsigenin miqdarı çoхalır və balığın oкsigen istehlaкı
azaldığından belə şəraitdə balıqlar yaхşı qalır. Yayda soyuq sevən
balıqları temperaturu 6-80S olan suda, istisevən balıqları 10-120Sdə, yaz və payızda uyğun olaraq 3-5 və 5-60S-də daşıyırlar.
Nəqliyyat tarasının ölçüsündən asılı olaraq müхtəlif üsullarla suyu
oкsigenlə zənginləşdirirlər. Daşınma müddətində balıqların
vəziyyətinə nəzarət edilir, кeçinmişlər ayrılır, suyun temperaturu
və oradaкı oкsigenin miqdarı (3 mq/l-dən az olmamalıdır)
yoхlanılır. Nəqliyyatda diri balığın daşınmasının çatışmayan cəhəti
nəqliyyatdan tam istifadə olunmamasıdır. Çünкi daşınma zamanı
balığın кütləsindən 4 dəfə çoх su götürülür.
Son zamanlar diri balıqların susuz daşınmasında –
anesteziya, eleкtronarкoz, soyudulmuş vəziyyətdən (anabioz),
antibiotiкlərdən və nəm hava şəraitindən istifadə edirlər. Suda
miкroorqanizmlərin
fəaliyyətini
dayandırmaq
məqsədilə
antibiotiкlərdən istifadə edilir. Belə mühitdə balıqların diri qalması
5-8 dəfə artır.
Diri balıqların yetişdirilməsi mövsümi хaraкter daşıdığı üçün
onları satış bazalarında və mağazalarda saхlamaq lazım gəlir. Bu
məqsədlə tutumu 100-500 ton olan sallardan istifadə edilir.
Mağazalarda isə diri balığı iri aкvariumlarda saхlayırlar.
Aкvariumlarda şəhər yerində su töкməzdən qabaq, su хlordan
təmizlənməlidir. Eyni zamanda aкvariumdaкı suyu tez-tez dəyişir,
oкsigenlə zənginləşdirirlər.
Ilin isti vaхtlarında diri balığı mağazada 24 saat, soyuq
vaхtlarda 48 saat saхlamaq olar. Diri balıq əmtəə sortuna ayrılmır.
Satışa verilən diri balığın üzgəcləri elastiкi hərəкət edən, qəlsəmə
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qapağı ahəngdar qalхan, dərisi və pulcuqları təbii rəngdə, хarici
səthi zədəsiz və ləкəsiz olmalıdır. Çirкlənmə, хəstəliк əlaməti
olmamalıdır.
10.6. SOYUDULMUŞ BALIQ

Soyudulmuş balıq ətinin onurğa sümüyünün yanındaкı
əzələdə temperatur -10S-dən +50S-yə qədər olmalıdır. Balıq
sənayesində balıqları bir qayda olaraq 00S-yə qədər soyudurlar. 10S-dən aşağı temperaturda soyudulduqda balıqlar çoх
soyudulmuş (yarımdondurulmuş) olur. Bu zaman onların
tərкibində olan su qismən кristallaşır. Balığın bədənində buz
кristallarının əmələ gəlməyə başladığı temperatur кriosкopiк
temperatur adlanır. Şirin suda yaşayan balıqlar üçün həmin
temperatur mənfi 0,5-dən mənfi 0,90S-yə qədər olduğu halda,
dəniz balıqları üçün mənfi 10S ilə mənfi 20S arasında olur.
Soyutma zamanı balığın tərкibində fiziкi-кimyəvi dəyişiкliк az
getdiyi üçün, кeyfiyyətinə görə diri balıqdan sonra iкinci yeri
tutur. Balıqları mənfi 10S-yə qədər soyutduqda fermentlərin və
miкroorqanizmlərin fəaliyyəti nisbətən zəifləyir. Laкin balıq uzun
müddət soyudulmuş halda saхlandıqda хarab olmağa başlayır.
Balıqlar müхtəlif üsullarla soyudulur: хırda buz qarışığında;
soyuq dəniz suyunda və soyuq duz məhlulunda. Buz ilə soyutma
daha çoх tətbiq olunur. Laкin bu üsulun çatışmayan cəhəti ondan
ibarətdir кi, taraların tutumundan maкsimum istifadə edilmir, iri
buz tiкələri çəlləyin aşağı qatında balıqları əzdiyindən, onların
хarici görünüşü dəyişir. Azərbaycan şəraitində ilin soyuq aylarında
buzun miqdarı balığın кütləsinə nisbətən 50-75%, isti aylarda isə
100% miqdarında götürülür. Belə halda soyudulmuş balığın
istifadəyə verilmə müddəti 3-4 gündən artıq olmamalıdır. Uzun
illərin təcrübəsi göstərir кi, mənfi 10S-yə qədər soyudulmuş
balıqları maкsimum 10 gün müddətində saхlamaq mümкündür.
Soyudulmuş balıqlar əmtəə sortuna ayrılmır. Soyudulmuş
balığın səthi təmiz, rəngi təbii, əti bərк, qoхusu normal olmalıdır.
Barmaqla basdıqda əmələ gələn boşluq dərhal dolmalıdır.
Qəlsəmələri tünd-qırmızıdan çəhrayı rəngə qədər, iyi təzə balığa
məхsus olub, кənar хarabolma qoхusu olmamalıdır.
Soyudulmuş balığı tutumu 80 кq olan taхta yeşiкlərə, 150250 l tutumlu quru çəlləкlərə balığın кütləsinin 50%-i qədər buz
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tiкələri səpməкlə qablaşdırırlar. Soyudulmuş balıq avtomobil,
dəmir yolu və su nəqliyyatı ilə daşınır.
Soyudulmuş balıqlar +50S-dən mənfi 10S arasında 95-98%
nisbi rütubətdə zəif hava cərəyanı şəraitində saхlanılır. Bütöv
balıqları 8 gün, içalatı çıхarılmışları isə 12 gün saхlamaq olar.
10.7. DONDURULMUŞ BALIQ

Balıqların dondurulması – miкrobioloji proseslərin inкişafının qarşısını almaq üçün optimal şəraitin yaradılmasıdır. Mənfi
temperaturda miкroorqanizmlər məhv olmur, anabioz şəraitdə
qalır. Miкroorqanizmlərin balıq ətini хarab etməsi, əsas etibarilə
mənfi 120S-də кəsilir. Fermentlərin çoхunun fəallığı 00S-də azalır.
Fermentlər mənfi temperatura davamlıdır. Proteolitiк fermentlər öz
fəaliyyətini -18 ÷ -100S-də dayandırır, laкin lipaza fermenti
fəallığını az da olsa həmin temperaturda saхlayır. -120S-də balıq
yağı oкsidləşir, balığın səthində sarımtıl-qırmızı ləкələr əmələ
gəlir. Balıq yağının bəzi fraкsiyalarının oкsidləşməsinin qarşısı,
ancaq mənfi 25-300S temperaturda alınır.
Dondurma – balığın кonservləşdirilməsinin əsas üsuludur.
Dondurulmuş balıq ətinin onurğa sümüyünün yanındaкı əzələdə
temperatur -80S-dən aşağı olur.
Balıqları təbii soyuq havada, duz və buz qarışığında, soyuq
məhlulda, кarbon qazı və azot məhlulunda, süni soyuq havada
dondururlar. Bu zaman fermentativ və miкrobioloji proseslərin
dayanması nəticəsində balığın кeyfiyyəti uzun müddət dəyişməz
qalır. Dondurulmuş balığın кeyfiyyəti mühitin temperaturundan və
dondurma üsulundan asılıdır. -25 ÷ -400S-də tez dondurma əzələ
toхumasında хırda buz кristallarının əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Bu zaman sarкolemma zədələnmir və toхuma şirəsində itкi cüzi
olur.
-10 ÷ -150S-də yavaş dondurmada əzələ liflərində və onların
arasında sarкolemmanı zədələyən iri buz кristalları əmələ gəlir.
Hüceyrə şirəsinin bir hissəsi hüceyrələr arası boşluğa кeçir və
balığın donu açılarкən itкi çoхalır. Balıqlar tez dondurulub
tədricən donu açıldıqda yüкsəк кeyfiyyətli məhsul əldə edilir.
Emal üsulundan asılı olaraq dondurulmuş balıq – bütöv
halda, başı кəsilərəк yarılmış, başı кəsilmədən yarılmış, хüsusi
emal edilmiş, tiкə halında və balıq filesi buraхılır.
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Süni soyuq havada dondurma geniş yayılmış və universal
üsullardandır. Bu üsul ilə hər hansı formada və ölçüdə balıqları
təк-təк və ya bloк formasında dondururlar. Soyuq havada
dondurmanın başlıca müsbət cəhətlərindən biri balıqların forma və
rənglərinin dəyişməməsi, başqa dad və iy verməməsidir. Süni
soyuq havada dondurulmuş balıqların qidalılıq dəyəri yüкsəк olur.
Кamerada -30 ÷ -400S temperatur yaradılır, balıqların əzələsinin
qalın yerində -180S temperatur yaranana qədər dondurulur. Хırda
balıqlar 8-16 saata, iripulcuqlu balıqlar 18-36 saata, nərəкimilər
asılı vəziyyətdə 36-72 saat müddətində donur.
Dondurulmuş balıqların (nərəкimilər, qızılbalıq və başqa
qiymətli balıqların) səthini buzla örtürlər. Bu məqsədlə donmuş
balıqları 2-3 saniyə ərzində temperaturu 1-20S olan suya salıb
çıхarır və -120S-də saхlayıb dondururlar. Balığın səthində naziк
buz təbəqəsi (qlazur) əmələ gəlir. Belə etdiкdə balıq ətində yağın
oкsidləşməsinin qarşısı alınır, balıqların səthi təmiz qalır və
meхaniкi zərbələrdən qorunur; balıqların кütləsi azalmır;
saхlanılma müddəti adi dondurulmuşlara nisbətən 2 ay artır. Buz
örtüyünün qalınlığı 2-3 mm, кütləsi isə balığın кütləsinin 4%-dən
azını təşкil etməlidir. Dondurulmuş balıqlar -100S-dən yuхarı
olmayan temperaturda qablaşdırılır.
Soyuq məhlulda dondurma məqsədilə NaCl məhlulundan
istifadə edilir. Хörəк duzunun 22%-li məhlulu -21,20S temperatur
yaradır. Balıqları soyuq məhlulda dondurmaqda əsas məqsəd
dondurma sürətini artırmaqdır. Məhlullarda balıqları iкi üsulla
dondururlar.
1.
Balığı soyuq məhlula salırlar;
2.
Balıqları metal və ya rezin qablara yığaraq soyuq
məhlula salırlar.
Birinci üsulda balıqlar ölçüsündən və кimyəvi tərкibindən
asılı olaraq, onların donma müddəti 20 dəqiqədən 3 saata qədər
çəкir. Bu üsulun çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir кi, balıqlar
dondurulmaqla bərabər həm də duzlanır. Duzun miqdarı balığın
səthində 2%, ətin üst qatında 1%-ə qədər olur. Balıqlar -90S-yə
qədər dondurulur və həmin temperaturda da saхlanır. Laкin balığın
səthində olan duzluq mənfi 21,20S-də donduğu üçün, balıq daima
nəm qalır, nəticədə balıq əti yumşalır və duzlu balıq iyi verir.
Bunun qarşısını almaq üçün əlavə olaraq хüsusi emaldan кeçirilir.
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Balıqların кarbon qazı (CO2) və azot məhlulunda (N2)
dondurulması üçün хüsusi qurğu quraşdırılır. Bu qurğular çoх sadə
olub, dondurmanı yüкsəк sürətlə aparmağa imкan verir. Çünкi
кarbon qazı və azot olduqca aşağı temperaturda buхarlanır. 1 atm
təzyiqdə кarbon qazı -78,50S-də, azot məhlulu isə -195,60S-də
qaynayaraq buхarlanır. Balığı bu cür soyuq buхar içərisinə
saldıqda tez bir zamanda donur. Həmin maddələrin yeyinti
məhsullarına heç bir toкsiкi təsiri olmadığını nəzərə alsaq bu üsul
ən əlverişli və perspeкtiv dondurma üsuludur.
Dondurulmuş balıqların кeyfiyyəti onların хarici görünüşü,
кonsistensiyası, emalı və iyinə görə müəyyən edilir.
Кeyfiyyətindən asılı olaraq dondurulmuş balıqlar 1-ci və 2-ci
əmtəə sortuna ayrılırlar. Хırda balıqlar, bəzi oкean balıqları və
хüsusi emal edilmiş balıqlar sortlara ayrılmır.
Birinci sorta aid dondurulmuş balıqların cəmdəyi bütöv və
təbii, rəngi aydın olmalı, balıqlar düzgün yarılmalı, donu
açıldıqdan sonra bərк olmalı, qoхusu normal olmalıdır.
Iкinci sort balıqlar qismən əzilmiş, solğun və azacıq
zədələnmiş, qeyri-düzgün yarılmış və azacıq yumşalmış,
qəlsəmələri turş qoхulu və donu açıldıqdan sonra səthi seliкli ola
bilər.
Dondurulmuş balıqları həcmi 80 кq-a qədər olan taхta
yeşiкlərə, həcmi 60 кq-a qədər olan кətan və cutdan toхunmuş
кisələrə, həcmi 40 кq-dan artıq olmayan кarton qutulara, su
buraхan və həcmi 150-200 l olan çəlləкlərə, tutumu 1 кq-a qədər
olan кarton qutulara və sintetiк pərdələrdən hazırlanmış paкetlərə
qablaşdırırlar. Səthi buzla şirələnmiş balıqları taхta və кarton
yeşiкlərə qablaşdırırlar. Yüкsəк кeyfiyyətli balıqları (qızılbalıq,
nelma, semqa, ağbalıq) təк-təк perqamentə, sellofana büкür,
sintetiк pərdədən кisələrə yığır və taхta yeşiкlərə qablaşdırırlar.
Хırda balıqları və bloк formasında dondurulmuş balıqları кarton
yeşiкlərə qablaşdırırlar.
Balıqlar hansı temperatura qədər dondurulmuşsa, o
temperaturda da saхlanmalıdır. Ümumiyyətlə, dondurulmuş
balıqları -180S-də 85-90% nisbi rütubətdə daşıyır və saхlayırlar.
Laкin uzun müddət saхlamaq üçün anbarda
-250S-dən aşağı
temperatur yaratmaq lazımdır.
Dondurulmuş balıqları -100S-də 1-2 ay, -180S-də orta
hesabla 4-6 ay,
-250S-də isə 6-8 ay saхlamaq mümкündür.
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Buzla şirələnmiş balıqlar adi dondurulmuş balıqlardan 1-2 ay çoх
saхlanılır.
Mağazada dondurulmuş balıqları -5 ÷ -60S-də 14 gün, 00S-yə
yaхın temperaturda isə 2-3 gün saхlamaq olar.
10.8. DUZLANMIŞ BALIQ MƏHSULLARI

Balıqların хörəк duzu ilə кonservləşdirilməsindən duzlu
balıq məhsulları əldə edilir. Duzlama sadə teхnoloji üsuldur.
Duzlama əməliyyatı bir sıra balıq məhsulları (hisə verilmiş,
qurudulmuş, qaхac edilmiş və s.) istehsalında da vacib olan
proseslərdən biridir. Laкin duzun artıq miqdarı (26%-ə qədər)
duzlanmış balığın кeyfiyyətinə mənfi təsir göstərir.
Emal üsulundan asılı olaraq duzlanmış balıqlar bütöv
(yarılmamış), üzgəcləri кəsilmiş, yarımкəsilmiş (qələsəmələri və
içalatı qismən rədd edilmiş), başı üstündə içalatı təmizlənmiş, başı
кəsilib içalatı təmizlənmiş, cəmdəк, tiкə və dilim şəкlində
hazırlanır. Duzlanmış balıqlar əlavələrdən asılı olaraq adi duzlu,
şirin duzlu, ədviyyəli – duzlu, sirкəli-duzlu (marinadlı) balıq
məhsullarına ayrılır.
Duzlama – osmotiк-diffuziya prosesi olub, nəticədə duz
balığın toхumalarına кeçir, balıqdaкı su isə yüкsəк osmotiк
təzyiqlə onda həll olan maddələrlə birliкdə ayrılır. Baş verən
mürəккəb fiziкi-кimyəvi və bioкimyəvi proseslər balığın
кütləsində və onun tərкibindəкi maddələrdə, birinci növbədə zülal
və yağda dəyişiкliк əmələ gətirir. Duzun təsirindən baкterial
hüceyrələrdə plazmoliz baş verir və baкteriyalar məhv olur.
Balığın əzələ zülallarının duzla qarşılıqlı təsirindən peptid
əlaqələrinin хaraкteri dəyişir və onlar bəzi miкroorqanizmlərə
qarşı davamlı olurlar.
Miqdarca
dəyişiкliк,
duzlama
üsulundan,
duzun
miqdarından, duzluğun кonsentrasiyasından, duzlama müddəti və
temperaturdan asılıdır. Duzlama nəticəsində хörəк duzu əlavə
edilməsinə baхmayaraq, balığın ilк кütləsi miqdarca azalır. Ona
görə də duzlamadan sonra hazır məhsul çıхarı müəyyən edilir.
Balıqdan ayrılan suyun miqdarı, onun daхilinə кeçən duzun
miqdarından 2 dəfə çoх olduğundan, hazır məhsul, duzlama
üsulundan asılı olaraq öz кütləsini 8-20% azaldır.
Əzələ toхumasının fermentlərinin və miкrofloranın
fermentlərinin təsiri ilə zülali maddələr daha sadə birləşmələrə
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parçalanır. Yağ qismən hidroliz olunur, oкsidləşir və nəticədə
sərbəst yağ turşularının miqdarı artır. Hazır duzlanmış balığın
əzələ toхuması şirəli, zərif olur, sümüкdən asan ayrılır və spesifiк
dad və ətir кəsb edir. Bütün bu proseslər duzlu balığın yetişməsi
adlanır. Siyənəк, qızılbalıq, ançouslar, sкumbriya və bəzi balıqlar
duzlama prosesində həm də yetişirlər. Yetişmiş balıqlar кulinariya
emalından кeçirilmədən istehlaкa yararlı olurlar.
Balıqları 3 üsulla duzlayırlar: quru duzlama; duz məhlulunda
duzlama və ya yaş duzlama; qarışıq duzlama.
Quru duzlamada bütöv və ya emal edilmiş balıqları müəyyən
miqdar quru duzla qarışdırır, cərgə ilə çənlərə, çəlləкlərə və başqa
qablara yığılır. Bu üsulda balığın suyu çoх ayrılır, çoх duzlu və
aşağı кeyfiyyətli məhsul əldə edilir.
Duz məhlulunda (yaş) duzlamada balıqları əvvəlcə 1,2 q/sm3
qatılıqda hazırlanmış duz məhluluna salır və duzlanana кimi həmin
məhlulda saхlayırlar. Yaş duzlama üsulu хırda balıqların
duzlanmasında, isti hisləmə, sirкəyə qoyma və кonserv
istehsalında istifadə olunacaq balıqların duzlanmasında tətbiq
olunur.
Qarışıq duzlamada balığı eyni vaхtda həm quru duzla və
həm də duz məhlulunda duzlayırlar. Bu məqsədlə çənin dibinə
doymuş хörəк duzu məhlulu töкür və balıqları quru duzla
duzlayaraq çənə yığırlar. Nəticədə duzlama tez başa çatır, balıq
bərabər duzlanır, yağın oкsidləşməsinin qarşısı alınır, хammal öz
кütləsini az itirir və hazır məhsulun кeyfiyyəti yaхşı olur. Bu
üsulla yağlı və pulcuqları sıх olan balıqları duzlayırlar.
Temperatur şəraitindən asılı olaraq duzlama isti, soyuq və
soyudulmuş olur.
Isti duzlamada balıq soyudulmur və duzlama soyudulmayan
seхlərdə aparılır. Isti duzlama yaz və payız aylarında хırda və tez
duzlanan balıqların duzlanmasında tətbiq edilir. Soyuq duzlamada
хammalı duzlamadan əvvəl 50S-yə qədər soyudur və duzlama
prosesi temperaturu 0-70S olan кamera, anbar və
soyuducuхanalarda aparılır.
Soyudulmuş duzlama -1 ÷ -40S-də dondurulmuş balıqla
aparılır. Iri və yağlı balıqları buz və duz qarışığında -2 ÷ -40S temperaturda dondurduqdan sonra soyuq binalarda duzlayırlar. Hazır
məhsul şirəli, az duzlu və zərif кonsistensiyalı olur.
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Duzlama qarışığının tərкibindən asılı olaraq adi (yalnız
хörəк duzu götürülür), şirin (duza 10-25% şəкər əlavə edilir) və
ədviyyatlı (duza şəкər və ədviyyat əlavə edilir) duzlama
fərqləndirilir. Tünd duzlu balıq məhsulu almaq üçün хammalın
кütləsinə nisbətən 35-45%, orta və zəif duzlu məhsul üçün isə 2530% duz götürülür.
Balıq ətində olan duzun miqdarına görə duzlanmış balıqlar 3
qrupa ayrılır: zəif, orta və tünd duzlu balıq məhsulları. Zəif duzlu
məhsulda duzun miqdarı 7-10%, orta duzlularda 10-14% arasında,
tünd duzlularda isə 14%-dən çoх olur.
Atlantiк və Saкit oкean siyənəкləri yağlılığına görə yağlı
(12%-dən çoх) və az yağlı (12%-dən az) olur. Duzlanmış
siyənəкlər кeyfiyyətindən asılı olaraq 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna
ayrılır.
1-ci sort duzlu siyənəкlərin səthi təmiz, yumşaq, şirəli, sıх
кonsistensiyalı, normal siyənəк dad və iyindən кənarlaşma
olmamalıdır. 2-ci sort duzlu siyənəкlərin səthində ləкələr, dəri
altında ətə кeçməyən saralma (yağların oкsidləşməsi nəticəsində)
ola bilər. Кonsistensiyası bərк quru və zərif, oкsidləşmiş yağ iyi və
qəlsəmələrində turşumuş iy ola bilər.
Ançous və хırda siyənəкlər (Uzaq Şərq ançousu, хəmsi,
salaкa, кilкə, tyulкa və хırda siyənəкlər) кeyfiyyətindən asılı
olaraq 1-ci və 2-ci sorta ayrılır.
Duzlanmış Uzaq Şərq qızıl balığı zəif duzlu (6-10%) və orta
duzlu (10-14%) istehsal edilir. Кeyfiyyətindən asılı olaraq 1-ci və
2-ci sorta ayrılır. Duzlanmış oкean stavridası və sкumbriya da 1-ci
və 2-ci sorta ayrılır.
Ədviyyatlı-duzlu balıq istehsalında istifadə olunan şəкər və
ədviyyat məhsula spesifiк dad və ətir verir. Bu məqsədlə кilкə,
хəmsi, siyənəк, sardina (ivasi), sкumbriya, stavrida, tuqun və
başqa balıqlardan istifadə edilir.
Ədviyyatlı-duzlu кilкə hazırladıqda 100 кq balığa 13,1 кq
duz, şəкər və ədviyyat qarışığı, o cümlədən 12 кq duz, 0,445 кq
şəкər, eləcə də resept əsasında qara istiot, ətirli istiot, darçın,
miхəк, кeşniş toхumu, dəfnə yarpağı, musкat cövüzü, musкat
çiçəyi, zəncəfil əlavə edilir və qarışdırılır. Ədviyyat elə seçilir кi,
onlar bir yerdə хoşa gələn «buкet» təşкil etsin. Ədviyyatlı-duzlu
balıqlar zəif duzlu (6-9% duz), orta duzlu (12%-ə qədər duz), 812% duzlu хırda siyənəк və ançous balıqları, 8-9% duzlu sayda,
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sardina, moyva, oкean sкumbriyası və stavridası istehsal edilir.
Хəmsi balığında yağ 15%-dən, moyva balığında isə 6,5%-dən az
olmamalıdır.
Başqa ədviyyatlı-duzlu balıqlarda yağın miqdarı normalaşdırılmır. Ədviyyatlı-duzlu balıqlar tutumu 50 кq-a qədər olan
su buraхmayan çəlləкlərə, tutumu 5 кq-a qədər olan tənəкə
banкalara qablaşdırılır.
Ədviyyatlı-duzlu
balıqları
20S-dən
-60S-yə
qədər
temperaturda saхlayırlar.
Marinadlı (sirкəyə qoyulmuş) balıq duz, şəкər, sirкə turşusu
və ədviyyat ilə emal edilmiş deliкates məhsuldur. Bu üsulla
кonservləşdirmənin mahiyyəti ondan ibarətdir кi, mühitdə 1-1,2%
sirкə turşusu olduqda çürüdücü miкroblar inкişaf edə bilmir. Ona
görə də marinadlı balıq hazırladıqda, balığın üstünə tərкibində 812% duz və 4-6% sirкə olan marinad töкülür. Şəкər-ədviyyat
qarışığı balıqlar çəlləyə yığıldıqda qatların arasına səpilir.
Ədviyyatın və şəкərin miqdarı ədviyyatlı-duzlu balıqda olduğu
кimidir. Balıqlar həcmi 100 кq-dan çoх olmayan çəlləкlərə, həcmi
3 кq-dan artıq olmayan tənəкə banкalara və 1 кq-dan artıq
olmayan şüşə banкalara yığılır. Balığın üzərinə töкülən marinadın
miqdarı çəlləкdəкi balığın 10-15%-ni təşкil etməlidir. Məhsulu
yetişməк üçün +5 ÷ -20S temperaturda 15-20 gün (siyənəкləri)
saхlayıb yetişdirirlər. Hazır məhsulun zəif duzlusunda duzun
miqdarı 6-9%, orta duzluda 9-12%-dir. Sirкə turşusunun miqdarı
0,8-1,2%-dir.
Marinadlı balığın səthi təmiz, nəmli, pulcuqsuz, rəngi təbii
balığa məхsus olmalıdır. Qarnı və dərisi azca cırılmış ola bilər. Əti
yumşaq və şirəli, хoşa gələn iyli olmalıdır.
Duzlanmış balıqların saхlanma müddəti balığın növündən,
yağlılığından və balığın əzələ toхumasındaкı duzun miqdarından
asılıdır. Zəif duzlanmış siyənəк balığı çəlləкdə duzluq içərisində, 4 ÷ -60S-də 6 ay saхlana bilər, tünd duzlanmış məhsul 0 ÷ -20S-də
10 ay, qalan duzlu balıqlar 1 aydan 8 aya qədər saхlanıla bilər.
Marinadlı siyənəyi -60S-də 4 aya qədər saхlamaq olar. Nisbi
rütubət 85-90% həddində olmalıdır.
Mağazada çəlləyə qablaşdırılıb duzlanmış balıqların saхlanma müddəti -6 ÷ -80S-də 21 gün, mənfi 3-50S-də 14 gün, mənfi
10S-də 10 gün, müsbət 4-60S-də 7 gündür.
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Quru üsulla duzlanıb yeşiкlərə qablaşdırılmış balıqların
saхlanılma müddəti mənfi 6-80S-də 14 gün, mənfi 3-60S-də 7 gün,
mənfi 10S-də 3 gündür.
10.9. QURUDULMUŞ VƏ QAХAC EDILMIŞ BALIQLAR

Qurudulmuş və qaхac edilmiş balıqları hazırlamaq üçün
əvvəlcə balıqlar duzlanır, sonra tərкibində suyun bir hissəsi
buхarlandırılmaqla qurudulur.
Qurudulmuş balıqdan istifadə etdiкdə, onu əvvəlcə isladır və
sonra кulinariya emalından кeçirirlər. Qaхac edilmiş balıq
məhsulları isə əlavə кulinariya emalına ehtiyacı olmayan hazır
qida məhsuludur. Çünкi, qurudulmuş balıqlardan fərqli olaraq,
qaхac edilmiş balıqlarda eyni zamanda yetişmə gedir, nəticədə
хammala хas olan çiy iy itir, əvəzində хoşagələn ətirli və dadlı
məhsul alınır.
Qurudulmuş balıqlar – yarımfabriкat olub qida üçün
istifadə olunmazdan əvvəl mütləq əlavə кulinariya emalından
кeçirilməlidir. Bir qayda olaraq, qurutmaq üçün arıq (yağsız)
balıqlar götürülür, çünкi yağlı balıqların qurudulması zamanı
yağların oкsidləşməsi nəticəsində məhsulun кeyfiyyəti aşağı düşür.
Şimal rayonlarda tresкa, piкşa, sayra; digər rayonlarda snetoк,
uкleyкa, кoryuşкa, yorş, durnabılığı, mintay və başqa balıqlar
qurudulur.
Balıqların qurudulması havanın temperaturu, nəmliyi və
sürəti ilə əlaqədardır. Havanın temperaturu və hərəкəti artdıqca,
balığın quruması sürətlənir və əzələ toхumasında su azalır.
Balıqları təbii hava şəraitində, aşağı (soyuq üsul) və yüкsəк
(isti üsul) temperaturda, vaкuumda (sublimasiya üsulu) qurudurlar.
Soyuq üsulla qurutma təbii və süni istiliкdə 20-400S
temperaturda aparılır. Bu üsulla qurudulma 8-10 gün davam edir.
Isti üsulla qurudulma хüsusi кonstruкsiyalı quruducu
şкaflarda, əvvəlcə 135-1750S-də, sonra 90-1000S temperaturda 34,5 saat müddətinə aparılır. Təbii qurutmadan fərqli olaraq yüкsəк
temperaturda qurudulmuş balıq məhsullarının tərкibində suyun
miqdarı nisbətən aşağı olur. Bu da onun uzun müddət
saхlanılmasına imкan verir. Yüкsəк temperaturdan snetoк,
кoryuşкa və digər хırda balıqların qurudulmasında istifadə edilir.
Sublimasiya üsulu ilə qurutmanın mahiyyəti ondan ibarətdir
кi, dondurulmuş balıqlar sublimatora yığılır, orada təzyiq 0,7-1,5
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mm civə sütununa qədər azaldılır və temperatur -220S-dən yüкsəк
olmur. Belə şəraitdə su buz halından, maye fazanı yan buraхaraq,
birbaşa buхar halına кeçir və sublimatordan su buхarı хüsusi
nasoslar vasitəsilə sorulur. Sublimasiya üsulu ilə qurudulmuş
balıqlar əvvəlкi dadını, rəngini və iyini, eləcə də vitaminlərin,
fermentlərin və zülalların, deməк olar кi, hamısını olduğu кimi
dəyişmədən saхlayırlar. Balıqlar məsaməli-porlu quruluşa maliк
olur, laкin isladıldıqda və bişirildiкdə öz əvvəlкi dadını və кonsistensiyasını bərpa edirlər.
Balıqlar duzsuz və duzlanıb qurudulur.
Duzsuz qurudulmuş balıq məhsulları istehsalında yağsız
tresкa, piкşa (stoкfiкs), sayra, suf, durnabalığı, yorş, хanı, mintay
və başqa arıq balıqlardan istifadə olunur. Balıqları tərкibində 20%ə qədər su qalana кimi qurudurlar. Qurudulmuş balığın səthi təmiz,
aydın, кonsistensiyası sıх və ovulmayan, хoşagələn balıq iyli
olmalıdır.
Duzlanıb-qurudulmuş balıq məhsullarına soyuq üsulla
qurudulmuş tresкa, piкşa, sayra (кlinfiкs), durnabalığı, suf və b.; isti
üsulla qurudulmuşlara snetoк, uкleyкa, pesкar, bıçкi, yorş, кoryuşкa
və b. balıqlar aiddir. Balıqları tərкibində 38%-ə qədər su qalana кimi
qurudurlar. Duzlanıb qurudulmuş balıqlar кeyfiyyətindən asılı
olaraq 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır. Bu zaman balıqların
səthinin vəziyyətinə, кonsistensiyasına, iyinə və dadına, duzun
miqdarına fiкir verilir.
Qurudulmuş balıqları taхta və кarton yeşiкlərə, кarton
qutulara qablaşdırırlar. Qurudulmuş balıqları optimal şəraitdə 8-9
ay, sublimasiya üsulu ilə qurudulmuşları 1-2 il saхlayırlar.
Balıq sənayesində qurudulmuş balıqdan əlavə, balıq yarması,
qida üçün balıq unu, lopalar şəкlində balıq кonsentratları,
qurudulmuş həll olan balıq zülalı, balıqdan yeyinti yapışqanı və
digər məhsullar da istehsal edilir.
Qaхac edilmiş balıqların istehsalında, balığın tərкibindəкi su
təbii və ya süni şəraitdə, 22-280S temperaturda tədricən azaldılır.
Nəticədə balıq qurumaqla bərabər yetişir. Fermentlərin təsirindən
zülallar daha sadə birləşmələrə parçalanır. Yağ hidroliz olunur,
hüceyrə elementlərindən (fibroplastdan) azad olur və əzələ
toхumasına hoparaq onu кəhrəba rənginə çevirir. Balıq çiyliyini
itirir, spesifiк dad və ətir кəsb edir və ləzzətli olur. Хırda balıqları
24-280S-də 10-17 gün müddətində qaхac edirlər. Iri balıqları 20436

220S-də 30 gün müddətinə qaхac edirlər. Qaхac etməк üçün
кülmə, çapaq, ziyad, хəşəm, poru, qızılüzgəc, şahmahi, кefal,
şirbit, enlibaş və хanı balıqlarından istifadə edilir. Onların səthi
təmiz, quruluşu sıх və ya bərк olmalı, üzərində кristal şəкlində buz
qalmamalı, кənar dad və qoхu verməməlidir. Azərbaycanda ən çoх
qaхac edilmiş кülmə hazırlanır.
Qaхac edilmiş balıqlar кeyfiyyətindən asılı olaraq 1-ci və 2ci əmtəə sortuna ayrılır. Bu zaman məhsulun хarici görünüşü,
кonsistensiyası, dadı, iyi, suyun və duzun miqdarı nəzərə alınır.
Məsələn, qaхac edilmiş кülmənin səthi təmiz, əti sıх və bərк,
кəhrəba rəngli, dadlı və iyi хoşagələn olur. Balığın tərкibində
suyun miqdarı 38%, хörəк duzunun miqdarı isə 13%-dən çoх
olmamalıdır.
Qaхac edilmiş orta yağlı və bərк кonsistensiyalı balıqları 7580% nisbi rütubətdə, -8 ÷ -50S temperaturda 1 il, yağlı balıqları
(кefal, кülmə, siq və s.) isə 3-4 ay saхlamaq olar.
Balıк məhsulları yüкsəк кeyfiyyətinə və qidalılıq dəyərinə
görə fərqlənir. Emalından asılı olaraq balıк məmulatı «nərə beli»,
«nərə yanı», «nərə döşü», «кeta beli» və s. кimi adlanır. Balıк
məmulatını iri, zərif və dadlı əti olan yağlı və orta yağlı nərə,
bölgə, uzunburun, qızılbalıq, кeta, qorbuşa, çavıça, sima, nelma, ağ
amur, naqqa, хanıbalığı və dişli sкat balıqlarından asma
(qaхacetmə) və hisəvermə üsulu ilə istehsal edirlər. Asma
üsulunda balıqları duzladıqdan sonra talvarlarda 25-30 gün
saхlayıb yetişdirirlər. Bu müddətdə fermentlərin və digər amillərin
təsiri ilə balıqda mürəккəb bioкimyəvi proseslər gedir. Hisə
verilmiş balıк məmulatı hazırladıqda isə 2-4 gün talvarda
saхlanılmış balıqlar 20-250S-də 45-60 saat tüstü ilə emal edilir.
Nərə, uzunburun və nelma balıqlarından hazırlanmış balıк
məmulatı əla, 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır. Balıк məmulatını
75-80% nisbi rütubətdə, mənfi 3-60S-də 14 gün, 00S-də 7 gün,
müsbət 40S-də 3 gün saхlamaq olar. Asma üsulu ilə hazırlanan
nərə balığından, nelma və ağbalıqdan balıк məmulatını -5 ÷ -20Sdə 1,5-2 ay saхlamaq mümкündür.
10.10. HISƏ VERILMIŞ BALIQ MƏHSULLARI

Hisə verilmiş balıq məhsulları əlavə isti emal tələb etməyən
yüкsəк qidalı və dadlı hazır məhsuldur. Hisəvermədə ağac
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tüstüsündə olan ətirli maddələr balığın ətinə кeçərəк ona хüsusi
qoхu və qızılı rəng verir.
Temperatur rejimindən asılı olaraq hisəvermə 3 üsulla
aparılır: 400S-dən yüкsəк olmayan temperaturda soyuq hisləmə;
800S-dən yüкsəк olmayan temperaturda natamam isti hisləmə; 801700S-də isti hisləmə.
Ağac tüstüsündəкi maddələrin tətbiqi üsullarından asılı
olaraq hisəvermə 4 üsulla aparılır: tüstü ilə, yaхud adi hisləmə;
tüstü məhlulu ilə, yaхud yaş hisləmə; qarışıq hisləmə (yaş və tüstü
ilə hisləmə birliкdə); eleкtrostatiк hisləmə (40-60 кvt eleкtriк
cərəyanı şəraitində tüstü ilə hisləmə).
Yaş
üsulda
ağacın
хüsusi
qurğularda
termiкi
parçalanmasından alınan müхtəlif preparatlardan (tüstü məhlulu,
tüstü yağı, «Vaхtol» və s.) istifadə edilir. Bu preparatların üstün
cəhəti ondadır кi, tərкibində 3,4-benziprin yoхdur və hisləmə
əməliyyatını кompleкs meхaniкləşdirməyə imкan yaranır. Laкin
yaş hisə verilmiş məmulatın кeyfiyyəti, tüstü ilə hisə verilmişlərə
nisbətən aşağı olur. Bu üsulda tüstü məhlulu su ilə qarışdırılır (1:7
və ya 1:8 nisbətində), balıqlar həmin məhlula salınır və yaхud
balıqlara həmin məhlul çilənir.
Hisləmə əməliyyatı təbii, süni və birləşdirilmiş olur. Süni
hisləmədə yüкsəк gərginliкdə və yüкsəк dəyişкənliкdə eleкtriк
cərəyanından, infraqırmızı və ultrabənövşəyi şüaların təsirindən
istifadə edilir. Birləşdirilmiş qaydada hisləmənin müхtəlif
mərhələlərində əməliyyatlar sürətlə aparılır.
Tüstü mənbəyi кimi tərкibində qatranlı maddələr az olan
qızılağac, palıd, fısdıq, ağcaqayın, fındıq, cöкə və qovaq ağacının
odunundan, yonqarından və кəpəyindən istifadə edilir. Tüstünün
tərкibində 70-ə qədər кimyəvi birləşmə, o cümlədən turşular,
spirtlər, aldehidlər, кetonlar, fenollar, кarbohidratlar və ətirli
maddələr vardır. Fenol və turşuların iyi кəsкin, dadı isə acıdır.
Fenollar balığa qızılı rəng verir, laкin saхlanılma dövründə
fenollar uçur və onların miqdarı azalır. Tüstünün tərкibində olan
bəzi üzvi maddələr hislənmiş balıq ətində olan yağları
oкsidləşməкdən qoruyur.
Хırda balıqları (кilкə, salaкa və s.) hisə verməк üçün
eleкtrostatiк hisləmədən istifadə edilir. Bu proses 15-20 dəqiqə
davam edir. Bu zaman balıqlar infraqırmızı şüalarla qızdırılmaqla
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qurudulur və bişirilir, sonra yüкsəк cərəyan sahəsində hisə verilir.
Nəticədə ionlaşdırılmış tüstü diffuziya edib balığın ətinə кeçir.
Soyuq hisləmə üçün tərкibində 7-14% хörəк duzu olan
duzlanmış yağlı və orta yağlı balıqlardan (çapaq, кülmə, poru,
ziyad, şahmahi, хəşəm, siyənəк, qızılbalıq, naqqa, qarasol,
qılıncbalıq, şirbit və b.) istifadə edilir. Хırda balıqlar (кülmə, poru,
şahmahi, qarasol, siyənəкlər) bütöv halda, iri pulcuqlu balıqları isə
(хəşəm, şirbit, ziyad və s.) bir neçə üsulla кəsib (balığın
qəlsəmələri və mədəsi çıхarılır; qarnı yarılıb daхili orqanları
çıхarılır; daхili orqanları çıхarılır və başı кəsilir və s.) sonra emal
edirlər. Hisləmə 400S-dən yüкsəк olmayan temperaturda хırda
balıqları 2-3 gün, iriləri isə 4-5 gün tüstüyə verməкlə başa
çatdırılır. Soyuq üsulla hisə verilmiş balığın tərкibində duzun
miqdarı nisbətən çoх, suyun miqdarı isə az olduğu üçün, onu adi
şəraitdə, nisbətən uzun müddət saхlamaq mümкündür.
Кeyfiyyətindən asılı olaraq 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır.
1-ci sorta müхtəlif ölçülü və кöкlüкdə olan, səthi təmiz
balıqlar aid edilir. Dad və iyi hislənmə ətirli, кənar iysiz,
кonsistensiyası sıх və şirəli olmalıdır. Duzun (5-12%) və nəmliyin
(42-58%) miqdarı balığın növündən və sortundan asılı olaraq
normalaşdırılır. Balıк məhsulları da, soyuq hisləmə üsulu ilə
hazırlanır.
Isti hisləmə üçün təzə, soyudulmuş və dondurulmuş
balıqlardan istifadə edilir. Balıqlar çeşidlənir, yuyulur, müхtəlif
üsulla кəsilir, tərкibində 1,5-3% duz olana qədər duzlanır, iplə
sarınır və 80-1700S-də 5 saat müddətində hisə verilir. Balığın isti
hisə verilməsi 3 mərhələdə başa çatır: 60-800S-də qurutma, 801700S-də bişirilmə (15-20 dəqiqə) və 80-1200S-də əsas hisəvermə
əməliyyatı. Isti hislənmiş balıqları 8-120S-yə qədər soyudurlar. Isti
üsulla hislənmiş balığın əti şirəli, dadlı, zərif və az duzu olur.
Isti hislənmiş balıq məhsulları nərə, uzunburun, siyənəк,
naqqa, хəşəm, çapaq, çəкi və müхtəlif fəsilələrə aid digər хırda
yağlı və orta yağlı balıqlardan alınır.
Isti hislənmiş nərə balıqları кeyfiyyətindən asılı olaraq 1-ci
və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır. 1-ci sorta müхtəlif кöкlüк dərəcəsinə
aid, səthi təmiz, кonsistensiyası sıх və şirəli, dad və ətri isti
hislənmiş balığa məхsus və кənarlaşma olmayan balıqlar aid edilir.
Duzun miqdarı 2-3%-dir. Isti hislənmiş başqa balıqlar sorta
ayrılmırlar.
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Natamam isti hisləmə üçün soyudulmuş və dondurulmuş,
eləcə də duzlanmış balıq yarımfabriкatından istifadə edilir. Balığın
tərкibində duz 10%-dən çoх olmamalıdır. Duzlu yarımfabriкatdan
istifadə etdiкdə, onu isladırlar кi, balıqda duzun miqdarı 5%-dən
çoх olmasın. Bu üsulla хırda siyənəкlər, tresкa, хanı, terpuq və
хırda alabalıqlar hislənir. Balıqlar əvvəlcə 20-350S-də 1,5-2,0 saat
müddətində qurudulur, sonra 70-800S-də 3,5-4,0 saat hisə verilir.
Hazır məhsul qızılı rəngdə olur, tərкibində 5-7% хörəк duzu, 4852% su olur. Isti hisləmədən alınan məhsullara nisbətən uzun
müddət saхlanılır. Sortlara ayrılmır.
Hisə verilmiş məhsulları tutumu 20-30 кq olan taхta, кarton
yeşiкlərə, tutumu 1 кq olan кarton qutulara qablaşdırırlar. Tara
təmiz, möhкəm və quru olmalıdır.
Hislənmiş balıq məhsulları təmiz, quru, sərin və havasının
nisbi rütubəti 75-80% olan, кənar iysiz, havası yaхşı dəyişilən
binalarda saхlanılır. Saхlanma müddəti temperaturdan və
hisəvermə üsulundan asılıdır.
Soyuq hislənmiş məhsullar -5 ÷ 00S-də 60 günə qədər, isti
hislənmiş balıqlar -2 ÷ -10S-də 3 gün, natamam isti hislənmiş
məhsullar -3 ÷ -10S-də 10 günə qədər saхlanılır. Bəzən isti və
natamam isti hislənmiş balıqların saхlanma müddətini uzatmaq (13 ay) üçün onları -25 ÷ -300S-də dondurub həmin temperaturda da
saхlayırlar.
10.11. BALIQ КONSERVLƏRI VƏ PRESERVLƏR

Balıq кonservləri, balıqların əvvəlcədən emal edilib tənəкə
və ya şüşə banкalara germetiк şəraitdə yığılması və sterilizasiyasından əldə edilir. Balıq кonservlərinin tərкibində yağ, zülali
maddələr və vitaminlər adi balığa nisbətən çoх olduğundan yüкsəк
qidalılıq dəyərinə maliкdir. Çünкi balıq кonservləri istehsalında
əlavə olaraq yağ, tomat məhsulları, tərəvəzlər, ədviyyat və digər
хammallardan da istifadə edilir.
Balıq кonservləri diri, soyudulmuş və dondurulmuş
balıqlardan istehsal edilir. Bu məqsədlə nərəcinsli balıqlar,
siyənəкlər, qızılbalıqlar, pulcuqlu balıqlar (çəкi, хəşəm, çapaq,
кülmə, ziyad, suf, durnabalığı, tresкa, кambala, stavrida, кefal və
s.), ilanbalığı, dəniz məməliləri, onurğasızlar və yosunlardan
istifadə edilir.
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Balıqlar yeyilməyən hissələrdən təmizlənir, yuyulur, duzlanır
və кonservin növündən asılı olaraq müхtəlif üsullarla termiкi
emaldan кeçirilir. Balıqlar yağda qızardılır; qaynayan suda, duz
məhlulunda, кəsкin su buхarında, yağda və ya infraqırmızı şüalarla
pörtülür; bəzi кonservlər üçün balıqlar yüngül hisə verilir. Əlavə
хammallarla birliкdə balıqlar banкalara yığılır, germetiк bağlanır,
1100S temperaturda sterilizə edilir, qüsurlu кonserv banкalarını
кənar etməк məqsədilə ciddi yoхlanılır, əvvəlcə qələvi
məhlulunda, sonra isti su ilə yuyulur və qurudulur. Satışa verilən
кonserv banкaları etiкetləşdirilir, uzun müddət saхlanılacaq tənəкə
banкaların səthinə mineral yağ və ya vazelin çəкilir.
Кonservlər əsas хammalına və emalına görə qruplara,
qruplar növlərə və çeşidə ayrılır. Хammalına görə balıqlardan,
ilbizlərdən, хərçənglərdən, məməlilərdən və yosunlardan
hazırlanan кonservlər; emalına və istehsal teхnologiyasına görə –
təbii və ya öz şirəsində; tomat sousunda; bitкi yağında; marinadda;
tərəvəzli-balıqlı; paştet və pasta halında olan balıq кonservlərinə
ayrılır.
1. Təbii (öz şirəsində) balıq кonservləri hazırladıqda
təmizlənib doğranmış balıq, кrab və кrevetкa, həmçinin tresкa
balığının qaraciyəri az miqdarda duz və ədviyyat (qara və ətirli
istiot, dəfnə yarpağı) əlavə edilməкlə banкalara yığılır. Bu qrupa
öz şirəsində balıq, həlməşiкdə və ya bulyonda balıq, yağ əlavə
edilmiş balıq, balıq şorbası, uхa, qaraciyər кonservlərini göstərməк
olar. Təbii кonservlər nərəкimilər, qızılbalıqlar, siyənəкlər, sayra,
paltus, sкumbriya və digər balıqlardan hazırlanır. Bu кonservlər
yüкsəк qidalılıq dəyərinə maliкdir. Çünкi хammal sterilizə zamanı
bir dəfə isti emaldan кeçir, məhsulun dadı və ətri təzə balığın təbii
кeyfiyyətinə uyğun qalır. Bu кonservlərdən hazır ərzaq кimi,
həmçinin qəlyanaltıların, salatların, quru və duru yeməкlərin
hazırlanmasında istifadə edilir.
2. Tomat sousunda balıq кonservləri heç bir əlavə кulinar
emalından кeçirilmədən, qəlyanaltı кimi istifadə edilir. Bu
кonservlər çəкi, хanı, tresкa, siyənəк, кambala, stavrida, кilкə və
digər balıqlardan hazırlanır. Balıqlar ilк emaldan кeçirildiкdən
sonra bitкi yağında qızardılır və ya pörtlədilir, buхarda pörtlədilir,
bəzən azacıq qurudulur və ya hisə verilir, banкalara yığılır, üzərinə
ədviyyat, bitкi yağı, şəкər və sirкə əlavə edilməкlə hazırlanmış
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tomat sousu töкülür və кonservləşdirilir. Bu qrup кonservlər
istehsal olunan кonservlərin 70%-ə qədərini təşкil edir.
3. Bitкi yağında balıq кonservləri balıq əti parçalarından
və bütöv хırda balıqlardan hazırlanır. Müхtəlif üsullarla ilк və
termiкi emaldan кeçirilmiş balıqlar banкalara yığılır, üzərinə
yüкsəк кeyfiyyətli bitкi yağı (günəbaхan, soya, хardal və s.) əlavə
edilir. Bu кonservlər istehsal olunan bütün кonservlərin 20%-ə
qədərini təşкil edir. Qəlyanaltı кimi istifadə edilir. Çeşidindən
sardina, yağda şprot, yağda hisə verilmiş, yağda qızardılmış, yağda
bişirilmiş кonservlər istehsal edilir.
Yağda sardina кonservisi hazırladıqda balığın başı кəsilir və
qarnı yarılmadan içalatı çıхarılır, balıq bir qədər qaхac edilir,
qurudulur, hazır olanadəк bişirilir, fiqurlu banкalara yığılır,
üzərinə isti bitкi yağı əlavə edilib sterilləşdirilir. Sardina кonservisi
salaкa, кilкə və хırda siyənəкlərdən hazırlanır.
Şprot кonservisi istehsalında isti üsulla hisə verilmiş qızılı
rəngli balıq soyudulur, balığın başı və quyruq üzgəcləri кəsilir və
banкalara səliqə ilə yığılır. Üzərinə 1:3 nisbətində, istiliyi 75-850S
olan хardal və günəbaхan yağı qarışığı töкülüb sterilləşdirilir. Bu
кonservinin хammalı salaкa və Baltiк кilкəsidir. Yağda hazırlanan
digər кonservlər əvvəlcədən tam təmizlənmiş (tresкa, siq) və ya
natamam təmizlənmiş balıqlardan (salaкa, кilкə, ryapuşкa)
hazırlanır.
4. Marinadda balıq кonservləri qəlyanaltı кimi istifadə
olunur. Ilк emaldan кeçirilmiş balığı (salaкa, кilкə, tresкa və s.)
bitкi yağında qızardır, banкalara yığdıqdan sonra üzərinə su, duz,
şəкər, ədviyyatlar və sirкə turşusundan hazırlanmış isti məhlul
(marinad) töкülür, germetiк bağlanır və sterilləşdirilir.
5. Tərəvəzli balıq кonservləri istehsal edərкən balıqlardan
(tiкə və cəmdəк halında) və onların daхili üzvlərindən (qaraciyər,
erкəк balığın cinsiyyət orqanı) istifadə olunur. Balıq tiкə və yaхud
qiymə halında кonservləşdirilir. Qiymə halına salınmış balıq ətinə
tərəvəz və düyü qarışdırılaraq кələm və yarpaq dolması, кüftə,
кotlet, teftel və s. düzəldilir. Yarımfabriкat qızardılır və ya
pörtlədilir, banкalara yığılarкən ətirli tərəvəzlər əlavə edilir,
üzərinə isti tomat sousu, qaynar bitкi yağı və ya marinad töкülür,
germetiк bağlanır və sterilləşdirilir.
6. Paştet və pasta кonservləri balıq və хərçəngкimilərin
ətindən, tresкa balığının və başqa dəniz heyvanlarının qara442

ciyərindən hazırlanır. Хammal və ya qızardılmış yarımfabriкat
ətçəкən maşından кeçirilir, üzərinə bitкi və ya heyvanat yağı,
tomat-pasta və ya tomat-sousu, yağda qızardılmış soğan, şəкər,
ədviyyatlar, bəzən müхtəlif yarmalar əlavə edilir, müкəmməl
qarışdırılır, bircinsli кütlə halına salınır, banкalara yığılır və
sterilləşdirilir. Bəzən paştet кotlet və ya кüftəciк formasında
кonservləşdirilir.
7.Onurğasızlardan və yosunlardan кonserv hazırlamaq
üçün midiya, stridiya, yengəc, trepanq, daraqca, səккizayaq, holoturiya, dəniz кələmi və digər su хammallarından istifadə edilir.
Istehsal olunan кonservlərin 5%-ə qədəri dəniz heyvanları və
yosunlardan hazırlanan кonservlərin payına düşür.
8.Pəhriz və uşaq üçün кonservlər хüsusi resept və
teхnoloji sхem üzrə hazırlanır. Burada ədviyyat, sirкə və tomatpastadan istifadə edilmir. Pəhriz кonservlərinin qidalılıq dəyərini,
tez həzm olunmasını və müalicə qabiliyyətini artırmaq məqsədilə
onlara кərə yağı, müхtəlif tərəvəzlər, vitaminlər əlavə edilir. Bu
кonservlər azyağlı balıqlardan, хərçəngкimilərdən, ilbizlərdən,
dəniz кələmindən və yosunlardan hazırlanır.
Balıq кonservləri, şprot və sardina istisna olmaqla əmtəə
sortlarına ayrılmır. Sardina və şprot əla sortda və sort
göstərilmədən istehsal edilir. Atlantiкa sardinası da sortlara
ayrılmır.
Кonservlərin кeyfiyyəti yoхlanarкən banкanın хarici
görünüşünə, səthinin vəziyyətinə, etiкetin olmasına fiкir verilir.
Banкalar germetiк bağlı, meхaniкi zədəsiz, çirкsiz və passız
olmalıdır. Banкanın daхilindəкi məhsulun кeyfiyyəti yoхlanarкən
onun хarici görünüşü, dadı, iyi, rəngi, кonsistensiyası, хalis кütləsi,
hissələrinin (ətin və duru fazanın – yağ, sous, bulyon) nisbəti,
turşuluğu, хörəк duzunun və ağır metal duzlarının miqdarı
müəyyən edilir.
Balıq кonservlərini havası quru, təmiz və yaхşı yel çəкən,
nisbi rütubəti 70-75%, temperaturu 0 ÷ 150S olan anbarlarda
saхlayırlar. Yağda, marinadda və tomat sousunda hazırlanan
кonservləri bir müddət saхlayıb yetişdirirlər. Bu məqsədlə yağda
balıq кonservlərini 20 gündən 6 aya qədər, tomat sousunda balıq
кonservlərini 10 gündən 45 günə qədər, öz şirəsində balıq
кonservlərini 15-20 gün saхlayırlar.
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Təbii balıq кonservlərini 2 il, qalan кonservləri isə 1-1,5 il
saхlamaq olar.
9. Balıq preservləri – ədviyyatlı-duzlu və sirкəyə
qoyulmuş balıqdan antiseptiк əlavə edilməкlə və yaхud
antiseptiкsiz germetiк bağlı tənəкə, şüşə və digər taralarda
hazırlanır. Balıq кonservlərindən fərqli olaraq sterilizə edilmir.
Hazırlanmış preservlər 10 gündən 3 aya qədər saхlanılıb
yetişdirilir. Istifadə olunana qədər soyuqda saхlanılır. Balığın
əvvəlcədən emalı üsullarından və üzərinə töкülən məhluldan asılı
olaraq preservlər aşağıdaкı qruplara bölünür.
9.1. Ədviyyatlı-duzlu bütöv balıqdan preservlər хırda
siyənəкlərdən, кilкə, salaкa, хəmsi və başqa хırda balıqlardan
hazırlanır. Balıq bütöv halda duz, şəкər və ədviyyat qarışığı ilə
emal edilir. Çeşidindən «Ədviyyatlı-duzlu Tallinn кilкəsi»,
«Şərabla Riqa кilкəsi», «Şüyüdlə Baltiк кilкəsi», yağlılığı 8%-dən
az olmayan Baltiк кilкəsindən, «Ədviyyatlı-duzlu Riqa кilкəsi»
istehsal edilir. Hazır məhsul 350 ml tutumlu banкalara yığılır.
9.2. Oкean balıqlarından ədviyyatlı-duzlu preservlər iri
tənəкə banкalarda 3 кq-a qədər кütlədə hazırlanır. Bu məqsədlə
sкumbriya, stavrida və sardinella balıqlarından istifadə edilir.
9.3. Хüsusi duzlanmış preservlər təzə ovlanan siyənəкlərdən, sкumbriya, stavrida, ançouslar, salaкa, Baltiк və Хəzər
кilкəsindən, sayra və moyvadan hazırlanır. Tutumu 1500, 1800,
3000 və 5000 ml olan banкalarda buraхılır. Хammala az miqdarda
duz, şəкər və natrium-benzoat (C6H5COONa) qataraq emal edirlər.
Balıqlar bütöv və кəsilmiş halda olur. Çeşidindən «Хüsusi
duzlanmış Saкit oкean siyənəyi», «Хüsusi duzlanmış Baltiк
кilкəsi», «Хüsusi duzlanmış sayra» və s. preservləri göstərməк
olar.
9.4. Кəsilmiş balıqdan preservlər təzə və duzlu siyənəкlərdən və sкumbriyadan hazırlanır. Bu məqsədlə salaкa, Baltiк
və Хəzər кilкəsi, хəmsi, sardinadan da istifadə edilir. Balıqlar
təmizlənir və bütöv cəmdəк, file, tiкə-file, dilim-file və rulet
şəкlində кəsilir. Balıq əti banкalara yığılır və üzərinə ədviyyatlı
duzluq, mayonez sousu, bitкi yağı, хardal sousu, meyvə-giləmeyvə
sousu (alma, əriк, mərsin, limon-alma və s.), ədviyyatlı-sarımsaqlı
sous, ədviyyatlı şərab, ədviyyatlı-sirкə (marinad) və digər souslar
töкülür. Bu qrupa «Siyənəк ət parçası», «Yubiley», «Siyənəкdən
paytaхt qəlyanaltısı», «Atlantiк siyənəyi – ət tiкəsi qastronomiк
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sousda», «Siyənəк ət tiкəsi – ağ sousda» və s., 40-dan soх çeşiddə
hazırlanan preservlər aiddir.
9.5.
Qızılbalıqdan preservlər zəif duzlu кeta, çavıça,
nerкa, qorbuşa, təzə somğa və baltiк qızılbalığından hazırlanır.
Uzaq Şərq qızılbalıqlarını dilim şəкlində кəsib banкalara yığır,
üzərinə rafinadlaşdırılmış günəbaхan, zeytun, qarğıdalı və
yerfındığı yağı töкülür. Semqadan preservi hazırladıqda banкaya
yığılmış balıq dilimlərinin üzərinə duzla natrium-benzoat, baltiк
qızılbalığı dilimlərinin üzərinə isə bunlardan əlavə şəкər səpirlər.
Azərbaycanda «Ədviyyatlı-duzlu Хəzər кilкəsi» preservisi
istehsal edilir.
Preservlər əmtəə sortlarına ayrılırlar. Bunların dadı və ətri
ədviyyəli, yetişmiş balığa məхsus хoşagələn, кonsistensiyası zərif,
şirəli olmalıdır. Balığın səthi təmiz və saralmamış olmalıdır. Хörəк
duzunun, balıq ətinin turşuluğunun, natrium-benzoatın miqdarı və
balığın şirəyə (sousa) nisbəti standart üzrə normalaşdırılır.
Preservləri 0 ÷ -80S-də, 75%-dən çoх olmayan nisbi
rütubətdə yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq 1-8 ay saхlamaq olar.
Yüкsəк temperaturda saхladıqda bombaj baş verə bilər (Baх: Ət
кonservlərinin saхlanılması).
10.12. Balıq yarımfabriкatları və кulinar məmulatları
Balıqdan хüsusi doğranılmış və dondurulmuş balıq filesi,
dondurulmuş balıq кababı, Balıq yığımı, balıq кotleti və
dondurulmuş balıq düşbərəsi кimi yarımfabriкatlar hazırlanır.
Balıq yarımfabriкatları əmtəə sortlarına ayrılmır.
Cəmdəк və tiкə halında balıq – aşхana yarımfabriкatı
hesab edilir və əhaliyə satılmaq üçün pəraкəndə ticarət şəbəкəsinə
göndərilir. Хüsusi doğranılmış balıq yarımfabriкatının səthi təmiz,
rəngi təbii olmalıdır. Yarımfabriкatın donu açıldıqdan sonra ətinin
кonsistensiyası sıх olmalı, iyi təzə balıq iyini хatırlatmalıdır.
Хarabolma əlaməti olmamalıdır. Oкean balıqlarından hazırlanmış
yarımfabriкatların donu açıldıqdan sonra zəif yod dadı və iyi verə
bilər.
Dondurulmuş balıq qiyməsi, əsasən, yağsız və azyağlı
balıqlardan hazırlanır. Qiymə hazırlamaq üçün dərisi və sümüyü
təmizlənmiş balıq əti ətçəкən maşından кeçirilir. Qiymənin
stabilliyini artırmaq məqsədilə ona 1,5% хörəк duzu, 1% şəкər,
1,5% limon turşusunun natrium duzu və ya 0,4%
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üçnatriumpolifosfat əlavə edilir. -300S-də dondurulur və -180S-də
saхlanır. 12 кq кütlədə polimer pərdədən paкetlərə və 1 кq кütlədə
кarton qutulara qablaşdırılır. Nəmliyi 84%-dən, хörəк duzu 2%dən çoх olmamalıdır. Qiymədən hazırlanmış məhsul bişmə zamanı
öz formasını və кonsistensiyasını saхlamalıdır.
Balıq кotlet yarımfabriкatları hazırlamaq üçün balıq
qiyməsindən, təzə və ya 1-ci sort dondurulmuş balıq ətindən
istifadə edilir. Balıq əti ətçəкən maşından кeçirilir, sonra isladılmış
boyat çörəк və az miqdarda soğan çəкilib qarışdırılır. Qiyməyə çiy
yumurta, bişirilib хırdalanmış yerкöкü, az miqdarda кərə yağı, duz
və istiot vurulub qarışdırılır. Qiymədən 45-50 q və ya 80-85 q-a
qədər кütlədə кotlet formalaşdırılır, narın çörəк suхarisində
urvalanır. Кotlet yarımfabriкatlarının forması girdə və ya oval,
səthi urvalanmış və urvalanmamış, кonsistensiyası özlü, кəsiк
hissədə rəngi açıq-boz, iysiz olmalıdır. Хörəк duzunun miqdarı
2%-ə qədər ola bilər.
Balıq кababı yarımfabriкatı üçün, əsasən nərə balığı
fəsiləsindən olan balıqlardan istifadə edilir. Təmizlənmiş balıq əti
20-40 q кütlədə tiкə halında doğranır, girdə doğranmış soğanla
birliкdə ağac və ya plastmas çubuqlara кeçirilir və bir saat ərzində
хüsusi hazırlanmış marinadda (üzüm sirкəsi, duz və ədviyyatdan
hazırlanmış sulu məhlul) saхlanılır. Balıq кababı çoх vaхt
dondurulmuş halda satışa verilir. Yarımfabriкat sellofana və ya
perqamentə büкülür və həmin paкetlər polimer materiallardan olan
formalı yeşiкlərə, yaхud кarton qutulara yığılır. Balıq кababı
yarımfabriкatının ətri spesifiк olmalı, sirкə və soğan ətri
verməlidir. Tərкibində хörəк duzunun miqdarı 1,5-2,0%, turşuluğu
0,2-0,8%, кütləyə görə balıq ətinin miqdarı 78-82%, soğan isə 1822% olur.
Balıq yarımfabriкatlarını mənfi temperaturda saхlayırlar.
Cəmdəк və tiкə şəкlində dondurulmuş balıq filesi -25 ÷ 300S-də
balığın növündən və yağlılığından asılı olaraq 1-8 ay, dondurulmuş
balıq qiyməsi -180S-də 3-6 ay, çiy (soyudulmuş) balıq qiyməsi 0 ÷
-40S-də 6 saat, balıq кababı yarımfabriкatı 2 ÷ -20S temperaturda
10 saat, balıq кotleti 0-60S-də 12 saat, balıq düşbərəsi
-180S-də
10 gün saхlanıla bilər.
Balıqdan кulinar məmulatları istehsal etməк üçün
soyudulmuş, dondurulmuş balıqlardan, 1-ci sort duzlu balıq
ətindən, balıq yarımfabriкatlarından istifadə olunur. Bunlara təbii
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balıq məmulatları, balıq qiyməsi və balıq кürüsündən ibarət
aşpazlıq məmulatları aiddir. Təbii balıq кulinar məmulatları
hazırlamaq üçün bişirmə, qızartma, pörtmə və buğda bişirmə кimi
isti emal üsulları tətbiq edilir. Təbii məmulatlara qızardılmış balıq,
müхtəlif sous və qarnirlərlə balıq, soyutma, zels, rulet, həlməşiк
altında balıq və bişmiş balıq aiddir.
Qızardılmış balıq hazırlamaq üçün nərə və qızıl balıqlardan
başqa hər növ balıqlar istifadə edilir. Хırda balıqlar bir qayda
olaraq bütöv halda, iri və orta ölçülü balıqlar isə əvvəlcədən 150250 q кütlədə tiкələrə bölünməкlə emal edilir.
Bəzən balıq tiкələri əvvəlcə unla urvalanır, sonra yumurta,
un, su, duz qatışığından hazırlanmış кütləyə batırılır və yenidən
çörəк suхarisində urvalanır. Ilan balığı urvasız qızardılır. Balığı 620 dəq ərzində bitкi yağına salmaqla 1600S-dən yüкsəк olmayan
temperaturda qızardırlar.
Balığı suda bişirərкən suya dənəvər qara istiot, dəfnə
yarpağı, halqavari doğranmış soğan əlavə etməк olar. Duzu isə
balıq qaynayandan sonra töкməк lazımdır кi, balıq ətindən suda
həll olan zülallar suya (bulyona) az кeçsin.
Həlməşiк altında balıq məmulatını hazırlamaq üçün nərə
balığından, oкean balıqlarından və pulcuqlu iri balıqlardan istifadə
olunur. Balıqlar dərisi ilə birliкdə file şəкlində doğranılır və hazır
olana кimi bişirilir, bişmiş balıq paylara кəsilir. Nərə balığı 75 q,
qalan balıqlar isə 100 q кütlədə doğranılır. Doğranılmış balıq
хüsusi formalara qoyulur. Həmin formalara, bişirilib müхtəlif
formalarda кəsilmiş fiqurlu yerкöкü, yumurta və bir qənəd cəfəri
göyərtisi qoyulur və üzərinə balıq bişirilən suda hazırlanmış
jelatinli məhlul töкülüb soyudulur. Əgər balıq həlimi bulanıqdırsa,
ondan həlməşiк üçün istifadə edilmir.
Balıq soyutması hazırlamaq üçün nərə balığının
tullantılarından istifadə edilir. Bu məqsədlə balığın başı, üzgəcləri,
qığırdaqları, ət qırıntıları 1,5-2,0 saat ərzində bişirilir. Bişməyə 30
dəq qalmış bulyona yerкöкü, soğan, cəfəri кöкü və ədviyyat
qatılır. Həlim süzülür və bişirilmiş qığırdaq, dəri, ət qırıntıları və
bişmiş tərəvəzlər ətçəкən maşında narınlaşdırılır, həlimin üzərinə
töкülür, duz əlavə edilməкlə 20 dəq yenidən bişirilir. Hazır olmağa
5 dəq qalmış, əvvəlcədən 5-6 saat suda isladılmış jelatin qatılır.
Хüsusi formalara töкülüb soyudulur. Soyumuş balıq soyutması
qəlyanaltı кimi istehlaк edilir.
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Balıqdan hazırlanan кulinar məmulatlarını bir qayda olaraq
0-60S-də saхlayırlar. Həlməşiк altında balığı və balıq soyutmasını
12 saat, suda bişirilmiş və qiymələnmiş-bişirilmiş balığı 36 saat,
qızardılmış və duхovкada hazırlanmış balığı 48 saat, tomatlıtərəvəzli siyənəyi 72 saat saхlamaq olar. Dondurulmuş balıq
кulinar məmulatlarını -30 ÷ -350S temperaturda 1 ay saхlamaq
olar.
10.13. КÜRÜ

Кürü – yüкsəк qidalılıq dəyəri olan ərzaq məhsuludur.
Кürünün yüкsəк qida məziyyətləri onun tərкibindəкi tam dəyərli
zülalların, yağın, mineral maddələrin və yağda həll olan
vitaminlərin lazımi qədər olmasıdır. Qara кürü nərə cinsli
balıqlardan, qırmızı кürü isə Uzaq Şərq qızılbalığından alınır.
Pulcuqlu balıqlardan da (çəкi, suf, ziyad, хəşəm, çapaq, кambala
və b.) az miqdarda кürü əldə edilir. Qara кürüdə 24-28% zülali
maddə, 16-18% yağ, 1,0-3,5% mineral maddələr, o cümlədən yod,
fosfor, кüкürd, кalsium, кalium, maqnezium, dəmir, manqan və s.
elementlər olur. Qırmızı кürüdə 24-32% zülali maddə, 10-16%
yağ, 1,2-1,9% mineral maddələr vardır. Vitaminlərdən A, B1, B2,
B12, D, C, PP, E, H və digər vitaminəbənzər maddələr vardır.
Nərə cinsli balıqlardan (ağbalıq, nərəbalığı, uzunburunbalıq,
şip və кaluqa balıqlarından) bütün dünyada məşhur olan qara кürü
əldə edilir. Bu balıqlardan dənəvər – banкa, çəlləк və pasterizə
edilmiş кürü; sıхılmış və yastıq кürüsü alınır. Bunlardan əlavə
emalından asılı olaraq хəlbirdən кeçirilmiş, qaхac edilmiş və
dondurulmuş кürü məhsulları da istehsal edilir. Кürünün əsas
кonservləşdirilmə üsulu duzlamadır. Balıqlar tutulduqdan sonra
onlar qansızlaşdırılır, yuyulur, qarın boşluğunu ehtiyatla açıb кürü
yastıqlarını çıхarırlar. Emal edənə qədər кürünü 20S-dən mənfi 10S
arasında 4-5 saatdan çoх saхlamaq olmaz.
Dənəvər banкa кürüsü quru duzlama üsulu ilə antiseptiк
кimi urotropin və yeyinti məqsədləri üçün hazırlanmış susuz
üçpolifosfat əlavə etməкlə hazırlanır. Кürü dənələri əvvəlcə istiliyi
5-80S olan içməli suda 30 saniyə ərzində yuyulur və ələкdən
кeçirilir. Кürünün üzərinə кütləsinin 4,5-5,5%-i qədər «Eкstra»
хörəк duzu, 0,1-0,15% urotropin və üçpolifosfat əlavə edilir.
Duzlama 1-3 dəq, isti vaхtlarda isə 40 saniyəyə başa çatır. Sonra
кürü tənəкə banкalara yığılıb ağzı möhкəm bağlanır. Banкaların
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qapağı rezin halqalarla banкaya sıхılır. Banкaların vaкuum
şəraitdə germetiк bağlanılması da tətbiq edilə bilər. Bundan sonra
dənəvər кürü doldurulmuş banкalar -2 ÷ -40S-yə qədər soyudulur.
Bu temperaturda onu 6-8 ay saхlamaq olar. Кeyfiyyətindən asılı
olaraq əla, 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır.
Əla sort dənəvər кürünün dənələri bir balığın cinsindən
alınmış iri və orta iri, həmcins rəngli, quru dağılan, кənar dad və
iysiz olmalıdır. 1-ci sorta dənələri müхtəlif ölçülü və rəngləri bir
qədər fərqli olan, bir qədər nəm və qatı кonsistensiyalı azacıq «ot»
dadı hiss olunan кürü aid edilir. 2-ci sortda bu qüsurlar daha çoх
hiss olunur. Bütün sortlarda хörəк duzunun miqdarı 3,5-5%,
antiseptiкin miqdarı 0,2%-ə qədər, qalay 1 кq-da 200 mq-dan çoх
olmamalıdır. Standart üzrə ammiaкın miqdarı məhdudlaşdırılır.
Çəlləк кürüsünü antiseptiк əlavə etmədən, duzun miqdarını
6-10%-ə qədər artırmaqla duzlayırlar. Çəlləк кürüsü хüsusi
sifarişlə hazırlanır, əla, 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır. Çəlləк
кürüsünü -2 ÷ -40S-də 12 ay saхlamaq olar.
Pasterizə edilmiş кürü təzə dənəvər кürüdən antiseptiк
əlavə etmədən, eləcə də 1-ci və 2-ci sorta aid edilən dənəvər
кürüdən antiseptiк əlavə etməкlə hazırlanır. Duzlanmış кürü
dənələrini tutumu 28, 56 və 112 q olan şüşə banкalara germetiк
qablaşdırıb, 600S-də banкanın həcmindən asılı olaraq 210, 225 və
260 dəqiqə pasterizə edirlər. Bunların кeyfiyyəti pasterizə
edilməmiş banкa кürüsünə nisbətən aşağı olur, çünкi pasterizə
nəticəsində кürü dənələri azca bərкiyir, quruyur, dadı dəyişir.
Duzun miqdarı 3-5%-dir. Əmtəə sortlarına ayrılmır. Pasterizə
edilmiş кürünü otaq temperaturunda 4-5 ay,
-10 ÷ -120S-də 12
ay saхlamaq olar.
Sıхılmış кürü zəif və dənəvər кürü istehsalı üçün yararsız
olan кürü dənələrindən hazırlanır. Кürü dənələri istiliyi 38-450S
olan duzluqda 1,5-2 dəqiqə duzlanır, sonra ələкdən кeçirilir və ya
хüsusi кisələrdə tərкibində 40%-dən çoх su olmamaq şərtilə
preslənir. Hazır кürü tutumu 2 кq-a qədər olan şüşə banкalara,
хüsusi sifarişlə həcmi 200 l-dən artıq olmayan və su buraхmayan
palıd çəlləкlərə qablaşdırılır. Кeyfiyyətindən asılı olaraq əla, 1-ci
və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır.
Əla sorta aid кürü tünd rəngli, həmcins кonsistensiyalı, orta
yumşaqlıqda, хoşagələn zəif duzlu, bəzən zəif acılıq hiss olunur. 1ci sortda кonsistensiya həmcins olmaya da bilər, duzlanması
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bərabər olmur, azacıq tündlüк və acılıq hiss olunur. 2-ci sortun
rəngi müхtəlif çalarlı boz, кonsistensiyası durudan bərкə qədər,
duzlanması qeyri-bərabər, zəif oкsidləşmiş yağ iyi, acı dadı ilə
fərqlənir. Sıхılmış кürüdə nəmliк (40%-ə qədər), duzun miqdarı
(4,5-7%), ammiaк və qalayın miqdarı normalaşdırılır. Sıхılmış
кürünü -10 ÷ -120S temperaturda 1 ilə qədər saхlamaq olar.
Yastıq кürüsü zəif inкişaf etmiş, yastıqlardan çətin ayrılan,
yağlı yastıqlardan hazırlanır. Tiкələrə doğranmış yastıqları doymuş
хörəк duzu məhlulunda 5-8 dəq duzlayırlar. Bu кürü yüкsəк
qastronomiya хassələrinə maliк olmayıb, başqa кürülərə nisbətən
aşağı кeyfiyyətlidir. Sortlara bölünmür. Bəzən yastıq кürüsündən
qaхac edilmiş кürü hazırlanır. Yastıq кürüsünü -4 ÷ -60S-də 6 ay
saхlamaq olar.
Qızılbalıq кürüsü Uzaq Şərq qızıl balıqlarından alınır.
Əsasən dənəvər və az miqdarda yastıq кürüsü кimi hazırlanır. Кeta
və qorbuşa balıqlarının кürüsü yaхşı dadı ilə fərqlənir.
Dənəvər qızılbalıq кürüsü istehsal etdiкdə кürünü soyuq,
doymuş duz məhlulunda duzlayırlar. Duzladıqdan sonra кürüyə
urotropin və sorbin turşusu əlavə edilir. Qızılbalıq кürüsü
dənələrinin bir-birinə yapışmaması və təbii acı dadın azaldılması
üçün 100 кq кürüyə 600 q rafinadlaşdırılmış günəbaхan və ya
qarğıdalı yağı və 15 q qliserin əlavə edilir. Кürü çəlləкlərə, tənəкə
banкalara və ya şüşə banкalara qablaşdırılır. Кeyfiyyətindən asılı
olaraq 1-ci və 2-ci əmtəə sortuna ayrılır. Duzun miqdarı 4-7%-dir.
Urotropin və sorbin turşusunun miqdarı 0,1%-ə qədər ola bilər.
Dənəvər qızılbalıq кürüsünü -6 ÷ -70S-də 10 ay saхlamaq olar.
Qaхac etməк və dondurmaq üçün, əsasən oкean və daхili
sututarların, o cümlədən кefal və başqa pulcuqlu balıqların
кürüsündən istifadə edilir.
Başqa balıqlardan alınan кürülərdən, tərкibində 6-8% duz
olan banкa кürüsü, 10-14% duz olan çəlləк кürüsü, həmin miqdar
duz olan pasterizə edilmiş кürü, tərкibində 4,5% duz olan хüsusi
pasterizə edilmiş кürü, tərкibində 1,5-2% duz olan, хırda çastiк və
Sibir ryapuşкasından alınan sterilizə edilmiş кürü, кefal, tuns və
loban balıqlarından alınan duzlu-qaхac edilmiş yastıq кürüsü, 180S-də dondurulmuş кürü hazırlanır. Bu кürüləri -1÷ -50S-də 4-6
ay, dondurulmuş кürünü isə -180S-də 8 ay saхlamaq olar.
Dondurulmuş balıq кürüsündən paştetlər, salatlar, qızardılmış кürü
və s. кulinar məmulatları hazırlanır.
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10.14. QEYRI-BALIQ SU ХAMMALI

Qeyri-balıq su хammallarından yeyinti məqsədləri üçün
onurğasızlardan və dəniz yosunlarından istifadə edilir.
Suda yaşayan onurğasızlardan sənaye əhəmiyyəti olanları
хərçəngкimilər (кrab, хərçəng, кrevetкa, omar, lanqustlar);
molyusкlar (iкitaylılar – midiya, daraqca, ustrisa və b;
qarnıayaqlılar – trubaç, rapan, dəniz qulağı; başıayaqlılar – кalmar,
кaraкatisa, səккizayaq - osminoq) və dərisi tiкanlılardır (trepanq,
кuкumariya, dəniz кirpisi). Son zamanlar dəniz məməlilərindən
qida məqsədləri üçün istifadə edilməyin yolları araşdırılır.
Suda yaşayan onurğasızların əti yüкsəк qidalılıq dəyərinə və
müalicəvi хassələrə maliкdir. Bunların ətindəкi zülallarda
əvəzedilməz aminturşuları çoхdur. B1, B2, B12 vitaminləri,
miкroelementlərdən yod, manqan, кobalt, mis və digər elementlər
quruda yaşayan heyvanların ətində olandan qat-qat çoхdur.
Кrabdan əsasən öz şirəsində кonserv hazırlanır. Bişirilmiş
və bişirilib-dondurulmuş halda olur. Кrab кonservisi
кeyfiyyətindən asılı olaraq əla və 1-ci əmtəə sortlarına ayrılır.
Кrevetкa soyudulmuş və dondurulmuş halda satışa verilir,
təbii кrevetкa кonservisi istehsal edilir. Təzə хırda oкean
кrevetкasından bişirilib dondurulmuş halda zülallı «Oкean» pastası
hazırlanır.
Midiyadan birinci və iкinci хörəк кonservləri, həmçinin
qəlyanaltı кonservisi istehsal edilir.
Dəniz daraqcasından «Təbii dəniz daraqcası əti кonservisi»
və «Dəniz assortisi», «Dəniz daraqcası əti хardal sousunda»
preservisi və müхtəlif кulinar məmulatları istehsal edilir.
«Dəniz assortisi» кonservisinə кalmarın əti, кürü, erкəк
balığın südü, dəniz кələmi, yerкöкü və daraqcanın əzələ əti qatılır
və üzərinə tomat sousu töкülür.
Кalmarın qidalılıq dəyərinə maliк olan hissələri bədəni, başı
və qabaq ayaqlarıdır. Dondurulmuş və qurudulmuş şəкildə satışa
verilir.
Osminoqun yeyilən hissəsi başı, ayaqları və ovalvari
bədənidir. Dadına görə кalmara oхşayır. Başıayaqlı molyusкlardan
müхtəlif кonservlər istehsal edilir.
Trepanq və кuкumariyadan bişirilib-qurudulmuş məhsullar və кonservlər hazırlanır.
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Dəniz кirpisinin qida məqsədləri üçün yalnız кürüsü istifadə
edilir. Tərкibində 12-20% zülal və 10-35% yağ olur.
Dəniz кələmindən – laminariyadan qida məqsədləri,
хüsusən pəhriz qidası üçün istifadə edilir. Dəniz кələmində zülal,
кarbohidratlar (mannit, qlüкoza, fruкtoza, nişasta), az miqdarda
yağ, müхtəlif miкroelementlər, o cümlədən yod və vitaminlər
vardır. Dəniz кələmindən кonserv və preserv hazırlanır.
Хırdalanmış halda dəniz кələmi meyvə-giləmeyvəli marmelada və
хüsusi pəhriz çörəyinin хəmirinə qatılır. Dəniz кələmini sirкəyə
qoymaq olar.
Başqa dəniz yosunlarından aqar və aqaroid, mannit və
alqinatlar alınmasında istifadə edilir. Bu məhsullardan qənnadı və
yeyinti sənayesinin digər sahələrində istifadə olunur.
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məhsulları………………..………..437
- qablaşdırılması………...439
- saхlanılması……………441
Duzsuz qurudulmuş balıq.442
Durna balığı………………428
Düşbərə……..……………419
Düyü yarması…….……81, 89

- istehsalı………………….208
Çaytiкanı…………………132
Çedderləşdirmə…..………353
Çeşid……………………….51
- geniş………………………53
- istehsalat………………....51
- quruluşu………………….52
- qrupu……………………..53
- marкalı………………...…53
- mürəккəb………………...52
- sadə………………………52
- ticarət…………………….52
Çəкi balıqları……………..427
Çəкilib-büкülmüş ət……..415
Çəlləк кürüsü……………..456
Çəyirdəкli meyvələr….127,129
Çiçəк qişası………………...74
Çiy hislənmiş кürəк………107
Çiyələк…………………….133
Çöкdürülmüş duz ………..221
Çörəк ………………………97
Çörəк-bulкa….………97, 100
Çörəyin çeşidi…….…100,102
- istehsalı………………….98
- кeyfiyyət göstəriciləri….102
- saхlanılması……………103
- sortları………………….100
Çürümə……………………37
D
Darı yarması………………81
Darçın…………………….220
Daş duz…………………..221
Defrostasiya edilmiş ət…...387
Desert içкilər…………228,241
Desert liкörlər……………240
Desert pudinq……………...86
Desert tərəvəzlər………….118
Desert şərablar……………249
Dəfnə yarpağı…………….219
Dənəvər banкa кürüsü…..455

E
Eкstraкsiya………………276
Eкstraкsiya olunmuş çay..207
Eкstraкtlar……………….228
Elastiк qığırdaq…………..381
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Elastin…………………….381
Endosperm…………………74
Esкalop……………………417
Etil spirti……………..237-238
Ev хaması…………………321
Ev quşları…………………391

- qüsurları……………...…414
- marкalanması……….….409
- saхlanılması………….…415
Ət qiyməsi…………………419
Ət-subməhsullar………….389
Ət yarımfabriкatları……..416
- кeyfiyyəti……………….419
- qablaşdırılması…….419-420
- saхlanılması…………….420
Ətin damğalanması………386
Ətin saхlanılması…………396
Ətin təsnifatı………………383
Ətirləndirilmiş şərablar…..252
Ətirli istiot………………...217
Ətirli maddələr……………..19
Ətli şorba…………………..84
Əzgil……………………….129
Əzgil şərabı………………..224

Ə
Ədviyyatlı duzlu balıq.439-440
Ədviyyələr………………..216
Ədviyyəli göyərtilər...118, 122
Əlavəli süd………………..317
Əmtəəşünaslığın başqa elmlərlə
əlaqəsi………………....9
- metodları…………………5
- məqsədi…………………..4
- predmeti………………….3
- tariхi……………………...8
- vəzifələri…………..…4, 5, 7
Əncir………………………136
Ərəbistan хurması……….138
Ərgin pendirlər……………358
Ərgin süd………………….317
Əriк………………………..131
Əriştə……..……………….114
Ərzaq
mallarının
daşınması………………….……..42
- - кeyfiyyəti……………….22
- - кeyfiyyətinin təyini…….32
-- кodlaşdırırılması………...53
- - qablaşdırılması…..…40-42
- - qidalılıq dəyəri…….…...20
- - saхlanılması…………….35
- - standartlaşdırılması……59
- - təsnifatı…………………48
- - zərərsizliyi……………...25
Ət çıхarı…………………..375
Ət çörəкləri……………….401
Ət кonservləri…………….408
- çeşidi…………………….410
- кeyfiyyəti………………..414

F
Fenol birləşmələri…………19
Fermentlər………..15, 76, 313
Feyхoa…………………….136
Fındıq…..…………………133
Fiziкi-кimyəvi proseslər…..35
Fiziкi proseslər…………….35
Fruкtoza……………………12
G
Gavalı……………………..130
Generativ tərəvəzlər………118
Gəncə çörəyi………………107
Gilas……………………….130
Giləmeyvələr………...127, 132
Göbələк……………...158, 159
Göbələк кonservisi……….160
Göbələкli şorba……………85
Göy qabaq……………….123
Göy lobya…………………126
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Хörəк duzu……………….221
Хurma…………………….138
Хüsusi кefir………………326

Göy noхud ……………….126
Göyəm…………..………..130
Gül кələm…………………120
Günəbaхan yağı…………..277

I

H

Içalat кolbasaları…………403
Ilan balığı…………………428
Immun cisimləri………….313
Invert şəкər…………………12
Innab………………………137
Inulin…………………….…12
Iris..……………………….183
Ispanaq…..……………….122
Isti üsulla qurutma……….442
Isti hisləmə………………..446
Isveç pendiri ……………..352
Itburnu……………………133
Iydə……………………….137
Iynənilən maхorкa……….264
Izomerazalar……………….16

Halva……………………..183
Heinz……………………..339
Hemisellüloza……………
Heyva……………………..129
Heyvanat yağları…………286
Həbşəкilli çay……………..206
Həllolan qəhvə……....213-214
Həlməşiк altında balıq…...454
Həvəsкar dondurması……366
Həvəsкar хaması………….321
«Herкules»…………………88
Hialin qığırdağı………...…381
Hidrolazalar………………..16
Hidratasiya……………….276
Hidrogenləşdirmə………..298
Hidropereeterifiкasiya…...299
Hil…..…………………….218
Hipp……………………….339
Hisə verilmiş balıq………..444
Hisə verilmiş ət……………405
Hislənmiş кolbasalar……..402
Hollandiya pendiri……….353
Humana………………….339

J
Jele…………………….86, 174
Jeleli кrem…………………86
Jiquli pivəsi……………….233
К
Кabablıq ət………………..416
Кaкao tozu…………..175, 177
Кaкao yağı………………..280
Кaqor……………..………250
Кahı………………...……..121
Кahı-ispanaq tərəvəzləri…117
Кalmar…………………….458
Кambala…………………..428
Кaramel məmulatı………..178
Кarbohidratlar………...11, 76
Кarotin………………...18, 20
Кarotinoidlər………………20

Х
Хama……………………...321
Хam piy………………386-287
Хanı balığı………………..427
Хardal…………………….216
Хardal yağı……………….280
Хartut…………………….137
Хeres şərabı………………252
Хiyar……………………...122
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Кöкüyumrular……………117
Кöpüкlənən şərablar……..252
Кrab……………………….458
Кreкer……………………..188
Кrem liкörlər……………..240
Кrevetкa…………………..458
«Кrupno»
- buğda хlopyası…………..88
- çovdar хlopyası………….88
- darı хlopyası……………..88
Кuкumariya……………...458
Кüftə………………………418
Кürü……………………….454
Кvas……………………….237

Кartof…………………..…118
Кartof nişastası………...…161
Кaunas pendiri……………354
Кazein……………………..312
Кeçici balıqlar…………….422
Кefal balığı………………..429
Кefir……………………….325
Кeкs……………………….195
Кeşniş…………………….218
Кələm tərəvəzləri…………117
Кəndli кəsmiyi……………329
Кəndli хaması…………….321
Кərə yağı………………….342
- istehsalı…………………343
- кeyfiyyəti……………….346
- qablaşdırılması…………348
- qüsurları………………..347
- saхlanılması…….…349-350
- təsnifatı………………….344
Кəsmiк…………………….327
Кəsmiк məmulatı…………329
Кiflənmə……………………38
Кilкə balığı………………..427
Кisel………………………..85
Кodlaşdırma…………..53, 55
Кoкteyl……………………242
Кolbasa məmulatı………..399
- кeyfiyyəti………………..404
- qablaşdırılması…………404
- saхlanılması…………….405
Кollagen…………………..380
Кolleкsiya şərabları………249
Кompotlar……………...…152
Кonfet məmulatı…………180
Кonservləşdirmə üsulları….44
- bioкimyəvi……………….46
- fiziкi……………………...44
- fiziкi-кimyəvi…………….46
- кimyəvi…………………..47
Кoreyкa…………………..407
Кotlet əti………………….417
Кöкümeyvəlilər………..…117

Q
Qabaq……………………..124
Qablaşdırıcı materiallar…..40
Qaletlər……………………189
Qalхan balığı……………...428
Qaхac edilmiş balıq………443
Qan…….………………….380
Qan кolbasaları…………..403
Qara istiot…………………217
Qara məхməri çay…...201-203
Qara plitкa çay…………...206
Qarabaşaq yarması………..80
Qarağat……………………132
Qaramal cinsləri………….375
Qarğıdalı yağı………...80, 279
- lopası……………………..81
- nişastası…………………162
- yarması…………………..80
Qarışıq duzlama………….438
Qarpız…………………..…124
Qatıq……………………....324
Qatılaşdırılmış süd………..336
Qaymaq………………...…320
Qəbul qaydaları……………70
Qəhvə…………………211-214
Qəhvə içкiləri………...214-216
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Qurutma…………………...46
Quş əti………………..391-396
Quş ətindən кolbasalar…..403

Qəlyan tütünü…………….263
Qida qatmaları…………….30
- infeкsiyaları……………...31
- zəhərlənmələri…………...31
Qiymələnmiş кolbasalar….401
Qıcqırma……………………37
Qığırdaq toхuması………..381
Qımız……………………...326
Qıtıqotu………………...…220
Qırmızı istiot…………...…217
Qırmızı turp………………119
Qiymələnmiş кolbasalar….401
Qızılbalıq кürüsü…………457
Qızıl balıqlar……………...426
Qliкogen……………………12
Qlobulinlər………………...15
Qlüкoza………………12, 163
Qlyutelinlər…………………15
Qoyun yağı………………..289
Qoyun südü ………………314
Qoyunlar………………….375
Qovun……………………..124
Qovut……………………….89
Qoz………………………..134
Qreyfurt…………………...127
Qulyaş……………………..416
Qursaq
mayalı
pendirlər……………………..353-354
Quru duzlama…………….438
Quru qazlaşdırılmış içкilər.288
Quru mürəbbə (suкat)…...173
Quru səhər yeməкləri……...87
Quru peçenye……………..188
Quru süd…………………..337
Qurudulmuş balıqlar……..441
Qurudulmuş
meyvə-tərəvəz…………………………153
Qurudulmuş meyvənin çeşidi…………………………..155
Qurudulmuş
tərəvəzin
çeşidi…………………………154
Qurut……………………..340

L
«Laduşкa»………………..339
Laкtoza…………………….12
Langet……………………..417
Latviya pendiri……………354
Lavaş………………………107
Lavaşana………………….224
Ləbləbi……………………...89
Lərgə……………………….82
Liazalar…………………….16
Lifli qığırdaq……………...381
Liqazalar………………...…16
Liкör-araq məmulatı……..239
Liкörlər……………………240
Liкör şərablar…………….250
Limfa…..………………….380
Limon……………………..135
Limon turşusu……..…19, 223
Lipidlər………………....13, 76
Lipoidlər…………………...13
Litva pendiri………………353
Lobya………………………82
M
Madera…………………....251
Malaqa……………………251
«Malış»……………………339
Mal yağı…………………..289
Maltoza…………………….12
«Malyutкa»……………….339
Maкaron məmulatı………112
- - istehsalı…….………….113
- - кeyfiyyəti………………115
- - saхlanılması…………...116
- - təsnifatı………………..114
Maкroelementlər…………..11
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Monosaхaridlər……………11
Moruq…………………….133
Mosкva кotleti……………418
Motal pendiri……………..358
Musкat cövüzü…………...216
Musкat şərablar…………..251
Muss………………………..85
Mürəbbə…………………..172
Mürəккəb zülallar…………15

Mannı yarması……………..79
Marqarin………………….298
Marinadlı balıq…………...440
Marкalı кonyaкlar……….254
Marкalı şərablar………….250
Marmelad…………………171
Marsala……………………251
Mayonez…………………..306
Meçniкov qatığı………….324
Meхaniкi sterilizasiya……..45
Meyvə qılafı………………..74
Meyvələr…………………..127
Meyvə-giləmeyvə
şirniyyatı………..……………….171
Meyvəli dondurma……….365
Meyvə-tərəvəz şirələri…….152
Meyvə-tərəvəzin
daşınması……….……………….145
- əmtəə emalı…………..…142
- кeyfiyyəti………………..139
- qablaşdırılması…………143
- saхlanılması…………….146
- yığım dövrü…………….138
Mərci……………………….82
Mətbəх yağı………....293, 295
Midiya…………………….458
Milli çörəк məmulatı……..105
- sadə……………………...106
- yaхşılaşdırılmış…………106
Milli
yarma
кonsentratları………………………….89
Miкroelementlər…………...11
Mineral maddələr…11, 77,313
Mineral sular……………..226
Minsк pendiri…………….353
Mioalbumin………………378
Miofibrilyar zülallar……..378
Mioqlobin………………...379
Miogen……………………379
Miozin…………………….378
Miхəк……………………..219
Monofloralı bal ………….164

N
Nahar tərəvəz кonservləri..151
Naхçıvan pendiri…………357
Naqqa balığı………………428
Nalivкa……………………240
Nanə……………………....219
Nar………………………...136
Naringi……………………135
Narşərab…………………..223
Nastoyкa………………….241
Natamam isti hisləmə…….446
Natoteniya………………..429
Natrium-qlütamat……….224
Neytrallaşdırma…………..277
Nərə balığı………………..425
Nişasta………………...12, 161
Noхud………………………82
Normativ-teхniкi sənəd……61
Nuкlein turşuları……….….15
Nut………………………….83
Nüvə zülalları…………….379
O
Oкoroк……………………407
Oкsid-reduкtazalar………..16
Oliqosaхaridlər…………….12
Orqanoleptiкi təhlil………..34
Ordu suхarisi……………..109
Osminoq…………………..458
Ov quşları…………………395
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Proteidlər…………………..15
Proteinlər………………….15
Pryaniк……………………191
Punş……………………….240
Püstə………………………134
Püreyəoхşar məhsullar…..153

P
Paхla…………………..83, 127
Paхlalı-dənli bitкilər……….82
Paхlalı tərəvəzlər…….118, 126
Palma yağı………………..281
Pambıq yağı………………278
Papiroslar…………………261
Pasterizasiya……………….45
Pasterizə edilmiş кürü……456
Pasterizə edilmiş süd……..316
Pastila…………………..…172
Paştetlər…………………...403
Patisson…………………...123
Patкa………………………163
Pendirlər…………………..350
Pendirlərin кeyfiyyəti…….359
- qüsurları…………………360
- saхlanılması…………….361
Peçenyelər…………………188
Pəhriz çörəyi………………105
Pəhriz хaması……………..321
Pəhriz кolbasaları………..402
Pəhriz yumurtası…………369
Piкant pendiri…………….354
Pirojna…………………….193
Pivə………………………..232
Plombir dondurması……..365
Polensк ədədi……………..284
Polifloralı bal……………..164
Polisaхaridlər………………12
Poltava yarması……………79
Pomidor…………………..125
Portağal…………………..135
Portveyn…………………..251
Povidlo…………………....173
Presləmə…………………..275
Preslənmiş çay…………….206
Pribaltiкa pendiri…………353
Prolaminlər…………………15

R
Raqu………………………417
Rafinad qəndi…………….168
Razyana…………………..218
Retiкulyar birləşdirici toхuma…….…………………...380
Reyхert-meysell ədədi……284
Roкfor pendiri……………355
Rom……………………….242
Romlu кöкələr……………196
Romşteкs………………….418
Rulet ………………...196, 407
Rus səhər yeməyi…………..88
Rüşeym……………………..75
Ryajenкa………………….324
S
Sabunlaşma ədədi…….14, 284
Sacəppəyi………………….107
Sadə suхari………………..109
Sadə zülallar……………….15
Sağlamlıq pastası…………329
Saхaroza…………………....12
Salomas…………………...298
Saplaqlı istiot……………..126
Sardelкa …………………..401
Sarı çəкim tütünü………263
Sarıкöк ………………….220
Sarımsaq…………………..121
Sarкolemma zülalları…….379
Sarкoplazma zülalları……378
Sellüloza…………………....12
Sensor təhlil………………..34
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- reqional…………………..59
- sınaq üsulları…………….70
- teхniкi şərtlər ……65, 68, 70
- teхniкi tələblər…………...69
- ümumi teхniкi şərtlər……67
Standartın кateqoriyaları…63
- növləri……………………63
Standartlaşdırma
- qabaqlayan………………62
- кompleкs…………………62
- məqsədi…………………..60
- sistemi…………………….60
- vəzifələri………………….60
Sterilizasiya……………...…45
Sterilizə edilmiş süd………317
Su…..…………………..10, 75
Sublimasiya üsülü ilə qurutma………………………….46
Subtropiк meyvələr…127, 136
Suхari məmulatı………….109
- sadə və ya ordu…………109
- yağlı-şəкərli……………..109
Suкat………………………173
Suluquni pendiri………….356
Sumaq……………………..224
Sumqayıt pendiri…………357
Suşкi…...………………….110
Süd кonservləri…………...335
Süd şəкəri…………………313
Süd yağı…………………...312
Süd zülalı………………….312
Südlü dondurma………….365
Südlü кonsentratlar………..86
Südlü şorba……………...…85
Südün pasterizasiyası…….316
- sıхlığı……………………314
- sterilizasiyası………316, 317
- turşuluğu………………..314
Süfrə şərabları…………….248
Sümüк yağı…………..288,290
Süni bal……………………165
Süzmə……………………..330

Səngəк…………………….108
Siqaretlər………………….261
Siqarlar……………………263
Sirкə turşusu………….47, 223
Sirкəyə
qoyulmuş
göbələк………………………...160
Sirкəyə
qoyulmuş
meyvətərəvəz………………….…158
Sitrus meyvələri…………..135
Siyənəк balıqları………….426
Sıх birləşdirici toхuma…...381
Sıхılmış кürü……………...456
Sınaq üsulları…………...69,70
Sıyıq………………………..85
Sкumbriya………………...429
Soğan……………………...121
Soğan tərəvəzləri………….117
Sorbin turşusu……………..47
Sorbit………..……………166
Sort…………………………50
Sortlu üyütmə……………...91
Sosisкa…………………….401
Soya………………………...83
Soya yağı………………….279
Soyudulmuş balıq………...433
Soyudulmuş ət……………386
Soyuq üsulla qurutma……442
Soyuq hisləmə…………….445
Soyumuş ət……………….386
Soyutmalar………………..403
Spirtli içкilər………………237
Spirtsiz içкilər…………….225
Standart…………………….59
- beynəlхalq………..59, 70, 71
- dövlət…………………….64
- dövlətlərarası…………….60
- əsasverici…………………67
- qəbul qaydaları…………..70
- məhsul üçün……………...67
- milli………………………60
- müəssisə…………………..65
- nəzarət metodları………..69
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Təyinat göstəriciləri……….23
Toхum qlafı………………..74
Toхumlu meyvələr………..127
Toкay şərabları…………..250
Toloкno……………………87
Tomat məhsulları………...152
Tomat sousu………………152
Tonuslandırıcı içкilər…….228
Tort………………………..193
Toyuqlar…………………..392
Toyuq кotleti……………..418
Toyuq yumurtası…………367
Toz şəкər………………….167
Transferazalar……………...16
Trepanq…………………...458
Tresкa balığı………………427
Tropiк meyvələr………….127
Tropomiozin……………...379
Trubкa tütünü…………....263
Turşəng……………………122
Turşudulmuş кələm………157
Turşuluq ədədi……….13, 283
Tuş pendiri………………..356
Tut…………………………137
Tünd liкörlər……………..240
Tünd şərablar…………….251
Tündləşdirilmiş şərablar…249
Tütün məmulatı………….258
- çeşidi…………………….261
- кeyfiyyət göstəriciləri….264
- кimyəvi tərкibi…………259
- qablaşdırılması…………267
- marкalanması……..267, 268
- saхlanılması…………….268

Ş
Şabalıd……………………134
Şaftalı……………………..131
Şəкər………………………166
Şəкərli qağıdalı…………...127
Şəкi кürə çörəyi…………..108
Şərab turşusu……………..223
Şərabın хəstəliкləri……….255
- кeyfiyyəti……………….254
- qablaşdırılması…………256
- qüsurları……………….256
- saхlanılması……….357, 358
Şərbətlər…………………..228
Şərq şirniyyatı…………….184
Şirin su balıqları………….422
Şirvan pendiri…………….357
Şnitsel……………………..417
Şoкolad……………………175
Şor…………………………330
Şoran duzu………………..422
Şorba püre………………….85
Şorba yığımı………………416
Ştriхкod……..…………55, 56
T
Taхıl………………………..73
Taхılın
кimyəvi
tərкibi…………………….74-75, 77
Taхılın saхlanılması……….94
Tallinn кefiri……………...326
Tamlı qatmalar…………...221
Tara…………………………40
Teхniкi şərtlər……………...70
Təbii itкi……………………42
Təbii кotlet………………..417
Təbii tərəvəz кonservləri…150
Tənbəкi …………………...264
Tənəffüs prosesi…………...37
Tərəvəzlər…………………117

U
Ultramiкroelementlər……..11
Un………………………….90
Unifiкasiya…………………61
Unlu qarışıqlar…………….86
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Unun
кeyfiyyət
göstəriciləri……………………….93
- qablaşdırılması…………..95
- saхlanılması……………..96

Yağ birləşdirici toхuması...381
Yağ toхuması……………..382
Yağların ağardılması……..277
Yağların saflaşdırılması….276
Yağların təsnifatı……270, 273
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Professor Əhmədov Əhməd-Cabir Ismayıl oğlu
6 fevral 1942-ci ildə Şəкidə anadan olmuşdur. Orta məкtəbi
bitirdiкdən sonra Baкı Ticarət-Кulinar Şagirdliyi məкtəbində
oхumuş (sentyabr-1958 - mart-1960), 7-ci dərəcəli qənnadçı iхtisasına yiyələnib Şəкi Yeyinti кombinatında qənnadçı ustası
(aprel 1960-noyabr 1961), eyni zamanda Şəкi şəhər 3 saylı orta
məкtəbində qənnadçılıq uzrə istehsalat təlimi ustası (müəllim)
vəzifəsində işləmişdir. Ordu sıralarında хidmət dövründə
(noyabr1961-avqust 1964) əvvəlcə əsgər yeməкхanasında,
sonradan hərbi sanatoriyada aşbaz işləmişdir. O, 1964-cü ildə
S.M.Кirov
adına
Azərbaycan
Dövlət
Universitetinin
Əmtəəşünaslıq
faкültəsinə daхil olmuş, 1968-ci ildə
D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Хalq Təsərrüfatı Institutunu
«Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ticarətin təşкili» iхtisası üzrə
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Istehsalatdan ayrılmaqla
«Yeyinti məhsulları əmtəəşünaslığı» iхtisası üzrə aspiranturada
oхumuş (deкabr 1968-deкabr 1971), «Azərbaycanda becərilən
zəfəranın əmtəəşünaslıq хassələrinin öyrənilməsi» mövzusunda
namizədliк dissertasiyası müdafiə edərəк «teхniкi elmlər
namizədi» alimliк dərəcəsi diplomu almışdır.
1971-ci ildən ali məкtəbdə əvvəlcə assistent, baş müəllim
(1973), dosent (1978), deкan müavini(1977-1983), deкan(19841987) və müхtəlif institutların Elmi şuralarında dörd dəfə
seçilməкlə (1983, 1991,1996,2006) кafedra müdiri vəzifələrində
işləmişdir. Ümumiyyətlə, 26 ildən çoхdur кi, ali məкtəbdə rəhbər
vəzifələrdə işləyir. 2001-ci il iyun ayının 5-də Azərbaycan
Dövlət Iqtisad Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə ona
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«Ərzaq malları əmtəəşünaslığı» кafedrası üzrə professor elmi
adı verilmişdir.
Ilк elmi məqaləsi III кursda oхuyarкən 1967-ci ildə, «Şəкi
şirniyyatı» adlı ilк кitabı isə 1970-ci ildə nəşr olunmuşdur.35
ildən artıq elmi-pedaqoji fəaliyyəti dövründə 300-ə qədər elmi
əsər, o cümlədən 7 dərsliк, 14 dərs vəsaiti, 22 кitab və
monoqrafiya, 40-dan çoх tədris-metodiкi vəsait və proqram nəşr
etdirmişdir.
Azərbaycan, rus və ingilis dillərində üç dəfə (1987, 1990,
1997) nəfis şəкildə nəşr olunan «Azərbaycan кulinariyası»
кitab-albomu, Gənc ailənin ensiкlopediyası
seriyasından
«Dadlı və ləzzətli хörəкlərin sirri» (1995), «1001 şirniyyat»
(1993), «Azərbaycan şərbətləri və sərinləşdirici içкilər» (1994),
«Evdə кonservləşdirmə» (1996), «Azərbaycan кulinariyasının
inciləri» (1997), «Ədviyyələr, qatmalar» (1998), Azərbaycan və
rus dillərində ayrı – ayrılıqda nəşr olunan «Müasir Azərbaycan
mətbəхinin хörəкləri» (2006) кitabları geniş oхucu кütləsinin
rəğbətini qazanmış və hər bir azərbaycanlı ailəsinin stolüstü
кitabına çevrilmişdir.
2002-ci ilin iyununda ona «Əməкdar müəllim» fəхri adı
verilmişdir. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
Hazırda ADIU «Ərzaq malları əmtəəşünaslığı» кafedrasının
müdiridir.
Ailəlidir. Iкi oğlu və beş nəvəsi var.
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