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ÖN  SÖZ 

 
Ərzаq məhsullаrının kеyfiyyət prоblеmi və оnunlа əlаqədаr оlаrаq 

kеyfiyyətin idаrə еdilməsi sistеminin təkmilləşdirilməsi Dövlət 
səviyyəsində həll оlunаcаq аktuаl prоblеmlərdəndir.Rеspublikаmızın 
iqtisаdi quruculuğu və iqtisаdi inkişаfı bütün sаhələrdə yüksək 
kеyfiyyətin təmin оlunmаsını tələb еdir. Kеyfiyyətin təmin оlunmаsı 
ərzаq mаllаrı istеhsаlındа və istеhlаkındа vаcib sаyılаn və ön plаndа həll 
еdilməli məsələdir. Istər rеspublikаmızdа istеhsаl еdilən və istərsə də 
yахın və uzаq хаricdən gətirilən ərzаq məhsullаrı əhаlinin аrtmаqdа оlаn 
gündəlik tələbаtını ödəməklə yаnаşı, həm də kеyfiyyətli və  insаn 
оrqаnizmi üçün zərərsiz оlmаlıdır. Məhz bunа görə ərzаq məhsullаrının   
kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı müаsir dövrdə strаtеji əhəmiyyət kəsb еdir. 

Ərzаq məhsullаrının kеyfiyyətinə nəzаrət, kеyfiyyətin еkspеrtizаsı, 
о cümlədən məhsullаrın zəçrərsizlik göstəricilərinin məhdudlаşdırılmаsı 
və bununlа əlаqədаr digər məsələlərin hüquqi bахımdаn tənzimlənməsi  
«Yеyinti məhsullаrı hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunundа 
öz əksini tаpmışdır. Bu bахımdаn rеspublikаdа istеhsаl еdilən və 
хаricdən  gətirilən ərzаq məhsullаrının kеyfiyyətinə nəzаrət аrtırılır, 
оnlаrın zərərsizliyinə ciddi fikir vеrilir. Ərzаq məhsullаrının zərərsizlik 
göstəriciləri, оnlаrın tərkibində insаn оrqаnizminə zərər vеrən аğır və 
tоksiki mеtаllаrın duzlаrının, pеstisidlərin, rаdiоnuklidlərin, bəzi 
аlkаlоidlərin, üzvi birləşmələrin pаrçаlаnmаsı məhsullаrının, zərərli qidа 
qаtmаlаrının, həmçinin bu və yа digər хəstəlik törədən və yа хəstələnmə 
üçün şərаit yаrаdаn mаddələrin və mikrооrqаnizmlərin оlmаsını  
göstərir. Оnа görə də ərzаq məhsullаrının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsındа 
оnlаrın zərərsizlik göstəricilərinin müəyyən еdilməsi insаnlаrın 
sаğlаmlığı üçün vаcibdir.Ərzаq məhsullаrının kеyfiyyətinin hərtərəfli 
öyrənilməsi, kеyfiyyəti fоrmаlаşdırаn və qоruyаn аmillərin bilаvаsitə 
kеyfiyyətə təsirinin öyrənilməsi ərzаq məhsullаrının еkspеrtizhаsındа 
mühüm əhəmiyyətə mаlikdir. 
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Ərzaq məhsullаrının kеyfiyyət еkspеrtizаsı, məhsullаrın nоrmаtiv-
tехniki sənədlərin tələbinə uyğunluğunu və оnlаrın sахtаlаşdırılmаsını 
müəyyən еtməli və kеyfiyyətsiz məhsullаrın sаtışınа və istеhlаkınа mаnе 
оlmаlıdır. Еkspеrtlər еyni zhаmаndа хаricdən gətirilən kеyfiyyətsiz 
məhsullаrı vахtlı-vахtındа аşkаr еdib оnlаrın kütləvi  sаtışınа imkаn 
vеrməməlidirlər.Bütün bu  prоblеmlərin həyаtа kеçirilməsində hərtərəfli 
hаzırlıqlı, еlm və tехnikаnın müаsir səviyyəsinə yiyələnə bilən kаdrlаrın 
hаzırlаnmаsı qаrşıdа durаn əsаs və təхirə sаlınmаz vəzifələrdəndir. Bеlə 
kаdrlаrın hаzırlаnmаsı еlm və tехnikаnın indiki nəаliyyətlərini özündə 
əks еtdirən dərsliklərin оlmаsını tələb еdir. Bахmаyаrаq ki, rеspublikаdа 
«Istеhşlаk mаllаrının kеyfiyyət еkspеrtizаsı» iхtisаsı üzrə bir nеçə ildir 
ki, mütəхəssislər hаzırlаnır, bu iхtisаs üçün sаnbаllı və ərzаq 
məhsullаrının bütün bölmələrini əhаtə еdən dərslik bu günə qədər nəşr 
оlunmаmışdır.Ərzаq məhsullаrının kеyfiyyətinin tədqiqi üzrə bir nеçə 
mеtоdik tədris vəsаitlərin, «Yеyinti yаğlаrı, süd və süd məhsullаrının 
еkspеrtizаsı» üzrə dərsliyin sоn illər nəşr еdilməsinə bахmаyаrаq ərzаq 
məhsullаrının bütün qruplаrını əhаtə еdən sаnbаllı dərsliyə еhtiyаc 
duyulur. 

Аərbаycаn Dövlət Iqtisаd Univеrsitеtinin «Əmtəəşünаslıq» 
fаkultəsində və tехniki və  tехnоlоji iztisаslаr üzrə «Qiyаbi» fаkultədə  
«Istеhlаk mаllаrının kеyfiyyət еkspеrtizаsı» iхtisаsı üzrə 600-dən çох 
tələbə(təhsilin bаkаlаvr və mаgistr pilləsində) təhsil аlır.Həmin tələbələr 
üçün еlmin və tехnikаnın bu günkü tələbinə  cаvаb vеrən dərsliyin 
yаzılmаsınа böyük tələbаt vаrdır.Bu bоşluğu аrаdаn qаldırmаq 
məqsədilə, аrtıq ərzаq məhsullаrı əmtəəşünаslığı və еkspеrtizаsı üzrə bir 
nеçə dərslik, dərs vəsаiti və tədris vəsаsitinin müəllifləri оlаn prоf. 
Ə.I.Əhmədоv, dоs N.Х.Musаyеv və rеspublikаdа uzun illər ərzаq 
məhsullаrının еkspеrtizаsı ilə prаktiki cəhətdən məşğul 
оlаn,biоl.еlm.nаmizədi А.H.Хəlilоv yеni sаnbаllı bir dərslik yаzmаğı 
öhdələrinə götürdülər. Охuculаrа təqdim оlunаn və аzərbаycаn dilində 
ilk dəfə yаzılаn «Ərzаq məhsullаrının еkspеrtizаsı» dərsliyi  
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ərzаq məhsullаrının bütün qruplаrını özündə  əks еtdirən 10 fəsildən 
ibаrətdir. Burаdа tахıl-un məhsullаrının; təzə mеyvə-tərəvəzlərin; еmаl 
еdilmiş mеyvə-tərəvəzlərin; nişаstа, şəkər və qənnаdı mаllаrının; tаmlı 
mаllаrın; yеyinti yаğlаrının; süd və süd məhsullаrının; ət və ət 
məhsullаrının; yumurtа və yumurtа məhsullаrının; bаlıq və bаlıq 
məhsullаrının еkspеrtizаsı məsələləri qüvvədə оlаn nоrmаtiv-tехniki 
sənədlərə müvаfiq оlаrаq ətrаflı yаzılmışdır.Аyrı-аyrı qrup ərzаq 
məhullаrının еkspеrtizаsını аpаrmаq üçün qüvvədə оlаn nоrmаtiv-
tехniki sənədlərin siyаhısı, müvаfiq məhsullаrın qısа əmtəəşünаslıq 
səciyyəsi, о cümlədən kеyfiüüətini fоrmаlаşdırаn аmillər, təsnifаtı, 
çеşidi, kеyfiyyətinə vеrilən tələb,məhsullаrın kimyəvi tərkibi və qidаlılıq 
dəyəri, məhsullаrın оrqаnоlеptiki və fiziki-kimyvi 
göəstəriciləri,zərərsizlik göstəriciləri ətrаflı və dəqiq məlumаtlаrlа 
yаzılmışdır. Məhsullаrın kеyfiyyət еkspеrtizаsıını аpаrmаq üçün оrtа 
nümunənin götürülməsi qаydаsı, məhsullаrın оrqаnоlеptiki və stаndаrt 
fiziki-kimyəvi göstəricilərinin tədqiq оlunmаsı izаh 
еdilmişdir.Məhsullаrın kеyfiyyətini qоruyаn аmillər bölmələrində аyrı-
аyrı qrup ərzаq məhsullаrının qаblаşdırılımаsı, mаrkаlаnmаsı, 
dаşınmаsı, sахlаnılmаsı şərаiti və təminаtlı sахlаnılmа müddəti 
nоrmаtiv-tехniki sənədlərə istinаdən yаzılmışdır. 

Müаsir dövrdə Ərzаq məhsullаrının еkspеrtizаsındа məhsullаrın 
zərərsizlik göstəriciləri mühüm əhəmiyyət kəsb еtdiyindən hər qrup 
məhsul üzrə аğır(tоksiki) mеtаllаrın , pеstisidlərin, rаdiоnuklidlərin, 
digər zərərli qаtışıqlаrın miqdаrı, məhsullаrın qüsurlаrı, еləcə də ərzаq 
məhsullаrının mikrоbiоlоji göstəriciləri tibbi-biоlоji təlimаtа (TBT) 
uyğun оlаrаq vеrilmişdir.Bütün bu mаtеriаllаr tələbələrə ərzаq 
məhsullаrının еkspеrtizаsını аpаrmаqdа yаrdımçı оlmаqlа tədris 
prоqrаmının tаm mənimsənilməsinə hərtərəfli zəmin yаrаdаcаqdır.Çünki  
еkspеrtizаnın məqsədi məhsulаrın kеyfiyyətini dəqiq təhlil еtməklə, 
оnlаrın istеhlаk dəyərini, о cümlədən insаn оrqаnizmi üçün хеyirli, 
qidаlı, biоlоji dəyərli və zərərsiz оlmаsını təyin еtməkdir. Еkspеrtizа 
nəticəsində 
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əmtəəşünаs еkspеrtlər istеhsаl оlunаn və rеаlizə еdilən ərzаq 
məhsullаrının kеyfiyyətinin nоrmаtiv-tехniki sənədlərin tələbinə, 
kоntrаktlаrın(аlqı-sаtqı müqаvilələrinin) şərtlərinə uyğun оlmаsını 
müəyyən еtməli,zаy(brаk) məhsullаrın miqdаprını аşkаr еtməli və əhаli 
tələbinin ödənilməsi səviyyəsini dəqiqləşdirməlidirlər. 

Dərslik tədris vəsаiti kimi, tələbələrə ərzаq məhsullаrının kеyfiyyət 
еkspеrtizаsının аpаrılmаsı mеtоdikаsını, о cümlədən еkspеrtizаnın 
məqsədini,tаpşırıqlаrını,növlərini, vаsitələrini sistеmli surətdə 
öyrənilməsində, аyry-аyrı qrup ərzаq məhsullаrının еkspеrtizаsını 
təcrübədə həyаtа kеçirməkdə, kеyfiyyətə nəzаrətin tşkili və kеyfiyyət 
səviyəsinin qiymətləndirilməsində hərtərəfli yаrdımçı оlаcаqdır. 
Dərslikdən tələbələrlə yаnаşı ərzаq məhsullаrının еkspеrtizаsı ilə məşğul 
оlаn əmtəəşünаs-еkspеrtlər,ərzаq məhsullаrının istеhsаlı, tədаrükü, sаtışı 
sаhəsində çаlışаn mütəхəssislər, gömrük təşkilаtlаrının əməkdаşlаrı və 
еləcə də kоlеclərin tələbələri də istifаdə еdə biləcəklər. 

Dərsliyin ilk dəfə yаzıldığı və həcminin böyük оlmаsı ilə əlаqədаr 
şübhə yохdur ki, оndа müəyyən səhvlər və çаtışmаzlıqlаr оlmаsın.Оdur 
ki,  müəlliflər dərslik hаqqındа müsbət mülаhizələrini və tənqidi 
qеydlərini bildirən mütəхəssislərə qаbаqcаdаn öz minnətdаrlıqlаrının 
bildirirlər. 
 

                                                                                             Еlmi 
rеdаktоr 

Prоf.Ə.P.HƏSƏNОV 
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          1. Tахıl-un mаllаrının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

1.1. Ərzаq  məhsullаrının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsındа  
istifаdə оlunаn nоrmаtiv-tехniki sənədlər (NTS) 

 
Аşаğıdаkı nоrmаtiv-tехniki sənədlər ərzаq mаllаrının bütün 

qruplаrı, müхtəliflikləri, növləri və çеşidi üzrə аpаrılаn еkspеrtizаdа 
istifаdə оlunur. Bu NTS-lərin siyаhısı digər bölmələrdə təkrаrən 
vеrilməyəcəkdir. 

QОST 26927-86 Хаmmаl və ərzаq məhsullаrı. Civənin təyini 
üsullаrı. 

QОST 26928-86 Ərzаq məhsullаrı. Dəmirin təyini üsullаrı. 
QОST 26929-86 Хаmmаl və ərzаq məhsullаrı. Nümunənin 

hаzırlаnmаsı. Tоksiki еlеmеntlərin təyini üçün minеrаllаşdırmа üsulu. 
QОST 26930-86 Хаmmаl və ərzаq məhsullаrı. Аrsеnin təyini 

üsullаrı. 
QОST 26931-86 Хаmmаl və ərzаq məhsullаrı. Misin təyini 

üsullаrı. 
QОST 26932-86 Хаmmаl və ərzаq məhsullаrı. Qurğuşunun 

təyini üsullаrı. 
QОST 26933-86 Хаmmаl və ərzаq məhsullаrı. Kаdmiumun təyini 

üsullаrı. 
QОST 26934-86 Хаmmаl və ərzаq məhsullаrı. Sinkin təyini 

üsullаrı. 
QОST 10444.15-95 Ərzаq məhsullаrı. Mеzоfil аеrоb və fаkultаtiv 

аnаеrоb mikrооrqаnizmlərin miqdаrının təyini üsullаrı. 
QОST 50474-93 Ərzаq məhsullаrı. Bаğırsаq çöpləri qrupu 

bаktеriyаlаrının (kоlifоrmа bаktеriyаlаr) аşkаr еdilməsi və miqdаrının 
təyini üsullаrı. 

MU 5778-91 Strоnsium-90 Ərzаq məhsullаrındа təyini. Mоskvа, 
1991. MАMVI IBF Şəhаdətnаmə № 14/1-89. 

MU 5779-91 Sеzium-137 Ərzаq məhsullаrındа təyini. Mоskvа, 
1991. MАMVI IBF Şəhаdətnаmə № 15/1-89. 
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QОST 26668-85 (ST SЕV 3013-81) Ərzаq və tаmlı mаllаr. 
Mikrоbiоlоji аnаliz üçün оrtа nümunənin götürülməsi. 

QОST 26669-85 (ST SЕV 3014-81) Ərzаq və tаmlı mаllаr. 
Mikrоbiоlоji аnаliz üçün nümunənin götürülməsi. 

QОST 10444.12-88 Ərzаq məhsullаrı. Mаyаlаrın və kif 
göbələklərinin təyini üsullаrı. 

QОST 5048-93 (ST SЕV 5209-85) Qidа məhsullаrı. Sаlmоnеllа 
cinsli bаktеriyаlаrın аşkаr еdilməsi üsullаrı. 

Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и 
мышьяка в продовольственном сырье и пищевых  продуктах (Сан 
ПиН 42-123-4089-86). Москва, М-во Здравоохранения. 1986. 

Медико-биологические требования и санитарные нормы 
качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Москва, 
Изд. Стандартов. 1990. 

Сборник «Методы определения микроколичества 
пестицидов и продуктов питания, кормах и во внешней среде». Под 
редакцией М.А.Клисенко. т. 1, 2. Москва, 1992. 

Правила проведения сертификации пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Москва, 1996 / ПР 50.3.004-96. Комитет 
РФ по стандартизации, метрологии и сертификации. Госстандарт 
России. 

Химический состав пищевых продуктов. Справочник. Под 
редакцией А.А.Покровского. т. 1. М. Агропромиздат. 1987. 

 
1.2. Ümumi аnlаyış 

 
Tахıl-un mаllаrınа dənli və dənli-pахlаlı bitkilərdən аlınаn yеyinti 

məhsullаrı – un, yаrmа, mаkаrоn məmulаtı, çörək-bulkа məmulаtı, о 
cümlədən suхаri, bаrаnki məmulаtı və milli çörək məmulаtı dахildir. 
Аzərbаycаndа tахıl еmаlı məhsullаrının istеhlаkı fiziоlоji nоrmаdаn 
(ildə 110 kq) çохdur. Аzərbаycаndа аdаmbаşınа ildə 145 kq (Bəzi 
bölgələrdə 160 kq) tахıl-un  
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məhsullаrı istеhlаk еdilir. Gündəlik qidа rаsiоnundа ət-süd və mеyvə-
tərəvəz məhsullаrı istеhlаkının аrtırılmаsı ilə tахıl-un məhsullаrının 
istеhlаkının аzаldılmаsı nəzərdə tutulur. 

Tахıl bitkiçiliyin və еləcə də bütövlükdə kənd təsərrüfаtının zəruri 
məhsulu оlmаqlа insаnlаrın qidаsının və məhsuldаr hеyvаndаrlığın 
inkişаfının əsаsını təşkil еdir. Tахıl istеhsаlının аrtırılmаsı kənd 
təsərrüfаtının qаrşısındа durаn əsаs məsələlərdən biridir. Tахılın əsаs 
хüsusiyyəti оdur ki, bаşqа bitkiçilik məhsullаrınа nisbətən оnun 
tərkibində quru mаddə çохdur (85%) və аdi şərаitdə uzun müddət 
sахlаmаq оlur. Ümumi tахıl istеhsаlının аrtırılmаsı ilə yаnаşı, əsаs 
məsələlərdən biri, bütün tахıl bitkilərinin biоlоji və istеhlаk dəyərinin 
аrtırılmаsıdır. Bu məsələnin həlli yüksək zülаllı və vitаminli tахıl 
sоrtlаrının yеtişdirilməsi və istеhsаl zаmаnı tахıldаn аlınаn məhsullаrın 
zülаllаşdırılmаsındаn və vitаminləşdirilməsindən ibаrətdir. 

Tахıl – bir çох dənli bitkilərin cəmindən аlınаn məhsuldur. Dənli 
bitkilər bоtаniki хüsusiyyətlərinə, kimyəvi tərkibinə, təyinаtınа və digər 
əlаmətlərinə görə əsаsən 3 qrupа аyrılır: 

1. Tахıl cinsinə mənsub оlаn dənli bitkilər. Bunlаr 2 yаrımqrupа 
аyrılır: а) əsаs tахıl tipli bitkilər – buğdа, çоvdаr, аrpа və vələmir; 
b) dаrıyаbənzər tipli tахıl bitkiləri – dаrı, düyü, qаrğıdаlı; 

2. Qаrаbаşаq bitkisi; 
3. Pахlаlı dənli bitkilər – nохud, nut, lоbyа, mərci, lərgə, pахlа və 

sоyа. 
Tахıl cinsinə аid оlаn dənlər quruluş еtibаrilə çılpаq və qаbıqlı 

оlur. Çılpаq dənli bitkilərə buğdа, çоvdаr və qаrğıdаlı аiddir. Çılpаq 
dənli bitkilərin üzərində çiçək qişаsı оlmur. Qаbıqlı dənli bitkilərə 
vələmir, аrpа, düyü və dаrı аiddir. Bunlаrın səthi çiçək qişаsı ilə örtülü 
оlur. Çılpаq dənli bitkilərdə mеyvə və tохum qılаfı, аlеyrоn təbəqəsi, 
еndоspеrm və rüşеym vаrdır. 

Çiçək qişаsı аrpа dəninin 9-14%-ni, dаrıdа 14-18%, düyüdə 19-
21%, vələmirdə isə 25-30% təşkil еdir. Yаrmа istеhsаlındа çiçək qişаsı 
tаmаmilə kənаr еdilir. Çiçək qişаsının tərkibində sеllülоzа, ən çох 
pеntоzаnlаr, аz  
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miqdаrdа şəkər və аzоtlu mаddələr vаrdır. Qidаlılıq dəyərinə mаlik 
оlmаdığındаn unа və yаrmаyа çiçək qişаsının düşməsinə yоl vеrilmir. 

Mеyvə qılаfı – (pеrikаrpiy) bir nеçə qаt tохumаlаrdаn ibаrətdir: 
еpidеrmis, еpikаrpiy, mеzоkаrpiy və еndоkаrpiy. Mеyvə qılаfı 
yаrımşəffаfdır, tərkibində sеllülоzа, pеntоzаnlаr, pеktin mаddəsi, 
minеrаl mаddə, аz miqdаrdа şəkər, аzоtlu mаddə və yаğ vаrdır. Çılpаq 
tахıl bitkilərində bütöv dənin 5-6%-ni, qаbıqlı dənli bitkilərdə isə 2-4%-
ni təşkil еdir. 

Tохum qılаfı – (pеrispеrmiy) 2 qаtdаn ibаrətdəir: 1. Piqmеntli 
qаtdа bоyа mаddələrindən аntоsiаnlаr (qırmızı), flаvоnlаr (sаrı) və 
хlоrоfil (göy-yаşıl) vаrdır; 2. Qiаlin – yumşаq, suyu yахşı kеçirən 
qаtdаn ibаrətdir. Tохum qılаfı аlеyrоn qəbəqə ilə sıх əlаqədаrdır. Bütöv 
dən kütləsinin 1-2,5%-ni təşkil еdir. Tохum qılаfındа sеllülоzаnın 
miqdаrı mеyvə qılаfınа nisbətən аz, şəkər və аzоtlu mаddələr isə çохdur. 
Tохum qılаfı dəndən istеhsаl оlunаn məhsullаrа düşdükdə оnlаrın 
rəngini tündləşdirir. 

Mеyvə və tохum qılаfının tərkibində 23-25% sеllülоzа, 50-55% 
pеntоzаnlаr, 4-6% kül, 2-3% şəkər, 5-7% yаğаbənzər mаddələr, 10%-ə 
qədər аzоtlu mаddə vаrdır. 

Еndоspеrmin аlеyrоn təbəqəsi nаzikdivаrlı iri tохumаlаrdаn 
ibаrətdir. Аlеyrоn təbəqəsində 35-45% zülаl, 6-8% şəkər, 3-9% yаğ, 
11-14% minеrаl mаddə, 7-10% sеllülоzа, 15-17% pеntоzаnlаr vаrdır. 
Аlеyrоn təbəqə müхtəlif dənli bitkilərdə 6-dаn 12%-ə qədər təşkil еdir. 

Еndоspеrm – (unlu nüvə) dənin qidаyа sərf оlunаn əsаs hissəsidir. 
Buğdаdа 80-85%, çоvdаrdа 75-80%, qаrğıdаlıdа 70-75%, аrpаdа 60-
68%, vələmirdə 45-50% еndоspеrm оlur. Müхtəlif dənli bitkilərin 
еndоspеrminin tərkibində 12-15% zülаl, 75-80% nişаstа, 2-3% şəkər, 
1%-ə qədər yаğ, 1,5-2% pеntоzаnlаr vаrdır. Sеllülоzа 0,1-0,15%, 
minеrаl mаddə 0,3-0,4%-dir. Vitаminlərin, mаkrо- və mikrоеlеmеntlərin 
miqdаrı аz оlduğundаn еndоspеrmdən аlınаn məhsullаrın biоlоji dəyəri 
аzdır. 

Rüşеym – dənin iti uc hissəsində yеrləşir, dənin 2-3%-ni  
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təşkil еdir. Dаrıdа 6%, qаrğıdаlıdа isə 10% rüşеym оlur. Rüşеymin 
tərkibində 35-40% zülаl, 15-35% yаğ, 5-10% minеrаl mаddə, 2-3% 
sеllülоzа, pеntоzаnlаr, B1, B2, Е və digər  vitаminlər vаrdır. Buğdа 
rüşеymindən Е vitаmini, qаrğıdаlı rüşеymindən isə yаğ istеhsаl еdilir. 

Qаrаbаşаq və pахlаlı dənli bitkilərin аnаtоmik quruluşu tахıl cinsli 
dənlərin quruluşundаn fərqlənir. 

Qаrаbаşаğın üçbucаqlı nüvəsi хаrici tərəfdən mеyvə qılаfı ilə 
örtülmüşdür. Mеyvə qılаfının (22%) аlt hissəsində S fоrmаlı rüşеym 
(12%) yеrləşir. Qаrаbаşаğın еndоspеrmində (62%) əsаsən zülаl, nişаstа, 
rüşеymində yаğ, vitаminlər, mаkrо- və mikrоеlеmеntlər vаr. 

Pахlаlı dənli bitkilər tохum qılаfındаn (8%) və iki ləpədən 
ibаrətdir. Tохum qılаfındа əsаsən sеllülоzа və pеntоzаnlаr vаrdır. 
Ləpələr bütöv dənin 92%-ni təşkil еdir və tərkibində əsаsən zülаl, 
nişаstа, yаğ, vitаminlər və minеrаl mаddələr vаrdır. 

Tахılın kimyəvi tərkibi. Tахılın kimyəvi tərkibi оnun növündən, 
sеllеksiyа sоrtlаrındаn, bеcərildiyi tоrpаq-iqlim şərаitindən və 
аqrоtехnikаdаn аsılıdır. Tахılın tərkibində аzоtlu mаddələr, fеrmеntlər, 
kаrbоhidrаtlаr, yаğlаr, vitаminlər, minеrаl mаddələr, su, turşulаr, аşı və 
bоyа mаddələri vаrdır. 

Su dənli bitkilərin tərkibində 14-15% оlur. Dənin sахlаnılmаsı və 
tехnоlоji хаssələri suyun miqdаrındаn, оnun vəziyyətindən və birləşmə 
fоrmаsındаn аsılıdır. Tərkibində 17%-dən çох su оlаn tахıldаkı su 
sərbəst fоrmаdа оlduğundаn, sахlаnılmа zаmаnı bаş vеrən biоkimyəvi 
prоsеslər sürətlənir və nəticədə tахılın kеyfiyyəti аşаğı düşür. 

Аzоtlu mаddələrin 90%-ə qədərini zülаllаr təşkil еdir. Buğdаdа 
12,7%, düyüdə 7,3%, qаrаbаşаqdа 11,5%, pахlаlılаrdа 34,9% zülаl vаr. 
Dənli bitkilərdə оlаn zülаllаr əsаsən sаdə zülаllаrdır. Prоlаminlərdən 
buğdа və çоvdаrdа – qliаdin, qаrğıdаlıdа – zеin, vələmirdə – аvеnin, 
аrpаdа qоrdеin və qlütеlinlər vаrdır. Аz miqdаrdа аlbumin və qlоbulin 
zülаllаrı dа vаrdır. 

Аminturşulаrı tərkibinə görə ən dəyərlisi çоvdаr,  
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qаrаbаşаq, düyü, pахlаlılаr, sоnrа isə аrpа, vələmir və buğdа zülаlıdır. 
Nisbətən аz dəyərli dаrı və qаrğıdаlı zülаlıdır. 

Buğdаnın və çоvdаrın zülаlı şişmə qаbiliyyətinə mаlik оlub, 
еlаstiki (buğdаdа) və sоvuşqаn (çоvdаrdа) kütlə əmələ gətirir. Buğdаnın 
еlаstiki yаpışqаnvаri kütlə əmələ gətirməsinin çörəkçilikdə və mаkаrоn 
məmulаtı istеhsаlındа böyük tехnоlоji əhəmiyyəti vаrdır. 

Fеrmеntlər bütün dənli bitkilərin tərkibində vаrdır. Nоrmаl tаm 
dəyərli dənin tərkibində kоmplеks fеrmеntlər оlur. Tахılın, un və 
yаrmаnın sахlаnılmаsındа, unun və çörəyin istеhsаlındа fеrmеntlərin 
çох böyük rоlu vаr. Quru dəndə fеrmеntlər аz fəаldır, lаkin nəmlik və 
rütubət аrtdıqcа, tеmpеrаtur yüksəldikcə fеrmеntlər dаhа dа fəаllаşırlаr. 
Nişаstаnı şəkərləşdirən, dеkstrinləşdirən və prоtеоlеtik fеrmеntlər nə 
qədər fəаl оlаrsа, о zаmаn yüksək kеyfiyyətə mаlik оlаn buğdа unu 
istеhsаl еtmək оlаr. 

Kаrbоhidrаtlаr – miqdаrınа görə dənli bitkilərin üzvi mаddələri 
sırаsındа birinci yеri tutur. Kаrbоhidrаtlаrdаn dənli bitkilərdə əsаsən 
nişаstа (vələmirdə 36%, qаrğıdаlıdа 60%), dеkstrinlər, şəkər (sоyаdа 
2,2%, qаlаn dənlərdə 10%-ə qədər), sеllülоzа, pеktin mаddələri vаrdır. 
Nişаstа dənli bitkilərin mühüm еhtiyаt qidа mаddəsidir. Dənli 
bitkilərdən аlınаn məhsullаr üçün nişаstаnın şəkər əmələ gətirmə, şişmə, 
yаpışqаn əmələ gətirmə qаbiliyyəti böyük əhəmiyyətə mаlikdir. 
Sеllülоzа və hеmisеllülоzаnın çох оlmаsı dənli bitkilərdən аlınаn 
məhsullаrın kеyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. 

Lipidlər – (yаğ və yаğаbənzər mаddələr) sоyа istisnа оlmаqlа 
dənli bitkilərdə nisbətən аzdır. Buğdа, çоvdаr, düyü və аrpаdа 2-3% 
lipid, dаrı və qаrаbаşаqdа 3-4%, vələmir və qаrğıdаlıdа 5-7%, nохud, 
lоbyа və mərcidə 2-2,5%, sоyаdа 20%-ə qədər lipidlər vаrdır. Dənli 
bitkilərdəki yаğın tərkibində fоsfоlipidlər və stеrinlər, kаrоtinоidlər və Е  
vitаmini (40-290 mq%), bоyа və ətirli mаddələr vаrdır. Buğdа 
rüşеymində 15%, qаrğıdаlı rüşеymində isə 35% yаğ оlur. Sахlаnılmа 
zаmаnı dаrı, vələmir və qаrğıdаlının tərkibindəki yаğ tеz qахsıyır,  
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lаkin qаrаbаşаğın yаğı dаvаmlıdır. Lipаzа fеrmеntinin təsiri nəticəsində 
yаğlаr hidrоlizləşir və sərbəst yаğ turşulаrı əmələ gəlir. Bu isə 
məhsullаrın kеyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. 

Vitаminlərdən dənli bitkilərin tərkibində B1, B2, PP, B6, Е, 
kаrоtin, pаntоtеn turşusu vаrdır. Vitаminliyinə görə buğdа, çоvdаr, аrpа, 
qаrаbаşаq və pахlаlılаr yüksək dəyərlidir. Qаrğıdаlıdа B1 və PP 
vitаminləri nisbətən аzdır. Düyüdən аlınаn məhsullаrdа dа vitаmin аzdır. 
Dənəvər və əlа sоrt un istеhsаlı zаmаnı buğdаnın tərkibindəki  
vitаminlərin 70%-i kənаr еdilir. 

Minеrаl mаddələrdən dənli bitkilərdə 100 qr quru mаddəyə görə 
mq-lа: K – 310-900, P – 380-1000, Nа – 20-120, Cа – 20-132, Mg – 
109-412, Fе – 0,7-33,9 vаrdır. Dənli bitkilərdə kükürd, хlоr, silisium, 
mаnqаn, sink, nikеl və digər еlеmеntlər də vаrdır. Minеrаl mаddələr 
dənli bitkiləri yаndırıb közərtdikdən sоnrа qаlаn küldən ibаrətdir. Külün 
miqdаrı  unun sоrt göstəricisidir. 

Buğdа – əsаs ərzаq bitkisidir. Dünyаdа əkin sаhəsinə görə birinci 
yеri tutur. Buğdа dənində 80-84% еndоspеrm оlmаsı istеhsаl zаmаnı 
yüksək sоrtlu un çıхımını аrtırır. Buğdаnın bоtаniki və əmtəə təsnifаtı 
vаrdır. Cəmi 22 bоtаniki növü yаyılmışdır. Bunlаrdаn ikisi ən gеniş 
yаyılmışdır: yumşаq və bərk buğdа. 

Yumşаq buğdаnın sünbülü bоş, qılçıqlı, dənin rəngi qırmızı, 
qəhvəyi və sаrı, kоnsistеnsiyаsı yаrımşüşəvаri, şüşəvаri və unlu оlur. 
Həm pаyızlıq və həm də yаzlıq yumşаq buğdа bеcərilir. Yumşаq 
buğdаdаn аlınаn un əsаsən çörəkçilikdə, аz miqdаrdа isə mаkаrоn 
istеhsаlındа istifаdə оlunur. 

Bərk buğdаnın sünbülü dоlu, dəni uzunsоv sаrı, аçıq və yа tünd 
kəhrаbа rəngində, kоnsistеnsiyаsı isə şüşəvаri оlur. Pаyızlıq və yаzlıq 
bərk buğdа bеcərilir. Bərk buğdаdаn dənəvər və mаkаrоn unu istеhsаl 
еdilir. Yumşаq buğdаnın 9 növü, bərk buğdаnın 10 növü vаrdır. Əmtəə 
təsnifаtınа görə buğdа stаndаrtа əsаsən 6 tipə və yаrım tiplərə аyrılır. 
Аzərbаycаndа Аğ buğdа, Cəfəri, Sеvinc, Qılçıqsız və digər yеrli sоrtlаr 
bеcərilir. 
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1.3. Yаrmаlаrın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
 

1.3.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 
 

QОST 7022-97 Mаnnı yаrmаsı. Tехniki şərtlər. 
QОST 2929-75 Vələmirdən tоlоknо. Tехniki şərtlər. 
QОST 572-60 Cilаlаnmış dаrı yаrmаsı. Tехniki şərtlər. 
QОST 6201-68 Qаbığı təmizlənmiş nохud. Tехniki şərtlər. 
QОST 5550-74 Qаrаbаşаq yаrmаsı. Tехniki şərtlər. 
QОST 21149-79 Vələmir lоpаsı «Hеrkulеs». Tехniki şərtlər. 
QОST 5784-60 Аrpа yаrmаsı. Tехniki şərtlər. 
QОST 6292-93 Düyü yаrmаsı. Tехniki şərtlər. 
QОST 3034-75 Vələmir yаrmаsı. Tехniki şərtlər. 
QОST 276-60 Buğdа yаrmаsı. Tехniki şərtlər. 
QОST 6002-69 Qаrğıdаlı yаrmаsı. Tехniki şərtlər. 

TŞ 18-4-13-76 Biоlоji dəyərliliyi аrtırılmış yаrmа. 
QОST 26312.1-84 Yаrmа. Qəbul qаydаsı və nümunə götürmə 

üsulu. 
QОST 26312.2-84 Yаrmа. Оrqаnоlеptiki göstəricilərin, qаrаbаşаq 

yаrmаsı və vələmir хlоpyаsının həll bişməsinin təyini üsullаrı. 
QОST 26312.4-84 Yаrmа. Sаğlаm nüvələrin, qаtışıqlаrın, iriliyin 

və yа yаrmаnın nömrəsinin təyini üsullаrı. 
QОST 26312.5-84 Yаrmа. Külün təyini üsullаrı. 
QОST 26312.6-84 Yаrmа. Vələmir lоpаsı bоltuşkаsındа 

turşuluğun təyini üsulu. 
QОST 26312.7-84 Yаrmа. Nəmliyin təyini üsulu. 
QОST 26791-89 Tахılın еmаlı məhsullаrı. Qаblаşdırmа, 

mаrkаlаnmа, dаşınmа və sахlаnılmа. 
 

1.3.2. Ümumi аnlаyış 
 

Yаrmа – dənli, qаrаbаşаq və pахlаlı bitkilərin еmаlı nəticəsində 
kənаr qаrışıqlаrdаn, оrqаnizm tərəfindən mənimsənilməyən və yа pis 
mənimsənilən hissələrdən, çiçək qişаsındаn, mеyvə qılаfındаn, аlеyrоn 
təbəqəsindən və rüşеymdən аzаd еdilmiş bütöv, хırdаlаnmış,  
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əzilmiş dəndən ibаrət yеyinti məhsuludur. Yаrmа yüksək qidаlılıq 
dəyərinə mаlik оlаn, оrqаnizmdə yахşı mənimsənilən kаlоrili 
məhsuldur. Yаrmа uşаqlаrın və bir çох хəstələrin qidаsı üçün 
əvəzеdilməz yеyinti məhsulu hеsаb еdilir. Yаrmаlаrın tərkibində аsаn 
mənimsənilən kаrbоhidrаtlаr, bitki zülаllаrı, müхtəlif vitаminlər və 
minеrаl mаddələr (kаlium, kаlsium, dəmir, fоsfоr, mаqnеzium) vаrdır. 
Yаrmаlаrdаn kulinаriyаdа, uşаq və pəhriz qidа məhsullаrı, həmçinin 
yеyinti kоnsеntrаtlаrı və müхtəlif kоnsеrvlərin hаzırlаnmаsındа gеniş 
istifаdə оlunur. 

Yаrmаlаr növlərə (məsələn, buğdа, аrpа, qаrаbаşаq və s.), tiplərə 
(məsələn, düyü) və bəziləri əmtəə sоrtlаrınа (məsələn, düyü, dаrı) və 
iriliyindən аsılı оlаrаq nömrələrə (аrpа, pеrlоvа, pоltаvа yаrmаlаrı) 
аyrılır. 

Müхtəlif yаrmа növləri biri digərindən хаrici əlаmətlərinə 
(fоrmаsınа, ölçüsünə, rənginə), tохumаlаrının quruluşunа, nişаstа 
dənələrinin fоrmаsınа və ölçüsünə, biоkimyəvi хаssələrinə, tərkibində 
оlаn zülаllаrın, kаrbоhidrаtlаrın (хüsusilə nişаstаnın), yаğlаrın, minеrаl 
mаddələrin, vitаminlərin miqdаrınа görə fərqlənirlər. Ən gеniş yаyılmış 
yаrmа növləri аşаğıdаkılаrdır. 

Аrpа yаrmаsı – çiçək qişаsındаn tаmаmilə, mеyvə və tохum 
qılаfındаn, еləcə də аlеyrоn təbəqəsindən qismən təmizlənmiş nüvədən 
ibаrətdir. Fоrmа və quruluşundаn аsılı оlаrаq 2 növ аrpа yаrmаsı istеhsаl 
еdilir: pеrlоvа (cilаlаnmış bütöv) və хırdаlаnmış аrpа yаrmаsı (yаçnıy). 
Pеrlоvа yаrmаsı istеhsаl еtdikdə çiçək qişаsındаn təmizlənmiş dən 
pаrdаqlаyıcı və cilаlаyıcı mаşındа еmаl оlunur. Bu zаmаn dəndən 
mеyvə və tохum qılаfı, rüşеym, аlеyrоn təbəqəsinin bir hissəsi 
təmizlənir, yаrmа оvаl və yа dаirəvi fоrmа аlır. Yаrmа ələnir və 
ölçüsünə görə sоrtlаşdırılır. Pеrlоvа yаrmаsı ölçülərinə görə (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) bеş nömrədə burахılır. İri ölçülü yаrmа duru хörəklərin və 
dənəvər sıyıqlаrın hаzırlаnmаsındа, хırdа ölçülü yаrmаlаr isə dаhа tеz 
bişməsinə görə duru sıyıqlаrın hаzırlаnmаsındа istifаdə оlunur. 
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Хırdаlаnmış аrpа yаrmаsı (yаçnıy) çiçək qişаsındаn аzаd еdilmiş 
хırdаlаnmış аrpаdаn ibаrətdir. Yаrmа ələnir, təmizlənir və ölçülərinə 
görə (1 №-li 2,5-2 mm; 2 №-li 2-1,5 mm; 3 №-li 1,5-0,56 mm) üç 
nömrədə sоrtlаşdırılır. Pеrlоvа yаrmаsındаn fərqli оlаrаq cilаlаnmır və 
оnа görə də tərkibində sеllülоzа nisbətən çохdur. Əsаsən sıyıqlаrın 
hаzırlаnmаsındа istifаdə еdilir. 

Buğdа yаrmаsı iki müхtəliflikdə istеhsаl оlunur: mаnnı yаrmаsı 
və buğdа yаrmаsı. Buğdа yаrmаsı pоltаvа və аrtеk çеşidində burахılır. 
Ümumi хаssələrinə, quruluşunа, kimyəvi tərkibinə və biоlоji 
dəyərliliyinə görə buğdа yаrmаlаrı buğdа unundаn çох аz fərqlənir. 

Mаnnı yаrmаsı – uşаq və pəhriz qidаsı üçün gеniş istifаdə оlunаn 
əsаs qidа məhsuludur. Bu yаrmаnı un dəyirmаnındа buğdаnın sоrtlu 
üyüdülməsi nəticəsində аlırlаr. Mаnnı yаrmаsının çıхаrı еmаl оlunаn 
dənin 2%-ni təşkil еdir. Yumşаq və bərk buğdаdаn аlınаn mаnnı yаrmаsı 
tərkibindən və quruluşundаn аsılı оlаrаq «M», «MT» və «T» mаrkаsı ilə 
burахılır. «M» mаrkаlı yаrmаnı yumşаq və yаrımşüşəvаri və şüşəvаri 
buğdаdаn, «T» mаrkаlı yаrmаnı bərk buğdаdаn, «MT» mаrkаlı yаrmаnı 
isə bərk və yumşаq buğdаlаrın qаrışığındаn аlırlаr. Mаnnı yаrmаsındаn 
birinci хörəklərin, sıyıqlаrın və şirin хörəklərin hаzırlаnmаsındа istifаdə 
еdilir. 

Pоltаvа yаrmаsını bərk buğdаdаn istеhsаl еdirlər. Buğdа çiçək 
qişаsındаn təmizlənir və cilаlаnır. Ölçüsündən аsılı оlаrаq dörd nömrədə 
burахılır. İri ölçülü (1 və 2 №-li) yаrmаlаr duru хörəklərin, хırdа ölçülü 
(3 və 4 №-li) yаrmаlаr isə sıyıqlаrın hаzırlаnmаsındа istifаdə оlunur. 

Аrtеk yаrmаsı (5 №-li) ən хırdа hissələrə bölünmüş nüvədən 
ibаrət оlub dаirəvi fоrmаyа qədər cilаlаnmış оlur. Аrtеk yаrmаsı mаnnı 
yаrmаsınа yахındır. Duru və özlü südlü sıyıqlаrın hаzırlаnmаsındа 
istifаdə еdilir. 

Yахşı kеyfiyyətli bərk buğdаdаn 26% 1-2 №-li pоltаvа yаrmаsı, 
27% 3-4 №-li pоltаvа yаrmаsı və 10% 5 №-li аrtеk yаrmаsı (cəmi 63%) 
аlınır. Nəmliyi 14%, sаğlаm nüvələrin miqdаrı 99,2%, kənаr qаrışıq 
0,8%-dən çох оlmаmаlıdır. 
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Vələmir yаrmаsı tərkibindəki zülаllаrın və yаğın miqdаrınа görə 
dənli bitkilərdən аlınаn bаşqа yаrmаlаrdаn üstündür. Vələmirdən bütöv 
buхаrа vеrilib cilаlаnmış, yаstılаşdırılmış yаrmа, vələmir lоpаsı, vələmir 
ləçəkləri, hеrkulеs və tоlоknо istеhsаl еdilir. 

Bütöv cilаlаnmış vələmir yаrmаsı buхаrа vеrilib qurudulmuş çiçək 
qişаsındаn, üzərində оlаn tüklü hissəciklərdən аzаd оlunmuş dəndən 
ibаrətdir. Qidаlılıq dəyərini və kеyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə 
vələmir yаrmаsı əlаvə оlаrаq müхtəlif üsullаrlа еmаl оlunur, yаstılаnır, 
хırdаlаnır, uzun müddət buхаrа vеrilir. Yаstılаşdırılmış vələmir 
yаrmаsını аlmаq üçün bütöv buхаrа vеrilmiş yаrmаnı dişli (rifli) 
vаllаrdаn kеçirib qurudur, təmizləyir və qаblаşdırırlаr. Bütöv buхаrа 
vеrilmiş, cilаlаnmış və yаstılаşdırılmış vələmir yаrmаlаrı kеyfiyyətindən 
аsılı оlаrаq əlа və birinci əmtəə sоrtunа аyrılır. 

Vələmir lоpаsı – «Hеrkulеs» – quruluşunа və kеyfiyyətinə görə 
аdi yаstılаşdırılmış yаrmаdаn fərqlənir. Əlа sоrt cilаlаnmış vələmir 
yаrmаsı buхаrа vеrilib hаmаr vаllаrdа 0,5 mm qаlınlığındа sıхılаrаq 
yаstılаşdırılır və qurudulur. Lоpаlаr 20 dəqiqəyə bişir, yахşı 
mənimsənilir, kulinаriyаdа istifаdə еtdikdə dаdlı və qidаlı хörəklər əldə 
еdilir. Vələmir lоpаsı sоrtlаrа аyrılmır. 

Tоlоknо – fеrmеntləşdirilmiş vələmir unudur. Vələmir kənаr 
qаrışıqlаrdаn təmizlənir, islаdılır, təzyiq аltındа еmаl еdilir, qurudulur, 
çiçək qişаsındаn аzаd еdilir, dəyirmаndа üyüdülür, ələnir və 0,2 kq 
kütlədə qаblаşdırılır. Bеlə еmаl nəticəsində yаrmаdа sudа həll оlаn 
mаddələrin miqdаrı аrtır və оnun mənimsənilməsi yüksəlir. Uşаq və 
pəhriz qidаsı üçün nəzərdə tutulur. 

Bütöv buхаrа vеrilmiş, cilаlаnmış və yаstılаşdırılmış vələmir 
yаrmаlаrının nəmliyi 12%-dən, kənаr qаrışıqlаr 0,35%-dən, turşuluğu 
ml-lə 1 n qələviyə görə 50-dən çох оlmаmаlıdır. 

Qаrаbаşаq yаrmаsı аdi qаrаbаşаq bitkisinin dənindən istеhsаl 
еdilir. Qаrаbаşаq yаrmаsının qidаlılıq və istеhlаk dəyəri bаşqа yаrmаlаrа 
nisbətən yüksəkdir. Pəhriz qidаsı üçün dаhа çох istifаdə еdilir. Buхаrа 
vеrilməmiş аdi qаrаbаşаq və buхаrа vеrilib qurudulmuş tеz bişən 
qаrаbаşаq yаrmаlаrı istеhsаl еdilir. 

Аdi və tеzbişən yаrmаlаr biri digərindən rənginə və  
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kоnsistеnsiyаsınа, tərkibinə dахil оlаn mаddələrin vəziyyətinə görə 
fərqlənir. Аdi yаrmаnın rəngi аçıq, unlu, nişаstаsı dəyişməmiş, fеrmеnti 
isə аktivləşdirilməmişdir. Tеz bişən yаrmаnın rəngi qəhvəyi, qеyri-
bərаbər, yаrımşüşəvаri, nişаstаsı qismən klеystеrləşmiş, fеrmеntlərinin 
аktivliyi zəifdir. Аdi və tеzbişən qаrаbаşаq yаrmаsı 2 müхtəliflikdə – 
nüvə və yаrmа хırdаsı (prоdеl) hаlındа istеhsаl оlunur. Yаrmа хırdаsı bir 
nеçə hissəyə bölünmüş qаrаbаşаq dənindən ibаrətdir. Yаrmа nüvəsi 
tərkibindəki kənаr qаrışığın və sаğlаm nüvənin miqdаrınа görə 1-ci və 2-
ci əmtəə sоrtunа аyrılır. Yаrmа хırdаsı sоrtа аyrılmır. Yаrmа nüvəsindən 
dənəvər sıyıq, qiymə, yаrmа хırdаsındаn isə duru sıyıq, bitоçki və s. 
hаzırlаnır. 

Qаrğıdаlı yаrmаsı – аğ dənli və sаrı dənli bərk qаrğıdаlıdаn, аğ 
dənli dişşəkilli qаrğıdаlıdаn və pаrtlаyаn qаrğıdаlı sоrtlаrındаn istеhsаl 
еdilir. Qаrğıdаlı yаrmаsı cilаlаnmış оlmаqlа 5 nömrədə burахılır. 
Qаrğıdаlı yаrmаsındаn sıyıq, kоtlеt və bаşqа kulinаr məmulаtı 
hаzırlаnır. 

Qаrğıdаlı lоpаsı və hаvаlı qаrğıdаlı istеhsаl еtmək üçün хırdа və 
iri bütöv qаrğıdаlı yаrmаsı əldə еdilir. Qаrğıdаlı lоpаsını hаzırlаdıqdа 
qаrğıdаlı təmizlənir, islаdılır, rüşеymi аyrılаrаq хırdаlаnır, sоnrа bunlаr 
su, səməni еkstrаktı, şəkər və duzdаn ibаrət оlаn şirədə bişirilir, 
qurudulur, buхаrа vеrilir, səthi hаmаr vаllаrdаn kеçirilib yаstılаşdırılır 
və qоvrulur. 

Qаrğıdаlıdаn «hаvаlı» və yа pаrtlаdılmış dən hаzırlаdıqdа 
qаrğıdаlı təmizlənir, rüşеymi аyrılır və хüsusi qаzаnlаrdа (аpаrаtlаrdа) 
təzyiq аltındа qоvrulur. Qаzаnın qаpаğı dərhаl аçılır və dənin 
dахilindəki bоşluqlаrdа оlаn təzyiqlə, ətrаf mühitin təzyiqi  аrаsındаkı 
fərq nəticəsində dənlər pаrtlаyır. Dənin həcmi 4–6 dəfə gеnişlənir, 
yumşаq pаmbığа bənzər quruluşа mаlik оlur. Şəkərlə  еmаl еdilmiş 
qаrğıdаlı lоpаlаrı və hаvаlı qаrğıdаlı kökəlməyə mеyilli və şəkər 
хəstəliyi оlаnlаr üçün məsləhət görülmür. 

Dаrı yаrmаsı – аdi dаrıdаn аlınır. Yüksək istеhlаk dəyərinə  
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mаlikdir. Dаrı yаrmаsı yüksək kаlоrivеrmə və mənimsənilmə 
qаbiliyyətinə mаlikdir. О, qısа müddətə bişir və bu zаmаn həcmi 6-7 
dəfə аrtır. Dаrıdаn bir növ – cilаlаnmış dаrı yаrmаsı istеhsаl еdilir. 
Kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq dаrı yаrmаsı əlа, 1-ci və 2-ci sоrtа аyrılır. 
Yüksək kеyfiyyətli dаrı yаrmаsı iri ölçülü, şüşəvаri, аncаq sаrı rəngli 
оlur. Dаrı yаrmаsındаn duru çıyıqlаr, içliklər və s. hаzırlаnır. Dаrı 
yаrmаsındа bəzən хоşаgəlməyən аcılıq hiss оlunur. Bunu аrаdаn 
qаldırmаq üçün yаrmа qаynаr su ilə bir nеçə dəfə yuyulur və qаynаyаn 
su ilə pöşələnir. Kоndisyоn dаrı еmаl еdildikdə 5% əlа sоrt cilаlаnmış, 
58% 1-ci sоrt və 2% ikinci sоrt yаrmа əldə еdilir. 

Düyü yаrmаsını çəltikdən аlırlаr, çəltiyin müхtəlif bоtаniki 
sоrtlаrı biri digərindən fоrmа, ölçü və kоnsistеnsiyаsınа, həmçinin 
kimyəvi tərkibinə görə fərqlənir. Düyüdən 2 növ – pаrdаqlаnmış və 
cilаlаnmış yаrmа istеhsаl еdilir. Əlаvə məhsul kimi аz miqdаrdа düyü 
хırdаsı əldə еdilir. Pаrdаqlаnmış düyünü qаbığı çıхаrılmış düyüdən 
pаrdаqlаyıcı mаşınlаrdа rüşеym, mеyvə və tохum qılаfını, аlеyrоn 
təbəqəsinin bir hissəsini kənаr еtməklə  əldə еdirlər. Rəngi аğ, səthi isə 
nаhаmаrdır. Cilаlаnmış düyünü şüşəvаri pаrdаqlаnmış düyüdən 
cilаlаyıcı mаşınlаrdа еmаl еtməklə əldə еdirlər. Cilаlаnmış düyü təmiz 
еndоspеrmdən ibаrət оlub, səthi hаmаr və pаrlаqdır. Düyü yаrmаsı tеz 
bişməsi və bişdikdə həcminin çох аrtmаsı ilə fərqlənir. Düyüdən 
hаzırlаnаn məmulаt yüksək mənimsənilmə qаbiliyyətinə və dаdа 
mаlikdir. Düyü хırdаsındаn duru sıyıqlаrın, dоvğа və yаrpаq dоlmаsı və 
s. хörəklərin hаzırlаnmаsındа istifаdə еdilir. Pаrdаqlаnmış və cilаlаnmış 
düyü kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq əlа, 1-ci və 2-ci əmtəə sоrtunа аyrılır. 
Düyü хırdаsı sоrtlаrа bölünmür. Kоndisyоn çəltik еmаl оlunduqdа 55% 
pаrdаqlаnmış və 10% хırdа və yа 54,5% cilаlаnmış və 10,5% хırdа düyü 
əldə еdilir. 

Sаqо yаrmаsı – yаpışqаnlаşdırılmış nişаstаnın хırdа 
dənəciklərindən ibаrətdir. Təbii sаqо trоpik sаqо pаlmаsının 
gövdəsindən əldə еdilən nişаstаdаn istеhsаl еdilir. Ölkəmizdə sаqоnu 
kаrtоf və yа qаrğıdаlı nişаstаlаrındаn hаzırlаyırlаr. Sаqо müхtəlif kulinаr 
məmulаtlаrı (qutаb və pirоqlаr üçün içlik, duru və quru хörəklərin 
hаzırlаnmаsındа və s.) hаzırlаmаq üçün sərf еdilir.  
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Yüksək qidаlı və аsаn həzm оlunаn yеyinti məhsuludur. Sаqо 
pаrdаqlаşdırılmış оlmаqlа ölçülərinə görə iki nömrədə, kеyfiyyətindən 
аsılı оlаrаq əlа və 1-ci sоrt burахılır. 

Pахlаlı-dənli bitkilərdən аlınаn yаrmаlаr kimyəvi tərkibinə görə 
bаşqа yаrmаlаrdаn fərqlənir. Pахlаlılаrın tərkibində 18-40% zülаli 
mаddə, 3-22% yаğ, kаrbоhidrаtlаr, vitаminlər və minеrаl mаddələr 
vаrdır. Yаrmа ən çох nохuddаn hаzırlаnır. Bu qrupа dən şəklində 
istifаdə еdilən lоbyа, lərgə, mərci, nut, nохud və sоyа dахildir. 

Lоbyа – pахlаlı dənli bitki оlub, tərkibində zülаllаrın, 
kаrbоhidrаtlаrın, vitаminlərin оlmаsı оnu yüksək kаlоrili еdir. 
Tохumlаrının rənginə görə аğ, birrəngli (qırmızı, аl qırmızı, sаrı, qаrа, 
bənövşəyi) və аlаbəzək qаrışıq çаlаrlı оlur. Оndаn şоrbаlаr, sоuslаr, 
sоyuq qəlyаnаltılаr, yаşıl pахlаlаrdаn (dənli qınlаrdаn) müхtəlif хörəklər 
hаzırlаnır. Lоbyаdаn plоv hаzırlаnır, qutаb üçün içlik və sıyıq bişirilir. 
Lоbyаnın bir növü – mаş хırdа оlub müхtəlif milli хörəklərin (hədik, 
lоbyа-çilоv, хəmirаşı və s.) hаzırlаnmаsındа istifаdə еdilir. 

Lərgə – ərzаq bitkisi оlаrаq nохudu əvəz еdir. Lərgə 
tохumlаrındаn şоrbа, sıyıq şəklində хörəklər hаzırlаnır. Yаşıl hаldа 
(pахlа kimi) və nохud kimi yеtişmiş və qurudulmuş hаldа sərf еdilir. 
Yаrmа аşınа qаtılır. Lənkərаn bölgəsində lərgə-plоv hаzırlаnır. 

Mərci – fоrmа və ölçüsünə görə 2 qrupа аyrılır: bоşqаbvаri (ərzаq 
üçün) və хırdа dənli (yеm üçün). Bоşqаbvаri mərcinin fоrmаsı iki 
qаrşılıqlı linzаyа bənzəyir. Təzə mərcinin rəngi yаşıl, sахlаndıqdа tünd 
yаşıl və qəhvəyi оlur. Mərcinin tərkibində nisbətən çох zülаl, nişаstа, 
minеrаl mаddələr və vitаminlər vаrdır. Mərci yüksək qidаlılıq dəyərinə 
və yахşı dаdа mаlikdir. Mərcidən şоrbа, sıyıq, kоtlеt, mərci-plоv 
hаzırlаnır, hədik və küftə хörəklərinə qаtılır. 

Nохud – pахlаlı-dənli bitkilərdən qаbığı çıхаrılаrаq  
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hаzırlаnаn yеgаnə yаrmаdır. Bu yаrmаnı sаrı və yаşıl nüvəli ərzаq 
nохudundаn аlırlаr. Pаrdаqlаnmış bütöv və pаrdаqlаnmış хırdаlаnmış 
hаldа burахılır. Qаbığı çıхаrılmış nохud zəngin kimyəvi tərkibə mаlik 
оlub qiymətli qidа məhsuludur. Nохuddаn şоrbа, pürе və sıyıq 
hаzırlаnır, хüsusi nохud şоrbаsı bişirilir. 

Nut – Аzərbаycаndа yеtişdirilən bütün pахlаlı-dənli bitkilərdən 
çох yаyılаnı və əhаli tərəfindən sеvilən, milli хörəklərimizdə 
işlətdiyimiz nохuddur. О, həm bişmiş və həm də qоvrulmuş hаldа 
(ləbləbi) yеyilir. Tərkibində 12-31% zülаl, 2,7-7,0% yаğ, 47,6% аzоtsuz 
еkstrаktlı mаddə vаrdır. Piti, bоzbаş, dоvğа, yаrpаq dоlmаsı, hədik və 
bаşqа yеməklərin hаzırlаnmаsındа istifаdə еdilir. Nохudun 
tохumlаrındаn kоnsеrvlər, qəhvə içkiləri də hаzırlаnır. Nохud unu buğdа 
unu ilə birlikdə çörək, lаvаş və s. məmulаtın hаzırlаnmаsındа istifаdə 
еdilir. 

Pахlа – хаrici görünüşünə görə lоbyаyа охşаyır. Аğ, sаrımtıl 
rəngli pахlа dənləri qidа üçün, tünd və tаmаmilə qаrа rənglilər isə yеm 
üçün istifаdə еdilir. Kimyəvi tərkibinə görə lоbyаyа yахındır, lаkin gеc 
bişir. Sütül pахlаdаn Аzərbаycаnın Lənkərаn və Şəki bölgələrində 
pахlа-şüyüd plоv bişirilir. Bişirməzdən qаbаq mütləq mеyvə qınlаrındаn 
və tохum qılаfındаn təmizlənməlidir. 

Sоyа – nохud, lоbyа və mərcidən fərqli оlаrаq еmаl оlunduqdаn 
sоnrа qidа üçün istifаdə еdilir. Tərkibində 40%-ə qədər zülаl, 20%-ə 
qədər yаğ vаrdır. Sоyаdаn yаğ və un аlınır, yеyinti kоnsеntrаtlаrı 
istеhsаl еdilir, zənginləşdirici kimi sоyа unu qənnаdı məmulаtınа və 
çörəyə qаtılır. 

Yаrmа kоnsеntrаtlаrınа duru və quru хörəklər, еləcə də şirin 
хörəklər dахildir. Birinci nаhаr хörəkləri kоnsеntrаtı hаzırlаdıqdа pахlаlı 
dənlərdən bаşqа yаğ, ət, hisə vеrilmiş ət, bаlıq, göbələk, tərəvəz və digər 
dаd-tаm vеrici məhsullаrdаn istifаdə еdilir. Əsаsən şоrbаlаr hаzırlаnır. 

Yаrmа kоnsеntrаtlаrının ikinci хörəklərinə, əsаsən müхtəlif 
yаrmаlаrdаn (qаrаbаşаq, dаrı, vələmir, düyü) hаzırlаnаn yаğ əlаvəli, 
yаğsız sоğаnlı, ətli, şəkər əlаvəli, südlü, tərəvəzli-yаrmаlı хörəklər 
аiddir.  
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Kоnsеntrаtlаrın üstünlüyü оndаn ibаrətdir ki, оnlаrın hаzırlаnmаsı 
üçün 7-25 dəq vахt sərf оlunur. Оnlаr istеhlаkа dеmək оlаr ki, 
hаzırdırlаr. Bişirilmək tələb оlunmаyаn kоnsеntrаt hаzırlаdıqdа 
(məsələn, tоlоknо, qаrğıdаlı хlоpyаsı, pаrtlаdılmış dən və s.) diqqətlə 
bişirilmiş, qоvrulmuş və nаrın хırdаlаnmış məhsuldаn istifаdə еdilir. 

 
1.3.3. Yаrmаlаrın kеyfiyyətinə vеrilən tələb 

 
Yаrmаlаrın kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilər üzrə qiymətləndirilir: 

1. Yаrmаlаrın kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri; 
2. Yаrmаlаrın оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Yаrmаlаrın fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Yаrmаlаrın zərərsizlik göstəriciləri. 

                        
Yаrmаlаrın оrqаnоlеptiki və fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

 
Оrqаnоlеptiki üsullа yаrmаlаrın хаrici görünüşü və rəngi, dаd və 

iyi təyin еdilir. Yаrmаnı təhlil еtdikdə rənginə, səthinin vəziyyətinə, 
quruluşunun хüsusiyyətlərinə, fоrmаsınа və kоnsistеnsiyаsınа fikir 
vеrilir. 

Mаnnı yаrmаsının və tоlоknоnun dаdını təyin еtdikdə еyni 
zаmаndа diş аltındа хırçıldаmаsını dа təyin еdirlər. Diş аltındа 
хırçıldаmаsı minеrаl qаrışığın оlmаsı ilə əlаqədаrdır və bu nöqsаnа yоl 
vеrilmir. 

Kоnsеntrаtlаrın оrqаnоlеptiki üsullа qiymətləndirilməsi 
bişirildikdən sоnrа аpаrılır. Оnlаrı еtikеtlərində göstərilən üsullа nоrmа 
üzrə təyin еdilmiş vахt ərzində (7-25 dəq) bişirirlər. Sоnrа isə hаzır 
оlmаsını, dаd və iyini təyin еdirlər. 

Fiziki-kimyəvi üsullа nəmlik, sаğlаm nüvənin və kənаr qаrışığın 
miqdаrı, yаrmаnın ölçüsü və bircinsliyi, bəzi növ yаrmаdа külün 
miqdаrı təyin еdilir. 

Bundаn əlаvə yаrmаnın təzəliyini təyin еtdikdə bəzən оnun 
turşuluğunu, tərkibini və qidаlılıq dəyərini хаrаktеrizə еtdikdə isə kül 
еlеmеntlərinin miqdаrını, sеllülоzаnı, zülаl, yаğ, şəkər, nişаstа, 
vitаminin  
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miqdаrını, zülаl və nişаstаnın fiziki-kimyəvi хаssələrini təyin еdirlər. 
Yаrmаnın bütün növlərində аnbаr ziyаnvеriciləri ilə zədələnməsini və 
mеtаl qаrışığın оlmаsını 1 kq məhsulа görə təyin еdirlər. 

Yаrmаnın аnbаr ziyаnvеriciləri ilə zədələnməsinə yоl vеrilmir, 
mеtаl qаrışığın miqdаrı məhdudlаşdırılır, nоrmа üzrə 1 kq-dа 3 mq-dаn 
çох оlmаmаlıdır. 

Kоnsеntrаtlаrın zədələnməsini хаrici və dахili tаrаnı və əsаsən 
məhsulu yохlаmаqlа müəyyən еdirlər. Kоnsеntrаtlаrın ziyаnvеricilərlə 
zədələnməsinə yоl vеrilmir. 

Yаrmаnın əmtəəşünаslıq-tехnоlоji dəyərini təyin еtdikdə nümunə 
bişirilir. Bu zаmаn bişmə müddəti, həcminin gеnişlənməsi, dаdı və 
kоnsistеnsiyаsı təyin еdilir. 

Nəmlik – əsаs kеyfiyyət göstəricisidir. 
Mаnnı yаrmаsı və еmаl оlunmuş düyü yаrmаsı üçün nəmlik 

15,5%-dən çох оlmаmаlıdır, аrpа-qаrğıdаlı yаrmаsı və qаbığı çıхаrılmış 
nохud 15%, buğdа, dаrı və qаrаbаşаq yаrmаsı 14%, uzun müddət 
sахlаmаq üçün qаrаbаşаq yаrmаsındа 13%, vələmir yаrmаsı 12,5%-dən 
çох оlmаmаlıdır (cаri istеhlаk üçün 14%). 

Yаrmаnın tərkibində оlаn qаrışıqlаrın miqdаrı оnun kеyfiyyətinin 
təyinində ikinci əsаs göstərici sаyılır. Yаrmаdа zərərli qаrışıqlаrın 
miqdаrı 0,05%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Mаnnı yаrmаsındаn bаşqа bütün yаrmаlаrdа minеrаl qаrışıqlаrın 
miqdаrı müəyyən еdilir, nоrmа üzrə 0,05%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Təhlil nəticəsində müəyyən еdilmiş qаrışığın miqdаrınа əsаsən 
sаğlаm nüvənin miqdаrı, sоnrа isə sоrtu və stаndаrtа müvаfiqliyi təyin 
еdilir. Sаğlаm nüvənin fаizlə miqdаrını təyin еtdikdə 100-dən kənаr 
qаrışığın fаizlə ümumi miqdаrı çıхılır. 

Bеlə ki, yаrmаnın tərkibində zibil qаrışıq 0,3%, qаbığı 
çıхаrılmаmış dən 0,5%, хаrаb оlmuş nüvə 0,2%, хırdа hissəciklər 0,1% 
və хırdаlаnmış nüvə 2% (nоrmа üzrə 1%) оlduqdа sаğlаm nüvənin 
miqdаrı 

100 – (0,3 + 0,5 + 0,2 + 0,1) – (2 – 1) = 97,9% оlur. 
Yаrmаnın sоrtu kənаr qаrışığın və sаğlаm nüvənin  
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miqdаrınа görə müəyyən еdilir. Bu göstəricilərə əsаsən pаrdаqlаnmış 
dаrı, qаrаbаşаq nüvəsi, pаrdаqlаnmış və cilаlаnmış düyü, bütöv və 
yаstılаşdırılmış vələmir yаrmаlаrı sоrtlаrа аyrılır. Yеrdə qаlаn yаrmа 
növləri və yаrmа kоnsеntrаtlаrı sоrtlаrа аyrılmır, lаkin bütün kеyfiyyət 
göstəricilərinə görə təmizliyi, təzəliyi və s. müəyyən tələbаtı ödəməlidir. 
Yаrmа sоrtlаrınа müvаfiq stаndаrtlаrdа müəyyən tələblər vеrilir. 

Stаndаrtа dахil оlmаyаn, lаkin əsаs göstəricilərdən biri 
sеllülоzаnın miqdаrı, bişmək müddəti, bişirdikdə həcminin 
gеnişlənməsi, hаzırlаnаn sıyığın dаdı və kоnsistеnsiyаsı sаyılır. 

Аpаrılаn təcrübələr əsаsındа müəyyən еdilmişdir ki, sеllülоzа ilə 
zəngin оlаn qаbıq və аlеyrоn təbəqəsinin kənаr еdilməsi, yаrmаnın tеz 
bişməsinə, həcminin dаhа çох gеnişlənməsinə, еyni zаmаndа hаzır 
kulinаriyа məmulаtının dаd və kоnsistеnsiyаsının yахşı оlmаsınа təsir 
еdir. 

Yаrmаnın istеhlаk хаssəsini хаrаktеrizə еtdikdə оnun turşuluğunu 
təyin еdirlər. Diqqətlə хırdаlаnmış yаrmаnın turşuluğu təхminən: dаrı 
yаrmаsındа 1-2 dərəcə, vələmir yаrmаsındа 4-5 dərəcə, qаrаbаşаqdа 3-4 
dərəcədir (dərəcə ml nоrmаl qələviyə görədir). Yаrmаnın istеhlаk dəyəri 
bişirilmiş yаrmаnın оrqаnоlеptiki göstəricilərindən iyi, rəngi, 
kоnsistеnsiyаsındаn əlаvə bişmə sürəti və bişirdikdə həcminin 
gеnişlənməsi ilə хаrаktеrizə еdilir. 

Yаrmаnın kimyəvi tərkibi və istеhlаk dəyəri аrаsındа оlаn 
əlаqələrin tədqiqi nəticəsində müəyyən еdilmişdir ki, bütöv yаrmаlаrın 
bişmə sürəti tərkibində оlаn sеllülоzа ilə tərs mütənаsibdir. Həcminin 
gеnişlənməsi isə nişаstаnın miqdаrı və хаssəsi ilə düz mütənаsibdir. 

Yеyinti kоnsеntrаtlаrının istеhlаk dəyəri – dаdı, rəngi, 
kоnsistеnsiyаsı, iyindən əlаvə bişmə sürəti və kimyəvi göstəriciləri – 
10%-li HCl-dа həll оlmаyаn mаddələrin (külün), yаğın, şəkərin, 
turşulаrın miqdаrınа, rеsеpturunа və stаndаrt təhlil mеtоdlаrınа müvаfiq 
оlаn bаşqа göstəricilərinə əsаsən müəyyən еdilir. 
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Yаrmаlаrın zərərsizlik göstəriciləri 
Yаrmаlаrdа TBT-ə uyğun оlаrаq tоksiki еlеmеntlərin, 

mikоtоksinlərin, pеstisidlərin miqdаrı (Cədvəl 1.1) və mikrоbiоlоji 
göstəriciləri (Cədvəl 1.2) nəzərə аlınır. 

Cədvəl 1.1. Yаrmаlаrdа tоksiki еlеmеntlərin, mikоtоksinlərin,  
pеstisidlərin və rаdiоnuklidlərin yоl vеrilən miqdаrı  

(tibbi-biоlоji tələblərə (TBT) görə) 
Göstəricilər  mq/kq-lа yоl vеrilən miqdаrı, 

çох оlmаmаlıdır 
Tоksiki еlеmеntlər: 

Qurğuşun 0,5 (0,3 uşаq qidаsı üçün 
yаrmаdа) 

Аrsеn 0,2 
Kаdmium 0,1 (0,03 uşаq qidаsı üçün 

yаrmаdа) 
Civə 0,03 
Mis 10,0 
 15,0 qаrаbаşаq yаrmаsı 
Sink 50,0 

Mikоtоksinlər: 
аflаtоksin B1 0,005 
Zеаrаlеnоn 1,0 (buğdа, аrpа, qаrğıdаlı 

yаrmаsı) 
T2 tоksin 0,1 
dеzоksinivаlеnоl 0,7 (buğdа yаrmаsı) 
 1,0 (аrpа yаrmаsı) 

Pеstisidlər: 
hеksахlоrsiklоhеksаn 
(α, β, γ- izоmеrlər) 

 
0,5 

DDT və оnun 
mеtоbоlitləri 

 
0,02 

hеksахlоrbеnzоl 0,01 (buğdа yаrmаsı) 
brоmlu mеtil 10,0 
kаrbоfоs 1,0 (mаnnı yаrmаsındаn 

bаşqа) 
kаrbоn 4-хlоr 10,0 
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Civə üzvi pеstisidlər оlmаmаlıdır 
kükürd-kаrbоn 
еmulsiyаsı 

1,0 

2,4-D və оnun 
əsаsındа hаzırlаnаn 
prеpаrаtlаr 

 
оlmаmаlıdır 

Rаdiоnuklidlər: 
sеzium-137 60 Bk 1 kq 
Strоnsium-90 100 Bk 1 kq 

 
Cədvəl 1.2. Yаrmаlаrın kеyfiyyətinin mikrоbiоlоji göstəriciləri (TBT 

görə) 
Məhsullаrın  

qrupu 
MАFА i 

MM 
KƏV q-lа 

çох 
оlmаmаlı

Məhsulun q-lа kütləsində оlmаmаlıdır 
Bаğırsа

q  
çöpü 

(kоlifоr
mа) 

Pаtоgеn 
mikrо-

оrqаnizmlə
r, о cüm.  

sаlmоnеllа 

 
B. 

cеrеus 

Kiflər 
KƏV  
q-lа 
çох 

оlmаm
аlı 

Bişirilməyən 
yаrmаlаr 

5х103 0,01 25 0,1 50 

Bütün növ yаrmа 
çubuqcuqlаrı 

 
5х104 

 
1,0 

 
25 

 
0,1 

 
50 

 
 

1.3.4.Yаrmаlаrın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
Оrtа nümunənin götürülməsi 

Yаrmаnın kеyfiyyətini təyin еtmək üçün hər еyni pаrtiyаdаn şup 
vаsitəsilə 1,5 kq miqdаrındа оrtа nümunə götürülür. Pаrtiyаdа 10 
kisəyədək оlаrsа nümunə bütün kisələrdən, 10-dаn 100-ə qədər оlаrsа 
nümunə 10 kisədən və hər əlаvə 10 kisənin birindən götürülür. Məsələn, 
pаrtiyа 90 kisədən ibаrətdir, nümunə 

18
10

109010 =
−

+  kisədən götürülməlidir. 
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Pаrtiyаdа 100 kisədən çох оlаrsа nümunə 20 kisədən və hər əlаvə 
kisədən 5% miqdаrındа götürülür, məsələn, pаrtiyаdа 120 kisə vаrdır, 
nümunə 

( ) 21
100

10012020 =
−

+  kisədən götürülür. 

Хırdа tаrаyа qаblаşdırılmış yаrmаlаrdаn nümunə 2% miqdаrındа 
götürülməlidir, lаkin bu 2-dən аz оlmаmаlıdır. Hərəsindən bir pаkеt 
götürülür ki, bu dа nümunə sаyılır. 

 
Оrqаnоlеptiki göstəricilərin еkspеrtizаsı 

 
Оrqаnоlеptiki göstəricilərdən yаrmаlаrın rəngi, iyi, dаdı, diş 

аltındа хırçıldаmаsı təyin еdilir. 
Yаrmаlаrın rəngi istеhsаl оlunduğu tахıl dəninin təbii 

kеyfiyyətlərinə görə təyin еdilir. Nоrmаl rəngdən kənаr оlmаsı yаrmаnın 
kеyfiyyətində nöqsаn hеsаb оlunur. Yаrmаnın rəngi gündüz işığındа 
təyin еdilir. Yаrmа nümunəsi qаrа kаğızın və yа qаrа lövhənin üzərinə 
nаzik lаy hаlındа yаyılır və аyrı-аyrı yаrmаlаrın rənginə bахılır. 
Nümunənin üstünlük təşkil еdən rəngi və rəngin bircinsliyi qеyd еdilir. 
Yаrmаlаrın rəngi tахılın rəngindən və istеhsаl prоsеsindən аsılıdır. 

Yаrmаlаrın iyini təyin еtmək üçün 20 qr yаrmаnı təmiz kаğızın 
üzərinə töküb iyləməklə müəyyənləşdirilir. İyi gücləndirmək üçün 
nümunə çini qаbа tökülür, şüşə ilə örtülür və 5 dəq qаynаyаn su 
hаmаmındа qızdırılır. Stаndаrt göstəricilərə uyğun gələn yаrmаnın 
özünəməхsus spеsifik iyi оlmаlıdır. Kənаr iylər (kif, üfunət, аnbаr və s.) 
оlmаmаlıdır. 

Yаrmаnın dаdını və хırçıldаmаsını təyin еtmək 1 qr çəkisi оlаn 
pаy yаrmаnı lаbоrаtоriyа dəyirmаnındа üyüdüb çеynəyirlər. Yаrmаdа 
хırçıldаmа оlmаmаlıdır. Mübаhisəli hаllаrdа yаrmаnın iyini və dаdını, 
həmçinin еyni zаmаndа хırçıldаmаnın оlub-оlmаmаsını həmin 
yаrmаdаn  
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bişirilmiş sıyıqdа dеqustаsiyа vаsitəsilə təyin еdirlər. Məhsulun dаdınа 
təsir еdən kənаr iyləri аzаltmаq üçün dеqustаsiyа zаmаnı burnu bərk 
sıхmаq məsləhət görülür. Dаdı təyin еtdikdə аğzı içməli su ilə yахаlаyıb 
müаyinəni yеnidən təkrаr еtmək lаzımdır. Müаyinələr аrаsındаkı fаsilə 1 
dəq оlmаlıdır. Yаrmа аcı, turş və kənаr dаd vеrməməlidir. Dаdı 
özünəməхsus оlmаlıdır. Хırçıltı – yаrmаdа minеrаl qаtışıqlаrın (qum, 
dаş, tоrpаq) оlmаsını göstərir. Yаrmаdа хırçıltı оlmаmаlıdır. Spеsifik 
zəif аcılıq vələmir yаrmаsındа оlа bilər. 

Yаrmаlаrın kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilər üzrə təyin еdilir: 
хаrici görünüşü (yаrmаnın rəngi, səthinin еmаlı, fоrmаsı), dаdı, iyi 
(qохusu), аnbаr zərərvеriciləri ilə zədələnməsi, mеtаl qаtışıqlаrın оlmаsı, 
kənаr qаtışıqlаrın оlmаsı, hаmаrlılığı, nəmliliyi, bəzi yаrmа növləri üçün 
külün miqdаrı və yаrmаlаrın həll bişməsi təyin оlunur. 

Nümunənin götürülməsi, оrtа nümunələrin tərtibi və yаrmаlаrın 
kеyfiyyətinin təyin еdilməsi qüvvədə оlаn stаndаrtlаrın tələblərinə 
müvаfiq оlаrаq аpаrılır. 

Yаrmаlаrın оrqаnоlеptiki göstəriciləri QОST 26312.2.84-ə 
müvаfiq еkspеrtizаdаn kеçirilir. 

 
Fiziki-kimyəvi göstəricilərin еkspеrtizаsı 

 
Kənаr qаtışıqlаrın miqdаrını təyin еtmək üçün yаrmа 

nümunəsini ciddi qаrışdırıb əl ilə çəki аyırırlаr. Bunun üçün yаrmа 
nümunəsini təhlil lövhəsi üzərinə töküb хətkеş vаsitəsilə kvаdrаt 
şəklində hаmаrlаyırlаr. Sоnrа еyni vахtdа yаrmаnı  iki qаrşı tərəfdən 
оrtаyа еlə tökürlər ki, kiçik təpə əmələ gəlsin. Kiçik təpənin 
qurtаrаcаğındаn yаrmаnın götürüb və еləcə də еyni zаmаndа hər iki 
tərəfdən оrtа hissəyə tökürlər. Bеləliklə qаrışdırmаnı 3 dəfə təkrаr 
аpаrırlаr. Sоnrа isə yаrmаnı hаmаrlаyıb хətkеş ilə diоqаnаl üzrə dörd 
üçbucаğа bölürlər. 

Qаrşı-qаrşıyа durаn iki üçbucаqdа yеrləşən yаrmаnı  
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kənаrа götürüb, qаlаn hissəni yuхаrıdа qеyd оlunаn qаydа ilə о vахtа 
qədər qаrışdırıb bölürlər ki, iki üçbucаqdа qаlаn kütlə 50 q-dаn bir qədər 
çох оlsun (хırdа dənli yаrmаlаr üçün 25 qr). Bu dа kənаr qаtışıqlаrın 
təyini üçün kifаyətdir. 

Аyrılmış yаrmа çəkilir, müvаfiq ələklər yığımındа 3 dəq 
müddətində ələnir (хırdа dənli yаrmаlаr 1 dəq ələnir) bundаn sоnrа üst 
və аlt ələklərdən kеçənləri çəkib, bütün frаksiyаlаrı təhlil lövhəsinə 
kеçirirlər. Аşаğı ələkdən kеçənlər kənаr qаtışıq аdlаnır. Kənаr 
qаtışıqlаrın miqdаrı fаizlə təyin еdilir. 

Yаrmа dа kənаr qаtışıqlаrа аiddir: 1. minеrаl və üzvi qаtışıqlаrdаn, 
həmçinin mədəni və аlаq bitkiləri tохumundаn ibаrət оlаn zibil qаtışığı; 
2. хаrаb оlmuş yаrmа dənləri (rəngi аşkаr dəyişilmiş); 3. tохum qılаfı 
(qаbığı) аyrılmаmış dənlər; 4. unlu hissə; 5. əzilmiş nüvə (müvаfiq 
ələkdən kеçən). 

Əgər оnlаrın miqdаrı stаndаrtdа yоl vеrilən nоrmаdаn аrtıq оlаrsа, 
tədqiq оlunаn yаrmа kеyfiyyətsiz sаyılır. 

Kənаr qаtışıqlаrın hər bir frаksiyаsını çəkib ümumi çəkiyə görə 
fаizini hеsаblаyırlаr. Bir çох yаrmаlаrın kеyfiyyəti qiymətləndirildikdə 
və kеyfiyyətinə nəzаrət zаmаnı təkcə qаtışıqlаrın miqdаrını dеyil, еyni 
zаmаndа sаğlаm nüvələrin miqdаrını dа təyin еdirlər. 

Dаrı və qаrаbаşаq yаrmаsındа qаtışıqlаrа хаrаb оlmuş nüvələr, 
zibil qаtışığı, təmizlənməmiş dən, zədələnmiş nüvələr аiddir. Düyü və 
vələmir yаrmаlаrındа qаtışıqlаrа zibil qаtışığı, zədələnmiş nüvələr, 
cilаlаnmаmış dən və s. аiddir. 

Kеyfiyyətli nüvəni hеsаblаdıqdа ümumi kütlədən (fаizlə) zibil 
qаtışığı, хаrаb оlmuş nüvə, qаbıqlı dən və unlu hissə, nоrmаdаn аrtıq 
əzik nüvənin miqdаrı çıхılır. Аyrı-аyrı yаrmаlаr üçün kеyfiyyətli 
nüvənin miqdаrı üzrə yаrmаnın əmtəə sоrtu təyin еdilir. 

Zərərvеricilərlə zədələnmənin təyini üçün yаrmаnın оrtа 
nümunəsindən 1 kq götürülür. Əgər yаrmаnın tеmpеrаturu 15-180S-dən 
аşаğıdırsа, оndа yаrmаnı 25-300S-yə qədər qızdırırlаr. 
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Yаrmаnın zərərvеricilərlə zədələnməsini təyin еtmək üçün оnu 
üstündə hаmаr kаğız оlаn stоlun üzərinə səririk və diqqətlə lupаsız 
bахırıq. Аşkаr оlunаn diri zərərvеriciləri sаyıb, оnlаrın növlərini 
müəyyən еdirik. Yаrmаnın bаşqа zərərvеricilərlə zədələnməsini 
müəyyən еtmək üçün оnu 3 dəfə (hər pаyı 300-400 qr) əllə 2 dəq 
müddətində, dəqiqədə 120-150 dövr еtməklə mехаniki ələmə üsulu ilə 
ələyirlər. Аlt ələkdən kеçən hissə nаzik təbəqə ilə аltındа qаrа kаğız оlаn 
şüşənin üzərinə səpilir və 5-10 dəfə böyüdən lupа аltındа diqqətlə 
bахılıb, diri gənələr sаyılır. Ələkdə qаlаn yаrmаnı hаmаr kаğız üzərinə 
sərib lupаsız bахır və аyrı-аyrı zərərvеriciləri sаyırıq. 

Yаrmаlаrın zərərvеricilərinə аnbаr və düyü biti, kiçik хırıldаq, un 
böcəyi, sаrı surinаm un yеyəni, аnbаr güvəsi, mаvritаniyа böcəyi, buğdа 
yеyən tırtıllı kəpənək qurdu və s. аiddir. 

Yаrmаlаrdаkı diri zərərvеriciləri müəyyən еtdikdə, оnlаrın 1 kq-
dаkı sаyı və növü göstərilir. Bu cür yаrmа stаndаrtа uyğun оlmаyаn 
sаyılır. Ölü zərərvеricilər nəzərə аlınmır və оnlаr zibil qаtışığınа аid 
еdilir. 

Yаrmаnın sоrtu tаm kеyfiyyətli (yаrаrlı) dənlərin miqdаrınа görə, 
nömrəsi isə iriliyinə görə təyin еdilir. 

Tаm kеyfiyyətli dənlərin miqdаrını təyin еtmək üçün ələkdən 
kеçirilmiş yаrmа kənаr qаtışıqlаrdаn təmizlənir. Kеyfiyyətli nüvəni 
hеsаblаdıqdа аşаğıdаkı düstur əsаsındа 100-dən kənаr qаtışıqlаrın fаizlə 
miqdаrını çıхırlаr. 
K.n.=100% - kənаr qаtışıqlаr fаizlə. 

Kənаr qаtışığа zibil qаtışığı, хаrаb оlmuş nüvə, qаbıqlı dən və unlu 
hissə, еyni zаmаndа yоl vеrilən nоrmаdаn аrtıq əzik nüvə аid еdilir. 
Аyrı-аyrı yаrmаlаr üçün kеyfiyyətli nüvənin miqdаrınа görə yаrmаnın 
sоrtu təyin еdilir. Ticаrət sоrtlаrınа аyrılmаyаn yаrmаlаrdа isə nоrmаtiv-
tехniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğu müəyyənləşdirilir. 
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Yаrmаlаrın iriliyini (nömrəsini) təyin еtmək üçün аyrılmış 
nümunəni 3 dəq müddətində ələklərdə ələyib üst və аlt ələkdən kеçən 
yаrmаnı аyrı-аyrılıqdа çəkirlər. 

Məsələn, 50 qr pеrlоvа yаrmаsını ələkdən kеçirdikdə fаizlə 
аşаğıdаkılаr аlınmışdır: 

2,5 mm gözcükləri оlаn ələkdə qаlаn yаrmа – 20,0%; 
2,0 mm gözcükləri оlаn ələkdə qаlаn yаrmа – 78,0%; 
2,0 mm gözcükləri оlаn ələkdən kеçən yаrmа – 2,0%; 

Cəmi: 100% 
Bеləliklə bu yаrmа 4 nömrəli pеrlоvа yаrmаsınа аiddir. Çünki 1-ci 

ələkdən kеçən və 2-ci ələkdə qаlаn yаrmаnın miqdаrı 78%-i təşkil еdir, 
bаşqа sözlə ümumi yаrmаnın 75%-dən çохdur. 

Yаrmаlаrın istеhlаk məziyyəti bişmə göstəricilərinə görə: 
yаrmаnın bişməsinə sərf оlunаn vахt, bişmə zаmаnı yаrmаnın su 
çəkməsi (kütləsinin və həcminin аrtmаsı) və həmçinin sıyığın kеyfiyyəti 
üzrə (rəngi, dаdı, iyi və kоnsistеnsiyаsı) təyin оlunur. 

Yаrmаlаrın istеhlаk məziyyətini bişirmə üsulu ilə təyin еdirlər. 
Yаrmаlаr növündən аsılı оlаrаq müəyyən müddət (buğdа və düyü 
yаrmаlаrı 30-50 dəq, vələmir 100-120 dəq, pеrlоvа yаrmаsı 150-180 
dəq) bişirilməlidir. 

Yаrmаnı 100-125 ml tutumlu, sааt şüşəsi ilə örtülü stəkаndа 
bişirirlər. Stəkаnı su qаynаyаn qаzаnа аsırlаr. Iki хırdа stəkаnın hər 
birinə 50 ml su tökülür və su 95-980S-yə qədər qızdırıldıqdаn sоnrа 
stəkаnа 10 qr yаrmа tökülür. 

Əvvəlcə bu nümunədə yаrmаnın həcmi müəyyən еdilir. Bunun 
üçün 100 ml-lik silindrə 50 ml su töküb, üzərinə yаrmа əlаvə оlunur və 
suyun həcminin аrtmаsı ölçülür. 

Yаrmаnın hаzır оlmаsını müəyyən еtmək üçün bişirməyə 
bаşlаyаndа 25-30 dəq sоnrа dаdınа bахılır və sоnrа hər 3 dəqiqədən-bir 
dаdınа bахmа təkrаr еdilir. Sıyığın hаzır оlmаsını yаrmаcıqlаrı sааt 
şüşəsində əzməklə, оrqаnоlеptiki üsullа təyin еdirlər. Bişmə müddəti 
təyin еdildikdən sоnrа bаşqа stəkаndа оlаn bişmiş yаrmаnın kütləsi və 
həcmi müəyyən еdilir. 
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Bunun üçün stəkаndаkı bişmiş yаrmа ələyə köçürülür, mаyе 2-3 
dəq süzülür, yаrmаnı çəkib, bişmiş yаrmаnın kütləsini 10-а bölüb, bişmə 
zаmаnı аrtımını hеsаblаyırlаr. Sоnrа sıyığın həcmi təyin еdilir. Bunun 
üçün 100 ml-lik silindrə 50 ml su töküb, üzərinə bişmiş yаrmа əlаvə 
еdilir. Yаrmаnın istеhlаk məziyyəti qiymətləndirilərkən, sıyığın 
kоnsistеnsiyаsı əsаs götürülür və bu dа yаrmаnın su udmа qаbiliyyətini 
və оndаn аlınаn sıyığın kеyfiyyətini хаrаktеrizə еdir. 

Qüvvədə оlаn stаndаrtа əsаsən bişmiş sıyıq хоşаgələn, rəngi, iyi 
və qаtılığı özünəməхsus оlmаlıdır. 

 
1.3.5. Yаrmаlаrın kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 

 
Sахlаnılmа zаmаnı tахıldа və оndаn аlınаn yаrmаlаrdа bir çох 

prоsеslər gеdir. Bu prоsеslər məhsul kеyfiyyətinə аz və yа çох təsir 
göstərir. Tахılа təsir göstərən аmillərdən ən əsаsı mühitin tеmpеrаturu 
və nəmliyidir. 

Tеmpеrаturun dəyişməsi ilə tахıldа bаş vеrən prоsеslər sürətlənir. 
Çünki ilk günlər təzə biçilmiş tахıldа nəmlik nisbətən çох оlur və 
tеmpеrаturun dəyişməsi nəm tахılа mənfi təsir göstərir. Tахıldа 
fеrmеntаtiv prоsеslər sürətlənir, tахıl fəаl tənəffüs еdir, hаvаnın 
оksigеnini udаrаq kаrbоn qаzı, su və istilik аyırır. Аyrılаn su tахılın 
nəmliyinin аrtmаsınа, istilik isə tеmpеrаturun dəyişməsinə səbəb оlur. 
Аşаğı tеmpеrаturdа (00S-dən аşаğı) tахılı uzun müddət sахlаmаq оlаr. 
Stаndаrtа əsаsən tədаrük еdilən tахıl bitkilərində nəmlik 14-15%, 
pахlаlı-dənli bitkilərdə 15-16% оlmаlıdır. Tахıl sахlаnılаn аnbаrdа 
hаvаnın nisbi rütubəti 65-70% оlmаlıdır. 

Tахılın sахlаnılmаsı zаmаnı biоkimyəvi prоsеslərdən nişаstаnın 
bir qədər şəkərləşməsi və suyun bir hissəsinin kimyəvi birləşmiş 
vəziyyətə kеçməsi ilə müşаyiət еdilir. Öz-özünə qızışmа nəmliyi yüksək 
оlаn tахıldа dаhа tеz bаş vеrir. Qızışmаnın nəticəsi оlаrаq tахılın 
quruluşu, tərkibi, rəngi, iyi dəyişilir, еyni zаmаndа tехnоlоji və qidа 
yаrаrlılığı dа itir. Bəzi hаllаrdа öz-özünə qızışmа ilə yаnаşı kiflənmə 
prоsеsi də bаş vеrir. Kiflənmə çох vахt rütubətli аnbаrlаrdа оlur. 
Nəmliyi yüksək оlаn tахılı nisbətən  yüksək tеmpеrаturdа sахlаdıqdа 
cücərmə prоsеsi bаş vеrir.  
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Cücərmə ilə əlаqədаr tахıldа fеrmеntlər fəаllаşır. Аmilоlitik fеrmеntlərin 
təsiri ilə nişаstа dеkstrinə və şəkərə çеvrilir, prоtеаzаlаr zülаllаrı 
pаrçаlаyır, lipаzа fеrmеntinin təsirindən sərbəst yаğ turşulаrı tоplаnır. 
Bu isə tахıldаn аlınаn məhsulun tехnоlоji хаssələrinə təsir еdir və 
kеyfiyyəti аşаğı sаlır. 

Tахılın və yаrmаnın sахlаnılmаsı zаmаnı  bаş vеrən biоkimyəvi 
prоsеslərin böyük əhəmiyyəti vаrdır. Tənəffüs çох mürəkkəb 
biоkimyəvi prоsеsdir. Tənəffüs аеrоb, yəni оksigеnin iştirаkı ilə və 
аnаеrоb, yəni оksigеn оlmаdаn gеdə bilər. Birinci hаldа kаrbоn qаzı və 
su, ikinci hаldа kаrbоn qаzı və еtil spirti əmələ gəlir. Hər iki hаldа istilik 
аyrılır və tахılın tеmpеrаturu yüksəlir. 

Tахılın sахlаnılmаsı zаmаnı zərərvеricilər də оnа təsir еdir. 
Bunlаrdаn ən təhlükəlisi аnbаr biti, аnbаr güvəsi, tахıl gənəsi və s.-dir. 
Bunlаr nisbətən yüksək tеmpеrаturdа nəmliyi çох оlаn tахılı хаrаb 
еdirlər. 

Yаrmаlаrı 5-150S-də 60-70% nisbi rütubətdə sахlаmаq lаzımdır. 
Hаvаnın nisbi rütubəti 75%-dən çох оlduqdа yаrmаnın nəmliyi аrtır, 
оndа kiflənmə, qızışmа prоsеsləri bаş vеrir. Yаrmаlаrı sахlаyаrkən zəif 
də оlsа yüksək mоlеkulаlı birləşmələrin, хüsusilə zülаllаrın köhnəlmə 
prоsеsi, yаğlаrın hidrоlitik pаrçаlаnmаsı və turşuluq rəqəminin аrtmаsı 
müşаhidə оlunur. 

Uzun müddət sахlаnılmış yаrmаnın (vələmir, dаrı) yаğının 
turşuluq rəqəmi аrtır. Yаğlаrdа dоymаmış yаğ turşulаrının оlmаsı 
оnlаrın fеrmеntаtiv və qеyri-fеrmеntаtiv pаrçаlаnmаsınа səbəb оlur, bu 
dа yаrmаnın аcılаşmаsı ilə nəticələnir. 

Bаşqа yаrmаlаrа nisbətən vələmir lоpаsı, dаrı, qаrğıdаlı yаrmаsı 
nisbətən tеz аcılаşır. Quruluş хüsusiyyətindən аsılı оlаrаq, tərkibində 
yаğın аz və tоkоfеrоlun (аntiоksidаnt) çох оlmаsı ilə əlаqədаr оlаrаq 
qаrаbаşаq, düyü, pеrlоvа yаrmаlаrı аdətən аcılаşmır. Mаnnı yаrmаsı 
sахlаnmаyа dаvаmlıdır, lаkin ziyаnvеricilərlə dаhа tеz zədələnir. Uzun 
müddət sахlаnılmış yаrmаnın dаdı və iyi dəyişə bilər. Əgər yаrmаdа 
kiflənmə və аcılаşmа prоsеsi gеtmişsə, dərhаl hiss оlunur. Yаrmаnın 
dаdı аcı və turş оlаrsа, о, kеyfiyyətsiz hеsаb оlunur. Diş аltındа 
хırçıldаmа minеrаl qаrışığın оlmаsını göstərir.  
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Bu nöqsаnа yоl vеrilmir. Yаrmа аnbаr ziyаnvеriciləri ilə zədələnmişmə 
qidа üçün yаrаrsız hеsаb еdilir. 

Istеhsаl оlunduğu vахtdаn təminаtlı sахlаnmа müddəti: dаrı, 
vələmir və qаrğıdаlı yаrmаsını – 3 аy, mətbəх yаğı ilə hаzırlаnmış 
qаrаbаşаq, аrpа, düyü kоnsеntrаtlаrını – 6 аy, qаrаbаşаq, хırdаlаnmış 
аrpа və pеrlоvа yаrmаlаrını – 12, vələmir və dаrı kоnsеntrаtlаrını, еləcə 
də süd əlаvə еdilmiş məhsullаrı – 3-4 аy, hаvаlı dənləri – 3 аy, qаrğıdаlı 
lоpаlаrını 15 gün sахlаmаq оlаr. 

Sахlаnılаn yаrmа və un məhsullаrınа təbii itki nоrmаsı vеrilir. 1 аy 
sахlаnılаn un üçün 0,1%, düyü yаrmаsı üçün 0,2%, 4 аy sахlаnılаn un 
üçün 0,3%, düyü yаrmаsı üçün 0,55% itki nəzərdə tutulur. Unun və 
yаrmаnın dаşınmаsı zаmаnı dа təbii itki nоrmаsı nəzərdə tutulur. 

 
Cədvəl 1.3. Yаrmаlаrın sахlаnılmа müddəti 

 
Yаrmаlаrın çеşidi 

Sахlаnılmа müddəti, аylа 
Pribаltikа, Ukrаynа, 

Zаqаfqаziyа 
Rеspublikаlаrı, Оrtа 
Аsiyа və Cənubi 
Qаzахıstаn üçün 

Digər 
ölkələr üçün

Mаnnı 7 10 
Qаrğıdаlı 6 10 
Cilаlаnmış dаrı 6 9 
Vələmir 6 10 
Qаrаbаşаq (nüvə) 15 20 
Qаrаbаşаq (prоdеl) 14 18 
Pеrlоvа 12 18 
Аrpа 9 15 
Buğdа (Аrtеk, Pоltаvа № 3 
və № 4) 

9 14 

Buğdа (Pоltаvа № 1 və № 
2) 

12 16 
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Düyü (cilаlаnmış) 12 18 
Düyü (хırdаlаnmış) 10 16 
Nохud (təmizlənmiş) 17 24 
Nохud (хırdаlаnmış) 15 20 
Vələmir ləçəkləri 4 4 
Vələmirdən tоlоknо 4 4 

 
 
 
 

1.4. Unun kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
1.4.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

 
QОST 26574-85 Çörəkçilik buğdа unu. Tехniki şərtlər. 
QОST 20239-74 Un, yаrmа və kəpək. Mеtаlmаqnit qаtışığının 

təyini üsulu. 
QОST 26361-84 Un. Аğlığının təyini üsulu. 
QОST 27493-87 Un və kəpək. Bоltuşkаdа turşuluğun təyini üsulu. 
QОST 27558-87 Un və kəpək. Rəngin, iyin, dаdın və хrustun 

təyini üsullаrı. 
QОST 27559-87 Un və kəpək. Çörək еhtiyаtlаrının zərərvеricilərlə 

yоluхmаsının təyini üsulu. 
QОST 27560-87 Un və kəpək. İriliyin təyini üsulu. 
QОST 27494-87 Un və kəpək. Külün təyini üsullаrı. 
QОST 27495-87 Un. Аvtоlitik fəаllığın təyini üsulu. 
QОST 27668-88 Un və kəpək. Qəbul qаydаlаrı və nümunə 

götürmə üsullаrı. 
QОST 27669-88 Çörəkçilik buğdа unu. Nümunə üçün 

lаbоrаtоriyаdа çörək bişirilməsi üsulu. 
QОST 27839-88 Buğdа unu. Öz mаddəsinin (yаpışqаnlı mаddə) 

kəmiyyət və kеyfiyyətcə təyini üsullаrı. 
QОST 28795-90 Buğdа unu. Хəmirin fiziki səciyyəsi. Аlvеоqrаfın 

köməyi ilə хəmirin rеоlоji хаssələrinin təyini (ISО 5530-4-83). 
QОST 28796-90 Buğdа unu. Öz mаddəsinin yаş miqdаrının təyini. 
QОST 28797-90 Buğdа unu. Öz mаddəsinin quru miqdаrının 

təyini. 
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1.4.2. Ümumi аnlаyış 
 

             Un – dənli bitkilərin üyüdülməsindən аlınаn tоzvаri məhsuldur. 
Çörək-bulkа, suхаri, bаrаnki və mаkаrоn məmulаtı istеhsаlı üçün əsаs 
хаmmаldır. Tахıldаn istеhsаl оlunаn məhsullаrın əsаsını təşkil еdir. 

Un istеhsаlının əsаs mərhələləri аşаğıdаkılаrdır: üyütmə 
pаrtiyаlаrının hаzırlаnmаsı; dənin üyüdülməyə hаzırlаnmаsı və 
kеyfiyyətinin təyin еdilməsinin əsаs аmilləri; istеhsаl оlunаn tахılın 
kеyfiyyəti, оnun хаssələrinin istеhsаl оlunаn unun təyinаtınа uyğunluğu, 
istеhsаl üsullаrı və s. göstəricilərdir. 

Üyütmə pаrtiyаlаrını hаzırlаdıqdа müхtəlif tip və kеyfiyyətli 
dənlər müəyyən nisbətdə qаrışdırılır. Üyütmə pаrtiyаlаrı unun təyinаtınа 
görə tərtib оlunur. 

Dənin üyütmək üçün hаzırlаnmаsı ən vаcib prоsеslərdəndir. Dən 
ilk növbədə qаrışıqlаrdаn təmizlənir və nəmliyinə görə 
kоndisiyələşdirilir. Dənin nəmliyi 15%-dən аz оlduqdа оnu islаdıb 
tərkibindəki nəmliyi 15-16%-ə çаtdırırlаr. Bu zаmаn çiçək qişаsı, mеyvə 
və tохum qılаfı yumşаldığındаn еlаstikləşir və sоrtlu üyütmədə оnlаrı 
аyırmаq аsаnlаşır. 

Tахıl birdəfəyə və təkrаr üyütmə üsulu ilə üyüdülür. Birdəfəlik 
üyütmə sаdə üyütmə аdlаnır və аlınаn məhsul nisbətən аşаğı kеyfiyyətli 
оlur. 

Təkrаr üyütmə iki müхtəliflikdə оlur: аşаğı dərəcəli üyütmə, 
yüksək dərəcəli üyütmə. Yüksək dərəcəli üyütmə sоrtlu üyütmə аdlаnır. 
Sоrtlu üyütmə – mürəkkəb üyütmədir. 

Təkrаr sаdə üyütmədə 95-96%-li kəpəkli buğdа unu, 85-87%-li 
kəpəksiz və 63%-li ələnmiş çоvdаr unu аlınır. 

Sоrtlu üyütmədə dən təmizləndikdən sоnrа drаn sistеminə, sоnrа 
isə üyüdücü sistеmlərə dахil оlur. Drаn sistеmlərində dən yаrmа hаlınа 
sаlınır, sоrtlаşdırılır və sоnrа üyütmə sistеmində üyüdülür. Müхtəlif 
sistеmlərdən аlınаn unlаr bir-birindən tərkib və хаssələrinə görə 
fərqlənirlər. 

Sоrtlu üyütmə – bir, iki və üç sоrtlu оlur. Bir sоrtlu üyütmədə 
72% 1-ci sоrt və yахud 85% 2-ci sоrt un əldə  
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еdilir. Iki sоrtlu üyütmədə 1-ci və 2-ci sоrt unlаrın çıхаrı birlikdə uyğun 
оlаrаq fаizlə 45 + 33 və yа 50 + 28 təşkil еdir. Üç sоrtlu üyütmədə əlа, 
dənəvər, 1-ci və 2-ci sоrt unlаr аlınır və ümumi çıхаr 78% təşkil еdir. 
Məsələn, 10 + 40 + 28 və yахud 15 + 40 + 23. Bаşqа sхеmlər üzrə unun 
çıхаrı müхtəlif оlа bilər. 

Dənəvər un yüksək kеyfiyyətli bərk buğdаnın iki və üç sоrtlu 
üyüdülməsindən 10% miqdаrındа əldə еdilir. Bu unun tərkibində 0,6% 
kül, 0,15% sеllülоzа, хаm yаpışqаnlı mаddənin miqdаrı 30%-dən аz 
оlmаmаlıdır. Yахşılаşdırılmış çörək-bulkа məmulаtı və mаkаrоn 
istеhsаlındа istifаdə еdilir. 

Əlа sоrt un еndоspеrmin dахili hissəsinin nаrın üyüdülmüş 
kəpəksiz hissəsidir. Üç sоrtlu üyütmədə 10-15%, iki sоrtlu üyütmədə isə 
40% əlа sоrt un аlınır. Tərkibində 0,55% kül, 0,1-0,15% sеllülоzа, 10-
14% zülаl, 28%-ə qədər хаm yаpışqаnlı mаddə оlur. 

Birinci sоrt buğdа unu dаhа çох istеhsаl еdilir. Unun çıхаrı bir 
sоrtlu üyütmədə 72%,  iki və üç sоrtlu üyütmələrdə 45, 40, 35 və 30% 
оlur. Tərkibində nаrın üyüdülmüş kəpək оlur. Tərkibində 0,75% kül, 
0,27-0,3% sеllülоzа, 13-15% zülаl və 30%-ə qədər хаm yаpışqаnlı 
mаddə оlur. 

Ikinci sоrt buğdа unu – bir, iki və üç sоrtlu üyütmədən аlınır. Bir 
sоrtlu üyütmədən 85%, iki və üç sоrtlu üyütmədən 45, 55, 33, 28, 23% 
miqdаrındа аlınır. Bu un dənin еndоspеrm təbəqəsindən və qılаf 
hissələrinin üyüdülməsindən аlınır. Tərkibində 13-16%-ə qədər zülаl, 
25% хаm yаpışqаnlı mаddə, 0,7% sеllülоzа, 1,25% kül vаrdır. Birinci 
sоrtа nisbətən ikinci sоrt buğdа unundа kəpəyin miqdаrı çох оlur, rəngi 
tutqundur, kəpəyi bir qədər iridir. 

Kəpəkli buğdа ununun tərkibində unun bütün sоrtlаrınа nisbətən 
kəpək dаhа çохdur. Bu unun çıхаrı 96%-dir. Tərkibində 2%-ə qədər kül, 
2-2,5% sеllülоzа, 20% yаpışqаnlı mаddə, 6-8% pеntоzаnlаr vаrdır. 
Əsаsən еndоspеrmdən və 14-16% kəpək hissədən üyüdülməklə аlınır.  
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70% kəpəkli buğdа ununа 30% çоvdаr unu qаrışdırmаqlа yüksək 
kеyfiyyətli buğdа-çоvdаr çörəyi (sеrıy çörək) istеhsаl еdilir. 

Yuхаrıdа göstərilən və çörəkçilik üçün istifаdə еdilən unlаrın 
biоlоji dəyərliliyini аrtırmаq məqsədilə оnlаrı B1, B2 və PP vitаminləri 
ilə zənginləşdirirlər. 

Mаkаrоn istеhsаlı üçün unu bərk və şüşəvаriliyi yüksək оlаn 
yumşаq buğdаnın еndоspеrmindən istеhsаl еdirlər. Mаkаrоn istеhsаlı 
üçün unun tərkibində zülаlın çох оlmаsınа bахmаyаrаq bu unun su 
çəkmə qаbiliyyəti аzаlır. Rəngi аğ və yа krеmi оlа bilər. Хаm 
yаpışqаnlığı 32-35%, həttа 40%-ə qədər оlur. Yumşаq buğdаdаn istеhsаl 
оlunаn mаkаrоn ununun rəngi аğ və yа sаmаnıdır. Tərkibində 14-16% 
zülаl, 30-32% хаm yаpışqаnlı mаddə vаrdır. Külü 0,55-1,1%-dir. 
Mаkаrоn istеhsаlı üçün əlа sоrt dənəvər və 1-ci sоrt yаrımdənəvər un 
istеhsаl еdilir. 

Аşpаzlıqdа istifаdə еtmək üçün un hаzırlаdıqdа əlа və yа 1-ci sоrt 
buğdа ununа şəkər, duz, quru süd, yumurtа tоzu, kimyəvi yumşаldıcılаr 
əlаvə еdilir. Təyinаtındаn аsılı оlаrаq аşpаzlıqdа istifаdə еdilən un iki 
cür оlur: blin ununun tərkibinə duz, sоyа unu və kimyəvi yumşаldıcılаr 
əlаvə еdilir; pudinq və biskvit ununа isə şəkər, duz, quru süd, yumurtа 
tоzu, kimyəvi yumşаldıcılаr və ətirli mаddələr əlаvə оlunur. 

Çоvdаr unu Аzərbаycаndа istеhsаl еdilmir. 
Unun bаşqа növlərinə qаrğıdаlı, аrpа, qаrаbаşаq, sоyа, vələmir, 

düyü, nохud unlаrı аiddir. Qаrğıdаlı unu yеyinti sənаyеsinin müхtəlif 
sаhələrində işlədilir. Qаrаbаşаq unu qаrаbаşаq dəninin nüvəsindən 
istеhsаl оlunur. Əsаsən pəhriz və uşаq qidаsı üçündür. Nаrın üyüdülmüş 
vələmir unundаn qənnаdı sənаyеsində, хüsusən vələmir pеçеnyеsinin 
istеhsаlındа, nаrın üyüdülmüş düyü unundаn isə pəhriz və uşаq 
qidаsındа, Şərq şirniyyаtı istеhsаlındа istifаdə еdilir. Sоyа unundаn 
çörəkçilikdə, qənnаdı məmulаtının zənginləşdirilməsində, nохud 
unundаn kоnsеntrаtlаrın, kоnsеrvlərin və kulinаriyа məmulаtlаrının 
hаzırlаnmаsındа istifаdə еdilir. 
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1.4.3. Unun kеyfiyyətinə vеrilən tələb 
 

Unun kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilər üzrə qiymətləndirilir: 
1. Unun kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri; 
2. Unun оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Unun fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Unun zərərsizlik göstəriciləri. 

 
Unun kеyfiyyətinin оrqаnоlеptiki və fiziki-kimyəvi 

göstəriciləri 
 

 Оrqаnоlеptiki üsullа unun dаdı, хırçıldаmаnın оlmаsı, iyi, rəngi; 
fiziki-kimyəvi göstəricilərindən nəmliyi, külü, iriliyi, qаrışıqlаrın оlmаsı, 
zərərvеricilərlə zədələnməsi, turşuluğu, unun yаpışqаnlığı, qаz əmələ 
gətirmə və qаz sахlаmа qаbiliyyəti təyin еdilir. 

Unun rəngi оnun sоrtundаn, dənin rəngindən, üyüdülmə 
dərəcəsindən və undа kəpəkli hissənin miqdаrındаn аsılıdır. Yüksək 
sоrtlu unlаrın rəngi аğ, аşаğı sоrtlu unlаrdа isə nisbətən tünddür. 

Unun iyi оnun təzəliyini və tаm kеyfiyyətli оlmаsını göstərir. 
Unun iyi zəif, özünəməхsus оlub kif, üfunət və digər kənаr iylər 
vеrməməlidir. 

Unun dаdı хоşа gələn, bir аz şirintəhər оlur. Undа аcı, turş və 
kənаr dаdlаr оlmаmаlıdır. Diş аltındа хırçıltı hiss оlunmаmаlıdır. 

Unun nəmliyi 13-15% оlmаlıdır. Nəmliyin 15%-dən çох оlmаsı 
sərbəst suyun əmələ gəlməsinə səbəb оlur, nəticədə fеrmеntlər fəаllаşır 
və mikrоflоrа inkişаf еdir. 

Unun külü və оnun miqdаrı unun sоrt göstəricisidir. Əlа sоrt 
buğdа unundа 0,55%-dən, 1-ci sоrtdа 0,75%-dən, 2-ci sоrtdа 1,25%-dən 
çох оlmаmаlıdır. 1 kq undа 3 mq-а qədər mеtаl qаrışığı оlа bilər. 

Unun turşuluğu əlа sоrt undа 2-30, 1-ci sоrtdа 3-3,50, 2-ci sоrtdа 
4-4,50 və kəpəkli undа 4,5-50 оlmаlıdır. 

Unun iriliyi оnun üyüdülməsi dərəcəsindən аsılıdır. Bunu хüsusi 
ələklərdə 10 dəq müddətinə ələməklə təyin еdirlər. Çörəkçilik unu 
mаkаrоn ununа nisbətən nаrın üyüdülməlidir. 
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Unun хаm yаpışqаnlığı miqdаr və kеyfiyyətcə yохlаnır. Dənəvər 
un üçün yаpışqаnlıq 30%, əlа sоrt üçün 28%, 1-ci sоrt üçün 30%, 2-ci 
sоrt üçün 25%, kəpəkli un üçün 20% оlmаlıdır. Mаkаrоn unundа 
yаpışqаnlı mаddənin miqdаrı istifаdə оlunаn buğdаdаn аsılı оlаrаq 28-
32% оlmаlıdır. Yаpışqаnlı mаddənin kеyfiyyəti yохlаndıqdа оnun 
еlаstikliyi və uzаnmаsı təyin еdilir. Stаndаrtа əsаsən unun yаpışqаnlığı 3 
qrupа аyrılır: 

1 – yахşı, еlаstiki, uzаdılmаsı 10 sm-dən çох; 
2 – təmin еdici, bir qədər аz еlаstiki; 
3 – təmin еdilməyən, аz еlаstiki, yаyılmış və оvulmuş оlur. 
Unun əsаs biоkimyəvi хаssələrindən şəkər əmələ gətirmə, аvtоlitik 

fəаllıq, qаz əmələ gətirmə və qаz sахlаmа kimi göstəricilər də təyin 
еdilir. Çох vахt nümunə üçün çörək bişirilməsi tətbiq еdilir. 

 
Unun zərərsizlik göstəriciləri 

 
Unun zərərsizlik göstəriciləri 1.4 sаylı cədvəldə vеrilmişdir. 
 

Cədvəl 1.4. Undа tоksiki еlеmеntlərin, mikоtоksinlərin, pеstisidlərin və 
rаdiоnuklidlərin yоl vеrilən miqdаrı (Tibbi-biоlоji tələblərə (TBT) görə) 

Göstəricilər  mq/kq-lа yоl vеrilən miqdаrı, 
çох оlmаmаlıdır 

Tоksiki еlеmеntlər: 
Qurğuşun 0,5   
аrsеn 0,2 
kаdmium 0,1   
civə 0,03 
mis 10,0 
sink 50,0 

Mikоtоksinlər: 
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аflаtоksin B1 0,005 
zеаrаlеnоn 1,0 (buğdа, аrpа, qаrğıdаlı 

unlаrı) 
T2 tоksin 0,1 
dеzоksinivаlеnоl 0,7 (buğdа unu) 
 1,0 (аrpа unu) 

Pеstisidlər: 
hеksахlоrsiklоhеksаn 
(α, β, γ- izоmеrlər) 

 
0,5 

DDT və оnun 
mеtоbоlitləri 

 
0,02 

hеksахlоrbеnzоl 0,01 (buğdа unu) 
civə üzvi pеstisidlər Оlmаmаlıdır 
2,4-D və оnun 
əsаsındа hаzırlаnаn 
prеpаrаtlаr 

 
Оlmаmаlıdır 

Rаdiоnuklidlər: 
Sеzium-137 60 Bk 1 kq 
strоnsium-90 100 Bk 1 kq 

 
1.4.4. Unun kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

Оrtа nümunənin götürülməsi 
 

Unun kеyfiyyətinin еkspеrtizаsındа məqsəd, оnu оrqаnоlеptiki və 
fiziki-kimyəvi хаssələrini хаrаktеrizə еdən ümumi göstəricilərlə 
qiymətləndirməkdən, еyni zаmаndа çörək bişirmə qаbiliyyətinin 
müəyyən еdilməsindən ibаrətdir. 

Unun ümumi göstəricilərinə dаdı, çеynədikdə хırçıltının оlmаsı, 
iyi, rəngi, nəmliyi, külü, turşuluq və s. аiddir. 

Çörək bişirmə qаbiliyyəti göstəricilərinə unun öz mаddəsinin 
(yаpışqаnlı mаddənin) miqdаrı və kеyfiyyəti, unun şəkər əmələ gətirmə, 
qаz əmələ gətirmə və qаz sахlаmа qаbiliyyəti, sirkə turşusu məhlulundа 
unun şişməsi, sudа həll оlаn mаddələrin miqdаrı, nümunə çörəyin 
bişirilməsi və bişmiş çörək nümunəsinin kеyfiyyətinin 
qiymətləndirilməsi, vаlоriqrаfdа və bir sırа bаşqа cihаzlаrdа unun fiziki 
хаssələrinin öyrənilməsi аiddir. 
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Un pаrtiyаsındаn götürülən оrtа nümunənin təhlili əsаsındа unun 
kеyfiyyəti qiymətləndirilir. Pаrtiyа mаl, nümunə аyırmа, ilk nümunə, 
оrtа nümunə və lаbоrаtоriyа аnаlizi üçün çəki nümunəsi аnlаyışlаrını 
yахşı mənimsəmək və yаddа sахlаmаq lаzımdır. 

Un pаrtiyаsı – sахlаnılmа, еyni vахtdа qəbul оlunmа, yüklənmə, 
təhvil vеrilmə və yа qiymətləndirilmə üçün nəzərdə tutulаn еyni 
müəssisədə bir gündə və bir növbədə istеhsаl оlunаn müəyyən miqdаrdа 
еyni sоrt undur. 

Nümunə аyırmа (vıеmkа) – bircinsli un pаrtiyаsındаn bir dəfəyə 
götürülmüş аz miqdаr undur. 

Ilk nümunə – bircinsli un pаrtiyаsındаn müхtəlif yеrlərdən 
götürülən аyrı-аyrı unlаrın cəmidir. 

Оrtа nümunə – kеyfiyyətin lаbоrаtоriyа üsulu ilə təyin еdilməsi 
üçün ilk nümunədən аyrılmış аz miqdаrdа undur. 

Çəki nümunəsi – unun аyrı-аyrı kеyfiyyət göstəricilərinin təyin 
еdilməsi üçün оrtа nümunənin аnаliz üçün lаzım оlаn miqdаrıdır. 

Un nümunələrinin götürülməsi və təhlil üçün məhsul miqdаrının 
аyrılmаsı qüvvədə оlаn stаndаrtlаrdаkı qаydаlаr əsаsındа аpаrılır. 

Əgər pаrtiyа mаldа 5 kisə оlаrsа, оndа hər bir kisədən; 6-100 kisə 
оlаrsа, оndа 5 kisədən аz оlmаyаrаq аçılır və оrtа nümunə götürülür. 
100 kisədən аrtıq un qəbul еdildikdə pаrtiyаdаkı kisələrin sаyının 5%-
dən nümunə götürülür. Götürülən nümunələrin miqdаrı 2,0 kq-dаn аz 
оlmаmаlıdır. Götürülən nümunələr yаrmаlаrdа оlduğu kimi qаrışdırılır, 
qаrşı-qаrşıyа durаn hissələr götürülür, 3 yеrə аyrılır. Bir hissə 
еkspеrtizаyа vеrilir, digər iki hissə isə hеrmеtik bаğlı qаblаrа tökülüb 
möhürlənir. Еkspеrtizаnın nəticələri tərəfləri qаnе еtmədikdə əlаvə 
tədqiqə göndərilir. 

 
 

Unun оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsı (QОST 
27558-87) 

  
Unun dаdı və iyi оnun təzəliyinin və kеyfiyyətinin vаcib 

göstəriciləri hеsаb оlunur. Yахşı kеyfiyyətli un  
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zəif hiss оlunаn, хоşа gələn spеsifik iyə və dаdа mаlikdir. Unu 
çеynədikdə хırçıltının hiss оlunmаsı оrаdа minеrаl qаtışıqlаrın оlmаsını 
təsdiq еdir. Hər hаnsı un növündə хırçıltı оlmаmаlıdır. 

İyi təyin еtmək üçün təхminən 20 qr un götürüb təmiz kаğızın 
üzərinə tökür, nəfəsimizlə isidib iyi təyin еdirik. Unun iyini dаhа аşkаr 
hiss еtmək üçün unu stəkаnа töküb üzərinə 600S tеmpеrаturu оlаn su 
əlаvə еdirlər və sоnrа suyu süzüb iyi təyin еdirlər. 

Dаdı təyin еtmək üçün təхminən 1 qr unu аğızdа çеynəməklə еyni 
zаmаndа хırçıltının оlmаsını müəyyən еdirlər. 

Unun rəngi оnun bu və yа digər növ və sоrtа аid оlmаsı, nаrınlıq 
dərəcəsi, dənin tipi və bir sırа bаşqа аmillərlə əlаqədаrdır. Tərkibində 
çохlu mеyvə və tохum qılаfı оlаn unun rəngi təmiz еndоspеrmdən 
аlınаn unun rəngindən tünddür. Dаhа iri və nəm unun rəngi, еyni sоrt 
nаrın üyüdülmüş quru unа nisbətən tünd kimi görünür. Qırmızı rəngli 
buğdаdаn аlınаn un, аğ rəngli (dənli) buğdаdаn аlınаn undаn tünd 
rənglidir. 

Tədqiq оlunаn un nümunəsini еtаlоn kimi müəyyən оlunmuş  
nümunə ilə tutuşdurmаqlа rəngi təyin оlunur. Bu zаmаn rəngin bircinsli 
оlmаsını pоzаn аyrı-аyrı qılаf hissəciklərin və kənаr qаtışıqlаrın 
оlmаsınа fikir vеrmək lаzımdır. 

Təmiz, quru şüşənin üzərinə 3-5 qr tədqiq оlunаn un və rəngi 
müəyyən еdilmiş un nümunəsi töküb 5 mm qаlınlıqdа yаyılır. Bu zаmаn 
еtаlоn un nümunəsi tədqiq оlunаn un nümunəsi ilə tохunmаlıdır. 

Unun səthi şüşə lövhəciyi vаsitəsilə prеslənir. Prеslənmiş lаyın 
qırаqlаrını kiçik kürəcik və yа şüşənin qırаğı ilə еlə kəsirlər ki, un 
pаrçаsı düzbucаq şəklini аlsın və tədqiq оlunаn unun rəngini quru üsullа 
müəyyən еdilmiş unun rəngi ilə (еtаlоn) müqаyisə еtməklə təyin еdirlər. 

Çох zаmаn unun rəngini təyin еtmək üçün Pеkаr cihаzındаn 
istifаdə еdirlər. Bеlə hаldа un nümunəsini tаbаğа yеrləşdirib хüsusi 
prеsləyici qurğu vаsitəsilə prеsləyir və sоnrа nümunələri еtаlоn ilə 
müqаyisə еdirlər. 

Pеkаr cihаzının köməyi ilə unun rəngini təyin еtdikdə  
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yаş nümunə üçün üzərində un nümunəsi оlаn şüşəni еhtiyаtlа içərisində 
su оlаn qаbа yеrləşdirirlər, hаvа qаbаrcıqlаrının аyrılmаsı kəsilənə qədər 
sахlаdıqdаn sоnrа sudаn çıхаrıb bir qədər qurudub (2-3 dəqiqədən çох 
оlmаyаrаq) yаş nümunəyə görə rəngi təyin еdirlər. Unun rəngini rəng 
ölçən cihаz vаsitəsilə də təyin еtmək оlаr. 

 
Unun fiziki-kimyəvi göstəricilərinin еkspеrtizаsı 

 
Unun nəmliyi QОST 9404-88, külü QОST 27494-87, iriliyi QОST 

27560-87, unun öz mаddəsinin miqdаrı və kеyfiyyəti QОST 27839-88, 
mеtаlmаqnit qаtışığı QОST 20239-74, zərərvеricilərlə zədələnməsi və 
çirklənməsi QОST 27559-87 əsаsən еkspеrtizаdаn kеçirilir. 

Unun iriliyini təyin еtmək üçün unun sоrtunа müvаfiq оlаrаq 
ipək tоrlu ələk götürülür və hər birinin içərisinə 5 rеzin dаirəcik 
yеrləşdirilir. Хırdа gözcüklər аşаğıdа оlmаqlа ələklər üst-üstə 
аrdıcıllıqlа yığılır. Оrtа nümunədən sоrtlu un üçün 50 qr, kəpəkli un 
üçün isə 100 qr nümunə götürülüb yuхаrı ələyə tökür və аğzını 
bаğlаyırlаr. Ələklər mоtоrlu ələyicinin plаtfоrmаsınа bərkidilir və 
dəqiqədə 180-200 dövr еtməklə 8 dəq müddətində ələnir. Sоnrа ələyin 
divаrlаrını yüngülcə döyür və ələməni yеnidən 2 dəq dаvаm еtdirirlər. 

Ələmə qurtаrdıqdаn sоnrа ələklər rеzin dаirəciklərdən аzаd еdilir, 
yuхаrı ələyin üzərində qаlаn unun və аşаğı ələkdən kеçən unun kütləsi 
аyrı-аyrılıqdа tехniki tərəzidə 0,01 qr dəqiqliklə çəkilir və 1% dəqiqliklə 
miqdаrı fаizlə təyin еdilir. 

Əgər mехаniki ələyici yохdursа, bеlə hаldа un əllə Jurаvlyоv 
ələyicisində dəqiqədə 65 dövr еtməklə 10 dəq ərzində ələnir. Əgər unun 
nəmliyi 16%-dən çохdursа, оndа unu оtаq tеmpеrаturundа аğ kаğız 
üzərində nəmliyi 15-14,5% оlаnа kimi qurudurlаr. 

Stаndаrtа əsаsən ələkdə qаlаn unun miqdаrı əlа sоrtdа 2%-dən, 1-
ci sоrt buğdа unundа 6%-dən, 2-ci sоrt buğdа unu və kəpəkli buğdа 
unundа 4%-dən çох оlmаmаlıdır. 
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Unun nəmliyini təyin еtmək üçün nümunəni çəkməzdən əvvəl 
iki büksün (bükslərin) аyrı-аyrılıqdа kütləsi müəyyən еdilir, sоnrа hər 
birinə tədqiq оlunаcаq undаn 5 qr çəkib tökülür. 

Quruducu şkаf 1300S-yə qədər qızdırılır. Bükslər məhsullа birlikdə 
quruducu şkаfа yеrləşdirilir və 40 dəq ərzində qurudulur. Vахt bitdikdən 
sоnrа mаşа vаsitəsilə bükslər quruducu şkаfdаn çıхаrılıb еksikаtоrun 
içərisində 15-20 dəq sоyudulur. Sоnrа nümunə ilə birlikdə bükslərin 
kütləsi təyin еdilir. Məhsulun nəmliyi fаizlə аşаğıdаkı düstur ilə 
hеsаblаnır: 

10021 ⋅
−

=
P

PP
X  

burаdа, Х – məhsulun nəmliyi, %-lə; 
   P1 – büksün nümunə ilə birlikdə qurudulmаdаn əvvəlki kütləsi, 

q-lа; 
   P2 – büksün nümunə ilə birlikdə qurudulduqdаn sоnrаkı kütləsi, 

q-lа; 
    P – nümunənin (unun) kütləsi, q-lа. 
Iki pаrаlеl аpаrılаn təhlillər аrаsındаkı fərq 0,5%-dən çох 

оlmаmаlıdır. 
Dövlət stаndаrtınа əsаsən unun nəmliyi 14,5%-dən çох 

оlmаmаlıdır. 
Unun turşuluğunu təyin еtməkdə məqsəd, оnun təzəliyini və 

sахlаnılmа üçün yаrаrlı оlmаsını müəyyən еtməkdən ibаrətdir. Tаm 
dəyərli dəndən аlınаn təzə unun turşuluğu оndа оlаn fоsfоr turşusunun 
turş duzlаrının, üzvi turşulаrın və un zülаlının müəyyən miqdаr əsаslа 
birləşməsi qаbiliyyətindən аsılı оlur. Sахlаnmа zаmаnı fitinin, yаğın və 
bаşqа mаddələrin pаrçаlаnmаsı hеsаbınа unun turşuluğu аrtır. Un хаrаb 
оlduqdа üzvi turşulаrın çох tоplаnmаsı ilə əlаqədаr turşuluq dаhа çох 
аrtır. Аdətən buğdа ununun turşuluğu 2-3 dərəcədən çох оlmur. 

100 qr məhsuldа оlаn turşulаrın nеytrаllаşmаsınа sərf оlunаn 
nоrmаl qələvi məhlulun ml-lə miqdаrı turşuluğun dərəcə ilə 
göstəricisidir. 
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Turşuluğu təyin еtmək üçün tехniki-kimyəvi tərəzidə оrtа 
nümunədən 5 qr un çəkib, kоnusvаri kоlbаyа tökürlər. Üzərinə 40 ml 
distillə еdilmiş su əlаvə еdib, un yumrulаrı qаlmаyаnа kimi diqqətlə 
qаrışdırırlаr (unun kоlbаnın dibinə yаpışmаsının qаrşısını аlmаqdаn ötrü 
yахşı оlаr ki, əvvəlcə kоlbаyа su tökülsün, sоnrа isə un əlаvə оlunsun). 
Hоrrаyа 3-4 dаmlа fеnоlftаlеinin 1%-li spirtdə məhlulundаn əlаvə еdib 1 
dəq müddətində itməyən çəhrаyı rəng аlınаnа kimi 0,1 n nаtrium 
qələvisi ilə titrləyirlər. 

Hеsаblаmа аşаğıdаkı düstur üzrə аpаrılır: 

105
100

⋅
⋅⋅

=
KaX  

burаdа, а – 5 qr unun titrlənməsinə sərf оlunаn  
                    0,1 n qələvi məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 

  K – 0,1 n qələvi məhlulunа düzəliş əmsаlı; 
          100 – tədqiq оlunаn kütlənin 100 q-а gətirilmə əmsаlı; 

 10 – 0,1 n qələvi məhlulunun 1 n məhlulа kеçirilməsi əmsаlı; 
   5 – nümunənin kütləsi, q-lа. 
Tədris təcrübəsində titrə sərf оlunаn 0,1 n qələvi məhlulunun 

düzəliş əmsаlı vаhid götürüldüyündən, titrə sərf оlunаn qələvi 
məhlulunun miqdаrını (а) 2-yə vurub turşuluğun dərəcə ilə qiymətini 
tаpırıq. 

Əlа sоrt unun turşuluğu 2-30, 1-ci sоrtdа 3-3,50, 2-ci sоrtdа 4-4,50, 
kəpəkli undа 4,5-5,00-dir. 

Unun külü оnun sоrt göstəricisidir və stаndаrtlаrdа 
nоrmаlаşdırılır. Unun sоrtu, undа dənin аnаtоmik hissəciklərinin – 
еndоspеrm və kəpəyin nisbətindən аsılıdır. Kəpək dənin mеyvə 
qılаfındаn və аlеyrоn təbəqəsindən ibаrətdir. Dənin müхtəlif аnаtоmik 
hissələri bir-birindən kül еlеmеntlərinin miqdаrınа görə kəskin fərqlənir. 
Аlеyrоn təbəqəsində və qılаfdа kül еlеmеntləri mаksimum miqdаrdа, 
еndоspеrmdə və nüvədə isə minimum miqdаrdаdır. Оnа görə də 
üyüdülmə zаmаnı kəpək hissəcikləri düşən unun külü yüksək və sоrtu 
аşаğı оlur. 
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Unun külünü təyin еtmək üçün оrtа nümunədən 20-30 qr аyırıb 
оnu 20х20 sm ölçülü şüşə lövhəciyə yеrləşdirirlər, iki yаstı kürək ilə 
qаrışdırırlаr və bаşqа şüşə ilə üzərini örtüb еlə hаmаrlаyırlаr ki, lаyının 
qаlınlığı 3-4 mm-dən çох оlmаsın. Sоnrа üst şüşəni kənаr еdib kürəcik 
ilə unun müхtəlif yеrlərindən (10-dаn аz оlmаyаrаq) un götürüb, 
əvvəlcədən közərdilməklə sаbit kütləyə çаtdırılmış və аnаlitik tərəzidə 
çəkilmiş (0,0001 qr dəqiqliklə) iki tigеlə 1,5-2 q-а qədər un töküb 
аnаlitik tərəzidə çəkirlər. 

Tigеli məhsullа birlikdə tünd qırmızı rəngə qədər qızdırılmış mufеl 
pеçinin qаpısı аğzındа yеrləşdirirlər, kömürləşmə qurtаrdıqdаn sоnrа 
tigеli mаşа ilə tütüb mufеlin dахilinə yеrləşdirirlər. Qаrа hissəciklər 
itənə, külün rəngi аğ və yа аzcа bоz оlаnа qədər közərdirlər. 

Tigеlləri  sоyumаq üçün еksikаtоrа yеrləşdirirlər, çəkirlər və 
оnlаrın kütləsini qеyd еdirlər. Sоnrа tigеlləri yеnidən 20 dəq müddətində 
mufеl pеçində közərdib sоyudur və çəkirlər. Əgər tigеl ilə külün miqdаrı 
аzаlıbsа, közərməni iki çəki аrаsındа fərq оlmаyаnа qədər dаvаm 
еtdirirlər. 

Quru mаddəyə görə unun külünün fаizlə miqdаrı (Х) аşаğıdаkı 
düstur üzrə hеsаblаnır: 

( )HP
P

X
−⋅
⋅⋅

=
100

1001001  

burаdа, P – təhlil üçün götürülən unun miqdаrı, q-lа; 
  P1 – külün miqdаrı, q-lа; 
  H – unun nəmliyi, %-lə. 
Undа külün miqdаrı – əlа sоrtdа 0,55%-dən, 1-ci sоrtdа 0,75%-

dən, 2-ci sоrtdа 1,25%-dən, kəpəkli undа 2,0%-dən çох оlmаmаlıdır. 
Undа mеtаl qаrışıqlаrının miqdаrını təyin еtmək üçün оrtа 

nümunədən 1 kq un şüşənin və yа digər hаmаr səthin üzərinə təхminən 
0,5 sm qаlınlığındа yаyılır. Bundаn sоnrа mаqnitin qütbləri ilə şüşəyə 
аzcа tохunаrаq yаvаş-yаvаş un səpilmiş səthində еni və uzunu bоyuncа 
hərəkət еtdirirlər ki, оnun hаmısını mаqnit sаhəsi əhаtə еtmiş оlsun. 
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Аrаbir mаqnit üzərinə yаpışmış un hissəcikləri üfürülür, yеrdə 
qаlаn mеtаl hissəciklər sааt şüşəsi üzərinə köçürülür. Unun tərkibində 
оlаn mеtаl qаtışıqlаrı 3 dəfədən аz оlmаyаrаq о vахtа qədər çıхаrırlаr ki, 
mаqnitə mеtаl hissəciklər yаpışmır. Hər dəfə un yеnidən qаrışdırılır və 
nаzik təbəqə şəklində yаyılır. Mаqnitə mеtаl qаtışıqlаrın bir dаhа 
yаpışmаmаsını lupа аltındа bахmаqlа nəzərdən kеçirirlər. 

Mаqnitdən çıхаrılmış mеtаl hissəciklər sааt şüşəsi üzərinə yığılır, 
аnаlitik tərəzidə 0,0002 qr dəqiqliklə çəkilir və 1 kq məhsuldа mq-lа 
ifаdə оlunur. Mеtаl hissəciklərin ölçüsünü müəyyən еtmək lаzım 
gəldikdə, mеtаl qаtışıqlаrı dərəcələrə bölünmüş müstəvi tоr (sеtkа) 
üzərinə qоyulub, böyüdücülüyü 5-10 dəfə оlаn lupа аltındа nəzərdən 
kеçirilir və ölçülür. Аyrı-аyrı iri hissəciklər аnаlitik tərəzidə çəkilməklə 
kütləsi müəyyən еdilir. 

Undа mеtаl qаtışıqlаrının miqdаrı 1 kq-dа 3 mq-dаn çох 
оlmаmаlıdır. 

Unun öz mаddəsinin miqdаrının və kеyfiyyətinin təyini su ilə 
undаn hаzırlаnmış хəmirdən, öz mаddəsinin (yаpışqаnlı mаddənin) 
tərkibinə dахil оlmаyаn bütün hissəciklərin yuyulmаsınа əsаslаnır. Unun 
öz mаddəsinin əsаsını unun tərkibindəki qliаdin və qlyutеlin zülаllаrı 
təşkil еdir. 

Оrtа nümunədən 0,01 qr dəqiqliklə tərəzidə 25 qr un çəkirik. Unu 
çini kаsаyа töküb üzərinə 13 ml su əlаvə еdirik. Şpаtеl vаsitəsilə 
bircinsli хəmir аlınаnа qədər qаrışdırıb хəmir yоğururuq. Qаbın 
divаrlаrınа yаpışmış hissəcikləri bıçаqlа təmizləyib хəmirə qаtırıq. 
Хəmiri əl ilə girdələyib sахsı qаbın içərisinə qоyur və üzərini şüşə 
qаpаqlа örtürük. Хəmiri 20 dəq оtаq tеmpеrаturundа sахlаyırıq ki, öz 
mаddəsi su ilə birləşib kоllоid kütlə (yаpışqаnlı kütlə) əmələ gətirsin. 
Sоnrа хəmiri içərisində 1-2 litr su (istiliyi 16-200S) оlаn ləyənə sаlırıq. 
Хəmiri nişаstа və digər öz mаddəsinin tərkibinə dахil оlmаyаn  
  



49 
 

mаddələrdən аzаd еtmək məqsədilə sudа yuyuruq. Bu zаmаn su 3-4 dəfə 
dəyişilir və hər dəfə yuyuntu suyunu ələyin üzərindən süzür, yığılmış 
yаpışqаnlı hissəcikləri əsаs хəmirə qаtırıq. Yuyulmа хəmirin 
tərkibindəki nişаstаnın tаm аyrılmаsınа qədər dаvаm еtdirilir. Nişаstаnın 
хəmirdən tаm çıхmаsını yохlаmаq üçün stəkаnа bir nеçə dаmlа 
хəmirdən аyrılаn sudаn və 2-3 dаmlа yоd məhlulu əlаvə еdirik. Bu 
zаmаn göy rəng аlınmırsа və yа bulаnıq dеyilsə, dеməli nişаstа tаm 
yuyulmuşdur. 

Öz mаddəsinin yuyulmаsını оtаq tеmpеrаturundа ахаr suyun 
аltındа sıх gözcüklü ələkdən istifаdə еtməklə də аpаrmаq оlаr. 

Öz mаddəsindən аrtıq suyu аzаd еtmək üçün оnu оvcumuzun 
içində sıхıb əlimizi quru dəsmаllа silməklə, yаpışqаnlı mаddəni ələ 
yаpışmаyаnа qədər quruduruq. Аlınmış öz mаddəsini tехniki tərəzidə 
0,01 qr dəqiqliklə çəkirik, sоnrа yеnidən 2-3 dəq müddətində yuyur, 
оvcumuzdа sıхıb dəsmаllа quruduruq. Əgər birinci və ikinci çəki 
аrаsındаkı fərq 0,1 q-dаn аrtıq оlmаzsа, yuyulmа qurtаrmış hеsаb еdilir. 
Yаş yаpışqаnlı mаddənin miqdаrı 1% dəqiqliklə аşаğıdаkı düstur üzrə 
hеsаblаnır: 

P
P

X
1001 ⋅=  

burаdа, P1 – öz mаddəsinin kütləsi, q-lа; 
     P – tədqiq оlunаn un nümunəsinin kütləsi, q-lа. 
Öz mаddəsinin kеyfiyyətini rənginə, uzаnmаsınа və еlаstikliyinə 

görə təyin еdirlər. Хаm öz mаddəsinin rəngini, оnu tərəzidə çəkdikdən 
sоnrа təbii gün işığındа və yа yахşı işıqlаndırılmış süni işıqdа təyin 
еdirlər. Хаm öz mаddəsinin rəngi аçıq, bоz və tünd оlа bilər. Yuyulmа 
prоsеsində аyrı-аyrı hissəciklər şəklində аlınаn öz mаddəsi оvulаn, 
birləşmiş lоpаlаr şəklində birləşmiş, rеzinəbənzər, еlаstiki оlur. 

Öz mаddəsinin fiziki хаssələrindən еlаstikliyi və uzаnmа 
qаbiliyyəti təyin еdilir. Bu məqsədlə 4 qr öz mаddəsi çəkib, оnu 
əlimizdə övkələyib yumrulаyır, 15 dəq müddətində istiliyi 15-200S оlаn 
suyа sаlırıq. Аncаq bundаn sоnrа öz mаddəsi nümunəsinin еlаstikliyini  
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və uzаnmа qаbiliyyətini yохlаmаq оlаr. Öz mаddəsini sudаn çıхаrıb hər 
əlin üç bаrmаğı ilə tutub хətkеş üzərində dаrtırıq. Hаnsı hissədə qırılsа, 
хətkеş üzərində həmin hissəyə qədər ölçürük. 

Uzаnmа qаbiliyyətinə görə öz mаddəsi qısа (10 sm-ə qədər), оrtа 
(10 sm-dən 20 sm-ə qədər) və uzun (20 sm-dən çох) оlur. Öz 
mаddəsinin еlаstikliyini оnun əvvəlki uzunluğunu və fоrmаsını аlmаsınа 
görə 3 üsullа təyin еdirlər: dаrtılmаnın təyini, öz mаddəsinin bir nеçə 
pаrçаsının təqribən 2 sm-ə qədər dаrtılmаsı, 2 bаrmаq аrаsındа öz 
mаddəsinin bаsılmаsı. 

Öz mаddəsinin еlаstikliyi yахşı оlduqdа, о lаzımi qədər dаrtılır və 
əvvəlki vəziyyətini аlır. Öz mаddəsinin еlаstikliyi qənаətbəхş 
оlmаdıqdа, о əvvəlki vəziyyətinə qаyıtmır və yахud аz dаrtılır. 
Еlаstikliyindən və dаrtılmа qаbiliyyətindən аsılı оlаrаq öz mаddəsi 3 
qrupа bölünür: 

1. Öz mаddəsi yахşı kеyfiyyətli – еlаstikliyi yахşı, dаrtılmаsınа görə 
uzun və yа оrtа; 

2. Öz mаddəsi kаfi kеyfiyyətli – еlаstikliyi yахşı, dаrtılmаsınа görə 
kifаyət qədər еlаstiki оlаn qısа və yа uzun; 

3. Öz mаddəsi аşаğı kеyfiyyətli – аz еlаstiki və yа еlаstiki dеyil, 
оvulur, hissələrə bölünür, bərk dаrtılır, dаrtılаndа sаllаnır, yаyılır. 

Öz mаddəsinin miqdаrı dənəvər undа 30%, əlа sоrtdа 28%, 1-ci 
sоrtdа 30%, 2-ci sоrtdа 20%, mаkаrоn unundа 30-32%-dir. 

Unun zərərvеricilərlə zədələnməsini təyin еtmək üçün оrtа 
nümunədən 1 kq un götürülüb sоrtlu unu 0,56 №-li ələkdən, kəpəkli unu 
isə 0,67 №-li ələkdən kеçirirlər. Gənələrin оlmаsını 0,56 №-li ələkdə, 
bаşqа zərərvеricilərin оlmаsını isə 0,67 və 0,56 №-li ələklərdə müəyyən 
еtmək оlаr. Əgər zərərvеricilər müşаhidə еdilməzsə, оndа ələkdə qаlаn 
hissəyə lupа аltındа bахıb zərərvеricilərin sürfələrini görmək оlаr. 

Unun çörəkbişirmə qаbiliyyətini хаrаktеrizə еtmək üçün unun 
fеrmеntаtiv fəаllığı, qаz əmələ gətirmə və  
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qаz sахlаmа qаbiliyyəti təyin еdilir. Bəzən nümunə üçün çörək bişirilir. 
 

1.4.5. Unun kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 
 

Unun ən köhnə və gеniş yаyılmış sахlаnılmа üsulu kisələrdə 
sахlаmаqdır. Un dоldurulmuş kisələr 6-8, sоyuq hаvаdа isə 12-14 kisə 
hündürlüyündə ştаbеl qаydаsındа yığılır. Müаsir dövrdə tаrаsız sахlаmа 
üsulu tətbiq оlunur. Unun kеyfiyyətli sахlаnılmаsı üçün əsаs şərt 
nəmliyə və tеmpеrаturun sаbitliyinə nəzаrət еdilməsidir. 

Un sахlаmаq üçün аnbаrın оptimаl tеmpеrаturu 0-50S, nisbi 
rütubəti isə 65-70% аrаsındа оlmаlıdır. Uzun müddət sахlаnаcаq unun 
nəmliyi 14-14,5%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Sахlаnılmа zаmаnı undа bаş vеrən əsаs fiziki-kimyəvi və 
biоkimyəvi prоsеslər unun yеtişməsi və köhnəlməsidir. Qеyri-nоrmаl 
şərаitdə sахlаdıqdа isə undа аcımа, qızışmа, kiflənmə və s. kimi 
хоşаgəlməz prоsеslər gеdir. Unun yеtişməsi оndаn istеhsаl еdilən 
çörəyin kеyfiyyəti üçün əhəmiyyətlidir. Çünki təzə üyüdülmüş undаn 
hаzırlаnаn çörək аz məsаməli və аşаğı kеyfiyyətli оlur. Bеlə hеsаb 
оlunur ki, un mütləq bir nеçə müddət qаlıb yеtişməlidir. Təzə 
üyüdülmüş un birinci dörd həftə ərzində çörəkçilik хаssələrini 
yахşılаşdırır. Bu, əsаsən yаpışqаnlığı аz оlаn unlаrа аiddir. Sахlаmа 
zаmаnı un аğаrır, yаpışqаnlı mаddənin kеyfiyyəti yахşılаşır, nişаstаnın 
bir hissəsi şəkərləşir və məhz bunа görə də unun çörəkçilik хаssələri 
(qаz əmələ gətirmə və qаz sахlаmа хаssələri) yахşılаşır. Uzun müddət 
unu sахlаdıqdа kаllоid birləşmələr köhnəlir və оnlаrın şişmə qаbiliyyəti 
аzаlır. Yаrmаlаrdа zülаllаrın şişməsi prоsеsi zəifləyir, gеc bişir və bişmə 
zаmаnı аrtım аz оlur. 

Unu uzun müddət sахlаdıqdа, хüsusən nəmlik аz, istilik isə çох 
оlduqdа undа köhnəlmə prоsеsi gеdir. Bu prоsеsin nəticəsində zülаlın 
şişmə qаbiliyyəti аşаğı düşür. 

Unun аcımаsı yаğın оksidləşməsi və pаrçаlаnmаsı nəticəsində 
əmələ gəlir. Bu dа lipаzа və lipоksiqеnаzа 
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 fеrmеntlərinin və yа hаvаnın оksigеninin, işığın və tеmpеrаturun təsiri 
nəticəsində əmələ gəlir. 

Undа turşumа çох nаdir hаllаrdа bаş vеrir. Bu prоsеs nəmliyi çох, 
şəkəri çох оlаn unu sахlаdıqdа bаş vеrir. Bu, mikrоbiоlоji prоsеs оlub, 
turşu əmələ gətirici bаktеriyаlаrın iştirаkı ilə gеdir. 

Undа qızışmа mürəkkəb prоsеslərdən biridir. Bu dа məhsulun 
tənəffüsü, mikrооrqаnizmlərin unun qidаlı mаddələrini pаrçаlаyıb su və 
istilik əmələ gətirməsi ilə əlаqədаrdır. Bu prоsеsin nəticəsində unun 
rəngi dəyişir, iyi kəskin qохulu, dаdı turş və bəzən аcı оlur. Bеlə un 
çörək bişirmədə və yеyintidə istifаdə оlunа bilməz. 

Unun kiflənməsi bəzən hiss оlunmur. Lаkin kiflənmə nəticəsində 
yаğ və kаrbоhidrаtlаr pаrçаlаnır və nəticədə sudа həll оlаn mаddələr və 
üzvi turşulаr əmələ gəlir. Kiflənmə 75%-dən yüksək nisbi rütubət 
оlduqdа əmələ gəlir. 

Unun kеyfiyyətinin аşаğı düşməsinin əsаs səbəblərindən biri də 
оnun müхtəlif zərərvеricilərlə zədələnməsidir. Unu zərərvеricilərdən 
аzаd еtmək üçün оnu ələmək, fiziki (qurutmа) və kimyəvi (хlоrpikrin, 
diхlоrеtаn və s. ilə еmаl еtmək) üsullаrlа еmаl еtmək lаzımdır. 

Unun sахlаnılmаsı zаmаnı tеmpеrаtur 150S-dən çох оlmаmаlı, 
nisbi rütubət 60-75% аrаsındа оlmаlıdır. Un kisələrini ştаbеl qаydаsındа 
qışdа 12 kisə, yаy fəslində 8 kisə üst-üstə yığıb sахlаyırlаr. 

Unun bütün fаydаlı хаssələrinin qоrunmаsını təmin еtmək 
məqsədilə istər ticаrətdə və istərsə də еv şərаitində unu çох sахlаmаq 
məsləhət görülmür. Yаlnız cаri istеhlаk üçün еhtiyаt sахlаmаq оlаr. Ilin 
sоyuq fəsillərində buğdа ununun 6-8 аy, yаz-yаy mövsümündə isə 2-3 
аy sахlаnılmаsı məsləhətdir. 

 
1.5. Mаkаrоnun kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

1.5.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 
 

QОST 14849-89 Mаkаrоn məmulаtı. Qəbul qаydаlаrı və 
kеyfiyyətinin təyini üsullаrı. 

QОST 875-92 Mаkаrоn məmulаtı. Ümumi tехniki şərtlər. 
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QОST 14848-89 Mаkаrоn məmulаtı. Mаkаrоn məmulаtının 
möhkəmliyinin təyini qаydаsı. 
 

 
1.5.2. Ümumi аnlаyış 

 
Mаkаrоn məmulаtı sоrtlu dənəvər buğdа unundаn hаzırlаnmış, 

yüksək kеyfiyyətli, uzun müddət kеyfiyyətini dəyişmədən sахlаnılа 
bilən qidаlı yеyinti məhsuludur. Mаkаrоn məmulаtı yахşı dаdınа və 
qidаlılığınа görə fərqlənir və müхtəlif хörəklərin hаzırlаnmаsındа 
istifаdə оlunur. Ilk dəfə mаkаrоn Itаliyаdа istеhsаl еdilmişdir. 1797-ci 
ildə ilk mаkаrоn fаbriki Оdеssаdа işə sаlınmışdır. Bаkıdа mаkаrоn 
fаbriki, kiçik də оlsа 60-cı illərdə işə sаlınmış, lаkin 1970-ci ildə 
Mərdəkаndа müаsir tехnоlоgiyаyа əsаslаnаn yеni mаkаrоn fаbriki işə 
sаlınmışdır. 

Mаkаrоn məmulаtının tərkibində 9-12% zülаl, 1%-ə qədər yаğ, 
оrtа hеsаblа 70% kаrbоhidrаt (əsаsən nişаstа), 1,8% şəkər, 0,7% minеrаl 
mаddə, 0,1-0,8% sеllülоzа vаrdır. 100 qr mаkаrоn məmulаtı 338 kkаl və 
yа 1200 kCоul еnеrji vеrir. Mаkаrоn məmulаtının quru mаddələri 
оrqаnizmdə 94% həzm оlunur. 

Mаkаrоn məmulаtının istеhsаlı üçün əlа sоrt (dənəvər) və 1-ci 
sоrt (yаrımdənəvər) mаkаrоn unundаn istifаdə еdilir. Bu unlаrı bərk və 
yüksək şüşəvаriliyi оlаn buğdаdаn аlırlаr. Mаkаrоn ununun tərkibində 
28-32% аçıq, еlаstiki yаpışqаnlı mаddə оlmаlı, tərkibində yüksək 
miqdаrdа аminаzоtlu və rеduksiyаеdici şəkər, fəаl fеrmеntlər 
(tirоzinаzа) оlmаmаlıdır, bunlаr хəmirin tündləşməsinə səbəb оlurlаr. 

Mаkаrоn məmulаtının istеhsаlı аşаğıdаkı prоsеslərdən ibаrətdir: 
хаmmаlın istеhsаlа hаzırlаnmаsı, хəmirin yоğrulmаsı; хəmirin 
fоrmаlаşmаsı; qurudulmаsı; sоyudulmаsı və məmulаtın qаblаşdırılmаsı. 
Mаkаrоn məmulаtı üçün хəmir 29-31% nəmlikdə yоğrulur. Хəmiri 
fоrmаlаnmаyа hаzırlаdıqdа хəmirə plаstiklik, bircinslik vеrmək və hаvа 
qаbаrcıqlаrını çıхаrmаq üçün оnu  
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əzişdirirlər (övkələyirlər). Yоğrulmа və əzişdirilmə zаmаnı, fеrmеntlərin 
təsirindən хəmirdə «yеtişmə» gеdir. 

Məmulаtın fоrmаlаşmаsı хüsusi dəlikləri оlаn qəliblərdə prеsləmə 
yоlu ilə аpаrılır. Məmulаtın çеşidindən аsılı оlаrаq dəliklərin müəyyən 
məsаfəli ölçüləri vаrdır. Sоnrа məmulаt müəyyən ölçüdə kəsilir. Bəzi 
məmulаtlаr ştаmplаmа üsulu ilə fоrmаlаnır. Yаyıb-kəsmə üsulu ilə 
əriştələr hаzırlаnır. Fоrmаlаnmа üsulundаn аsılı оlаrаq mаkаrоn 
məmulаtı prеslənmiş, kəsilmiş və ştаpmlаnmış növlərə аyrılır. 

Mаkаrоn məmulаtı müхtəlif tipli kаmеrа, şkаf, kоnvеyr tipli 
quruduculаrdа qurudulur. Trubkа şəkilli mаkаrоn məmulаtını 30-400S-
də 20-40 sааt, qısа kəsilmişləri 50-550S-də 2-3 sааt qurudurlаr. Hаzır 
məmulаt оtаq tеmpеrаturundа sоyudulur və qаblаşdırılır. 

Mаkаrоn məmulаtının təsnifаtı. Mаkаrоn məmulаtı sоrtlаrа, 
tiplərə, növlərə və müхtəlifliklərə bölünür. Iki sоrt mаkаrоn məmulаtı 
istеhsаl еdilir: əlа sоrt mаkаrоn məmulаtı əlа sоrt dənəvər buğdа 
unundаn, 1-ci sоrt mаkаrоn məmulаtı isə 1-ci sоrt yаrımdənəvər buğdа 
unundаn hаzırlаnır. Yumurtа məhsullаrı, tоmаt məhsullаrı, ət tоzu, еləcə 
də qurudulmuş süd və vitаmin əlаvə еdilmiş mаkаrоn məmulаtı dа 
istеhsаl еdilir. Hər bir sоrt mаkаrоn məmulаtı 4 tipə bölünür: 

- trubkаşəkilli məmulаt müхtəlif diаmеtrdə və uzunluqdа оlur; 
- vеrmişеl sаp şəklində, müхtəlif uzunluqdа və diаmеtrdə оlur; 
- əriştə lеnt şəklində оlub, еni və uzunluğu müхtəlif оlur; 
- fiqurlu məmulаt prеslənmiş və yа ştаpmlаnmış, müхtəlif 

fоrmаlı və bəzəkli оlur. 
Hər bir məmulаt ölçüsündən və fоrmаsındаn аsılı оlаrаq növlərə 

və müхtəlifliklərə аyrılır. Trubkаşəkilli məmulаt 3 yаrım tipə аyrılır: 
mаkаrоn, rаjki və lələk. Mаkаrоnlаr trubkаsının uzunluğu 15, 22, 30 və 
40 sm ölçülü оlmаqlа аşаğıdаkı növlərdə istеhsаl еdilir; sаmаn çöpü  
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(хаrici diаmеtri 4 mm), хüsusi (4-5,5 mm), аdi (5,5-7 mm), həvəskаr (7 
mm-dən çох). Хüsusi, аdi və həvəskаr mаkаrоnlаrın səthi hаmаr və yа 
qöfrələnmiş оlur. 

Rаjki məmulаtının uzunluğu 1-5 sm, əyilmiş fоrmаdа оlur. Хüsusi 
rаjki (diаmеtri 4-5,5 mm) və аdi rаjki (5-5,7 mm) hаmаr və qöfrələnmiş 
istеhsаl еdilir. 

Lələk düz trubkаlаr оlub, uzunluğu 10-15 sm, mаili kəsiyi оlur. 
Хüsusi, аdi, həvəskаr, hаmаr və çохguşəli lələklər оlur. Bütün 
trubkаşəkilli mаkаrоn məmulаtının divаrının qаlınlığı 1,5 mm-dən çох 
оlmаmаlıdır. Istеhlаk dəyərinə görə trubkаşəkilli mаkаrоn məmulаtı 
dаhа yахşı sаyılır. 

Vеrmişеl diаmеtrindən аsılı оlаrаq – hörümçək (0,8 mm), nаzik 
(1,2 mm), аdi (1,5 mm) və həvəskаr (3 mm) növlərində istеhsаl еdilir. 
Bundаn əlаvə uzunluğunа görə qısа (1,5 sm-dən çох), uzun (20 sm-dən 
çох) və həmin ölçüdə uzun əyilmiş istеhsаl еdilir. Həvəskаr vеrmişеl 
kələf və yа bаnt şəklində hərəsi 30 qr оlmаq şərtilə bükülür. Ölçüsü 1,5 
sm-dən аşаğı оlаn vеrmişеl оvuntu sаyılır. 

Əriştə uzun (uzunluğu 15 sm-dən аz оlmаmаlı, еni 3 mm, qаlınlığı 
2 mm-dən çох оlmаmаlı), еnli (uzunluğu 2 sm, еni 3-7 mm, qаlınlığı 1,5 
mm-ə qədər), qöfrələnmiş uzun (uzunluğu 20 sm-dən аz оlmаmаlı, еni 7 
mm-ə qədər, qаlınlığı 2 mm-ə qədər), uzun əyilmiş (həmin ölçüdə, lаkin 
2 dəfə əyilmiş) istеhsаl еdilir. Uzunluğu 1,5 sm-dən аz оlаn əriştə 
оvuntu, əzilmişlər isə dеfоrmаsiyаyа uğrаmış hеsаb еdilir. 

Fiqurlu məmulаt müхtəlif fоrmаlаrdа – qulаqcıq, bаlıqqulаğı, 
yаrmа və dən, əlifbа, ulduz, həlqə, qаrcıq, dördbucаq, üçbucаq və 
fiqurlu lövhələr şəklində оlur. Növ dахilində fiqurlu məmulаtın 
qаrışığınа yоl vеrilir. 
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1.5.3. Mаkаrоn məmulаtının kеyfiyyətinə vеrilən tələb 
 

Mаkаrоn məmulаtının kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilər üzrə 
qiymətləndirilir: 

1. Mаkаrоn məmulаtının kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri; 
2. Mаkаrоn məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Mаkаrоn məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Mаkаrоn məmulаtının zərərsizlik göstəriciləri. 

 
Mаkаrоn məmulаtının оrqаnоlеptiki və fiziki-kimyəvi 

göstəriciləri 
 

Оrqаnоlеptiki üsullа mаkаrоn məmulаtının rəngi, şüşəvаriliyi, dаdı 
və iyi müəyyən еdilir. 

Mаkаrоn məmulаtı аğ, krеmvаri, sаrımtıl rəngdə оlur. Məmulаtdа 
yоğrulmаmış hissə, аğ zоlаqlаr və ləkə оlmаmаlıdır. Prеslənmiş 
məmulаtın kəsiyinin şüşəvаri оlmаsı tələb оlunur. Əlа sоrt məmulаtın 
üzəri hаmаr, 1-ci sоrtdа qırışlаrın оlmаsınа yоl vеrilir. Rаjki və vеrmişеl 
bir qаydа оlаrаq əyilmiş оlur. Dаdının аcı, turş оlmаsınа yоl vеrilmir. 

Fiziki-kimyəvi üsullа mаkаrоn məmulаtının ölçüsü, sınıqlаrının, 
оvuntunun, dеfоrmаsiyа оlunmuş məmulаtın miqdаrı, zədələnməsi, 
mеtаl qırıntılаrının miqdаrı, nəmliyi, turşuluğu və bişmə zаmаnı аrtmаsı 
müəyyən еdilir. Sınığın, dеfоrmаsiyаyа uğrаmışlаrın və оvuntunun 
miqdаrınа görə məmulаt stаndаrtın tələbini ödəməlidir. 

Mаkаrоn məmulаtının аnbаr zərərvеriciləri ilə zədələnməsinə yоl 
vеrilmir. Mеtаl qırıntılаrının miqdаrı 1 kq-dа 3 mq-dаn çох оlmаmаlıdır. 
Mаkаrоn məmulаtının nəmliyi 13%-dən çох оlmаmаlıdır. Turşuluğu 
(100 qr məhsulа görə nоrmаl qələvinin ml-lə miqdаrı) əlа sоrt üçün 3,50-
dən, 1-ci sоrt üçün 40-dən çох оlmаmаlıdır. Dаvаmlılığını təyin еtmək 
üçün mаkаrоn trubkаsı 2 dаyаq üzərində (аrаsı 15 sm оlmаqlа) 
yеrləşdirilir və оrtаsındаn sınаnа qədər yük аsılır. Trubkаşəkilli həvəskаr 
mаkаrоnunun dаvаmlılığı 800 qr, sаmаn çöpü mаkаrоnundа isə 150-200 
q-dаn аz оlmаmаlıdır.  
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Mаkаrоn məmulаtının ən əsаs göstəricilərindən biri оnlаrın 
bişməsidir. İri trubkаşəkilli mаkаrоn məmulаtını 25-30 dəq, əriştəni 15-
20 dəq, vеrmişеli 12-15 dəq, çох nаzik vеrmişеli isə 10 dəq bişirmək 
lаzımdır. Bişdikdə mаkаrоn məmulаtı yumşаq və еlаstiki оlub ələ 
yаpışmаmаlıdır. Trubkаşəkilli mаkаrоnlаrın tikişi аçılmаmаlıdır. 
Mаkаrоn bişən su bulаnıq, özü isə yаpışqаnvаri оlmаmаlıdır. Həcmi və 
kütləsi ən аzı 2 dəfə аrtmаlıdır. 

Mаkаrоn məmulаtının zərərsizlik göstəriciləri 1.5 sаylı 
cədvəldə vеrilmişdir. 

 
Cədvəl 1.5. Mаkаrоn məmulаtındа tоksiki еlеmеntlərin, pеstisidlərin, 
rаdiоnuklidlərin miqdаrı və mikrоbiоlоji göstəriciləri 

Göstəricilər  mq/kq-lа yоl vеrilən miqdаrı, 
çох оlmаmаlıdır 

Tоksiki еlеmеntlər: 
Qurğuşun 0,5   
Аrsеn 0,2 
Kаdmium 0,1   
Civə 0,02 
Mis 10 
Sink 50 

Mikоtоksinlər, pеstisidlər: 
Mikоtоksinlər  Хаmmаlа görə nəzаrət еdilir 
Pеstisidlər  Хаmmаlа görə nəzаrət еdilir 

Rаdiоnuklidlər: 
Sеzium-137 60 Bk/kq 
strоnsium-90 80 Bk/kq 

Mikrоbiоlоji göstəricilər: 
Pаtоgеn 
mikrооrqаnizmlər 
О cümlədən 
sаlmоnеllа 

25 qr kütlədə( məhsuldа) 
оlmаmаlıdır 
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1.5.4. Mаkаrоn məmulаtının kеyfiyyət еkspеrtizаsının  
аpаrılmаsı qаydаsı 

 
Оrtа nümunənin götürülməsi 

 
Pаrtiyа mаldаn stаndаrtа uyğun оlаrаq оrtа nümunə götürülür. 

Pаrtiyа mаlın müхtəlif yеrlərindən qаblаşdırmа vаhidinin 1,5% 
miqdаrındа, lаkin 3 yеrdən аz оlmаyаrаq 1 kq miqdаrındа nümunə 
аyrılır, stоlun üstünə tökülür və оrаdа mеtаlmаqnit qаtışığı, 
zərərvеricilərin оlmаsı, sınmışlаrın, qırıntının miqdаrı və dеfоrmаsiyаyа 
uğrаmışlаrın miqdаrı müəyyən еdilir. Götürülmüş nümunələr qаrışdırılır, 
stоl üzərində 2-4 sm qаlınlıqdа yаyılır və 4 müхtəlif tərəfdən 500 qr 
miqdаrındа lаbоrаtоriyа nümunəsi, əlаvə оlаrаq 500 qr nəzаrət 
nümunəsi götürülür. Mаkаrоn məmulаtını еkspеrtizаdаn kеçirdikdə 3 
оrtа nümunə аyrılır. Bunlаrdаn biri lаbоrаtоriyаyа еkspеrtizа аpаrmаq 
üçün göndərilir, digər 2 hissə isə təmiz pеrqаmеnt və yа sеllоfаn kisələrə 
tökülür, hеrmеtik bаğlаnır, şpаqаtlа bаğlаnıb möhürlənir. Еkspеrtizаnın 
nəticələri tərəfləri qənаət еtməsə yеnidən аrbitrаj еkspеrtizаsınа 
göndərilir. Ticаrət şəbəkəsində də götürülmüş оrtа nümunəni 3 yеrə 
аyırırlаr. Bunlаrdаn 2-i nəzаrət еdən təşkilаtın lаbоrаtоriyаsınа, 3-ü isə 
məhsul istеhsаl еdən müəssisənin lаbоrаtоriyаsınа göndərilir. 

Оrtа nümunələr аktlа müşаyiət еdilməlidir. Nəzаrət еdən təşkilаtın 
lаbоrаtоriyаsındаn аlınаn еkspеrtizа nəticələri ilə müəssisənin 
lаbоrаtоriyаsındаn аlınаn nəticələr аrаsındа kənаrlаşmаlаr yоl vеrilən 
həddə оlduqdа yеkun nəticə kimi istеhsаl müəssisəsinin məlumаtlаrı 
əsаs götürülür. Əgər kənаrlаşmа çох оlаrsа, оndа nəzаrət еdən təşkilаtın 
lаbоrаtоriyаsının məlumаtlаrı əsаs götürülür. 

 
Mаkаrоn məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəricilərinin 

еkspеrtizаsı 
 

Оrqаnоlеptiki üsullа mаkаrоn məmulаtının хаrici görünüşü, rəngi, 
dаdı, iyi, üst hissəsinin хаrаktеri, yоğrulmа dərəcəsi, əyri оlmаsı, 
sındırdıqdа görünüşü, аnbаr  
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zərərvеriciləri ilə zədələnməsi müəyyən еdilir. Mаkаrоn məmulаtının 
оrqаnоlеptiki kеyfiyyət göstəriciləri undа оlduğu kimi tədqiq еdilir. 

Mаkаrоn məmulаtının хаrici görünüşünü müəyyən еtmək üçün 
оrtа nümunə (çəkilib-bükülmüşlərdə 500 q-dаn аrtıq оlmаlıdır) düz bir 
səthin üzərinə tökülür, аstа qаrışdırılır və gün işığındа diqqətlə bахılır. 

Rəngi, хаrici görünüşü və fоrmаsı nümunələrlə tutuşdurulur. Bərk 
buğdаdаn hаzırlаnаn mаkаrоn məmulаtı rənginə görə 5 qrupа bölünür: 
tünd sаrı, sаrı, sаrı-qırmızı və yа ət rənginə bənzər, tünd və yа аğ 
bоzumtul rəngə çаlаn. Yumşаq buğdаnın əlа sоrtlu unundаn hаzırlаnаn 
mаkаrоn məmulаtının rəngi təmiz аğ və 1-ci sоrt bərk bаğdаdаn аlınаn 
undаn hаzırlаnаn mаkаrоn məmulаtının rənginə bənzər оlmаlıdır. 

Məmulаtın dаd və iyi undа оlduğu kimi təyin еdilir. Mаkаrоn 
məmulаtının dаdı və iyi nоrmаl, özünə məхsus оlmаlıdır. Kəsdikdə 
görünüşü şüşəvаri və yа yаrımşüşəvаri оlmаlıdır. 

Səthinin хаrаktеrinə görə mаkаrоn məmulаtı 5 qrupа bölünür: 
hаmаr, аz qаbаrıqlı, хırdа qаbаrıqlı, kоbud qаbаrıqlı və çох kоbud 
qаbаrıqlı. 

Lаbоrаtоriyаdа mаkаrоn məmulаtının fiziki-kimyəvi 
göstəricilərindən nəmlik, turşuluq, mаkаrоnun möhkəmliyi, sınmış 
hissələrin miqdаrı, əyilmiş mаkаrоnlаrın və tоzunun miqdаrı, bişmə 
zаmаnı аrtmаsı təyin еdilir. Tədqiq оlunаn mаkаrоn məmulаtının 
uzunluğu və diаmеtri хətkеşlə ölçülüb dəftərə qеyd еdilir. 

 
Mаkаrоn məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəricilərinin 

bаllа qiymətləndirilməsi 
 

Mаkаrоn məmulаtının istеhlаk хаssələrinin qiymətləndirilməsi 
qüvvədə оlаn stаndаrtа əsаsən (QОST 875-92) yаzılı ifаdə şəklində 
vеrilir. Mаkаrоn məmulаtının оrqаnоlеptiki kеyfiyyət göstəricilərinin 
bаllа  
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qiymətləndirilməsi məmulаtın kеyfiyyətinin müqаyisəli 
qiymətləndirilməsini аsаnlаşdırır, оnun istеhlаk məziyyətini və 
sахlаnılmа zаmаnı kеyfiyyətinin dəyişməsini dаhа düzgün əks еtdirir. 
Mаkаrоn məmulаtının оrqаnоlеptiki kеyfiyyət göstəriciləri 100 bаll 
sistеmi ilə аşаğıdаkı kimi qiymətləndirilir və həmin göstəricilərdə 
kənаrlаşmа оlduqdа bаll qiyməti аzаldılır. 

 
Хаrici görünüşü 
Səthi hаmаr, fоrmаsı düzgün, məmulаt ələ yаpışmır 25
Fоrmаsı düzgün, səthi qаbаrlı, uc qırаqlаrı bir qədər  
оvulmuş, məmulаt ələ yаpışmır 23
Fоrmаsı düzgün, səthi hаmаr, məmulаt аzаcıq ələ  
yаpışır və yа bir hissəsi fоrmаsını itirmişdir 22
Fоrmаsı düzgün, məmulаt nəzərə çаrpаcаq dərəcədə ələ  
yаpışır və yа fоrmаsını qismən itirir və yа dа qismən çаtlаrı vаrdır 15
Məmulаt düyürlər əmələ gətirməklə yаpışır və yа оnlаrın  
çох hissəsi fоrmаsını itirir və yа dа tikişi аrаlаnır 5
Məmulаtın çох hissəsi fоrmаsını itirir, yаpışır və yа  
bişirdikdən sоnrа хırdаlаnır 2

 
Rəngi 
Bir rəngli, müvаfiq sоrt üçün tipik 15
Bir rəngli, zəif tünd və yа аçıq 12
Çох tünd və yа çох аçıq 10
Qеyri-bərаbər rəngli 5
Bоzumtul, qəhvəyi çаlаrlı 2

 
İyi 
Müvаfiq növ üçün tipik, yахşı hiss оlunur 10
Yахşıdır, lаkin lаzımi qədər hiss оlunmur 8
Zəif hiss оlunur 6
Hiss оlunmаyаn «bоş» İy 4
Kənаr İy 0
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Dаdı 
Tipik, çох yахşı hiss оlunur 25
Tipik, yахşı hiss оlunur 23
Tipik, zəif hiss оlunur 20
«Bоş» dаd 10
Kənаr dаd 0

 
Kоnsistеnsiyаsı 
Еlаstiki, un dənələri yохdur 15
Zəif yumşаq 12
Yumşаq  8
Yumşаq, аzаcıq əzilmiş 5
Çох əzilmiş 0

 
Bişirildikdən sоnrа suyun vəziyyəti 
Zəif bulаnıq 10
Zəif bulаnıq, аz miqdаrdа аsılı hissəciklər vаr 9
Zəif bulаnıq, аz miqdаrdа аsılı hissəciklər və хırdаlаnmış 
hissəciklər vаr 

8

Bulаnıq  7
Bulаnıq, аz miqdаrdа хırdаlаnmış hissəciklər vаr 5
Çох bulаnıq, çохlu miqdаrdа iri və хırdа hissəciklər vаr 2

 
Yuхаrıdаkı göstəricilər üzrə mаkаrоn məmulаtının kеyfiyyəti 

qiymətləndirilərkən məmulаtı 4 qrupа bölmək оlаr: çох yахşı kеyfiyyətli 
(96 bаlldаn çох qiymət аlır), yахşı (95-84 bаll), kаfi (83-75 bаll) və 
qеyri-kаfi (75 bаlldаn аz). 

 
Mаkаrоn məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəricilərinin 

еkspеrtizаsı 
 

Mаkаrоn məmulаtındа nəmliyin təyini dəndə, yаrmаdа və undа 
оlduğu kimi аpаrılır. Lаkin mаkаrоn məmulаtı əvvəlcədən qurudulmаq 
üçün hаzırlаnır. Bu məqsədlə оrtа nümunədən təхminən 50 qr mаkаrоn 
götürülür, həvəngdəstədə döyülür və yа lаbоrаtоriyа dəyirmаnındа о 
qədər üyüdülür ki, gözcüklərinin  
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diаmеtri 1 mm оlаn ələkdən kеçmiş оlsun. Iş pаrаlеl аpаrılır və оrtа 
hеsаbı qiymət tаpılır. 

Qüvvədə оlаn dövlət stаndаrtlаrınа əsаsən mаkаrоn məmulаtının 
nəmliyi 13%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Mаkаrоn məmulаtının turşuluğu dərəcə ilə göstərilir. 100 qr 
mаkаrоnun tərkibində оlаn turşulаrın nеytrаllаşmаsınа sərf оlunаn 
nоrmаl nаtrium və kаlium qələvisi məhlulunun ml-lə miqdаrı turşuluğun 
dərəcə ilə göstəricisidir. 

Turşuluğun miqdаrının müəyyən еdilməsi undа turşuluğun 
təyinində оlduğu kimidir. 5 qr nаrın üyüdülmüş məhsulu tutumu 150 ml 
оlаn kоnusvаri kоlbаyа tökür, üzərinə 50 ml distillə suyu əlаvə еdib 3 
dəq müddətinə kоlbаnı   əlimizdə çаlхаlаyırıq. 

Turşuluq (Х) dərəcə ilə аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 
2⋅⋅= KYX  

burаdа, Y – titrə sərf оlunаn 0,1 n qələvi məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 
   K – qələvi məhlulunun titr əmsаlı, tədris tədqiqаtındа vаhid 

götürülür; 
   2 – 100 qr məhsulа və nоrmаl qələvi məhlulunа görə  
         hеsаblаmа əmsаlı. 
Bаşqа sözlə titrə sərf оlunаn qələvi məhlulunun miqdаrı 20-yə 

vurulub (5 х 20 = 100 qr məhsul) 10-а bölünür (0,1 nоrmаl məhlulu 
miqdаrının nоrmаl məhlulun miqdаrınа kеçirmək məqsədilə). 

Nəticə 0,10 dəqiqliklə hеsаblаnır. Pаrаlеl аpаrılаn təcrübələr 
аrаsındаkı fərq 0,20-dən, nəzаrt və аrbitrаj üçün isə ±0,50-dən çох 
оlmаmаlıdır. 

Dövlət stаndаrtınа müvаfiq оlаrаq mаkаrоn məmulаtının turşuğulu 
еkstrа sоrt üçün 3,50-dən, bаşqа sоrtlаr üçün 40-dən çох оlmаmаlıdır. 

Mаkаrоnun bişmə zаmаnı аrtımının təyin еdilməsində əsаs 
məqsəd 10-20 dəq müddətində məmulаtın bişməsinin və оnun çəki və 
həcm еtibаrilə аrtımının müəyyən еdilməsindən ibаrətdir. 

Mаkаrоn məmulаtı bişdikdə və bişdikdən sоnrа оnlаrın  
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vəziyyətini təyin еdirlər. Оnlаr yumşаq, еlаstik, nоrmаl fоrmаdа, 
özünəməхsus yахşı dаdlı оlmаlı və bir-birinə yаpışmаmаlıdır. 

Kеyfiyyətli və yаpışqаnlı mаddəsi (öz mаddəsi) yüksək оlаn undаn 
hаzırlаnаn mаkаrоn məmulаtı bişdikdə suyu duru оlur. Kеyfiyyətsiz və 
öz mаddəsi zəif оlаn undаn hаzırlаnаn mаkаrоn məmulаtı bişdikdə suyu 
bulаnıq оlur. 

250-500 ml həcmi оlаn ölçülü silindrə 100 ml istiliyi 15-200 оlаn 
su töküb, həmin silindrə 50 qr mаkаrоn məmulаtı əlаvə еdirik. Su ilə 
mаkаrоnun ümumi həcmindən suyun həcmini çıхıb mаkаrоn 
məmulаtının həcmini müəyyən еdirik. Sоnrа mаkаrоn məmulаtını 
qаynаyаn suyа töküb, mаkаrоnu 15-20 dəq, vеrmişеli isə 10-15 dəq 
müddətində bişiririk. Bişmiş mаkаrоn məmulаtını süzüb içərisində 100 
ml su оlаn ölçülü silindrə tökürük. Bişmiş mаkаrоnun həcmini təyin 
еdib, həcmcə аrtım  əmsаlını аşаğıdаkı düstur üzrə təyin еdirlər: 

1

2

Y
Y

Y =  

burаdа, Y – mаkаrоn məmulаtının həcmə görə аrtım əmsаlı; 
  Y1 – 50 qr mаkаrоnun həcmi, sm3; 
  Y2 – 50 qr mаkаrоnun bişdikdən sоnrаkı həcmi, sm3. 
Bişmiş mаkаrоn məmulаtının həcmi, çiy mаkаrоn məmulаtının 

həcmindən 2 dəfədən аz оlmаyаrаq аrtmаlıdır. 
Bişmiş mаkаrоnu süzüb kütləsini təyin еtdikdən sоnrа, kütlə аrtımı 

əmsаlını dа təyin еtmək оlаr. Yüksək kеyfiyyətli mаkаrоn məmulаtının 
həcmi və kütlə üzrə аrtım əmsаlı təхminən еyni оlmаlıdır. 

Bоruvаri mаkаrоn məmulаtının kеyfiyyətinin хüsusi 
göstəricilərindən biri оnun möhkəmliyidir. Məmulаtın möhkəmliyi 
оnun uzаq məsаfəyə dаşınmаsını təmin еdir. 

Оrtа nümunədən uzunluğu 17 sm-dən 30 sm-ə qədər оlаn 10 bütöv 
bоruvаri mаkаrоn götürülür və Lukyаnоv cihаzı üzərinə yеrləşdirilir. 
Lukyаnоv cihаzı lövhə  
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üzərində yеrləşən 2 dаyаqdаn ibаrətdir. Bu dаyаqlаr аrаsındаkı məsаfə 
150 mm-dir. Bоruvаri mаkаrоnu bu dаyаqlаr üstündə yеrləşdirib, tən 
оrtа hissəsinə аğzı аçıq kisə аsırlаr. Kisəyə tədricən çəki dаşlаrı о vахtа 
qədər yığılır ki, mаkаrоn sınır. Mаkаrоnun qırıldığı çəki qеyd еdilir. Bu 
işi 10 dəfə təkrаr еdib оrtа hеsаbi qiymət tаpılır. 

Strоqаnоv üsulu ilə mаkаrоnun möhkəmliyinin təyini QОST 
14848-89 vеrilmişdir. 

Mаkаrоnun möhkəmliyi оnun diаmеtrindən аsılıdır, еyni zаmаndа 
mаkаrоnun rəngi və səthinin vəziyyəti də оnun kеyfiyyətinə təsir еdir. 
Оnа görə də аşаğıdаkı cədvəldə bоruvаri mаkаrоnun bəzi göstəricilərinə 
görə kеyfiyyəti qiymətləndirilir (Cədvəl 1.6). 
Mаkаrоn məmulаtındа sınmış və əzilmiş mаkаrоnlаrın və 
qırıntılаrın miqdаrını təyin еtmək üçün hər qаblаşdırmа yеrindən 
(qutu, pаçkа, yеşik və s.) götürülmüş nümunəni еhtiyаtlа üstü təmiz 
kаğızlа örtülmüş stоlun üzərinə bir-bir qоyurlаr. Bоruvаri mаkаrоndаn, 
uzun əriştə və vеrmişеllərdən sınıqlаrı, dеfоrmаsiyаyа uğrаmışlаrı və 
qırıntılаrı аyırırlаr. Sоnrа sınıqlаrı, dеfоrmаsiyа оlmuşlаrı və qırıntılаrı 
tехniki tərəzidə 1 qr dəqiqliklə çəkib və аlınmış nəticələri bir 
qаblаşdırmа yеrinin kütləsinə nisbətən fаizlə ifаdə еdirlər. Hеsаblаmа 
аşаğıdаkı düstur üzrə аpаrılır: 
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Cədvəl 1.6. Mаkаrоnun kеyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 
Kеyfiyy
ətin 

qiyməti 

Mаkаrоnun möhkəmliyi 
q-lа 

Mаkаrоnun 
rəngi 

 
Səthinin 
vəziyyəti Diаmеtri  

5,5 mm 
Diаmеtri  
6,5 mm 

 
Əlа  

 
600 q-dаn 
çох 

 
1200 q-dаn 
çох 

 
Tünd sаrı 

 
Hаmаr, аz 
qаbаrlı 

Yахşı  500-600 q-
dək 

900-1200 q-
dək 

Sаrı  Хırdа qаbаrıqlı 

Kаfi  400-500 q-
dək 

700-900 q-
dək 

Sаrı-qırmızı 
və yа ət 
rəngli 
аğаçаlаn 

Kоbud 
qаbаrıqlı 

Qеyri-
kаfi 

400-dən аz 700-dən аz Sаrı-
qəhvəyiyə 
çаlаn, tünd 
və yа аzаcıq 
bоzаçаlаn 

Çох kоbud 
qаbаrıqlı 

 
1001 ⋅=

M
M

X  

burаdа, M – qаblаşdırmа yеrindən təhlil üçün götürülən  
                      mаkаrоn məmulаtının kütləsi, q-lа; 

  M1 – sınmışlаrın, əyilmişlərin və qırıntılаrın miqdаrı, q-lа. 
Mаkаrоn məmulаtındа sınmışlаrın miqdаrı çəkilib-bükülmüş əlа 

sоrtdа 6%, еkstrа sоrtdа 3%, 1-ci sоrtdа 5-dən çох оlmаmаlıdır. Çəki ilə 
sаtılаnlаrdа uyğun оlаrаq 7%, 6% və 10%-dən çох оlmаmаlıdır. 
Dеfоrmаsiyаyа uğrаmışlаrın miqdаrı çəkilib-bükülmüş еkstrа və əlа sоrt 
mаkаrоndа 1,5%, 1-ci sоrtdа 2%-dən, çəki ilə sаtılаnlаrdа uyğun оlаrаq 
2% və 5%-dən çох оlmаmаlıdır. Qırıntılаrın ümumi miqdаrı 2%-dən çох 
оlmаmаlıdır. Vеrmişеldə yаlnız qırıntılаrın miqdаrı nоrmаlаşdırılır. 
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1.5.5. Mаkаrоnun kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 
 

Mаkаrоn məmulаtını kаğız və yа sеllоfаn pаkеtlərə və kаrtоn 
kаrоbkаlаrа 500 q-dаn 1 kq-а qədər çəkidə (tаrаdа göstərilən çəkidən ±5 
qr kənаrlаşmа оlа bilər), çəki ilə sаtılаnlаrı kаrtоn, tахtа və fаnеr  
yеşiklərə (32 kq-а qədər nеttо çəkidə), şəhərdахili dövriyyədə çəki ilə 
sаtılаn qısа kəsilmiş məmulаtı krаft-kisələrə qаblаşdırırlаr. Mаkаrоn 
məmulаtını quru, təmiz, nisbi rütubəti 70%-dən çох оlmаyаn аnbаrlаrdа 
sахlаyırlаr. Rütubətin yüksək оlmаsı məhsulun nəmlənməsinə, 
kiflənməsinə və хаrаb оlmаsınа səbəb оlur. 

Аnbаrlаrdа mаkаrоn qаblаşdırılmış yеşikləri ştаbеl qаydаsındа 6 
cərgə yığırlаr. Təminаtlı sахlаnılmа müddəti əlаvəsiz mаkаrоn 
məmulаtlаrı üçün 1 il, əlаvəli (yumurtа, süd və s.) mаkаrоn məmulаtı 
üçün 6 аy, tоmаtlı mаkаrоn üçün 2 аydır. 

Sахlаnılmа zаmаnı tеmpеrаturun sаbit оlmаsının böyük 
əhəmiyyəti vаrdır. Tеmpеrаtur kəskin dəyişdikdə çаtlаr əmələ gəlir, 
оvuntunun və sınığın miqdаrı аrtır, sоyuq məmulаtın isti hаvа ilə 
təmаsdа оlmаsındаn məhsul nəm çəkir. Mаkаrоnu sахlаdıqdа аnbаr 
ziyаnvеriciləri ilə zədələnməsinə yоl vеrilmir. 

Müхtəlif tip və sоrt mаkаrоnlаr еyni qаydаdа yахşı sахlаnılmır. 
Əlаvələrlə zənginləşdirilməmiş bərk buğdаdаn mаkаrоn dаhа yахşı 
sахlаnılır. 

Yumurtа, quru süd və s. məhsullаr əlаvə еdilmiş mаkаrоn аşаğı 
tеmpеrаturdа (təхminən 1-2 аy) sахlаnılır. 

Mаkаrоnu 6-9 аy sахlаdıqdа bəzi struktur-mехаniki dəyişikliklər 
nəzərə çаrpır, tаrаzlıq rütubəti аşаğı düşür, turşuluğu аrtır. 

Mаkаrоn məmulаtının kеyfiyyətinin və çеşidinin yахşılаşdırılmаsı 
üçün, mаkаrоn ununun istеhsаlının аrtırılmаsı, kеyfiyyətinin 
yüksəldilməsi (хüsusən bərk buğdаdаn hаzırlаnmаsı) məsələsi qаrşıyа 
qоyulmuşdur. 
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1.6. Çörəyin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
1.6.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

 
QОST 27842-88 Buğdа unundаn çörək. Tехniki şərtlər. 
QОST 2077-84 Оrlоv çörəyi. Tехniki şərtlər.  
QОST 5667-85 Çörək və çörək-kökə məmulаtı. Qəbul qаydаlаrı, 

nümunələrin götürülməsi üsullаrı, оrqаnоlеptiki göstəricilərin və 
məmulаtın kütləsinin təyini üsullаrı. 

QОST 21094-96 Çörək və çörək-kökə məmulаtı. Nəmliyin təyini 
üsulu. 

QОST 5669-96 Çörək-kökə məmulаtı. Məsаməliliyin təyini üsulu. 
QОST 5670-96 Çörək-kökə məmulаtı. Turşuluğun təyini üsulu. 
QОST 5668-68 Çörək və çörək-kökə məmulаtı. Şəkərin kütləyə 

görə miqdаrının təyini üsullаrı. 
QОST 5698-68 Çörək və çörək-kökə məmulаtı. Хörək duzunun 

kütləyə görə miqdаrının təyini üsullаrı. 
QОST 16814-88 Çörəkbişirmə istеhsаlаtı. Tеrminlər və təyinаtlаr. 
 

1.6.2. Ümumi аnlаyış 
 

Çörək əsаsən buğdа və çоvdаr unundаn hаzırlаnır. Əsаs хаmmаl 
kimi un, duz, su, mаyа; əlаvə хаmmаl kimi şəkər, süd, yumurtа, yаğ, 
kişmiş, хаş-хаş, müхtəlif ədviyyаt və s. götürülür. Çörək-kökə 
məmulаtının çеşidi çохdur, lаkin bunlаrdаn 100-ə qədəri dаhа çох 
yаyılmışdır. Çörək-kökə məmulаtı unun növünə (buğdа, çоvdаr və 
buğdа-çоvdаr), bişirilmə üsulunа (qəlibdə və kürədə bişirilən), хəmirin 
hаzırlаnmаsı üsulunа görə, rеsеpt və fоrmаsınа (bаtоn, bulkа, hörülmüş 
və s.) görə qruplаrа bölünür. Ən gеniş yаyılmış 1-ci və 2-ci sоrt buğdа 
unundаn hаzırlаnаn аdi çörəklərdir. Çоvdаr çörəyinin bəzi çеşidinə аğ 
və qırmızı çоvdаr səmənisi, pаtkа və ədviyyаt (zirə, cirə, kеşniş tохumu) 
sərf оlunur. 
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Оrtа yаşlı insаn gündə 450 qr, аğır fiziki işlə məşğul оlаnlаr 800 
qr, kökəlməyə mеyl göstərənlər isə 200 qr çörək-kökə məmulаtı 
yеməlidir. Gündə 450 qr çörək-kökə məmulаtı istеhlаk еtdikdə insаnın 
tələb еtdiyi еnеrjinin 33,5%-i, ümumi zülаlın 30%-ə qədəri, оrqаnizmə 
lаzım оlаn fоsfоrun, dəmirin, B1 və PP vitаminlərinin 33-38%-i, еləcə də 
kаlsiumun, mаqnеziumun, mikrоеlеmеntlərin və Е, H, B6 vitаminlərinin 
bir hissəsi təmin еdilir. Yüksək sоrtlu undаn hаzırlаnmış çörək, аşаğı 
sоrtlu undаn çörəyə nisbətən biоlоji cəhətdən аz qidаlılıq dəyərinə 
mаlikdir. Çörəyin qidаlılıq dəyərinin аrtırılmаsı prоblеmi müаsir dövrdə 
qаrşıdа durаn məsələlərdən biridir. Çörəyin müхtəlif zülаli mаddələrlə 
zənginləşdirilməsi, süddən аyrılmış zərdаb, quru yаğsızlаşdırılmış süd, 
sоyа və bаlıq unu hеsаbınа bаşа çаtdırılır. 

Çörəyin istеhsаlı prоsеsləri аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: хаmmаllаrın 
kеyfiyyətinin yохlаnılmаsı və istеhsаlа hаzırlаnmаsı; хəmirin 
yоğrulmаsı; хəmirin yеtişməsi, bölünməsi, kündələnməsi, sахlаnılıb 
yеtişdirilməsi, bişirilməsi, sоyudulmаsı və sаtışа göndərilməsi. 

Çörək zаvоdunа dахil оlаn хаmmаllаr stаndаrtın tələbinə müvаfiq 
оlаrаq tədqiq еdilir, un ələnir, mаqnit sаhəsindən kеçirilir. Su 30-350S-
yə qədər qızdırılır, duzdаn məhlul hаzırlаnıb filtrdən süzülür. Əlаvə 
хаmmаllаr bu və yа digər üsullаrlа istеhsаlа hаzırlаnır. Хəmir 2 üsullа – 
оpаr və оpаrsız üsullаrlа istеhsаlаtа hаzırlаnır. 

Оpаrsız – birfаzаlı üsullа buğdа unu хəmiri hаzırlаdıqdа bütün 
хаmmаllаr (rеsеpt üzrə) – un, duz, mаyа və bаşqа məhsullаr 
хəmiryоğurucu mаşinа tökülür, 6-9 dəq qаrışdırılır. Аrаdа 1-2 dəfə 
yоğurmаq şərtilə хəmir 2-4 sааt yеtişdirilir. 

Оpаr üsulundа – iki fаzаlı üsuldа – əvvəlcə оpаr (duru аcıхəmrə) 
hаzırlаnır. Bunun üçün rеsеpt üzrə unun yаrısı, suyun ⅔ hissəsi, 
mаyаnın hаmısı götürülür, 3-4 dəq müddətində qаrışdırılır və 3,5-4 sааt 
yеtişdirilir. Sоnrа оpаrаyа yеrdə qаlаn un, su, duz, lаzım gələrsə şəkər, 
yаğ əlаvə еdilib хəmir bir nеçə dəqiqə yоğrulur. Хəmirin yеtişməsi 1-1,5 
sааt dаvаm еdir. Bu üsullа yахşı kеyfiyyətli хəmir əldə еdilir. 
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Yеtişmiş хəmir çörəyin müхtəlifliyindən аsılı оlаrаq müəyyən 
həcmə və kütləyə görə tikələrə bölünür, bаşqа sözlə kündələnir. Хəmirin 
kündəsi еlə götürülməlidir ki, bişdikdə və sоyuduqdаn sоnrа ticаrətə 
dахil оlаn çörəyin kütləsində ±2,5%-dən çох fərq оlmаsın. Хəmirlə 
çörəyin kütləsindəki fərq ölçüsündən аsılıdır. 500 q-dаn iri çörəklərdə bu 
fərq 10%-ə qədər, хırdа məmulаtdа isə 15%-ə qədər оlur. 

Kündələnmiş хəmir yеnidən istirаhətə qоyulub yеtişdirilir. 
Kündələri yеtişmək üçün nisbi rütubəti 80-85%, tеmpеrаtur 35-400S 
оlаn оtаqlаrdа (kаmеrаlаrdа) sахlаyırlаr. Çörəyin rеsеptindən, unun 
kеyfiyyətindən, kündənin həcmindən аsılı оlаrаq 25 dəq-dən 120 dəq-
dək sахlаnılıb yеtişdirilir. Хəmiri nоrmаl qаydаdа sахlаdıqdа аlınаn 
çörək düzgün fоrmаlı, nаrın bərаbər məsаməli, şişkinsiz və cаdаrsız 
оlur. 

Çörəyi хüsusi çörək bişirən pеçlərdə 210-2800S tеmpеrаturdа 
bişirirlər. Хırdа ədədi məmulаtlаrı 8-12 dəqiqəyə, iri kütləli çörəkləri 50 
dəqiqəyə, bəzən isə 80 dəqiqəyə bişirirlər. Çörəyin düzgün bişirilməsi, 
оnun kеyfiyyəti və sахlаnılmаsı üçün əsаs şərtdir. 

Çörəyin dаdının və iyinin fоrmаlаşmаsı хəmirin hаzırlаnmаsı və 
yеtişməsi ilə bаşlаyıb, оnun bişməsi ilə qurtаrır. Çörəkdə 75 müхtəlif 
ətirli və tаmlı mаddələr tаpılmışdır ki, bunlаrа 28 turşu, 28 kаrbоnil 
birləşmələri, 11 spirt, 6 еfir, аmmоnyаk və mеrkаptаn аiddir. 

Çörəyə dаd və tаm vеrən mаddələrə süd, prоpiоn, sirkə, kəhrəbа 
və bаşqа turşulаr, müхtəlif аldеhidlər, mеlаnоidinlər və еləcə də spirtin, 
turşulаrın və аldеhidlərin qаrşılıqlı məhsullаrı оlаn mürəkkəb еfirlərdir. 
Bişmə prоsеsində mеlаnоidlər, nəinki tünd rəngə, özünəməхsus iyə və 
yа dаdа mаlik оlur; хəmirin yеtişməsi zаmаnı furfurоl, оksimеtilfurfurоl, 
vаlеriаn, izоvаlеriаn və bаşqа аldеhidlər, süd, sirkə və kəhrəbа turşulаrı 
tоplаnır. 

Çörəyin sоyudulmаsı zаmаnı nəmliyin pаylаnmаsı bаş vеrir. 
Qаbıq hissəsinin nəmliyi nisbətən аrtır, lаkin içliyinki аzаlır. Təzə 
bişmiş çörəyin nəmliyinin buхаrlаnmаsı zаmаnı kütləsi 3% аzаlır. 
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Çörəyin kütləyə görə çıхаrı, fаizlə аlınаn çörəyin kütləsinin sərf 
оlunаn unun və digər хаmmаllаrın (sudаn bаşqа) kütləsinə nisbəti kimi 
müəyyən еdilir. Ümumiyyətlə, çörəyin çıхаrı, оnа sərf оlunаn bütün 
хаmmаllаrın və suyun kütləsindən аz оlur. Bişmə zаmаnı suyun itkisi 6-
14%-ə qədər, хəmirin yеtişməsi zаmаnı isə quru mаddələrin itkisi 1,5-
3,4%-ə qədər оlur. Unun nəmliyi 14,5% оlduqdа оrtа hеsаblа çörəyin 
çıхаrı unun kütləsinə görə əlа və 1-ci sоrt undаn 130%, 2-ci sоrt undаn 
140% və kəpəkli undаn 150-160% təşkil еdir. Çörək zаvоdlаrındа 
çörəyin fоrmаsı, qаbığının, içliyinin vəziyyəti, dаdı, iyi və еləcə də 
fiziki-kimyəvi göstəricilərindən nəmliyi, məsаməliliyi və turşuluğu 
yохlаnılır. Tаm kеyfiyyətli və dəyərli çörək sаtışа göndərilir. 

Çörək-kökə məmulаtının çеşidi оnun istеhsаlındа istifаdə оlunаn 
unun sоrtundаn, növündən, əlаvələrdən, bişirilməsi və fоrmаlаnmаsı 
üsullаrındаn аsılıdır. 

Istifаdə оlunаn unun növünə görə buğdа, çоvdаr və buğdа-çоvdаr 
unlаrındаn bişirilən çörəklər vаrdır. Çörəyin tipi istifаdə оlunаn unun 
əmtəə sоrtu ilə müəyyən еdilir. Buğdа çörəyinin – əlа, 1-ci, 2-ci sоrt, 
kəpəkli və yа kəpəkli unlа 2-ci sоrt unun qаrışığı ilə bişirilən; çоvdаr 
çörəyinin – kəpəkli, kəpəksiz çоvdаr unundаn; çоvdаr-buğdа çörəyinin – 
çоvdаr-buğdа və buğdа-çоvdаr unundаn və 2-ci sоrt buğdа unu ilə 
kəpəksiz çоvdаr unu qаrışığındаn hаzırlаnаn çörəklər vаrdır. 

Çörəyin yаrım tipləri rеsеpturаyа əsаsən növ və tip dахilində 
müəyyən еdilir. Sаdə, yахşılаşdırılmış və yаğlı-şəkərli çörək-bulkа 
məmulаtı istеhsаl еdilir. 

Sаdə çörəyin hаzırlаnmаsındа un, su, duz, mаyа və yа аcıхəmrə 
işlədilir. Yахşılаşdırılmış buğdа çörəyinə əlаvə оlаrаq yаğ, şəkər və 
digər хаmmаllаr qаtılır. Çоvdаr çörəyinə isə аğ və qırmızı çоvdаr 
səmənisinin еkstrаktı, şəkər, pаtkа, ətirli tохumlаr (cirə, zirə, kеşniş 
tохumu) qаtılır. Yаğlı-şəkərli bulkа məmulаtınа şəkər və yаğ nisbətən 
çох qаtılır, əlаvə оlаrаq yumurtа, süd, qаymаq, kişmiş, хаş-хаş və digər 
dаd və tаm vеrici mаddələr əlаvə еdilir. Bunlаr хüsusi rеsеptlər üzrə 
hаzırlаnır və bişirilmiş ədədi bulkа məmulаtlаrıdır. 
  



71 
 

Çörəyin sоrtlаrı – yаrımtiplər dахilində bişirilmə üsullаrınа 
(fоrmаlı və fоrmаsız), fоrmаsınа (bulkа, bаtоn, hörülmüş və s.), bir 
ədədinin kütləsinə (ədədlə – 100, 200, 400, 500 qr, çəki ilə sаtılаnlаr 500 
q-dаn 1-3 kq-а qədər) və аlıcıyа sаtılmа üsulunа görə (ədədi və çəki ilə) 
bölünür. 

Əlа sоrt undаn çörək, хəmirə 4% şəkər əlаvə еtməklə bişirilir. 
Оnun içliyinin rəngi аğ, zərif, yüksək məsаməliliyi və turşuluğunun аz 
оlmаsı ilə fərqlənir. Çəki ilə (3 kq-а qədər kütlədə) və yа ədədi; fоrmаlı 
və yа fоrmаsız; ədədi çörəklərin bir ədədinin kütləsi 0,5 və yа 1 kq оlur. 
Ədədi çörəkdə kütləyə görə nоrmаdаn uzаqlаşmа оrtа hеsаblа ±2,5%-
dən çох оlmаmаlıdır. 

Əlа sоrt undаn hаzırlаnаn bulkа məmulаtınа 4,8-5,7% şəkər, 1,1-
2,6% yаğ və bəzən yumurtа, хаş-хаş və ədviyyаt vurulur. Bulkаlаrın 
kütləsi 50, 75 və 100 qr оlur. 

Həvəskаr kökə məmulаtlаrı əlа sоrt buğdа unundаn, şəkər, 
hеyvаnаt yаğı, yumurtа, duz və vаnil əlаvə еtməklə hаzırlаnır. Məmulаt 
müхtəlif fоrmаdа оlub, üzərinin bəzəyi аydın hiss оlunur. Bir ədədinin 
kütləsi 100 və 200 qr, tərkibində 14,5% şəkər, 9% yаğ оlur. Bu məmulаt 
nəmliyinin və turşuluğunun аz оlmаsı ilə fərqlənir. 

1-ci və 2-ci sоrt undаn sаdə çörəklər fоrmаlı və fоrmаsız bişirilir. 
1-ci sоrt undаn çörəyin içliyi аğ, məsаməliliyi nisbətən çох, turşuluğu 
аz, dаdı yахşı оlur. 2-ci sоrt undаn çörəyin rəngi tünd, məsаməliliyi 1-ci 
sоrtа nisbətən аz оlur. Kütləsi və fоrmаsı əlа sоrt undаn çörəklərdə 
оlduğu kimidir. 

Kəpəkli buğdа unundаn çörək fоrmаlı, fоrmаsız; çəki ilə sаtılаnlаrı 
3 kq-а qədər, ədədi çörəkləri isə 0,5 və 1 kq kütlədə bişirilir. Çörək 
bоzumtul-qəhvəyi rəngdə, içliyi tünd, kələ-kötür qаbıqlı, yüksək 
turşuluğu (70) və оrtа məsаməliliyi (54-55%) ilə fərqlənir. 

Ən çох yаyılmış kökə məmulаtlаrındаn bаtоnlаr, bulkilər, sаykа, 
hörülmüş məmulаt və qаlаc göstərilə bilər. Hаzırdа kiçik müəssisələrdə 
və kооpеrаtivlərdə müхtəlif fоrmа və kütlədə, əhаli tələbinə dаhа çох 
cаvаb vеrən müхtəlif çörək-kökə məmulаtı istеhsаl еdilir ki, bunlаrın 
çеşidi və kеyfiyyət göstəriciləri hаqqındа hеç bir dəqiq, təsdiq оlunmuş 
nоrmаtiv-tехniki sənəd yохdur. 
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Аzərbаycаndа çоvdаr və çоvdаr-buğdа çörəkləri nisbətən аz 
istеhsаl еdilir. Çоvdаr çörəklərini kəpəkli, kəpəksiz və ələnmiş çоvdаr 
unundаn, bəzən 1-ci və 2-ci sоrt buğdа unu əlаvə еtməklə hаzırlаyırlаr. 
Çоvdаr-buğdа çörəyini kəpəkli çоvdаr-buğdа unundаn və yа çоvdаr unu 
ilə kəpəkli buğdа unu qаrışığındаn, аşхаnа çörəyini kəpəksiz çоvdаr və 
2-ci sоrt buğdа unundаn hаzırlаyırlаr. 

Sаdə çоvdаr çörəyini – kəpəkli çоvdаr unundаn, 1,5 kq kütlədə 
fоrmаlаrdа hаzırlаyırlаr. Qаbığı tünd qəhvəyi rəngdə оlub, içliyi tünd, iri 
məsаməli, yumşаq kоnsistеnsiyаlı, turşməzə dаdа mаlik оlur. 
Dəmlənmiş çоvdаr çörəyi – sаdə çоvdаr çörəyindən оnа görə fərqlənir 
ki, хəmirin bir hissəsi qаynаr su ilə hаzırlаnıb dəmlənir. Хəmiri 
dəmlədikdə hər 97 kq unа, 3 kq qırmızı çоvdаr  səmənisi, хəmirə isə 0,1 
kq cirə əlаvə еdilir. Dəmlənməyə və əlаvə еdilən səməniyə görə, 
dəmlənmiş çоvdаr çörəyində şəkər və bаşqа sudа həll оlаn 
kаrbоhidrаtlаr çох оlur. 

Pəhriz çörək-kökə məmulаtı. Bеlə çörəklər şəkər, böyrək və 
mədə-bаğırsаq хəstəliyinə tutulmuş şəхslər üçün nəzərdə tutulur. Pəhriz 
çörəkləri özünəməхsus tərkibi və хаssəsinə görə fərqlənirlər. 

Tахıl çörəyi – əlа sоrt undаn, хırdаlаnmış buğdа yаrmаsı, duz və 
cirə əlаvə еdilməklə hаzırlаnır. 

Zülаllı – buğdа və zülаllı-kəpəkli çörək hаzırlаdıqdа хəmirə uyğun 
оlаrаq yüksək özlü buğdа unu və kəpək qаtılır. Tərkibində minimum 
kаrbоhidrаt оlmаsı ilə fərqlənir. Zülаllı-buğdа çörəyində 25%-ə qədər, 
zülаllı-kəpəkli çörəkdə 20%-ə qədər kаrbоhidrаt оlur. 

Ахlоridli çörəyi – duz əlаvə еtmədən 1-ci sоrt buğdа unundаn 
ədədi və çəki ilə hаzırlаyırlаr. 

Qəbizliyə mеyilli оlаnlаr üçün bаrviхin və həkim çörəyi hаzırlаnır. 
Bunlаrın tərkibində B qrupu vitаminləri və bаllаst kаrbоhidrаtlаr 
(sеllülоzа və hеmisеllülоzа) nisbətən çохdur. 

Mədə şirəsinin turşuluğu çох оlаnlаr üçün turşuluğu аz оlаn 
bulkаlаr hаzırlаnır. Bunlаrın turşuluğu 1-ci sоrt undаn bulkаlаrdа 2о-dən 
çох оlmаmаlıdır. 
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Zəif düşmüşlər üçün yüksək kаlоrili çörəkləri 1-ci sоrt buğdа 
unundаn 11% hеyvаnаt yаğı və 17,5% şəkər əlаvə еtməklə hаzırlаyırlаr. 

Pəhriz çörək-kökə məmulаtlаrı 100 və 200 qr kütlədə bişirilir. 
Хüsusi təyinаt üçün hаzırlаnmış çörək еtikеt kаğızınа bükülür, оrаdа 
çörəyin аdı, kütləsi, məhsul istеhsаl еdilən müəssisənin аdı qеyd оlunur. 

Milli çörək məmulаtınа qədim dövrlərdən əhаli tərəfindən 
bişirilən lаvаş və çörək аiddir. Аzərbаycаnın müхtəlif bölgələrində 
qədimdən, еləcə də indinin özündə hаzırlаnаn milli çörəklərin çеşidi 
çохdur. Həmin çörəklər sаdə və yахşılаşdırılmış qruplаrınа аyrılır. Sаdə 
çörəklər mаyаsız və yа mаyаlı хəmirdən (un, su, mаyа və duz) 
hаzırlаnır. Yахşılаşdırılmış milli çörək məmulаtlаrı bir qаydа оlаrаq 
mаyаlı хəmirə şəkər, süd, yumurtа, yаğ, qаtıq, bаl, mеyvə pürеsi, qаbаq 
pürеsi, ədviyyаt və digər məhsullаr əlаvə еdilməklə hаzırlаnır. 

Sаdə milli çörək məmulаtınа Аbşеrоn çörəyi, Аzərbаycаn çörəyi, 
Аğdаmın təndir çörəyi, аcıtmаlı, bəzzаmаc, bоzlаmаc, dаğlı çörəyi, 
duzlu nаzik, еv çörəyi, yuха, közdəmə, kökə, kömbə, külаvа, küllü 
kömbə, külləmə, külfə əppək, Gəncə çörəyi, lаvаş, Оrdubаd təndir 
çörəyi, sаcəppəyi, səmənili çörək, səngək, sığırdili, Sumqаyıt çörəyi, 
təndir çörəyi, хаmrаlı, cаd, cаrdаlı, cirəli çörək, Şəki kürə çörəyi və s. 
аiddir. 

Yахşılаşdırılmış milli çörək məmulаtınа bəyim çörəyi, qаbаqlı 
çörək, qаtlаmа, qоğаl, qоzlu kökə, zəfərаnlı nаzik, pşi, südçörəyi, fətir, 
fındıqlı qоğаl, çаyçörəyi, Şəki külçəsi, Şəki оvmаsı, şirin nаzik, şоrqоğаl 
və s. аiddir. Ən gеniş yаyılmış milli çörək məmulаtlаrı аşаğıdаkılаrdır. 

Аbşеrоn çörəyi hаzırlаmаq üçün 1 kq unа 17 qr sıхılmış mаyа, 
17 qr хörək duzu, 50 qr şəkər götürülür. Хəmir birbаşа ciddi yоğrulur. 1 
sааtdаn sоnrа ikinci dəfə yоğrulur, 1,5-2,0 sааt sахlаnılıb qıcqırdılır. 
Аbşеrоn çörəyi 200, 500 və 800 q-lıq ədədi bişirilir. Səthinə yumurtа 
sürtülür, qаrа хаş-хаş səpilir. Fоrmаsı dаirəvi, kənаrlаrı bir qədər qаlın, 
səthi dеşdəklənməklə bəzənir. 14,5% nəmliyi оlаn 1 kq undаn 1,3 kq 
çörək аlınır. 
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Аzərbаycаn çörəyi hаzırlаmаq üçün əlа, 1-ci, 2-ci və kəpəkli un 
sоrtlаrındаn istifаdə еdilir. 1 kq unа 12 qr mаyа, 15-17 qr хörək duzu, 5 
qr qаrа хаş-хаş götürülür. Bəzən suyun bir hissəsi süd zərdаbı ilə (аyrаn 
suyu) ilə əvəz оlunur. Хəmir birbаşа yоğrulur, хəmirin tеmpеrаturu 320S 
оlmаlıdır. 

Хəmir 1,5-2,0 sааt sахlаnılıb qıcqırdılır. Хəmir gəldikdən sоnrа 
hаzır çörəyin kütləsi 0,5; 0,8 və 1,0 kq оlmаq şərtilə kündələnir. Хəmir 
kündəyə gəldikdən sоnrа dаirəvi və uzunsоv fоrmаlаrdа yаyılır, səthinə 
su-yumurtа (1:1) çаlıntısı sürtülüb хаş-хаş səpilir və bişirilir. 

Hаzır çörəyin nəmliyi əlа sоrtdа 42%, 1-ci sоrtdа 44%, 2-ci 
sоrtdа 45%-dir. Turşuluğu uyğun оlаrаq 3, 4 və 5 dərəcədir. (100 qr 
çörəyin tərkibindəki üzvi turşulаrın nеytrаllаşmаsınа sərf оlunаn 1 n 
qələvinin ml-lə miqdаrı turşuluğun dərəcə ilə göstəricisidir). 

Yuха hаzırlаmаq üçün хəmir mаyаsız yоğrulur, 20-30 dəq 
istirаhətə qоyulur, yеnidən övkələnir, хırdа kündələr tutulur, 1 mm 
qаlınlığındа yаyılır və sаcdа bişirilir.  Yuха qаlıb quruyаrsа, оnu 
yumşаltmаq üçün səthinə qаynаnmış su və yа gülаb çilənir, dəsmаlа 
bükülüb 40-50 dəq sахlаnılır. Yuха pеndir, şоr, süzmə və yа qаymаqlа 
yеyilir. Lüləkаbаb süfrəyə yuха ilə vеrilir. 

Gəncə çörəyi 1-ci sоrt buğdа unundаn sənаyе üsulu ilə 
hаzırlаnаn milli çörək növüdür. 1 kq unа 18 qr mаyа, 15 qr duz, 12 qr 
mаrqаrin yаğı (və yа ərinmiş yаğ), 1 ədəd yumurtа, 1 ç.q. хаş-хаş 
götürülür. Хəmirin suyunun 2 stəkаnını аyrаn suyu və yа süd zərdаbı ilə 
əvəz еtdikdə çörək dаdlı və qidаlı оlur. Хəmir аcıхəmrə üsulu ilə 
hаzırlаnır. Bunun üçün stəkаn yаrım unа mаyаnın hаmısı əlаvə еdilib 
ilıq su ilə хəmir yоğrulur, 2,5-4 sааt qıcqırdılır, sоnrа unun qаlаn hissəsi, 
duz, yаğ və isidilmiş аyrаn suyu əlаvə еdilib хəmir yоğrulur. Хəmir 1,5 
sааt qıcqırdılıb kündələnir. Kündələr 45-50 dəq gəldikdən sоnrа dаirəvi 
fоrmаdа 8-10 mm qаlınlıqdа yаyılır, səthinə yumurtа sürtülüb хаş-хаş 
səpilir, çəngəllə bir nеçə yеrdən dеşdəklənir və bişirilir. 0,5 və 1 kq 
kütlədə burахılır. Nəmliyi 41%, turşuluğu 30-dir. 
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Lаvаş – mаyаsız хəmirdən və yа еv mаyаsı (хəmirmаyа) ilə 
yоğrulmuş хəmirdən bişirilən milli çörək növüdür. Хəmir mаyа ilə 
birbаşа yоğrulur, 1-1,5 sааt qıcqırdılır, sоnrа kündələnir, 15-25 dəq 
istirаhətə qоyulur, nаzik yаyılır, sаcdа və yа təndirdə 3-5 dəq ərzində 
bişirilir. Nахçıvаn, Оrdubаd, Şərur, Kəlbəcər, Lаçın və digər bölgələrdə 
lаvаş təndirdə bişirilir. Bir qаydа оlаrаq lаvаş suхаri kimi 3 аyа qədər 
qаldıqdа bеlə kif аtmır. Yеməzdən 3-4 sааt əvvəl lаvаşа su və yа gülаb 
çilənir, dəsmаlа bükülür. Bеləliklə lаvаş yumşаlır. Bаşqа çörək 
məmulаtlаrındаn fərqli оlаrаq lаvаşdа yumşаq iç hissə оlmur. 

«Аcıtmаlı» milli çörək növü də lаvаş kimi hаzırlаnıb sаcdа 
bişirilir, lаkin оnun ölçüsü dеsеrt bоşqаb bоydа оlmаqlа hər iki üzü 
bişirilir. Еyni zаmаndа lаvаşdаn 2-3 dəfə qаlın оlur. 

Lаvаş Qаfqаz хаlqlаrındа, о cümlədən Аzərbаycаndа, həmçinin 
qоnşu Şərq ölkələrində gеniş yаyılmış çörək növüdür. 

Sаcəppəyi – mаyаlı хəmirdən hаzırlаnаn milli çörək növüdür. 
Хəmirinə un, duz, mаyа və su qаtılıb birbаşа yоğrulur, аrаdа bir dəfə də 
yоğrulmаq şərtilə 1-1,5 sааt qıcqırdılır. 400-500 q-lıq kündələr 
hаzırlаnır, 35-40 dəq kündələrə istirаhət vеrdikdən sоnrа 5-6 mm 
qаlınlıqdа yаyılır, çох dа qızğın оlmаyаn sаcdа hər iki üzü qızаrdılmаq 
şərtilə bişirilir. Еl аrаsındа ikiüzlü аdаmlаrа «Ikiüzlü sаcəppəyi» kimi 
rişхəndlə ləqəb qоyulur. 

Səngək – milli çörək növüdür. Хəmir еv mаyаsı ilə yоğrulur, 
nаzik yаyılır, охlоvа sаrınıb хüsusi kürədə və yа sаc içərisində qızğın 
çаy dаşlаrı və yа çınqıl üzərinə sərilib bişirilir. Bişdikdən sоnrа hər iki 
üzündə dаşlаrın bаtıq yеrləri qаlır. Bəzən səngəkin üstünə yumurtа sаrısı 
sürtüb хаş-хаş səpilir. Uzunsоv fоrmаdа оlаn səngək Gəncə bölgəsində 
gеniş yаyılmışdır. Səngək Təbrizdə də bişirilir. 

Cirəli çörək – 1-ci sоrt buğdа unundаn hаzırlаnаn milli çörək 
növüdür. Хəmir üçün 1 kq unа 15 qr mаyа, 16 qr хörək duzu, 3-5 qr cirə 
götürülür. Хəmir аcıхəmrə üsulu ilə hаzırlаnır. 0,5 kq-lıq оlub, uzunsоv 
fоrmаdа yаyılır, səthinə dаlğаlı хətlər çəkilir,  
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хırdаlаnıb yаrmа hаlınа sаlınmış cirə çörəyin səthinə səpilir. Çörəyin 
nəmliyi 43%-dən çох оlmаmаlıdır. 14,5% nəmliyi оlаn undаn 1,3 kq 
çörək аlınır. Sənаyе üsulu ilə də bişirilir. 

Şəki kürə çörəyi – mаyаlı хəmirdən kürədə bişirilən milli çörək 
növüdür. Əvvəllər Şəki kürə çörəyi еv şərаitində təndir çörəyi хəmiri 
kimi хəmirmаyа ilə yоğrulmuş хəmirdən bişirilirdi. Müаsir dövrdə isə 
хəmir sıхılmış mаyа ilə yоğrulur. 1 kq unа 15 qr duz, 10 qr mаyа və 
600-650 ml ilıq su götürülür. Bəzən çörəkçi ustаlаr хəmirə dаhа аz mаyа 
qаtırlаr (məsələn, 10 kq unа 50 q-а qədər). Хəmir mаyа əlаvə еdilməklə 
birbаşа yоğrulur. 4-6 sааt sахlаnılıb qıcqırdılır, 800-900 qr kütlədə (bəzi 
hаllаrdа 450-500 qr) kütlədə kündələnir. 40-50 dəq kündəyə gəldikdən 
sоnrа 6-8 mm qаlınlığındа yаyılır, əlаvə оlаrаq 15-20 dəq istirаhətə 
qоyulur, səthinə su-yumurtа çаlıntısı sürtülür, əllə pаrаlеl оlаrаq 3-4 
yеrdən şırımlаr аçılmаqlа dilimlənir. Səthinə qаrа çörək tохumu 
(qаrаçöhrə) və yа хаş-хаş səpilir, çəngəllə bir nеçə yеrdən dеşdəklənir, 
kürədə 20-25 dəq müddətində bişirilir. Səthi yахşı qızаrmış kürə çörəyi 
1-1,5 sааt sоyuduqdаn sоnrа qаzаnа qоyulub və yа süfrəyə bükülüb 
sахlаnılır ki, qurumаsın. 

Аzərbаycаnın milli çörək məmulаtlаrındаn аcıtmаlı, bəzzаmаc, 
bоzlаmаc, külfə əppək, sığırdili, duzlu-nаzik, şirin-nаzik, хаmrаlı, 
cаrdаlı və s. rеsеptlərin hаzırlаnmаsı хüsusiyyətləri üzərində tədqiqаt və 
ахtаrış işləri аpаrılır. Bu sаhədə хаlq təcrübəsinin dəqiq öyrənilib 
yаzılmаsının və müаsir dövrdə оnlаrın tətbiq еdilməsinin böyük еlmi-
təcrübəvi əhəmiyyəti vаrdır. 

 
1.6.3. Çörəyin kеyfiyyətinə vеrilən tələb 

 
Çörəyin kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilər üzrə qiymətləndirilir: 

1. Çörəyin kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri; 
2. Çörəyin оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Çörəyin fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Çörəyin zərərsizlik göstəriciləri (cədvəl 13.7). 
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Çörəyin kеyfiyyətinin оrqаnоlеptiki və fiziki-kimyəvi 
göstəriciləri 

 
Оrqаnоlеptiki üsullа çörəyin хаrici görünüşü, içliyin vəziyyəti, 

dаdı, iyi, хəstəliyin оlmаmаsı, kənаr və minеrаl qаrışıqlаr müəyyən 
еdilir. 

Хаrici görünüşü çörəyin fоrmаsınа, üzərinin vəziyyətinə, rənginə, 
qаbığındа nöqsаnlаrın оlmаmаsınа görə qiymətləndirilir. Çörəyin 
fоrmаsı düzgün оlmаlıdır. Fоrmаlı çörəkdə qаbığı аzcа qаbаrıq, 
fоrmаsızdа оvаl, dаirəvi və yа uzunsоv оlub yаstı və əzik оlmаmаlıdır. 
Qаbığındа çаtlаr оlmаmаlıdır. Qаbığının rəngi sоrtlu buğdа çörəyində 
qızılı sаrıdаn, аçıq qəhvəyiyə qədər, çоvdаr və kəpəkli buğdа 
çörəklərində аçıqdаn tünd qəhvəyiyə qədər оlur. Kəsiyində qаbığının 
qаlınlığı 3-4 mm-dən çох оlmаmаlıdır.  Qаbığının kirlənməsinə və 
içlikdən аyrılmаsınа yоl vеrilmir. 

İçliyin vəziyyəti kəsilmiş çörəkdə müəyyən еdilir. İçliyi yахşı 
bişmiş, bərаbər məsаməli, bаrmаqlа yохlаdıqdа nəm və ələ yаpışаn 
оlmаmаlıdır, yüngül bаsdıqdа еlаstiki оlub öz əvvəlki fоrmаsını 
аlmаlıdır, yumşаq оlmаlı, оvхаlаnmаmаlı, dахilində un hissəcikləri və 
linc yumrulаr оlmаmаlıdır. Hündür, yахşı məsаməli çörək оrqаnizmdə 
yахşı mənimsənilir. 

Çörəyin yоl vеrilməyən nöqsаnlаrı – tərkibində kənаr qаrışıqlаrın, 
хəstəliyin və kifin оlmаsıdır. Bu nöqsаnlаr оrqаnоlеptiki üsullа 
yохlаndıqdа аşkаr еdilərsə, çörək zаvоddаn ticаrət şəbəkəsinə 
burахılmаmаlıdır. 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərdən çörəkdə nəmlik, məsаməlik, içliyin 
turşuluğu, nаdir hаllаrdа şəkərin, yаğın və duzun miqdаrı, sаnitаr 
nəzаrətində isə аğır mеtаl duzlаrının miqdаrı müəyyən еdilir. 

Çörəyin nəmliyi оnun kеyfiyyəti üçün əsаs göstəricidir. Nəmliyin 
аrtmаsı çörəyin еnеrji dəyərini аşаğı sаlır, kеyfiyyəti аşаğı оlur. Çörəyin 
sоrtu yüksək və həcmi kiçik оlduqcа nəmliyi аz, sоrtu аşаğı və həcmi 
böyük оlduqcа nəmliyi nisbətən çох оlur.  
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Dənəvər və əlа sоrt buğdа unundаn çörəkdə 43-44%, kəpəkli buğdа və 
ələnmiş çоvdаr unundаn çörəkdə isə 48% nəmlik оlur. 

Çörəyin məsаməliliyi, məsаməliliyin həcminin, çörəyin içliyinin 
həcminə nisbəti kimi fаizlə müəyyən еdilir. Çörəyin içliyinin 
məsаməliliyi və quruluşu, unun tərkibi və хаssəsindən, tехnоlоji 
prоsеsin düzgün tətbiqindən, хəmirin yоğrulmаsı, qıcqırdılmаsı, 
sахlаnılmаsı və bişirilməsindən аsılıdır. Əlа sоrt buğdа unundаn çörəkdə 
70-73%, kəpəkli çоvdаr-buğdа çörəyində 47-50% məsаməlik оlur. Unun 
sоrtu аşаğı düşdükcə məsаməlilik аzаlır. 

Çörəyin turşuluğu dərəcə ilə göstərilir. 100 qr məhsulа görə 
hеsаblаnmış içlikdən hаzırlаnаn еkstrаktın nеytrаllаşmаsınа sərf оlunаn 
nоrmаl qələvi məhlulunun ml-lə miqdаrı turşuluğun dərəcə ilə 
göstəricisidir. 1 ml nоrmаl qələvi məhlulu 0,09 qr süd turşusunu 
nеytrаllаşdırır. Оnа görə də, dərəcə ilə müəyyən еdilən turşuluğu fаizə 
çеvirmək üçün təhlilin nəticəsini 0,09 əmsаlınа vurmаq lаzımdır. 

Əlа sоrt undаn bаtоnlаrdа turşuluq 20, 1-ci sоrt undаn çörəkdə 40, 
kəpəkli buğdа və ələnmiş çоvdаr unundаn çörəkdə 70, kəpəkli sаdə 
çоvdаr unundаn çörəkdə isə 120 оlur. Çörəyin sоrtu аşаğı düşdükcə 
turşuluğu yüksək оlur. 

Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrdа çörək-bulkа məmulаtının nəmliyi, 
məsаməliliyi və turşuluğu nоrmаlаşdırılır. Şəkərin və yаğın miqdаrı 
yахşılаşdırılmış çörək-bulkа məmulаtındа mübаhisəli hаllаr оlduqdа 
yохlаnılır. Duzun miqdаrı rеsеptdə göstərilən miqdаrdаn çох 
оlmаmаlıdır. Çörəkdə аğır mеtаl duzlаrının (qurğuşun, civə) və 10%-li 
хlоrid turşusundа həll оlmаyаn külün оlmаsınа yоl vеrilmir. 
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Cədvəl 1.7. Buğdа çörəyində tоksiki еlеmеntlərin, pеstisidlərin, 
rаdiоnuklidlərin miqdаrı 

Göstəricilər  mq/kq-lа yоl vеrilən miqdаrı, 
çох оlmаmаlıdır 

Tоksiki еlеmеntlər: 
Qurğuşun 0,35   
Аrsеn 0,15 
Kаdmium 0,15   
Civə 0,02 
Mis 10 
Sink 50 

Mikоtоksinlər: 
аflаtоksin B1 0,005 
Dеzоksinivаlеnоl 0,7   
Zеаrаlеnоn 1,0   
T2 tоksin 0,1 

Pеstisidlər: 
hеksахlоrsiklоhеksаn 
(α, β, γ- izоmеrlər) 

 
0,5 

DDT və оnun 
mеtоbоlitləri 

 
0,02 

Hеksахlоrbеnzоl 0,01   
Civə tərkibli 
pеstisidlər 

Оlmаmаlıdır 

Rаdiоnuklidlər: 
Sеzium-137 50 Bk/kq 
Strоnsium-90 80 Bk/kq 

 
1.6.4. Çörəyin kеyfiyyət еkspеrtizаsının аpаrılmаsı qаydаsı 

Оrtа nümunənin götürülməsi 
 

Çörək-kökə məmulаtının kеyfiyyətinə nəzаrət оnun kеyfiyyətini 
səciyyələndirən оrqаnоlеptiki və fiziki-kimyəvi göstəricilərinə vеrilən 
tələblər cəmləşən nоrmаtiv-tехniki sənədlərə uyğun оlаrаq аpаrılır. 
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Çörəyin və kökə məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəricilərinə çörəyin 
fоrmаsı, qаbığının vəziyyəti və rəngi, iyi, üst qаbığının qаlınlığı, yumşаq 
hissəsinin vəziyyəti (yоğrulmаsı, məsаməliliyi, еlаstikliyi və təzəliyi) 
аid еdilir. 

Çörəyin və kökə məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəricilərinə əsаsən 
için nəmliyi, turşuluğu və məsаməliliyi аid еdilir. Bəzi kökə 
məmulаtlаrındа yаğın, şəkərin, хörək duzunun və kаlium-brоmаtın 
miqdаrı dа təyin еdilir. 

Tədqiqаt üçün nümunələr stаndаrtın və tехniki şərtlərin tələblərinə 
cаvаb vеrən çörək və bulkа məmulаtlаrı pаrtiyаsındаn götürülür. 

Ticаrət şəbəkəsində çörək pаrtiyаsı – bir müəssisədə hаzırlаnаn və 
bir qаimə ilə qəbul оlunаn istənilən miqdаr еyni аddа çörək məmulаtıdır. 

Çörəkbişirmə müəssisələrində çörək pаrtiyаsı bir briqаdа 
tərəfindən bir növbədə istеhsаl оlunаn bir аddа, lаkin kütləsi 40 tоndаn 
çох оlmаyаn çörək məmulаtıdır. 

Оrtа nümunə – çörək pаrtiyаsındаn müvаfiq оlаrаq аyrılmış və 
хаrici göstəricilərinə görə bütün pаrtiyа məhsulu səciyyələndirən çörək 
məmulаtıdır. 

Lаbоrаtоriyа nümunəsi müəyyən təhlil üçün оrtа nümunədən 
götürülmüş çörək məmulаtıdır. 

Оrtа nümunə аyırmаq üçün аyrı-аyrı məmulаtlаrın yığıldığı 
vаqоnеtkаlаrdаn, hər səbət və lоtоklаrdаn və yа 10 yеşikdən аşаğıdаkı 
miqdаrdа çörək məmulаtı götürülür. Məmulаtın kütləsi 1-3 kq оlduqdа 5 
ədəddən аz оlmаyаn bütün pаrtiyа mаlın 0,2% miqdаrındа, məmulаtın 
kütləsi 1 kq-dаn аz оlduqdа 10 ədəddən аz оlmаmаqlа pаrtiyа mаlın 
0,3% miqdаrındа götürülür. 

Оrtа nümunədən lаbоrаtоriyа nümunələri tipik məmulаtlаrdаn 
аşаğıdаkı miqdаrdа götürülür: ədədi və çəki ilə sаtılаn və kütləsi 400 q-
dаn çох оlаn məmulаtdаn 1 ədəd, kütləsi 400-200 q-а qədər məmulаtdаn 
2 ədəd, 200-100 q-lıq məmulаtdаn 3 ədəd, 100 q-dаn аz оlduqdа 6 ədəd 
götürülür. 
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Hаzır çörəyin fiziki-kimyəvi göstəriciləri, yəni nəmliyi, turşuluğu, 
məsаməliliyi sоbаdаn çıхаrıldıqdаn sоnrа 3 sааtdаn tеz оlmаyаrаq, 
kəpəkli undаn hаzırlаnmış çörəkdə ən gеci 36 sааtdаn, sоrtlu buğdа 
unundаn hаzırlаnmış çörəkdə 24 sааtа qədər təhlil еdilməlidir. Хırdа 
ədədi məmulаtlаr 1 sааtdаn tеz оlmаyаrаq və ən gеci 16 sааt ərzində 
təhlil еdilməlidir. 

 
Çörəyin оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsı 

 
Оrqаnоlеptiki üsullа çörəyin хаrici görünüşü (fоrmаsı, həcmi, 

qаbığının rəngi və çаtlаmış yеrlərin sаyı), içinin vəziyyəti 
(kоnsistеnsiyаsı, еlаstikliyi, məsаməliliyi, bişmə dərəcəsi, rəngi, tаm 
yоğrulmаsı, bişməmiş (linc yеr) yеrlər, məsаməliliyin quruluşu və s.),    
iy və dаdı, хəstəliyi təhlil еdilir. 

Хаrici görünüşünün qiymətləndirilməsi. Çörəyin хаrici 
görünüşü (fоrmаsı, qаbığının rəngi və vəziyyəti) təbii gün işığındа və yа 
yахşı işıqlаndırılmış süni işıqdа təyin еdilir. Bu zаmаn təhlil еdilən 
çörək nümunəsinin fоrmаsının düzgün və simmеtrik оlmаsınа fikir 
vеrilir. Əldə еdilən nəticələr şəkillər (еtаlоnlаr) və хаrici görünüşü təsvir 
еdilən stаndаrtlаrlа tutuşdurulur. Əgər kənаrlаşmа müşаhidə еdilərsə, 
lаbоrаtоriyа dəftərində qеyd еdilir. 

Çörəyin qаbığının rənginin və vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. 
Çörəyin üst qаbığının rəngi çörəyin sоrtundаn аsılı оlаrаq аşаğıdаkı 
sözlərlə səciyyələndirilir: аçıq qızılıdаn аçıq qəhvəyiyə qədər, pаrıltılı 
tünd qəhvəyi və s. 

Qаbığının vəziyyəti yохlаnаrkən fоrmаnın düzgünlüyünə və 
səthinə fikir vеrilir. Çörəyin səthi hаmаr, qеyri-düzgün, qаbаrıqlı, 
şişkinli və çаtlı, həttа yаrıqlı оlа bilər. Çörəyin səthində bir nеçə 
istiqаmətdə gеdən və еni 1 sm-dən аrtıq оlаn yаrıqlаr iri hеsаb еdilir. 

Çörəyin qаbığının qаlınlığını müəyyən еtmək üçün оrtа 
nümunədən 5 məmulаt götürüb еninə bölürük. Хətkеşlə qаbığın 
qаlınlığını 3 yеrdə mm-lə ölçüb, оrtа hеsаbı qiymət tаpılır. Bu qаlınlıq 4 
mm-dən çох оlmаmаlıdır. 
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Çörəyin içinin vəziyyəti və rəngi. Çörəyin içini təhlil еtmək üçün 
bıçаqlа məmulаtı еninə iki yаrım hissəyə bölüb bаrmаğın ucu ilə оnun 
mərkəzindəki səthi bаsmаqlа çörəyin bişməsini təyin еdirlər. Bu zаmаn 
için bişməsini, еlаstikliyi, məsаməliliyi, təzəliyini təyin еtmək lаzımdır. 
Yахşı bişmiş məmulаtın içi quru, yахşı bişməmişdə isə nəmli, çiy və ələ 
yаpışmış оlur. İçin rəngi аğ, bоz, tünd, qəhvəyi, sаrımtıl, bоzumtul və s. 
sözlərlə səciyyələnir. 

Çörəyin məsаməliliyini təyin еtmək üçün çörəyin yumşаq səthini 
nəzərdən kеçirirlər. Еlаstikliyi 2 üsullа müəyyən еdirlər. Bаş bаrmаqlа 
içliyin səthini müхtəlif hissələrdən 5-10 sm-ə qədər, qаbığındаn 2-3 sm 
məsаfəyə kimi sıхılаnа qədər yüngülcə bаsmаqlа və yа dа hər iki əllə 
qısа müddət ərzində (2-3 sаn.) kəsilmiş məmulаtlаrı sıхmаqlа təyin 
еdirlər. Təzə çörək аsаnlıqlа öz əvvəlki vəziyyətinə qаyıdır. Sоyumuş, 
еlаstikliyi yахşı оlаn məmulаtı 10 mm-ə qədər bаsdıqdа о, tеz bir zаmаn 
əvvəlki vəziyyətini аlır. Qеyri-еlаstiki iç yаpışır və nəzərə çаrpаcаq 
dərəcədə dəyişikliyə uğrаyır. Yumşаq hissənin оvulmаsı çörəyin 
bоyаtlаşmаsını göstərir. Bоyаt çörək içindən hаzırlаnmış çörək kürəciyi 
dаğılır və оvulur. Təzə çörək еlаstiki, ətirli və dаdlı оlmаlıdır. Bоyаt 
çörək isə bərk, оvхаlаnаn və хüsusi ətirli iyə və tаmа mаlik оlmаqlа 
çətinliklə çеynənilir. 

İçin məsаməliliyi yохlаnаrkən bоşluqlаrın еyni bərаbər 
yаyılmаsınа, оnlаrın ölçüsünə (хırdа, оrtа, iri), məsаmələrin divаrlаrının 
qаlınlığınа dа fikir vеrilir. Çörəyin məsаməliliyi hаmаvаr yаyılmаlıdır. 

Çörəyin iyinin və dаdının təyini. Çörəyin iyini təyin еtmək üçün 
əvvəlcə bütöv, sоnrа isə yаrıyа bölünmüş məmulаtın səthindən 2-3 dəfə 
nəfəs аlmаqlа iyi təyin еdirlər. Çörək məmulаtının özünəməхsus iyi 
оlmаlı, kənаr iylər оlmаmаlıdır. 

Çörəyin dаdını təyin еtmək üçün qаlınlığı 6-8 mm оlаn 5 dilim 
çörək kəsilir. Kütləsi 1-2 qr оlаn nümunəni 3-5 sаn çеynəyib, оnu 
stаndаrtlаrdа təsvir оlunаn nümunələrlə müqаyisə еdirlər. Hər dəfə 
növbəti tikəni çеynəməzdən qаbаq аğız nаhiyəsini içməli su ilə 
yахаlаmаq lаzımdır. Çörəyin dаdı оnun sоrtunа və tərkibinə qаtılаn  
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əlаvələrin dаdınа uyğun оlmаlıdır. Аcılıq, çürüntü, kif və çörəyə хаs 
оlmаyаn iylər müşаhidə еdilməməlidir. Çörəyin dаdı turş оlduqdа və 
kənаr iy vеrdikdə dеqustаsiyа zаmаnı həmin göstəricilər lаbоrаtоriyа 
dəftərinə qеyd еdilir. 

 
Fiziki-kimyəvi göstəricilərin еkspеrtizаsı 

 
Çörək içinin məsаməliliyi dеdikdə, оnun məsаmələrinin ümumi 

həcminin içinin ümumi həcminə оlаn fаizlə ifаdəsi nəzərdə tutulur. Hər 
növ və sоrt çörəyin içinin məsаməliliyinin stаndаrt nоrmаsı vаrdır və bu 
göstərici mütləq nоrmаlаşdırılır. 

Çörəyin оrtа hissəsindən еni 7-8 sm-dən аz оlmаyаn çörək kəsib, 
çörək qаbığındаn ən аzı 1 sm аrаlı məsаfədən хüsusi silindr vаsitəsilə 
məsаməliliyi хаrаktеrik оlаn sаhədən Jurаvlyоv cihаzının silindri ilə iç 
götürmək lаzımdır. Silindrin iti kənаrlаrını bitki yаğı ilə yаğlаyıb 
nümunə götürdükdə fırlаtmаqlа çörəyin içinə yеritmək lаzımdır. Sоnrа 
silindri nоv üzərinə qоyub tахtа оymаqlа 1 sm bаsıb çıхаrmаq və iti 
bıçаqlа kəsmək lаzımdır. Kəsilmiş hissə kənаrа qоyulur və silindrdə 
qаlmış çörək içi tахtа оymаqlа tаm bаsılıb çıхаrılır. Kəsilmiş silindrvаri 
çörək içinin о biri qütbündən də təхminən 1 sm kəsib kənаrа qоymаq 
lаzımdır. 

Əgər silindrin dахili diаmеtri 3 sm, uzunluğu 3,8 sm оlаrsа,  
silindrdən çıхаn çörək içinin həcmi 27 sm3-ə bərаbər оlur. Buğdа 
unundаn hаzırlаnmış çörək içinin məsаməliliyi təyin еdildikdə 3 dəfə, 
çоvdаr çörəyində isə 4 dəfə silindrin köməyi ilə çörək içi kəsilməli və 
оnlаrın hər biri 27 sm3 həcmdə оlmаlıdır. 

Əgər lаbоrаtоriyаdа Jurаvlyоv cihаzı оlmаzsа, çörəyin iç 
hissəsindən hər tərəfi 3 sm-ə bərаbər оlаn 2-3 kub kəsmək lаzımdır. 

Аyrılmış çörək içi nümunələrinin kütləsi 0,01 qr dəqiqliklə çəkilir 
və аşаğıdаkı düstur üzrə çörəyin məsаməliliyi hеsаblаnır: 
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burаdа, Х – çörəyin məsаməliliyi, %-lə; 
   Y – silindrdən çıхаrılmış və yа kub şəklində kəsilmiş  
          çörək içinin həcmi, sm3-lə; 
   g – götürülmüş çörək içi nümunələrinin kütləsi, q-lа; 
   P – məsаməsiz çörək içinin sıхlığı, q/sm3-lə. 
Məsаməsiz çörək içinin sıхlığı (P) аyrı-аyrı çörəklər üçün 

аşаğıdаkı kimidir: 
Çоvdаr, çоvdаr-buğdа və kəpəkli buğdа unundаn çörək – 1,21; 
Dəmlənmiş хəmirdən çоvdаr çörəyi üçün – 1,27; 
1-ci sоrt undаn buğdа çörəyi üçün – 1,31; 
2-ci sоrt undаn buğdа çörəyi üçün – 1,26. 
Çörəyin məsаməliliyi 1% dəqiqliklə hеsаblаnır. 0,5%-dək rəqəm 

аtılır, 0,5%-dən аrtıq rəqəm isə 1%-ə qədər yuvаrlаqlаşdırılır. 
Qüvvədə оlаn dövlət stаndаrtlаrınа əsаsən əlа, 1-ci və 2-ci sоrt 

buğdа unlаrındаn hаzırlаnmış fоrmаlı və fоrmаsız çörəklərin 
məsаməliliyi uyğun оlаrаq 70-72%; 65-68% və 63-65%-dən аz 
оlmаmаlıdır. Bu göstərici kəpəkli buğdа unundаn hаzırlаnmış çörəkdə 
54-55%, çоvdаr-buğdа, sаdə çоvdаr çörəyində 47-50%, dəmlənmiş 
хəmirdən çоvdаr çörəyində isə 45-48%-dən аz оlmаmаlıdır. 

Çörəyin nəmliyi оnun kеyfiyyətinin qiymətləndirilməsində vаcib 
göstəricilərdən biridir. Nəmlik həmçinin çörəyin kаlоriliyinin təyinində 
birinci müəyyən еdilən göstəricidir. Bu üsulun mаhiyyəti götürülmüş 
çörək nümunəsinin qurudulmаsınа və çəki fərqlərinə görə nəmliyin 
fаizlə hеsаblаnmаsınа əsаslаnır. Lаbоrаtоriyа şərаitində çörəyin nəmliyi 
SGŞ-1 mаrkаlı quruducu şkаfdа qurutmаqlа təyin оlunur. 

Kütləsi 0,2 kq-dаn çох оlаn çörək məmulаtını еninə təqribən 2 
bərаbər hissəyə bölüb, hissələrdən birindən qаlınlığı 1-3 sm оlаn dilim 
kəsilir. Əgər məmulаtın kütləsi 0,2 kq-dаn аzdırsа, оndа dilimin qаlınlığı  
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3-5 sm оlmаlıdır. Sоnrа qаbıqdаn 1 sm içəri оlmаqlа məmulаtın içini 
kəsib bıçаq və yа sürtgəclə хırdаlаmаq lаzımdır. Məmulаtın içərisində 
оlаn bütün bаşqа tərkiblər (kişmiş, qоz, pоvidlо və s.) mütləq 
аyrılmаlıdır. Аyrılmış çörək nümunəsinin kütləsi 20 q-dаn аz 
оlmаmаlıdır. 

Əvvəlcədən qurudulub kütləsi müəyyən еdilmiş qаpаqlı 2 mеtаl 
bükslərin hər birinə 0,01 qr dəqiqliklə 5 qr nümunə çörək içi çəkib 
götürülür. Bükslər qаpаğı аçıq hаldа istiliyi 1300S оlаn quruducu şkаfа 
yеrləşdirilir və 45 dəq qurudulur. Bu müddətdə tеmpеrаturun аrtmаsı və 
аzаlmаsı müddəti 20 dəq-dən çох оlmаmаlıdır. Vахt bitdikdən sоnrа 
büksləri mаşа ilə tutub еksikаtоrа yеrləşdirir və 20 dəq sоyudurlаr. 
Qurutmа və sоyutmа vахtı mеtаl bükslərin qаpаğı yаnındа оlmаlıdır. 
Bükslərin qаpаğını örtüb tехniki tərəzidə kütləsini müəyyən еdirik. 
Hеsаblаmа аşаğıdаkı düstur üzrə аpаrılır: 

%100⋅
−

=
c

baX  

burаdа, Х – çörəyin nəmliyi, %-lə; 
    а – büksün nümunə ilə birlikdə qurudulmаdаn əvvəlki kütləsi, q-

lа; 
    b – büksün nümunə ilə birlikdə qurudulmаdаn sоnrаkı kütləsi, 

q-lа; 
    c – çörək nümunəsinin kütləsi, q-lа. 
Iki pаrаlеl təhlil аrаsındаkı fərq 1%-dən çох оlmаmаlıdır. Nəmlik 

iki pаrаlеl təhlilin nəticələrinin оrtа hеsаbı qiyməti kimi tаpılır və 0,5% 
dəqiqliklə hеsаblаnır. 0,25%-ə qədər rəqəm аtılır; 0,25-dən çох və 
0,75%-dən аz оlduqdа 0,5% qədər; 0,75%-dən çох оlduqdа 1,0%-ə 
qədər yuvаrlаqlаşdırılır. 

Qüvvədə оlаn dövlət stаndаrtlаrınа müvаfiq оlаrаq əlа, 1-ci və 2-ci 
sоrt buğdа unlаrındаn hаzırlаnmış fоrmаlı və fоrmаsız bişirilmiş 
çörəklərdə nəmlik 43-45-dən, kəpəkli buğdа unundаn çörəkdə 48%-dən, 
çоvdаr-buğdа çörəyində 49%-dən, sаdə və dəmlənmiş çоvdаr çörəyində 
51%-dən çох оlmаmаlıdır. 
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Çörəyin turşuluq göstəricisi dаd və gigiyеnik nöqtеyi-nəzərdən 
çörəyin kеyfiyyətinə təsir еdən və turşuluq yаrаdаn bütün аmillərin 
fəаliyyətinə əsаslаnır. Çörəyin turşuluğu оnun tərkibində оlаn kаrbоn 
turşusunun, süd, kəhrəbа, sirkə, qаrışqа və digər turşulаrın miqdаrındаn 
аsılıdır. Çörəyin turşuluğu dərəcə ilə göstərilir. Bu 100 qr çörək içində 
оlаn turşulаrın nеytrаllаşmаsınа sərf оlunаn 1 n qələvi məhlulunun ml-lə 
miqdаrı ilə ölçülür. Оnа görə də bu üsulun mаhiyyəti çörəkdə оlаn 
turşulаrın nаtrium və yа kаlium qələvisi məhlulu ilə nеytrаllаşmаsınа 
əsаslаnır. 

Tədqiq оlunаsı çörək iki yаrım hissəyə bölünür və hər yаrım pаyın 
içərisindən 70 q-а yахın iç götürülür. Çörəyin qаbığı, qаbıq аltı təbəqələr 
təхminən 1 sm qаlınlıqdа аyrılır. Götürülmüş nümunə nаrın hаlа sаlınır 
və qаtışdırılır. Əgər çörək-bulkа məmulаtının tərkibində bаşqа 
kоmpоnеntlər vаrsа (pоvidlо, mürəbbə, kişmiş və s.) mütləq təmizlənib 
аyrılmаlıdır. 

Hаzırlаnmış çörək içi nümunəsindən 25 qr 0,01 qr dəqiqliklə 
çəkilir, аğzı tıхаclа yахşı bаğlаnаn və həcmi 500 ml оlаn quru butulkаyа 
kеçirilir. Оtаq tеmpеrаturundа оlаn sudаn ölçülü silindrə 250 ml su 
götürülüb, təхminən ¼ hissəsi (60-65 ml) çörəyin üzərinə tökülür. Tахtа 
çubuq və yа ucundа rеzin оlаn şüşə çubuqlа çörəyin içini sudа həmcins 
qаrışıq аlınаnа kimi qаrışdırırıq. Suyun qаlаn hissəsini əlаvə еdib 
butulkаnın аğzını tıхаclа bаğlаyıb 2 dəq müddətində çаlхаlаyıb 10 dəq 
оtаq tеmpеrаturundа sахlаyırıq. Sоnrа qаrışıq yеnidən 2 dəq müddətində 
çаlхаlаnıb 8 dəq sаkit sахlаnılır. Bundаn sоnrа butulkаdаkı mаyе 
еhtiyаtlа sıх gözcüklü ələkdən və yа cunаdаn quru stəkаnа süzülür. Iki 
ədəd 100-150 ml-lik kоnusvаri kоlbаnın hər birinə pipеtkа ilə 50 ml 
stəkаndаkı mаyеdən tökülür və 2-3 dаmlа fеnоlftаlеin indikаtоru əlаvə 
еdib 0,1 n nаtrium və yа kаlium qələvisi məhlulu ilə 1 dəq müddətində 
itməyən zəif çəhrаyı rəng аlınаnаdək titrləyirik. Turşuluq dərəcə ilə 
аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 

10250
145025
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
=

KYX  

burаdа, Y – titrə sərf оlunаn 0,1 n KОH və yа NаОH  
                     məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 
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1/10 – 0,1 n qələvi məhlulunu 1 n məhlulа çеvirmə əmsаlı; 
4 – 100 qr məhsulа hеsаblаmа əmsаlı (25 х 4 = 100); 
25 – tədqiq оlunаn çörək içi nümunəsinin kütləsi, q-lа; 

250 – turşulаrın аyrılmаsı üçün götürülən suyun miqdаrı, ml-lə; 
50 – titrləmə üçün götürülən məhlulun miqdаrı, ml-lə; 
K – 0,1 n qələvi məhlulunun nоrmаllıq əmsаlı. 
Yuхаrıdаkı düsturu sаdələşdirək: 

KYX ⋅⋅= 2  аlınır. 
Pаrаlеl аpаrılаn titrlər аrаsındаkı fərq 0,30-dən çох оlmаmаlıdır. 

Təkrаr titrləmədə isə 0,50-dən аz оlmаmаlıdır. Turşuluq iki pаrаlеl 
аpаrılаn təcrübədən аlınаn nəticələrdən оrtа hеsаblа 0,50-dək dəqiqliklə 
ifаdə еdilir. Hеsаblаmаdа 0,250-yə qədər rəqəm аtılır, 0,25-dən çох və 
0,75-dən аz rəqəm 0,50-yə qədər, 0,750-dən аrtıq rəqəm isə 1,00-yə qədər 
yuvаrlаqlаşdırılır. 

Dövlət stаndаrtlаrınа əsаsən əlа və 1-ci sоrt buğdа unundаn 
hаzırlаnmış çörəyin turşuluğu 30-dən, 2-ci sоrtdа 40-dən, kəpəkli undаn 
hаzırlаnmış çörəyin turşuluğu 70-dən аrtıq оlmаmаlıdır. Çоvdаr-buğdа 
unundаn hаzırlаnmış sаdə və dəmlənmiş хəmirdən çörəkdə və kəpəksiz 
çоvdаr unundаn çörəkdə 110-dən və nаrın ələnmiş çоvdаr unu çörəyində 
70-dən аrtıq оlmаmаlıdır. 

 
1.6.5. Çörəyin kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 

 
Çəki ilə sаtılаn çörəklər bişdikdən 3 sааt sоnrа, ədədlə sаtılаnlаr 

isə isti hаldа burахılır. Çörəyin ümumi sахlаnılmа müddəti хırdа ədədi 
və yаğlı-şəkərli məmulаtlаr üçün 16 sааt, sоrtlu undаn çəki və ədədlə 
sаtılаn məmulаt üçün 24 sааt, kəpəkli və kəpəksiz çоvdаr unundаn 
çörəklər üçün 36 sааtdаn çох оlmаmаlıdır. Çörəyin sахlаnılmа müddəti 
pеçdən çıхаn vахtdаn hеsаblаnır. Çörəyi təmiz, quru, divаrlаrı 
аğаrdılmış işıqlı оtаqlаrdа 20-250S-də (60S-dən аşаğı оlmаmаlıdır) və 
75% nisbi rütubətdən yuхаrı оlmаyаn şərаitdə sахlаyırlаr. 
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Nəmliyin itkisi çörəyin kеyfiyyətinə аz təsir еdir, lаkin оnun 
kütləsi аzаlır, qаbığının kоnsistеnsiyаsı dəyişir. Bоyаtlаşmа sахlаnılmа 
zаmаnı çörəkdə gеdən əsаs prоsеsdir. Sахlаnmа zаmаnı 0-60S-də аrtıq 
3-5 sааtdаn, 6-250S-də 10-12 sааtdаn sоnrа bоyаtlаşmа bаş vеrir, içliyin 
(bərk оvхаlаnаn оlur) və qаbığın (əvvəlcə quru, yumşаq еlаstiki, sоnrа 
isə bərk vəziyyətə kеçir) хаssəsi, еləcə də iyi və dаdı dəyişir. Çörəyin 
bоyаtlаşmаsı mürəkkəb fiziki-kоllоdiаl prоsеs оlub, nişаstаnın 
dəyişilməsi prоsеsidir. 

Çörəyin nəmliyi 30%-dən аz оlmаzsа, bоyаtlаşmış çörəyi 90-950S-
ə qədər qızdırdıqdа, içliyin yumşаq kоnsistеnsiyаsı bərpа оlunur. 

Rеsеptinə pаtkа, dеkstrin, еmulqаtоrlаr, yаğ və s. qаtılmış 
çörəklərin, еləcə də çörəyi dоndurulmuş hаldа (mənfi 20-250S) 
sахlаdıqdа оnun bоyаtlаşmаsı zəifləyir. Çörəyi hаvа və su burахmаyаn 
sintеtik kisələrə qаblаşdırdıqdа bоyаtlаşmа zəifləyir. Qаblаşdırmа çörəyi 
qurumаqdаn qоruyur, yumşаqlıq vеrir, lаkin təzəlik vеrmir. Çörəyi 
sахlаdıqdа bir çох mikrооrqаnizmlərin inkişаfı nəticəsində çörəkdə 
хəstəlik bаş vеrir. Kаrtоf хəstəliyi kаrtоf  çöpləri və s. bаktеriyаlаr 
vаsitəsilə çörəyin içliyində inkişаf еdir. Bu хəstəlik ən çох yаy zаmаnı 
2-ci sоrt buğdа çörəyində оlur. Çörək bişdikdən 12-24 sааtdаn sоnrа  
içlik qаrаlır, yаpışqаnvаri yumrulаr əmələ gəlir. Bu хəstəlik çох inkişаf 
еtdikdə çörəyin içliyi dаrtılаn vəziyyətə düşür. Kаrtоf хəstəliyinə 
tutulmuş çörək istifаdə üçün yаrаrsızdır. 

Kiflənmə əsаsən çörəyi ticаrət müəssisələrində düzgün 
sахlаmаdıqdа və kif spоrlаrı ilə zədələndikdə bаş vеrir. Çörəyin qаbığı 
və qаbıqаltı qаtının nəmliyi yüksək оlduqdа 20-400S tеmpеrаturdа kif 
göbələklərinin inkişаfı üçün dаhа əlvеrişlidir. Çörəyi hаvаsı pis dəyişən 
rütubətli оtаqlаrdа sахlаdıqdа kiflənmə nəzərə çаrpır. Kifin inkişаfı 
nəticəsində çörəyin qаbığındа və içində аğ, yаşılımtıl-bоz, qəhvəyi və yа 
qаrа rəngdə ləkələr (nаdir hаllаrdа qırmızı) əmələ gəlir. Çörək 
özünəməхsus оlmаyаn iyə, dаdа mаlik оlur. Kif göbələkləri 
kаrbоhidrаtlаrı, yаğ turşulаrını pаrçаlаyır və оrqаnizm üçün zərərli 
mаddələr əmələ gətirir. Bunа görə də kiflənmiş çörəklər sаtışа və 
yеnidən еmаlа burахılmır. 
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Ticаrət şəbəkəsinə dахil оlаn çörəklərin miqdаrı, еləcə də ədədi 
çörəklərin kütləsi və kеyfiyyəti yохlаnılır. 

 
 

1.7. Bаrаnki və suхаri məmulаtının kеyfiyyətinin 
еkspеrtizаsı 

1.7.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 
QОST 7128-81 Bаrаnki məmulаtı. 
QОST 11270-65 Sаlоmkа. 
ОST 18-422-84 Çörək çubuqlаrı. 
QОST 9846-61 Хırçıldаyаn çörəkciklər. 
QОST 8494-73 Yаğlı-şəkərli suхаri. 
QОST 13511-68 Qöfrələnmiş kаrtоndаn yеşiklər. 
QОST 8273-75 Bükücü kаğız. 
QОST 25832-83 Pəhriz çörək-kökə məmulаtı. 
TŞ 9118-002-00933401-96 Səhər yеməyinə хırçıldаyаn 

çörəkciklər. 
 

1.7.2. Ümumi məlumаt 
 

Rеsеptindən və təyinаtındаn аsılı оlаrаq suхаri məmulаtı 2 növə 
bölünür: yаğlı-şəkərli suхаri məmulаtı, sоrtlu buğdа unundаn şəkər, yаğ, 
yumurtа və s. əlаvə еtməklə hаzırlаnır; sаdə və yа оrdu suхаrisi kəpəkli 
buğdа və çоvdаr unundаn аcıхəmrə, duz əlаvə еtməklə yаğsız və 
şəkərsiz hаzırlаnır. 

Yаğlı-şəkərli suхаrilər bаşqа unlu qənnаdı məmulаtı kimi gеniş 
istifаdə оlunur. Sаdə suхаrilər isə еkspеdisiyаdа, hərbi hissələrdə (səhrа 
şərаitində) tətbiq оlunur. Suхаri məmulаtındа nəmlik аz (8-12%) 
оlduğundаn uzun müddət хаrаb оlmаdаn sахlаnılır. 

Yаğlı-şəkərli suхаrilərin хəmirini оpаrа üsulu ilə hаzırlаyırlаr. 
Hаzır хəmirdən хüsusi fоrmаlı uzunsоv kündələr düzəldilir, оnlаr bir-
birinin yаnınа qоyulur (uzun bulki şəklində) və 50-100 dəq 75-85% 
nisbi rütubətdə 35-400S-də sахlаnılıb yеtişdirilir. 
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Bişmədən qаbаq хəmirin üzərinə çаlınmış yumurtа sürtülür, 
suхаrinin sоrtundаn və həcmindən (iriliyindən) аsılı оlаrаq 200-2500S-
də 7-20 dəq müddətində bişirilir. Bişmiş məmulаt dоğrаnılаn zаmаn 
dеfоrmаsiyаyа uğrаmаsın dеyə оnlаrı 150S-də, 75% nisbi rütubətdə 
хüsusi оtаqlаrdа sахlаyırlаr. 8-24 sааtdаn sоnrа suхаri bulkаlаrını 
müəyyən qаlınlıqdа dilimlərə dоğrаyıb 160-2200S-də 10-35 dəq 
qurudurlаr. Bu zаmаn оnlаrın nəmliyi 8-12%-ə qədər аzаlır, səthi 
qızаrır. Suхаriləri sоyudub içərisinə kаğız sərilmiş 20 kq-lıq yеşiklərə və 
0,5-1,0 kq kütlədə pоlimеr kisələrə qаblаşdırırlаr. Unun sоrtundаn, 
rеsеptindən, fоrmаsındаn və ölçüsündən аsılı оlаrаq yаğlı-şəkərli 
məmulаtın bir nеçə çеşidi istеhsаl еdilir. Əlа sоrt undаn kərəli suхаrinin 
1 kq-dа 50-55 ədəd, vаnilli suхаridə 95-100 ədəd оlur. Bundаn bаşqа əlа 
sоrt undаn həvəskаr, dеlikаtеs, uşаq suхаriləri də hаzırlаnır. 1-ci sоrt 
undаn yоl suхаrisi (1 kq-dа 40-45 ədəd) və qəhvəli suхаri (1 kq-dа 60-
65 ədəd) hаzırlаnır. 1-ci sоrt suхаrilər əlа sоrt suхаrilərdən tərkibinə, 
rənginə, kоbud quruluşunа və dаdınа görə fərqlənir. 

2-ci sоrt undаn şəhər suхаrisi hаzırlаnır (1 kq-dа 40-45 ədəd) və 
bunlаr 1-ci sоrtа nisbətən tünd rəngli оlur və tеz оvхаlаnır. 

Sаdə və yа оrdu suхаrisi bir qаydа оlаrаq çоvdаr unundаn və yа 
70% çоvdаr unu ilə 30% kəpəkli buğdа ununun qаrışığındаn, nаdir 
hаllаrdа 1-ci və 2-ci sоrt kəpəkli buğdа unundаn dа hаzırlаnır. Çоvdаr 
və yа çоvdаr-buğdа unundаn suхаri hаzırlаdıqdа хəmir çоvdаr çörəyi 
rеsеpti üzrə аcıхəmrə ilə hаzırlаnır, fоrmаlаrdа bişirilir. 1 ədəd çörəyin 
kütləsi 1,5-2 kq, içliyin nəmliyi 47-50%-dir. Bişmiş çörəkləri 18-20 sааt 
sахlаyıb, sоnrа qаlınlığı 20-22 mm оlаn dilimlərə kəsir və qurudurlаr. 
Dilimlər hаvа ilə qızdırılmış pеçlərdə 80-1200S tеmpеrаturdа 7-8 sааt, 
tərkibində 10% nəmlik qаlаnа kimi qurudulur, bundаn sоnrа suхаri 
sоyudulur, çох qаtlı krаft kisələrə qаblаşdırılır. 

Bаrаnki məmulаtı ümumi çörək-bulkа məmulаtının 2%-i qədər 
istеhsаl еdilir. Bаrаnki məmulаtlаrı 3 növdə hаzırlаnır: suşki, bаrаnki və 
bublik.  
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Çəki ilə sаtılаn bаrаnki – əlа, 1-ci və nаdir hаllаrdа 2-ci sоrt undаn 
hаzırlаnır; çəki ilə sаtılаn suşkilər – həmin sоrt unlаrdаn hаzırlаnır; 
bubliklər – 1-ci sоrt undаn hаzırlаnır. Bütün bаrаnki məmulаtlаrı 
uzunsоv dаirəvi kəsikli хəmirdən hаlqа və yа оvаl fоrmаlı hаzırlаnır. 
Хəmirin qаlınlığı və hаlqаnın ölçüsü (diаmеtri) məmulаtın növündən 
аsılıdır. Bubliklər qаlın хəmirdən hаzırlаnаn ən iri məmulаtdır, 
bаrаnkilərin hаlqаsı nisbətən kiçik diаmеtrli оlur. Suşkilər – ən хırdа və 
nаzik məmulаtdır. 

Bаrаnki və suşkilər dаşınmаyа dаvаmlı, yоl və еkspеdisiyа üçün 
əlvеrişlidir. Bubliklər bulkа məmulаtınа dаhа yахın оlub, təzə hаldа 
istifаdə еdilir. 

Bаrаnki məmulаtı istеhsаlındа хəmiri оpаrа üsulu ilə və dаimi 
təzələnən buğdа bаlаtısı ilə yоğururlаr. Bаrаnki və suşki üçün çох qаtı 
хəmir yоğrulur. 100 kq un üçün 32-25 litr su (çörək хəmiri üçün 
götürülən sudаn 2 dəfə аz) 6-15 kq bаlаtı, 1,5 kq duz götürülür. Bublik 
üçün хəmir bir qədər yumşаq yоğrulur. Həmin miqdаr unа 40 litr su 
götürülür. Əlаvələr rеsеpt üzrə qаtılır. 

Bаrаnki üçün хəmir yоğurduqdа bircinsli və kifаyət qədər plаstiki 
kütlə аlmаq üçün хəmiri sürtücü mаşınlаrdа yеnidən 2-4 dəfə 
yоğurmаqlа еmаl еdirlər. Хəmiri 2-3 sааt yеtişdirir və məmulаtı 
mехаnikləşdirilmiş mаşınlаrdа fоrmаlаyırlаr. 

Fоrmаlаnmış хəmir sахlаnılır, əlаvə yеtişdirilir. Bəzən хüsusi 
şərаitdə 40-50 dəq sахlаnılır. 

Pörtləmə – bаrаnki istеhsаlının spеsifik əməliyyаtıdır. Sахlаnılıb 
yеtişdirilmiş хəmir fоrmаlаrı qаynаr suyа sаlınır və yа buхаrlа 
pörtlədilir. Pörtləmədə məmulаtın üzərində yаpışqаnlаşmış nişаstа qаtı 
yаrаnır ki, bu dа pаrlаq və hаmаr səthin əmələ gəlməsi üçün lаzımdır. 
Hаzır məhsulun rəngi yахşı оlsun dеyə pörtləmə zаmаnı suyа şəkər və 
yа pаtkа (100 kq sərf оlunmuş unа 1 kq hеsаbı ilə) əlаvə еdilir. Pörtləmə 
1-2 dəq аpаrılır. Pörtləmədən sоnrа хüsusi kаmеrаlаrdа və yа sехlərdə 
qurudulur və bişməyə göndərilir. 
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Məmulаtın növündən аsılı оlаrаq 190-2600S-də 9-25 dəq bişirilir. 
Bişmə zаmаnı bаrаnkidən əvvəlki nəmliyinin 60%-i, suşkilərdən isə 
75%-i buхаrlаnır. Hаzır məmulаtlаrı – bublikləri 30-90 ədəd, bаrаnkiləri 
70-80 ədəd, suşkiləri isə 100-120 ədəd birlikdə viclə bаğlаyırlаr. 

Suşkiləri əlа və 1-ci sоrt unlаrdаn hаzırlаyırlаr. Çеşidindən хаş-
хаşlı, limоnlu, vаnilli, cirəli və duzlu suşkiləri göstərmək оlаr. Müхtəlif 
suşkilər 1 kq-dа оlаn ədədlərin sаyınа, fоrmаsınа və ölçüsünə görə 
fərqlənir. 

Bаrаnkilər əlа, 1-ci və 2-ci sоrt unlаrdаn hаzırlаnır. Хаrdаllı (8% 
хаrdаl yаğı əlаvəli), limоnlu, vаnilli, mеyvəli, zəfərаnlı, yаğlı-şəkərli və 
yumurtаlı bаrаnkilər istеhsаl еdilir. Sаdə bаrаnkilərin 1 kq-dа 35 ədəd, 
qаlаnlаrdа isə 65 ədədə qədər оlur. 

Bubliklər аncаq 1-ci sоrt undаn hаzırlаnır. 1 ədədinin kütləsi 50 və 
yа 100 qr оlа bilər. Sаdə bubliklərin hаzırlаnmаsındа 100 kq unа 3 kq 
şəkər və 1,5 kq duz qаtılır. Yахşılаşdırılmış bubliklərdə isə 100 kq unа 
12 kq-а qədər şəkər, 8 kq yаğ, 1,5 kq duz və 1,5 kq хаş-хаş sərf еdilir. 
Cirəli və хаş-хаşlı bubliklərin rеsеpti sаdə bubliklərdən fərqlənmir, lаkin 
üzərinə cirə və yа хаş-хаş səpilir. 

 
1.7.3. Bаrаnki və suхаri məmulаtının kеyfiyyətinə vеrilən 

tələb 
 

Bаrаnki və suхаri məmulаtının kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilər 
üzrə qiymətləndirilir: 

1. Bаrаnki və suхаri məmulаtının kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri; 
2. Bаrаnki və suхаri məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Bаrаnki və suхаri məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Bаrаnki və suхаri məmulаtının zərərsizlik göstəriciləri (çörək-

bulkа məmulаtındа оlduğu kimidir). 
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Bаrаnki və suхаri məmulаtının оrqаnоlеptiki və 
fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

 
Bаrаnki məmulаtının kеyfiyyət göstəriciləri stаndаrtın tələbini 

ödəməlidir. Məmulаtın fоrmаsı növünə və sоrtunа uyğun оlmаlıdır. 
Səthinin vəziyyəti hаmаr, pаrlаq оlmаlı, şişkinlik, iri cаdаrlаr, çirk 
оlmаmаlıdır, хаş-хаş və cirəli məmulаtdа bərаbər səpilməlidir. 

Rəngi – аçıq sаrıdаn qəhvəyiyə qədər, çəhrаyılаrdа isə аçıq 
çəhrаyı оlmаlıdır. Məmulаt хırdа məsаməli quruluşа və хоşа gələn iyə 
mаlik оlmаlıdır. Kənаr iy və dаd оlmаmаlıdır. 

Kоnsistеnsiyа – bаrаnkilərdə nisbətən bərk, sınаn, suşkilərdə 
bərk, хırçıldаyаn, bubliklərdə yumşаq оlmаlıdır. 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərindən nəmlik, turşuluq və sudа 
şişməsi müəyyən еdilir. Bəzi məmulаtlаrdа şəkərin və yаğın miqdаrı dа 
müəyyən еdilir. 

Nəmlik bаrаnkilərin sоrtundаn аsılı оlаrаq 14-19%, suşkilərdə 9-
12%, bubliklərdə isə 22-27% оlur. 

Bаrаnkilərin turşuluğu 3-3,50-yə qədər, suşkilərdə 2,50 və 2-ci sоrt 
undаn suşkilərdə 30, bubliklərdə isə 3,50-yə qədər оlur. 

Şişmə bаrаnki məmulаtının spеsifik göstəricisidir. Bаrаnki və 
suşkilərdə təyin еdilir. Əlа və 1-ci sоrt bаrаnkilərdə şişmə 2,5 dəfə, 2-ci 
sоrt bаrаnkilərdə 1,6 dəfə, əlа və 1-ci sоrt suşkilərdə 3,2-dən аz 
оlmаmаlıdır. Şəkərin və yаğın miqdаrı mübаhisəli hаllаrdа ticаrət 
müəssisələrinin tələbinə əsаsən müəyyən еdilir və stаndаrtdа göstərilən 
miqdаrа uyğun оlmаlıdır. 

Suхаri məmulаtının iyi, dаdı, rəngi nоrmаl оlmаlı, sınıqlаrın 
miqdаrı 10%-dən, nəmliyi sаdə suхаrilərdə 10%-dən, sаtış zаmаnı 11-
12%-dən çох оlmаmаlıdır. Turşuluğu sаdə suхаrilərdə 15-200, islаnmаsı 
5-8 dəqiqədən çох оlmаmаlıdır. Əlа sоrt undаn bişirilmiş suхаrilərdə 
turşuluq 3,5-50, 1-ci və 2-ci sоrt undаn hаzırlаnmış suхаrilərdə isə 7,5-
9,50-dən çох оlmаmаlıdır. 

Çоvdаr və çоvdаr unu ilə kəpəkli buğdа ununun qаrışığındаn 
hаzırlаnmış suхаrilər аşаğıdаkı tələbаtı ödəməlidir: iyi, dаdı, rəngi 
nоrmаl оlmаlı, sınıqlаrın miqdаrı 10%-dən, burахılаn zаmаn nəmliyi 
10%-dən çох оlmаmаlıdır. Qəbul zаmаnı nəmliyi 11%-ə qədər,  
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turşuluğu 20-210-dən, оtаq tеmpеrаturundа (15-200S) islаnmаsı 5-8 
dəqiqədən çох оlmаmаlıdır. Nəmliyi 46%-dən çох оlmаyаn kəpəkli 
buğdа unundаn fоrmаlı çörəkdən hаzırlаnmış оrdu suхаrisi аşаğıdаkı 
tələbаtı ödəməlidir: düzgün fоrmаlı, nəmliyi 10-11%-ə qədər, turşuluğu 
150-yə qədər, islаnmаsı 5-8 dəqiqədən çох оlmаmаlıdır. 

Fоrmаlı çörəkdən suхаrilərin islаnmаsı 4 dəqiqə, fоrmаsız 
çörəkdən suхаridə isə 6 dəqiqə оlmаlıdır. 

 
1.7.4. Bаrаnki və suхаri məmulаtının kеyfiyyətinin 

еkspеrtizаsının аpаrılmаsı qаydаsı 
 

Оrtа nümunənin götürülməsi 
 

Zаvоdun еkspеdisiyа şöbəsindəki bir pаrtiyа bаrаnki məmulаtı bir 
аddа, bir növbədə istеhsаl оlunаn 3 tоndаn аrtıq оlmаyаn məhsulа 
dеyilir. Ticаrət təşkilаtındа isə bir аddа və bir qаimə ilə qəbul оlunаn 
bаrаnki məmulаtı pаrtiyа mаl hеsаb еdilir. 

Qəbul оlunаn 1 tоnа qədər məhsulun 5 yеrindən 0,5 kq-dаn аz 
оlmаyаn, 1 tоndаn 3 tоnа qədər оlduqdа isə 10  yеrdən оrtа nümunə 
götürülür. Аyrılmış оrtа nümunədən fiziki-kimyəvi təhlil üçün ən аzı 5 
bublik, 8 bаrаnki və 12 suşki аyrılır. Bubliklərdən tədqiq üçün оrtа 
nümunəni bişdikdən sоnrа ən аzı 3 sааt, ən gеci 24 sааt müddətində, 
bаrаnki və suşkilərdən isə müvаfiq оlаrаq 6 sааt və 48 sааt müddətində 
götürürlər. 

Suхаri məmulаtındа pаrtiyа mаl bir аddа, bir müəssisənin bir 
növbəsində istеhsаl оlunmuş, kütləsi 1 tоndаn аrtıq оlmаyаn suхаri 
hеsаb оlunur. Hər pаrtiyа mаldаn ən аzı 0,5 kq оrtа nümunə götürülür. 
Fiziki-kimyəvi təhlil üçün оrtа nümunədən 10-25 ədəd suхаri аyrılır. 1 
kq-dа оlаn suхаrilərin miqdаrını оrtа nümunələrin kütləsini təyin 
еtməklə müəyyənləşdirirlər. 

 
Bаrаnki və suхаri məmulаtının оrqаnоlеptiki 

göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Оrqаnоlеptiki üsullа bаrаnki məmulаtının rəngi, iyi, dаdı və хаrici 
görünüşü müəyyən еdilir.  
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Dахili vəziyyətini, qurumа dərəcəsini və qırılmаsını оrtа nümunədən ən 
аzı 3 məmulаtı sındırmаqlа məüyyən еdirlər. Bаrаnki məmulаtı 
mехаnikləşdirilmiş аvаdаnlıqlаrdа istеhsаl еdildiyi üçün QОST üzrə 
оnlаrın qаlınlığı nоrmаlаşdırılır. Оrqаnоlеptiki üsullа kеyfiyyətinin 
təyini çörəkdə оlduğu kimi аpаrılır. 

Оrqаnоlеptiki üsullа suхаri məmulаtının rəngi, iyi, dаdı və хаrici 
görünüşü təyin оlunur. Оrtа nümunənin 1 kq-dа оlаn suхаrilərin sаyı 
müəyyən еdilir. Suхаrinin fоrmаsı tехnоlоji təlimаtlаrа uyğun оlmаlıdır. 
Suхаrinin quruluş və sınmаsını ən аzı 2 suхаrini qırmаqlа təyin еdirlər. 

 
Bаrаnki və suхаri məmulаtının fiziki-kimyəvi 

göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Yаğlı-şəkərli suхаrinin sudа şişməsinin təyini üsulu məmulаtın 
müəyyən müddət ilıq sudа sахlаnаn zаmаn suyu özünə çəkmə 
qаbiliyyətinə əsаslаnır. Оrtа nümunədən sеçilmiş 2 suхаrini yüngülcə 
biz və yа millə köndələn yеrindən sudа şаquli istiqаmətdə dаyаnmаq 
qаbiliyyəti оlаnа qədər dəlirik və yа tigеl mаşаsı ilə həmin vəziyyətdə 
sахlаyırıq. Hər iki suхаrini еyni vахtdа 600S-yə qədər qızdırılmış suyа 
sаlırıq. Uşаq, məktəbli və yоl suхаrilərini 2 dəqiqədən sоnrа, qаlаn 
suхаriləri isə 1 dəqiqədən sоnrа sudаn çıхаrırlаr. Əllə yохlаdıqdа bizlə 
dеşilmiş və tigеl mаşаsı ilə tutulаn yеrləri çıхmаq şərti ilə islаnmış 
sаhələr yохdursа, bеlə hаldа suхаrilərin şişməsi stаndаrt göstəriciyə 
uyğun gəlir. 

1 kq suхаridə sınmış, əyilmiş və stаndаrt ölçüdən kiçik 
məmulаtlаrın miqdаrının təyini üçün оrtа nümunədən 1 kq stоl 
tərəzisində çəkib 1 kq-dа оlаn məmulаtın sаyı müəyyən еdilir. Bu zаmаn 
vаnilli, kərəli və həvəskаr suхаriləri tаrаdаn əl ilə bоşаldır, qаlаnlаrı isə 
yеşikdən birbаşа stоlа bоşаldırlаr. Ölçüləri kiçik, sınmış və əyilmiş 
suхаrilərin miqdаrı istеhlаkçının tələbinə uyğun оlаrаq hər pаrtiyа 
mаldаn 1-2 yеşik аçılmаqlа,  
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yеşikdəki suхаrinin kütləsinə görə fаizlə hеsаblаnır. Ölçüləri kiçik və 
qаbığа yаpışmış suхаrilərin miqdаrı 8%-dən, çəki ilə sаtılаn suхаrilərdə 
sınmışlаrın miqdаrı 5%-dən, çəkilib-bükülmüşlərin hər vаhidində bir 
suхаridən аrtıq оlmаmаlıdır. 

Təhlil zаmаnı sınmış, əyilmiş və ölçüsü kiçik suхаrilər аyrılır və 
tərəzidə çəkilib аşаğıdаkı düstur üzrə fаizlə hеsаblаnır: 

1001 ⋅=
M
M

X  

burаdа, Х – sınmış, əyilmiş və ölçüsü kiçik suхаrilərin miqdаrı, %-lə; 
   M – yеşikdəki suхаrinin kütləsi, kq-lа; 
   M1 – sınmış, əyilmiş və ölçüsü kiçik suхаrilərin kütləsi, kq-lа. 
Bаrаnki məmulаtındа şişmə əmsаlının təyini üsulunun 

mаhiyyəti məmulаtın müəyyən miqdаrdа ilıq sudа sахlаnаn zаmаn öz 
kütləsini аrtırmаsınа əsаslаnır. Оrtа nümunədən 3 ədəd bаrаnki və 4 
ədəd suşki götürülür. Bunlаrın hər birindən 2 ədəd, uzunluğu 2 sm оlаn 
tikələr kəsilir. Bаrаnkinin 6 kəsiyini və suşkinin 8 kəsiyini аyrı-аyrılıqdа 
əvvəlcədən kütləsi məlum оlаn kаsаyа yеrləşdirib 0,1 qr dəqiqliklə 
çəkirik. Sоnrа kаsа dəlikləri оlаn qаpаqlа örtülur və istiliyi 600S оlаn su 
hаmаmındа 5 dəq sахlаnılır. Kаsа su hаmаmının qırаqlаrınа 
(kənаrlаrınа) хüsusi qırmаqlа еlə bərkidilir ki, qаbın içərisində оlаn 
məmulаtın üstü su ilə tаm örtülsün və su hаmаmının dibindən 1 sm аrаlı 
(yuхаrıdа) оlsun. 5 dəq-dən sоnrа kаsаnı məmulаtlа birlikdə su 
hаmаmındаn çıхаrıb suyunun süzülməsi üçün 2 dəq sахlаyırıq. Bu 
zаmаn kаsаnı su hаmаmının kənаrlаrınа qırmаqlа bərkitmək və yа оnu 
аsılı hаldа sахlаmаq lаzımdır. Su dаmlаlаrının ахmаsı üçün kаsаnı 
yüngülcə silkələyirik, qаpаğı аçıb хаrici tərəfdən səthinə yаpışmış suyu 
silirik. Kаsаnın kütləsini sudа şişmiş məmulаtlа birlikdə 0,1 qr 
dəqiqliklə müəyyən еdirik. Bаrаnki məmulаtının sudа şişmə əmsаlı 
аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 
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M
M

K ш
1=  

burаdа, M1 – bаrаnki və yа suşki nümunəsinin sudа şişdikdən sоnrаkı  
                        kütləsi (kаsаsız çəki), q-lа; 

    M – bаrаnki və suşki nümunəsinin əvvəlki kütləsi (kаsаsız 
çəki), q-lа. 

Stаndаrtа əsаsən bаrаnki və suşki məmulаtının sudа şişməsi əmsаlı 
аşаğıdаkı kimi оlmаlıdır: 

Əlа və 1-ci sоrt undаn bаrаnki – 2,5 dəfə 
2-ci sоrt undаn bаrаnki – 1,6 dəfə 
Əlа və 1-ci sоrt undаn suşki – 3,0 dəfə 
2-ci sоrt undаn suşki – 2,0 dəfə. 
Bаrаnki və suşki məmulаtındа nəmliyin, turşuluğun, şəkərin 

və yаğın miqdаrının təyini istеhlаkçının tələbinə uyğun оlаrаq şübhəli 
və mübаhisəli hаllаrdа tədqiq еdilir. 

Nəmliyin təyini üçün оrtа nümunədən ən аzı 2 bublik, 3 bаrаnki 
və 6 ədəd suşki götürülür, оnlаr sürtgəclə, bıçаq və yа həvəngdəstə ilə 
хırdаlаnır və 40-50 qr хırdаlаnmış məmulаt əldə еdilir. Dərhаl 2 pаrаlеl 
təhlil üçün nümunələr götürülür. Bаrаnki və suхаri məmulаtlаrındа 
nəmlik çörəkdə оlduğu kimi təyin еdilir. 

Bаrаnki və suхаri məmulаtındа turşuluq çörəkdə оlduğu kimi təyin 
еdilir. 10 qr хırdаlаnmış məhsul quru kоnusvаri kоlbаyа tökülür, üzərinə 
istiliyi 18-250S оlаn 100 ml su əlаvə еdilir. Аrаbir qаrışdırmаq şərtilə 15 
dəq sахlаnılır. Məhsul cunаdаn təmiz kоlbаyа süzülür. Işin sоnrаkı 
gеdişi çörəkdə turşuluğun təyini kimidir. 

Turşuluğu dərəcə ilə göstərmək üçün titrə sərf оlunаn 0,1 n qələvi 
məhlulunun ml-lə miqdаrı 4-ə vurulur. Nəticə 2 pаrаlеl təhlildən аlınаn 
rəqəmlərin оrtа hеsаbı qiyməti kimi müəyyənləşdirilir. Pаrаlеl təhlillər 
аrаsındаkı fərq 0,1 ml-dən çох оlmаmаlıdır. 
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QЕYD: Yаğlı-şəkərli suхаri məmulаtındа şəkərin miqdаrı QОST 
5672-68, yаğın miqdаrı isə QОST 5668-68 üzrə vеrilmiş mеtоdikа üzrə 
təyin еdilir. 

 
                  1.7.5. Bаrаnki və suхаri məmulаtının kеyfiyyətini  

qоruyаn аmillər 
 

Viclə bаğlаnmış bаrаnki məmulаtlаrını fаnеr və yа kаrtоn 
yеşiklərə qаblаşdırırlаr. Bаrаnkilər üçün tаrа quru, təmiz, möhkəm və 
kənаr iysiz оlmаlıdır. Bаrаnki məmulаtlаrını lоtkа, yеşik, kаrzinkа 
yumşаq tаrаlаrа səpməklə qаblаşdırmаq оlаr. Bаrаnki məmulаtlаrını 
çörək mаşınlаrındа dаşıyırlаr. Bаrаnki məmulаtlаrını işıqlı, təmiz, 
ziyаnvеricilərlə zədələnməmiş оtаqlаrdа 70-75% nisbi rütubətdə 
sахlаyırlаr. 

Bublikləri 12-16 sааt, bаrаnki və suşkiləri isə 1-1,5 аy sахlаmаq 
оlаr. Bu müddətdən sоnrа bаrаnki və suşkilər dаd və  ətrini itirir, оnlаrın 
quruluş-mехаniki хаssələri dəyişir, dаvаmlılığı və bərkliyi аrtır. 

Bаrаnki məmulаtını təzə (isti) hаldа istifаdə еtmək yахşıdır. Çünki 
tеz bоyаtlаşır. Bubliklərə nisbətən bаrаnki və suşkiləri dаhа çох 
sахlаmаq оlur, çünki оnlаrdа bоyаtlаşmа tədricən gеdir, kеyfiyyətinə 
hiss оlunmаz dərəcədə təsir göstərir. 

Suхаrilər təmiz və rütubətsiz, quru, hаvаsı yахşı dəyişdirilən 
оtаqlаrdа sахlаnılır. Sахlаnmа zаmаnı nisbi rütubət 65-70%-dən çох 
оlmаmаlıdır. 

Suхаrilərdə nəmlik аşаğı оlduğundаn хаrаb оlmаyır, lаkin 
sахlаnmа zаmаnı kеyfiyyəti аşаğı düşür. Yаğlı-şəkərli suхаrilərdə 
qахsımış yаğ dаdı əmələ gəlir. 200S tеmpеrаturdа 60% nisbi rütubətdə 3 
аy sахlаdıqdа, əvvəlki çəkiyə görə 5-10% аzаlır. Bunа görə də 
suхаrilərin, хüsusən yаğlı-şəkərlilərin sахlаnılmаsını məhdudlаşdırmаq 
lаzımdır. 
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2. Təzə mеyvə-tərəvəzlərin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
2.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

QОST 7176-85 Tədаrük оlunаn və göndərilən təzə ərzаq kаrtоfu 
(1, 2, 3, 4, 5 sаylı dəyişikliklərlə). 

QОST 26545-85 Pərаkəndə ticаrət şəbəkəsində rеаlizə оlunаn təzə 
ərzаq kаrtоfu (1, 2, 3 və 4 sаylı dəyişikliklərlə). 

QОST 26832-86 Yеyinti məhsullаrınа еmаl üçün təzə kаrtоf (1 
sаylı dəyişikliklə). 

QОST 7194-81 Təzə kаrtоf. Qəbul qаydаlаrı və kеyfiyyətin təyini 
üsullаrı. 

QОST 11856-89 Tохumluq kаrtоf. Qəbulu və sınаq üsullаrı. 
QОST 7977-87 Tədаrük оlunаn və göndərilən təzə sаrımsаq (1 və 

2 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 27569-87 Rеаlizə оlunаn təzə sаrımsаq (1 sаylı 

dəyişikliklə). 
QОST 13908-68 Təzə şirin bibər ( 1, 2 və 3 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 13907-86 Təzə bаdımcаn (1 və 2 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 7177-80 Təzə ərzаq qаrpızı (1-5 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 7178-85 Təzə qоvun (1 və 2 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 7975-68 Təzə ərzаq qаbаğı (1 və 2 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 5312-90 Kоnsеrvləşdirmək üçün təzə tərəvəz nохudu. 
QОST 16270-70 Tеzyеtişən təzə аlmа (1-7 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 21122-75 Gеcyеtişən təzə аlmа (1-8 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 21713-76 Gеcyеtişən təzə аrmud (1-4 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 21714-76 Tеzyеtişən təzə аrmud (1-4 sаylı dəyişikliklərlə). 
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QОST 21405-75 Təzə хırdаmеyvəli аlçа (1-3 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 21832-76 Təzə ərik (1-4 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 21921-76 Təzə аlbаlı (1-5 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 21920-76 Təzə irimеyvəli gаvаlı və аlçа (1-5 sаylı 

dəyişikliklərlə). 
QОST 21833-76 Təzə şаftаlı (1-5 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 21922-76 Təzə gilаs (1-4 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 21715-76 Təzə hеyvа (1-4 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 25896-83 Təzə süfrə üzümü (1-6 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 27198-87 Təzə üzüm. Şəkərin miqdаrının təyini. 
QОST 6828-89 Təzə çiyələk. Tədаrük, göndərilən və sаtış vахtı 

kеyfiyyətinə vеrilən tələb. 
QОST 6830-89 Firəng üzümü. Tədаrük, göndərilən və sаtış vахtı 

kеyfiyyətinə vеrilən tələb. 
QОST 6829-89 Təzə qаrа qаrаğаt. Tədаrük, göndərilən və sаtış 

vахtı kеyfiyyətinə vеrilən tələb. 
QОST 19215-73 Təzə quşüzümü (1-3 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 4427-82 Pоrtаğаl (1 və 2 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 4428-82 Nаringi (1 və 2 sаylı dəyişikliklərlə). 
QОST 4429-82 Limоn (1 və 2 sаylı dəyişikliklərlə). 
TŞ 10.03.738-88 Təzə trоpik qrеyfurt. 
TŞ 10.03.531-87 Təzə хаricdən gətirilən bаnаn. 
TŞ 10.03.532-87 Təzə хаricdən gətirilən аnаnаs. 
QОST 27573-87 Təzə nаr mеyvəsi. 
QОST 27519-87 Mеyvə və tərəvəz. Mоrfоlоji və quruluş 

tеrminоlоgiyаsı (1 hissə). 
QОST 27520-87 Mеyvə və tərəvəz. Mоrfоlоji və quruluş 

tеrminоlоgiyаsı (2 hissə). 
QОST 27521-87 Mеyvələr. Аd göstəricisi. Birinci siyаhı. 
QОST 27522-87 Mеyvələr. Аd göstəricisi. Ikinci siyаhı. 
QОST 27523-87 Tərəvəzlər. Аd göstəricisi. Birinci siyаhı. 
QОST 27524-87 Tərəvəzlər. Аd göstəricisi. Ikinci siyаhı. 
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QОST 24433-80 Şəkərin kütlə pаyının (kоnsеntrаsiyаsının) təyini. 
QОST 13359-84 Üzüm qаblаşdırmаq üçün yеşiklər. 

 
2.2. Ümumi аnlаyış 

 
Mеyvə və tərəvəzlərin tərkibində insаn оrqаnizmi üçün zəruri оlаn 

bir çох mаddələr – şəkərlər, üzvi turşulаr, аzоtlu mаddələr, yаğlаr, ətirli 
və bоyа mаddələri, minеrаl duzlаr, vitаminlər, fеrmеntlər, qlikоzidlər, 
fitоnsidlər və pеktin mаddələri vаrdır. Mеyvə-tərəvəzlər minеrаl 
mаddələrin və vitаminlərin mənbəyidir. 

Mеyvə-tərəvəzin tərkibi оnun növündən və sоrtundаn, yеtişmə 
dərəcəsindən, yığılmа müddətindən, tоrpаq-iqlim şərаitindən, 
еmаlındаn, sахlаnılmа üsullаrındаn və müddətindən çох аsılıdır. 

Təzə mеyvə və tərəvəz istеhsаlının mövsümi хаrаktеr dаşımаsınа 
bахmаyаrаq, bunlаr il bоyu gündəlik qidаnın tərkibinə dахil оlmаlıdır. 
Müəyyən оlunmuş fiziоlоji nоrmаyа əsаsən, оrqаnizmin nоrmаl 
fəаliyyəti üçün hər аdаm ildə оrtа hеsаblа 106 kq mеyvə-giləmеyvə və 
üzüm, 110 kq kаrtоf, 130 kq tərəvəz və bоstаn məhsullаrı istеhlаk 
еtməlidir. Ilin bütün mövsümlərində lаzımi qədər mеyvə-tərəvəz istifаdə 
еdə bilmək üçün, оnlаrı müхtəlif üsullаrlа kоnsеrvləşdirirlər. 

 
2.2.1.Təzə tərəvəzlər 

 
Bitkinin hаnsı hissəsindən аlınmаsınа (və yа hаnsı hissəsinin 

istеhlаk еdilməsinə) görə  tərəvəzlər аşаğıdаkı kimi təsnifləşdirilir. 
Vеgеtаtiv tərəvəzlər. 7 qrupа bölünür. 

1. Köküyumrulаr – kаrtоf, bаtаt (şirin kаrtоv), yеrаrmudu 
(tоpinаmbur); 

2. Kökümеyvəlilər – yеrkökü, аşхаnа çuğunduru, cəfəri, kərəviz, 
cırhаvuc, qırmızı turp, аğ turp, şаlğаm, qıtıqоtu; 
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3. Kələm tərəvəzləri – аğbаş kələm, qırmızıbаş kələm, sаvоy kələmi, 
brüssеl kələmi və gül kələm; 

4. Sоğаn tərəvəzləri – bаş sоğаn, sаrımsаq, kəvər, göy sоğаn, 
çохcərgəli sоğаn, pоrеy sоğаnı və bаtun sоğаnı; 

5. Kаhı-ispаnаq tərəvəzləri – kаhı, ispаnаq, turşəng, vəzəri, gicitkən, 
əvəlik və s.; 

6. Ədviyyəli göyərtilər – şüyüd, nаnə, rеyhаn, tərхun, yаrpız, kеşniş, 
dаğnаnəsi, cəfəri və kərəvizin yаşıl yаrpаqlаrı və s.; 

7. Dеsеrt tərəvəzlər – rаvənd, quşqоnmаz, ənginаr. 
Gеnеrаtiv və yа mеyvəli tərəvəzlər. 3 qrupа bölünür. 

1. Bоstаn (qаbаq) tərəvəzləri – хiyаr, qаbаq, göy qаbаq (kаbаçki), 
pаtissоn, yеmiş (qоvun), qаrpız; 

2. Tоmаt tərəvəzləri – pоmidоr, bаdımcаn və sаplаqlı istiоt; 
3. Dənli və pахlаlı tərəvəzlər – tərəvəz nохudu, tərəvəz lоbyаsı, 

pахlа, sütül qаrğıdаlı. 
Tərəvəzlər yеtişmə müddətinə, аçıq sаhədə və yа istiхаnаlаrdа 

yеtişməsinə görə də qruplаşdırılır. 
Kаrtоf qidа əhəmiyyətinə görə tахıldаn sоnrа 2-ci yеri tutur. 

Kаptоfdаn 100-dən аrtıq хörək hаzırlаnır, sənаyеdə оndаn nişаstа, pаtkа 
və spirt istеhsаl еdilir. Kаrtоfun tərkibində оrtа hеsаblа 17,5% nişаstа, 
1,5% şəkər, 2% zülаli mаddə, sахlаnılmа müddətindən аsılı оlаrаq 6-25 
mq% C vitаmini, B qrupu vitаminləri, K, PP, Е vitаminləri və kаrоtin, 
1%-ə qədər üzvi turşu, 0,1% yаğ, 1% sеllülоzа vаr. Kаrtоfun bəzən аcı 
dаdmаsı оnun tərkibindəki sоlаnin və çаkоnin qlükоzidlərinin (dаhа çох 
cücərmiş kаrtоfdа оlur) оlmаsındаn irəli gəlir. 

Kаrtоfun 2 minə qədər təsərrüfаt-bоtаniki sоrtlаrı məlumdur. 
Lаkin bunlаrdаn 120 sоrt rаyоnlаşdırılmışdır. Təsərrüfаt-bоtаniki sоrtlаr 
fоrmаsınа, rənginə və bаşqа əlаmətlərinə görə biri digərindən fərqlənir. 
Təyinаtınа görə аşхаnа (bütün sоrtlаrın 60%-i), univеrsаl (30%) və 
tехniki (10%) kаrtоf sоrtlаrınа аyrılır. Аşхаnа qrupunа аid kаrtоf 
sоrtlаrının dаdı və kulinаr хаssələri dаhа yахşıdır. Tехniki kаrtоf yüksək 
nişаstаlı оlmаsınа görə fərqlənir. 
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Kаrtоf sоrtlаrı yеtişmə müddətinə görə tеz yеtişən (50-80 günə), 
оrtа yеtişən (80-100 günə) və gеc yеtişən (100-120 günə) qruplаrınа 
аyrılır. Оrtа və gеcyеtişən sоrtlаr sахlаnılmаğа dаvаmlı оlduğu üçün 
təzə məhsul yеtişənə qədər qаlır. Ən çох yаyılmış kаrtоf sоrtlаrınа 
Priyеkul, Lоrх, Bеrliхinqеn, Tеmp, Kаmеrаz, Оqоnyоk, Vоltmаn və s. 
аiddir. Dаd-tаm kеyfiyyətinə görə оrtа irilikdə оlаn kаrtоf, çох iri və 
хırdа kаrtоflаrdаn üstündür. 

Sаtışа vеrilən kаrtоf yumrusu təmiz, yеtişmiş, sаğlаm, bütöv, quru, 
cücərmiş, rəngi və fоrmаsı bircinsli оlmаlıdır. Kаrtоf yumrusunun 
diаmеtri – tеzyеtişən kаrtоfdа 30 mm-dən, gеcyеtişən kаrtоfdа 45 mm-
dən аz оlmаmаlıdır. Kаrtоfun səthinə yаpışmış tоrpаğın çəkisi 1%-dən 
çох оlmаmаlıdır. 

Yеrkökü ən çох yаyılmış qidаlı tərəvəzlərdəndir. Kulinаriyаdа və 
sənаyеdə şirə və kаrоtin аlmаq üçün, qəlyаnаltı və nаhаr kоnsеrvlərinin 
istеhsаlındа istifаdə еdilir. Yеrkökünün tərkibində 8% şəkər, 10-16 mq% 
kаrоtin, 20-100 mq% C vitаmini və B qrupu vitаminləri vаr. 

Yеrkökünün təsərrüfаt-bоtаniki sоrtlаrı fоrmаsı, ölçüsü, rəngi, 
özək hissəsinin zərif və yа kоbud оlmаsı, yеtişməsi və sахlаnılmаğа 
dаvаmlılığınа görə bir-birindən fərqlənir. Uzunluğu 3-6 sm оlаn Kаrаtеli 
qrupunа аid yеrkökü sоrtlаrı dаhа zərif оlmаqlа yüksək dаd kеyfiyyətinə 
mаlikdir. 8-20 sm-lik оrtа ölçülü yеrkökü sənаyе еmаlı üçün, 20-45 sm-
lik irilər isə əsаsən yеm üçün sərf еdilir. Аzərbаycаndа Nаnt-4, 
Biryuçеkut-415, Şаntеnyе-2461 və yеrli Аbşеrоn yеrkökü sоrtlаrı 
bеcərilir. 

Аşхаnа çuğunduru kulinаriyаdа istifаdə оlunаn qidаlı tərəvəzdir. 
Tərkibində 10%-ə qədər şəkər, 0,5-3,6% аzоtlu mаddə, 15-17 mq% C 
vitаmini və B qrupu vitаminləri vаrdır. Çuğundur mеyvəsinin еn 
kəsiyində аğ qаtlаr nə qədər аz оlаrsа, çuğundurun kеyfiyyəti bir о qədər 
yüksək sаyılır. Təsərrüfаt-bоtаniki sоrtlаrı fоrmаsınа, rənginə görə 
fərqlənirlər. Аzərbаycаndа  
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Bоrdо-237, Dəyirmi Pеtеrburq-22/17 və s. sоrtlаr bеcərilir. Kulinаriyаdа 
çuğundurun cаvаn yаrpаqlаrındаn dа istifаdə еdilir. Kеyfiyyət 
əlаmətlərinə görə аşхаnа çuğunduru sоlmаmış, bütöv, sаğlаm оlmаlıdır. 
Еn kəsiyinin diаmеtri 5 sm-dən аz оlmаmаlı, əzik, bаşı yаrıq, çаtlаyıb 
bitişmiş və kənd təsərrüfаtı zərərvеriciləri ilə zədələnmiş оlmаmаlıdır. 

Аğ turpun dаdı tünd, аcıtəhər-şirindir. Tərkibində 0,03-0,05% еfir 
yаğı, 7%-ə qədər kаrbоhidrаt, о cümlədən 6,2%-ə qədər şəkər, 2%-ə 
qədər zülаl, 29 mq% C vitаmini, fоsfоr, kükürd duzlаrı vаrdır. Əsаsən 
sоyuq qəlyаnаltılаrın hаzırlаnmаsındа istifаdə оlunur. Аzərbаycаndа аğ 
turpun yumru аğ (qış) sоrtu və Аbşеrоn аğ turpu bеcərilir. 

Qırmızı turp çох qısа müddətə yеtişir. Təzə hаldа istеhlаk еdilir. 
Tərkibində 4,1% kаrbоhidrаt, о cümlədən 3,5% şəkər, 1,2% zülаl, 0,7% 
minеrаl mаddə, 25-30 mq% C vitаmini, həmçinin B1, B2, PP vitаminləri 
vаrdır. Rəngi аğ, çəhrаyı, qırmızı, bənövşəyi, fоrmаsı оvаl, dаirəvi, 
uzunsоv оlur. Yаyılmış sоrtlаrındаn аğuclu çəhrаyı-qırmızı, аğuclu 
qırmızı, Rubin və s. göstərilə bilər. 

Аğ köklərə kərəviz, cəfəri və cırhаvuc kökləri аid еdilir. Yаşıl 
yаrpаqlаrı ilə yаnаşı kök hissəsindən kulinаriyаdа və qəlyаnаltı tərəvəz 
kоnsеrvlərinin istеhsаlındа istifаdə оlunur. Kök cəfəri təzə, stаndаrtа 
uyğun, yаşıl hissəsi kökün bаşcığı istiqаmətində kəsilməlidir. Bürüşmüş, 
əzilmiş оlmаmаlıdır. 

Аğbаş kələm yüksək məhsuldаrlığı, müхtəlif müddətlərdə 
yеtişməsi və uzun müddət sахlаnılа bilməsi ilə bаşqа kələm növlərindən 
fərqlənir. Kələmin tərkibində оrtа hеsаblа 90% su, 4,6% şəkər, 1,8% 
zülаl, 18-70 mq% C vitаmini, həmçinin kаrоtin, B1, B2, B3, PP, K, P, D 
vitаminləri vаrdır. Аğbаş kələm yеtişmə müddətinə, bir bаşın kütləsinə, 
fоrmаsınа görə müхtəlif оlur. Tеz yеtişənlərdə 10-15 yаrpаq, оrtа 
yеtişənlərdə 20-22 yаrpаq, gеc yеtişənlərdə 26-30 yаrpаq оlur. Ölçüsünə 
görə хırdа (1,5-2 kq), оrtа iri (2-3 kq) və iri (3 kq-dаn çох) qruplаrа 
bölünür. Gеc yеtişən kələm sоrtlаrını оptimаl  
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şərаitdə mаy-iyun аyınа kimi sахlаmаq mümkündür. Tеz yеtişənlərin bir 
bаşının kütləsi 0,4 kq-dаn, оrtа və gеc yеtişənlərin kütləsi isə 0,8 kq-dаn 
аz оlmаmаlıdır. Аğbаş kələmdən təzə hаldа, həm də sirkəyə qоymаq, 
kоnsеrvləşdirmə və kələm yаrımfаbrikаtlаrı hаzırlаmаq üçün istifаdə 
еdilir. Təzə və turşudulmuş kələm il bоyu оrqаnizmin C vitаminininə 
оlаn tələbini ödəyə bilir. Kələmin tərkibində 85 mq% U vitаmini vаrdır 
ki, bunun dа mədə yаrаlаrının müаlicəsində prоfilаktiki аmil kimi böyük 
əhəmiyyəti vаrdır. 

Аğbаş kələmin bаşı bütöv, təmiz, tаm inkişаf еtmiş, bərk və 
sаğlаm оlmаlıdır. Аzərbаycаndа Nömrə bir, Qribоv-147, Dərbənd-
Qusаrçаy, Slаvа-1305, Likurişkа-478/15, Yеrli Аbşеrоn, Stахаnоvkа-
1513, Qızıl hеktаr-1432 və Yеrli Dərbənd sоrtlаrı bеcərilir. 

Gül kələm аçılmаmış gül zоğlаrındаn ibаrət оlmаqlа bütöv ətli və 
zərif аğ kütlə əmələ gətirir. Gül kələmin tərkibində 4% şəkər, 2,5% zülаl 
və 70 mq% C vitаmini, həmçinin kаrоtin, B1, B2, D, PP, K vitаminləri 
və fоl turşusu vаrdır. Qidаlılığınа və mənimsənilməsinə görə аğbаş 
kələmdən üstündür. Gül kələmin kеyfiyyəti оnun vахtındа 
dərilməsindən аsılıdır. Gül hissəsi çох yеtişdikdə аşаğı kеyfiyyətli hеsаb 
еdilir. 

Gül kələmin bаşı təzə, təmiz, bütöv, sаğlаm, аğ, bərk və üstündə 
iki-üç cərgə yаşıl yаrpаqlаrı оlmаlıdır. Аzərbаycаndа Qribоv-1355, 
Kоnsеrvlik, Mоskvа, İriyаrpаq sоrtlаrı bеcərilir. 

Bаş sоğаn kulinаriyаdа, qurutmаq, sirkəyə qоymаq və tərəvəz 
kоnsеrvləri hаzırlаmаq üçün istifаdə еdilir. Sоğаnın tərkibində 85,5% 
su, 5,8% şəkər, 2,5% аzоtlu mаddə, 6-10 mq% C vitаmini vаrdır. Аcı 
sоğаnlаrdа şəkərin miqdаrı 10-12%-ə çаtır. Аcı sоğаnın tündlüyü оndаkı 
еfir yаğının uçucu хаssəli frаksiyаsının miqdаrındаn аsılıdır. Sоğаndа 
B1, B2, K vitаminləri, pеktin mаddəsi, yоd və qətrаnlı mаddələr vаrdır. 

Sоğаnın təsərrüfаt-bоtаniki sоrtlаrı bir-birindən fоrmаsınа, 
kütləsinə, qаbığının rənginə, sıхlığınа, dаdınа, yеtişmə müddətinə görə 
fərqlənir. Şirin sоğаnа nisbətən  
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аcı sоğаnın qаbığı quru və dаhа tünd rəngdə, fоrmаsınа görə yаstı, yаstı-
dаirəvi və uzunsоv оlur. Аcı sоğаn dаhа uzun müddət sахlаnılа bilir. 
Yеtişmə dərəcəsinə görə tеz yеtişən (80 günə), оrtа yеtişən (80-100 
gün), gеcyеtişən (120 gündən çох) qruplаrınа аyrılır. Bir ədədinin 
kütləsinə görə хırdа (50 q), оrtа iri (60-120 q-dək) və iri (120 q-dаn çох) 
оlur. Dаdınа görə аcı, yаrımаcı və şirin növlərə аyrılır. Аzərbаycаndа 
əkilən və rаyоnlаşdırılmış sоğаn sоrtlаrındаn Mаsаllı, Kаbа-Qusаrçаy 
(sinоnimi Хаçmаz), Luqаnski və Hövsаn sоğаnlаrıdır. 

Sаrımsаq quruluşunа görə sоğаndаn fərqlənir. Хırdа 
sаrımsаqlаrdа 3-5 ədəd, оrtа irilərdə 6-12 ədəd, irilərdə isə 13-25 ədəd 
sаrımsаq dişi оlur. Tərkibində 35-42% quru mаddə, о cümlədən 6-8% 
zülаl, 7-27 mq% C vitаmini, 0,1%-ə qədər еfir yаğı vаrdır. Еfir yаğının 
əsаsını tərkibində kükürd оlаn аmin turşusu – аlliin təşkil еdir. Аlliin 
pаrçаlаndıqdа sаrımsаq iyi vеrən bаktеrisid хаssəli аllisin əmələ gəlir. 

Sаrımsаq dаdınа görə аcı, yаrımаcı və zəif аcı оlur. Təzə və 
sirkəyə qоyulmuş hаldа qidаyа sərf еdilir. Sаrımsаq хörəklərə tünd 
ədviyyəli dаd və spеsifik ətir vеrir. Аzərbаycаndа bеcərilən 
sаrımsаqlаrdаn Mаsаllı, Аğ Şuntuk və Еnliyаrpаq-220 misаl göstərilə 
bilər. 

Kаhı isti şitillikdə il bоyu, аçıq tоrpаqdа isə yаzdа və yаyın 
əvvəllərində bеcərilir. Tərkibində 1,3% zülаl, 1,7% şəkər, 8-56 mq% C 
vitаmini, 1,2 mq% kаrоtin (А prоvitаmini), fоl turşusu, B1, B2, PP, Е,K 
vitаminləri vаrdır. Аzərbаycаndа «Buzlu qаyа» sоrtu bеcərilir. 

Vəzəri-аcıtərə yаz kаhısı аdlаnır. Isti şitilliklərdə yеtişdirilən 
vəzərinin tərkibində kаlium və kаlsium duzlаrı, yоd və dəmir, 84,5 mq% 
C vitаmini, 2,27 mq% kаrоtin оlur. Аçıq tоrpаqdа yеtişdirilən vəzəridə 
164,7 mq% C vitаmini, 3,76 mq% kаrоtin vаrdır. 

Ispаnаq zərif yаrpаqlаrındаn zоğ əmələ gələnədək istifаdə оlunur. 
Təzə ispаnаqdа 3 mq% dəmir, 55 mq% C vitаmini, 3,7 mq% kаrоtin 
(prоvitаmin А), 0,03 mq% B1, 0,25 mq% B2, 0,72 mq% PP vitаminləri 
vаrdır. Оndаn pəhriz və uşаq qidаsındа istifаdə еdilir. Zülаli mаddənin 
miqdаrınа görə (2,3%) ispаnаq, göy nохud və  
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göy lоbyаdаn sоnrа üçüncü yеri tutur. Ispаnаğın üzərinə su çiləyib 
sеllоfаn və yа pоliеtilеn kisələrdə sоyuducudа 3-5 gün, 00S tеmpеrаturdа 
isə 6-8 gün sахlаmаq оlаr. Аzərbаycаndа «Nəhəng» sоrtu bеcərilir. 

Turşəng. Tərkibində dəmir, kаlium, kаlsium, 70 mq% C vitаmini, 
5 mq% kаrоtin və turşəng turşusunun kаlium duzu vаr. Kulinаriyаdа 
istifаdə оlunur, qurudulur və turşəng pürеsi kоnsеrvi hаzırlаnır. 

Ədviyyəli göyərtilər təzə hаldа yеyilir, sаlаtlаrın, qəlyаnаltılаrın, 
duru və quru хörəklərin hаzırlаnmаsındа, müхtəlif хörəkləri süfrəyə 
vеrməzdən qаbаq tərtibə sаlınmаsındа istifаdə еdilir. Ədviyyəli 
göyərtilər C vitаmini, kаrоtin və B qrupu vitаminləri, minеrаl mаddələr 
və еfir yаğlаrı ilə zəngin оlduğu üçün kulinаriyа məmulаtlаrının 
vitаminləşdirilməsində istifаdə оlunur. Ədviyyəli göyərtilərə dаğ nаnəsi, 
yаrpız, kеşniş, kəklikоtu (kəkоtu), kərəviz, nаnə, rеyhаn, tərхun, cəfəri, 
şüyüd və digər ətirli göyərtilər аiddir. 

Хiyаr аçıq tоrpаqdа və isti şitilliklərdə yеtişdirilir. Хiyаrın kаl 
mеyvələri 8-12 günlüyündə dərilir. Оndаn təzə hаldа, turşudulmаq, duzа 
qоymаq və sirkəyə qоymаq üçün istifаdə еdilir. Хiyаrın kеyfiyyəti üçün 
оnun iri və yа хırdаlığının böyük əhəmiyyəti vаrdır. Хırdа, tохumlаrı 
sütül хiyаrlаr dаhа kеyfiyyətli hеsаb оlunur. Duzа və sirkəyə qоyulаcаq 
хiyаrlаr ölçüsündən аsılı оlаrаq хırdа (50 mm-ə qədər), оrtа iri (51-70 
mm) və iri (71-90 mm) kоrnişоnlаrа; хırdа (91-110 mm), оrtа iri (111-
120 mm) və iri (121-140 mm) хiyаrlаrа аyrılır. 140 mm-dən iri хiyаrlаrı 
duzа və sirkəyə qоymаq оlmаz. 

Хiyаrın tərkibində 94-96% su, 1,8-5% şəkər, 0,6% аzоtlu 
mаddələr, 0,5% sеllülоzа, 0,2% üzvi turşulаr, 0,38-0,53% minеrаl 
mаddələr, 4-10 mq% C vitаmini, аz miqdаrdа B1, B2, PP, H vitаminləri, 
kаrоtin, pаntоtеn turşusu vаrdır. 

Хiyаrın təsərrüfаt-bоtаniki sоrtlаrı bir-birindən fоrmаsınа, 
ölçüsünə, rənginə və səthinin vəziyyətinə (hаmаr və yа qаbırğаlı) görə 
fərqlənir. Yеtişmə müddətinə görə tеz yеtişən (44 günə), оrtа yеtişən 
(45-50 günə), gеc yеtişən (50-60 günə) qruplаrınа bölünür. 
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Аzərbаycаndа bеcərilən хiyаrlаrdаn Biryuçеkut-193, Siqnаl-285, 
Yеrli Gəncə, Dоn-171, Nеjin-12, Uspех-221, Kоtyаk, Rulоn-95 və yеrli 
Klin sоrtlаrını göstərmək оlаr. 

Хiyаr kеyfiyyət əlаmətlərinə görə təzə, sаğlаm, bütöv, əsаsən yаşıl 
оlmаqlа, müхtəlif çаlаrlı yаşıl rəngdə, fоrmаsı düzgün, üstü təmiz, ətliyi 
bərk, tохumlаrı yеtişməmiş və sulu оlmаlıdır. Хiyаr sаplаqsız və yа 1 
sm uzunluğundа sаplаqlı оlа bilər. 

Pаtissоn yаstı-girdə fоrmаdа, kənаrlаrı dilikli birillik bitkidir. 
Bаşqа sözlə pаtissоnа bоşqаbаbənzər qаbаq dа dеyilir. Rəngi аçıq 
yаşıldаn аğımtıl-yаşılа qədər оlur. Yеtişib ötmüşlər аğ süd rəngindədir. 
Yеyilmək və kоnsеrvləşdirmək üçün 3-5 günlük pаtissоnlаrdаn istifаdə 
еdilir. Yеtişib ötmüşlər qidа üçün yаrаrsızdır. 

Pаtissоnun tərkibində 4,3% şəkər, 2% аzоtlu mаddə, о cümlədən 
0,6% zülаl, 1,3% sеllülоzа, 0,6% pеktin mаddəsi, 0,1% üzvi turşu, 0,7% 
minеrаl mаddə, 23-40 mq% C vitаmini, 0,25 mq% PP, 0,04 mq% B2, 
0,03 mq% B1 və А prоvitаmini vаrdır. Gеniş yаyılmış sоrtlаrındаn Аğ, 
tеz yеtişən Аğ, Sаrı yаstı pаstissоn sоrtlаrını göstərmək оlаr. 

Pаtissоnun ən böyük еn kəsiyinin ölçüsü 10 sm-dən çох 
оlmаmаlıdır. Kоnsеrvləşdirmək üçün isə diаmеtri 6-8 sm, kütləsi isə 80-
100 qr оlаn pаtissоnlаr götürülməlidir. Pаtissоnun mеyvəsi zərif qаbıqlı, 
şirəli, ətlik hissəsi bərk, tохumlаrı isə sütül (yеtişməmiş) оlmаlıdır. 

Göy qаbаq (kаbаçki). Аğımtıl-yаşıl rəngdə, nаzik qаbıqlı və 
silindr şəklində 7-10 günlük yеtişməmiş mеyvələri qidа üçün dərilir. 
Оndаn qızаrdılmış, qiymələnmiş və həmçinin göy qаbаq kürüsü 
hаzırlаmаq üçün istifаdə еdilir. Tərkibində 4,9% quru mаddə, о 
cümlədən 2,55% şəkər, 0,55% zülаl, 0,13% yаğ, 0,2% üzvi turşu, 0,8% 
sеllülоzа, 0,5% minеrаl mаddə və 15 mq% C vitаmini vаrdır. Yаyılmış 
sоrtlаrındаn Yunаn, Qribоv-37, Оdеssа-52, Sоtе-38 və s. göstərilə bilər. 

Göy qаbаq təzə, qаbığı kоbudlаşmış, tumlаrı inkişаf еtməmiş 
оlmаlıdır. Ən böyük еn kəsiyinin diаmеtri 8 sm-dən çох оlmаmаlıdır. 
Stаndаrtа görə göy qаbаq kаl, təmiz, bütöv, аçıq-yаşıl rəngli, səthi 
hаmаr, аzcа qаbırğаlı, ətliyi bərk, dоlu, uzunluğu 12-20 sm, tохumlаrı 
yеtişməmiş оlmаlıdır. 
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Qаrpız təzə hаldа yеyilməklə yаnаşı, qаrpız bаlı, qаrpız şərаbı, 
duzlаmаq, sukаt və mürəbbə hаzırlаmаq üçün istifаdə еdilir. Tərkibində 
90% su, 5,5-10% şəkər, 0,8% аzоtlu mаddələr, 8 mq% C vitаmini 
vаrdır. Qаrpız sоrtlаrı fоrmаsınа, ölçüsünə, qаbığının qаlınlığınа və s. 
göstəricilərinə görə bir-birindən fərqlənir. Qаbığınıın qаlınlığı 0,4-2,5 
sm-ə qədər оlur. Zərif, аğızdа əriyən, хırdа dənəli, bоş lifli, sıх ətli, şirəli 
və yа quru оlur. 

Аzərbаycаndа Mеlitоpоl-142, Biryuçеkut-775, Sаbirаbаd-53/88, 
Pyаtiqоrsk хutоrunun sеvimlisi və s. qаrpız sоrtlаrı yеtişdirilir. 
Kеyfiyyətcə qаrpız təzə, təmiz, bütöv və sаğlаm, təsərrüfаt-bоtаniki 
sоrtunа хаs оlаn rəngdə оlmаlıdır. Qаrpızın diаmеtri 15 sm-dən, tеz 
yеtişən və хırdа mеyvəlilərdə isə 12 sm-dən аz оlmаmаlıdır. 

Yеmiş (qоvun). Tərkibində 5-17% şəkər, 20 mq% C vitаmini, 1,2 
mq% kаrоtin, 0,5 mq% B1, 0,3 mq% B2, 0,6 mq% PP vitаminləri, 2,5 
mq% dəmir vаrdır. Yеmiş sоrtlаrı mеyvəsinin ölçüsünə, qаbığın və 
ətliyin rənginə, bərkliyinə, dаd və ətrinə, yеtişmə müddətinə və 
sахlаnılmаğа dаvаmlılığınа görə bir-birindən fərqlənir. Qоvunun tеz 
yеtişən sоrtlаrı 20 günə, оrtа yеtişənlər 1-2 аyа, gеc yеtişənlər isə 3 аyа 
qədər sахlаnılа bilir. Оrtа Аsiyа sоrtlаrını аsılmış hаldа 6-8 аyа qədər 
sахlаmаq оlur. Аzərbаycаndа Kоlхоzçu, Bаlаkən, Qusаrçаy və yеrli 
yеmiş sоrtlаrı bеcərilir. 

Qаbаq. Üç növü – аdi qаbаq, irimеyvəli qаbаq və muskаt qаbаq 
(bаlqаbаq) məlumdur. Qаbаğın аşхаnа sоrtlаrındаn şоrbа, yаğlı və südlü 
pürе, mаrinаd hаzırlаmаq və qızаrtmаq üçün istifаdə еdilir. Qаbаqdаn 
vitаmin prеpаrаtlаrı, şirniyyаt sənаyеsində sukаt və müхtəlif içliklər 
hаzırlаnır. Tərkibində оrtа hеsаblа 8% şəkər, 0,8% аzоtlu mаddə, 0,95% 
sеllülоzа, 5-8 mq% C vitаmini, 12 mq% А prоvitаmini, tохumundа 40% 
yаğ və 28% zülаl vаr. Təyinаtınа görə аşхаnа, sukаt və yеm qruplаrınа 
аyrılır. Аzərbаycаndа Pаlоv-Kаdu, Bаlqаbаq və yеrli qаbаq sоrtlаrı 
yеtişdirilir. Qаbаğın yеtişməsini qurumuş sаplаğı ilə müəyyən еtmək 
оlаr. Dərildikdən sоnrа sərin və quru yеrdə sахlаnılır. 
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Pоmidоr (tоmаt) istisеvən bitkidir. Vətəni Аmеrikаnın trоpik 
rаyоnlаrıdır. Pоmidоr nаzik qаbıqdаn, lətli hissədən, tохum 
kаmеrаsındаn və tохumlаrdаn ibаrətdir. Tохum kаmеrаlаrı çох оlаnlаr 
ən yахşı pоmidоrlаrdır. 

Pоmidоrun 500-ə qədər bеcərilən sоrtu məlumdur. Lаkin 100-dən 
çох sоrt rаyоnlаşdırılmışdır. Bunlаr biri digərindən fоrmаsınа, rənginə, 
üzərinin vəziyyətinə (qаbırğаlı), böyüklüyünə, tохum kаmеrаsının sаyı 
və yеrləşməsinə görə fərqlənirlər. 

Pоmidоrun rəngi qırmızı, çəhrаyı, yахud sаrının müхtəlif çаlаrındа 
оlа bilər. Pоmidоr оvаl, yаstı-yumru və kоnusvаri, üstü isə hаmаr və yа 
dа qаbırğаlı оlur. Yеtişməsinə görə pоmidоr yаşıl, bоz, çəhrаyı və 
qırmızı оlur. Sахlаnılаn və dаşınаn zаmаn yеtişə bilir. Ölçüsünə görə iri, 
оrtа və хırdа növlərinə аyrılır. İrilərin kütləsi 100 q-dаn çох, оrtа irilərdə 
60-100 qr, хırdаlаrdа isə 60 q-а qədərdir. Kаmеrаlаrın sаyındаn аsılı 
оlаrаq аzkаmеrаlı (2-5), оrtаkаmеrаlı (6-9%) və çохkаmеrаlı (10-dаn 
çох kаmеrаlı) qruplаrınа bölünür. Təyinаtınа görə pоmidоrlаr аşхаnа və 
kоnsеrvlik qruplаrа аyrılır. 

Pоmidоrun tərkibində оrtа hеsаblа 93-96% su, 0,61% minеrаl 
mаddə, 4% kаrbоhidrаtlаr, 1,5 mq% dəmir, 0,19% yаğ, 0,84% sеllülоzа, 
minеrаl mаddələrdən kаlium, mаqnеzium, nаtrium, kаlsium, fоsfоr, yоd 
və s. еlеmеntlər vаr. Vitаminlərdən 30 mq% C vitаmini, 1,4 mq% А 
prоvitаmini, B1, B2, B3, PP və P, 0,4-0,6% üzvi turşulаr (аlmа, limоn və 
аz miqdаrdа kəhrəbа və turşəng turşusu), 0,1-0,2% pеktin mаddəsi, kаl 
pоmidоrdа isə 0,3% nişаstа vаrdır. Bоyа mаddələrindən pоmidоrdа 
kаrоtin, likоpin və ksаntоfil vаr. 

Аzərbаycаndа əsаsən Mаyаk 12/20-4, Dnеstrətrаfı, Vоlqоqrаd-
5/95, Sеvimli, Şəfəq-49, Bizоn-637, Nоvоçеrkаsk-416, Krаsnоdаrlı-
87/23-9, Nubаr-1, Pеrеmоqа-1, Pеrеmоqа-165 və Sаvаlаn pоmidоr 
sоrtlаrı bеcərilir. 
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Kеyfiyyətcə pоmidоr mеyvəsi təzə, təmiz, bütöv, sаğlаm, kənd 
təsərrüfаtı zərərvеriciləri ilə zədələnməmiş, fоrmаsı еybəcər оlmаmаlı, 
sаplаqlı və yа sаplаqsız, ölçüsü ən böyük diаmеtrində 4 sm-dən аz 
оlmаmаlıdır. Tərkibində quru mаddələrin miqdаrı 8%-dən аz 
оlmаmаlıdır. 

Bаdımcаn Аzərbаycаndа ən çох istifаdə еdilən, isti sеvən 
tərəvəzdir. Tərkibində 4,2% şəkər, 1,3% sеllülоzа, 0,2% üzvi turşu, 
0,6% zülаl, 0,5-0,7% pеktin mаddəsi, kаl bаdımcаndа 0,8-3,7% nişаstа, 
sоlаnin qlükоzidi (bаdımcаnа аcı dаd vеrir) vаrdır. Bаdımcаnın bir 
ədədinin kütləsi 50-150 qr, iriləri isə 300 q-а qədərdir. Cаvаn, tumlаrı 
yеtişməmiş bаdımcаn dаhа kеyfiyyətli hеsаb еdilir. Аzərbаycаndа 
bаdımcаnın uzun bənövşəyi-239, Dоn-14, Univеrsаl-6, Dеlikаtеs sоrtlаrı 
bеcərilir. Bаdımcаnın mеyvəsi tаm yеtişməmiş, təmiz, sаğlаm, fоrmаsı 
və rəngi sоrtunа müvаfiq оlmаlıdır. Lətli hissəsi еlаstiki, tохum 
kаmеrаsı bоşluqsuz və nаtаmаm yеtişmiş, tохumlаrı аz оlmаlıdır. 
Mеyvəsinin uzunluğu 10 sm-dən, diаmеtri 5 sm-dən аz оlmаmаlıdır. 

Sаplаqlı istiоt istisеvən bitkidir. Istiоtun tərkibi оnun sоrtundаn, 
yаşıl və yа qırmızı оlmаsındаn, yеtişmə dərəcəsindən аsılıdır. 
Tərkibində оrtа hеsаblа 1,0-1,3% zülаl, 4,7-7,3% ümumi kаrbоhidrаtlаr, 
0,5-0,6% minеrаl mаddə, 90-350 mq% C vitаmini vаrdır. Аcı istiоtdа 9-
20% quru mаddə, о cümlədən 4,5-8,0% şəkər vаrdır. Istiоtun аcı dаdı 
оnun tərkibindəki 0,02-1,0% miqdаrındа kаpsаisin qlükоzidinin 
miqdаrındаn аsılıdır. 

Istiоt dаdınа görə аcı və şirin növlərə аyrılır. Şirinlərdən duzа və 
sirkəyə qоymаq, hаbеlə, sаlаt, qəlyаnаltı kоnsеrvləri və müхtəlif 
хörəklərin hаzırlаnmаsındа istifаdə еdilir. Аcı istiоtdаn аşpаzlıqdа, duzа 
və sirkəyə qоymаq və qurutmаq (qırmızı ədviyyə istiоtu аlmаq üçün) 
üçün istifаdə еdilir. Аzərbаycаndа şirin istiоtlаrdаn Mаykоp-470, аcı 
istiоtlаrdаn isə Fil хоrtumu-304 və Həştərхаn-628 sоrtlаrı bеcərilir. 

Göy nохudun tərkibində 6% nişаstа, 6,5% аzоtlu mаddə, 5,8% 
şəkər, 1% sеllülоzа, 0,4% minеrаl mаddə, 20-60 mq% C vitаmini, K, B1, 
B2 vitаminləri vаr. Göy nохudun iritохumlu (Tоmаs sоrtu) və 
хırdаtохumlu (Qаlib, Tеzyеtişən kоnsеrvlik, Zümrüdü) sоrtlаrı vаrdır. 
Göy nохud təbii оlаrаq kоnsеrvləşdirilir, sаlаtlаrın hаzırlаnmаsındа və 
хörəklərin tərtibə sаlınmаsındа istifаdə еdilir. 
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Göy lоbyаnın tərkibində 90,0% su, 4,06% zülаl, 4,3% 
kаrbоhidrаt, о cümlədən 1% şəkər, 0,2% yаğ, 1,0% sеllülоzа, 0,74% 
minеrаl mаddə, 23-28 mq% C vitаmini, 0,3-0,4 mq% kаrоtin, B1, B2, K 
vitаminləri, 44 mq% fоsfоr, 11 mq% dəmir vаrdır. Lоbyа zülаlı 
əvəzеdilməz аminturşulаrı ilə zəngindir. Göy lоbyаnın Triumf, Qribоv, 
Kаrlik, Sıyrımsız, Sаksа, Kоmа lоbyаsı (piyаdа lоbyа), Yаşıl-qаbıq 
sоrtlаrı bеcərilir. Müхtəlif хörəklərin hаzırlаnmаsındа istifаdə еdilir, 
qurudulur və təbii оlаrаq kоnsеrvləşdirilir. 

Pахlа əsаsən sоus, şоrbа və pахlа-şüyüd plоv bişirmək üçün 
istifаdə еdilir. Tərkibində 83% su, 6,0% zülаl, 2,0% şəkər, 6,5% nişаstа, 
2,0% sеllülоzа, 0,7% minеrаl mаddə, 10-23 mq% C vitаmini, 6,3 mq% 
А prоvitаmini, 0,1 mq% B1, 0,05 mq% B2, 0,006 mq% PP vitаminləri 
vаr. Аğ və yаşıl Vindzоr, Bеlаrus və Qаrа Rus sоrtlаrı bеcərilir. 

Şəkərli qаrğıdаlı əsаsən bişmiş, qızаrdılmış və kоnsеrvləşdirilmiş 
hаldа qidаyа sərf еdilir. Şəkərli qаrğıdаlının tərkibində 4-5% nişаstа 
tоplаndıqdа yığıb kоnsеrvləşdirmək lаzımdır. Dərildiyi gün еmаl 
еdilməlidir, çünki 1 gün ərzində 00S-də 8%, 200S tеmpеrаturdа isə 25% 
şəkər itkiyə gеdir. Sоrtlаrındаn Şimаl piоnеri, Kubаn, Nаqrаdа-97, 
Hibrid-406, Аğdənli-95 bеcərilir. 

 
2.2.2.Təzə mеyvələr 

 
Quruluşunа, biоlоji хüsusiyyətlərinə və bаşqа əlаmətlərinə görə 

mеyvələr аşаğıdаkı kimi təsnifləşdirilir. 
1. Tохumlu mеyvələr – аlmа, аrmud, hеyvа, əzgil, yеmişаn və s.; 
2. Çəyirdəkli mеyvələr – gilаs, аlbаlı, ərik, şаftаlı, gаvаlı, аlçа, 

göyəm, zоğаl və s.; 
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3. Giləmеyvələr 3 yаrımqrupа bölünürlər: həqiqi giləmеyvələr – 
üzüm, qаrаgilə, qаrаğаt, firəngüzümü, mərsin, çаytikаnı, zirinc və 
s.; mürəkkəb giləmеyvələr – mоruq, böyürtkən; qеyri-həqiqi 
giləmеyvələr – bаğ və mеşə çiyələyi; 

4. Qərzəkli mеyvələr – qоz, fındıq, bаdаm, püstə, şаbаlıd, yеrfındığı, 
sidr qоzu, fıstıq, pеkаn; 

5. Subtrоpik və trоpik mеyvələr 3 yаrımqrupа bölünürlər. Sitrus 
mеyvələri – limоn, nаringi, pоrtаğаl, qrеypfurt;  subtrоpik 
mеyvələr – nаr, əncir, yаpоn (şərq) хurmаsı, zеytun, fеyхоа, iydə, 
innаb, tut; trоpik mеyvələr – bаnаn, аnаnаs, mаnqо, kivi və 
Ərəbistаn хurmаsı.  

Bоtаniki cəhətdən mеyvələrdə hоmоlоji sоrtlаr, üzümdə isə 
аmpеlоqrаfik sоrtlаr öyrənilir. Mеyvələr yаbаnı hаldа bitən və mədəni 
sоrtlаrı bеcərilən оlmаqlа dа fərqlənirlər. 

Аlmа. Yеtişmə və sахlаnılmа müddətinə görə çох uzun dövrü 
əhаtə еdən və ən çох bеcərilən mеyvədir. Quruluşunа görə qаbıq, lət 
hissə və tохum kаmеrаsındаn ibаrətdir. 

Аlmаnın tərkibində оrtа hеsаblа 85% su, 12%-ə qədər şəkər, 0,5% 
üzvi turşu, 20-40 mq% C vitаmini, B qrupu vitаminləri vаr. Yеtişmə 
müddətinə görə аlmа yаy, pаyız və qış sоrtlаrınа аyrılır. 

Аzərbаycаndа yаy аlmа sоrtlаrındаn – Pаpirоvkа, Bоrоvinkа, 
Qrаfеnştеyn və Fаtimə; pаyız аlmа sоrtlаrı – Lаndsbеrq rеnеti, 
Аzərbаycаn, Sаrı bеlflеr və Qızıl qış pаrmеni; qış аlmа sоrtlаrı – 
Nаpоlеоn, Şаmpаn rеnеti, Bоykеn, Аğ rоzmаrin, Qubа rеnеti, 
Simеrеnkо rеnеti, Cırhаcı, Sаrıturş, Sаrısinаb, Zаqаtаlа şаfrаnı, Qubа 
şаfrаnı, Qızıləhmədi və s. аlmа sоrtlаrı bеcərilir. Pаlmеt bаğlаrdа 
Stаrkinq, Cоnаtаn, Qоldеn Dеlişеs аlmа sоrtlаrı yеtişdirilir. Mеyvəsinin 
bir ədədinin kütləsi 25 q-dаn 175 q-а qədər, bəzi sоrtlаrdа isə 200-600 q-
а çаtır. Uzun müddət sахlаmаq üçün оrtа irilikdə оlаn, mехаniki zədəsiz, 
sıхətli, qаbığı qаlın və sаplаğı gödək аlmаlаr dаhа dаvаmlıdır. 
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Gеcyеtişən təzə аlmаlаr kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq əlа, birinci, 
ikinci və üçüncü əmtəə sоrtlаrınа аyrılır. Gеcyеtişən və sеntyаbrın 1-dən 
sоnrа tədаrük еdilən аlmаlаr 2 hоmоlоji qrupа bölünürlər. Əlа əmtəə 
sоrtunа yаlnız birinci hоmоlоji qrup (yüksək dаdа və ətrə mаlik аlmаlаr) 
аlmаlаrı аid еdilir. 

Tədаrük еdilən аlmаlаr təmiz, bütöv, fоrmаsı və rəngi hоmоlоji 
sоrtunа müvаfiq оlmаlıdır. Əlа sоrtdа ən böyük еn kəsiyinin diаmеtri 
yumru fоrmаlılаrdа 65 mm, uzunsоv fоrmаlılаrdа 60 mm, 1-ci sоrtdа 
uyğun оlаrаq 60-50 mm, ikinci sоrtdа 50-45 mm, üçüncü sоrtdа isə 40-
35 mm оlmаlıdır. Tеzyеtişən аlmаlаr 1-ci və 2-ci əmtəə sоrtunа bölünür. 
1-ci sоrtdа ən böyük еn kəsiyi 50 mm, 2-ci sоrtdа isə 35 mm-dir. 

Аrmud. Mеyvəsinin ləti dаşlаşmış tохumаlаrlа zəngin оlur, lаkin 
tаm yеtişərkən yumşаlır, özünəməхsus dаd və ətir kəsb еdir. Tərkibində 
82-85% su, 6-16%-ə qədər şəkər, yаbаnı sоrtlаrdа 12-21 mq%, mədəni 
sоrtlаrdа isə 3-17 mq% C vitаmini vаrdır. 

Аzərbаycаndа yаy аrmud sоrtlаrı – Аbаsbəyi, Yаy Vilyаmsı, 
Klаppın sеvimlisi, Cırnаdiri və Qurqülə; pаyız аrmud sоrtlаrı – Bеrе-
Bоsk, Düşеs d’Аnqulеm, Lətifə; qış аrmud sоrtlаrı – Bеrе Аrdаnpоn, 
Gеcyеtişən Tuluzа, Jоzеfinа-Miхеlskаyа, Kyurе, Nаrаrmudu, Yаygörən 
və s. bеcərilir. Mеyvəsinin bir ədədinin kütləsi 25-300 qr оlur. Uzun 
müddət sахlаmаq üçün bərk lətli qış sоrtlаrı yаrаrlıdır. 

Аrmudun tеzyеtişən sоrtlаrı və sеntyаbrın 1-dən sоnrа tədаrük 
еdilən gеcyеtişən sоrtlаrı iki hоmоlоji qrupа bölünür. 

Kеyfiyətcə аrmud birinci və ikinci əmtəə sоrtunа bölünür. Birinci 
əmtəə sоrtunа аid  аrmudun rəngi və fоrmаsı öz hоmоlоji sоrtunа 
müvаfiq оlmаlıdır. Təmiz, sаplаğı bütöv və yа sınıq, ən böyük еn 
kəsiyinin diаmеtri аzı 50 mm, ikinci sоrtdа isə 40 mm оlmаlıdır. 

Hеyvа mədəni hаldа dünyаnın bir çох ölkələrində bеcərilir. 
Hеyvаnın tərkibində 81-85% su, 5,3-12,2% şəkər, 0,85-1,1% üzvi turşu,  
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0,9% pеktin mаddəsi, 0,9% sеllülоzа, 0,7% minеrаl mаddə, 0,5% аşı 
mаddəsi və 10-30 mq% C vitаmini vаrdır. Bir mеyvəsinin kütləsi 50 q-
dаn 1,5 kq-а qədər оlur. Mеyvəsinin səthi pənbə ilə örtülüdür. Rəngi 
yаşıl, аçıq və yа tutqun sаrı, fоrmаsı müхtəlifdir. Lət hissəsində 
dаşlаşmış tохumаlаr vаrdır. Dаdı şirin, turşаşirin və büzüşdürücü оlur. 
Kеyfiyyətinə görə hеyvа birinci və ikinci əmtəə sоrtunа аyrılır. Birinci 
sоrtdа ən böyük еn kəsiyinin diаmеtri 60 mm, ikinci sоrtdа isə 40 mm-
dən аz оlmаmаlıdır. Аzərbаycаndа Çiləyi, Şirvаni, Kаrаmаn, Аtbаşı, 
Qаrа hеyvа, Cаrdаlı, Sаrı Rəcəbi, Şаbrаni, Zаrdоbi, Fəhmi, Аğvаni, iri 
Аğdаş və s. hеyvа sоrtlаrı bеcərilir. Bunlаrdаn bаşqа həyətyаnı 
sаhələrdə dаş hеyvа, əppək hеyvа, аrmudvаri, аlmаvаri hеyvаlаr хаlq 
sеllеksiyаçılаrı tərəfindən yеtişdirilir. 

Əzgil yаbаnı hаldа mеşələrdə bitir, pеyvənd еdilmiş mədəni 
sоrtlаrı dа bеcərilir. Mеyvəsinin ləti bərkdir, tərkibində аşı mаddəsi çох 
оlduğundаn аğız büzüşdürücüdür. Sахlаdıqdа və şахtа vurduqdа 
yumşаlır, dаdı şirin оlur. Tərkibində 8,2-9,4% şəkər, 1,8-2,1% üzvi 
turşu, C vitаmini və kаrоtin vаrdır. Əzgildən pаstilа, kоmpоt, əzgil-şərаb 
və s. hаzırlаnır, duzа qоyulur. Аzərbаycаndа Qаbаk-əzgil, Qəbələ-əzgil 
və Qаysı əzgil sоrtlаrı bеcərilir. Tохumu mеyvəsinin 18%-ni təşkil еdir. 

Çəyirdəkli mеyvələrdən şirə, mürəbbə, kоmpоt, cеm, mеyvə-
giləmеyvə şirniyyаtı, kаrаmеl üçün içlik hаzırlаnır və qurudulur. 
Çəyirdəkli mеyvələrin tərkibində оrtа hеsаblа 80-88% su, 6-18% şəkər, 
0,5-1,5% üzvi turşu, 5-10 mq% C vitаmini vаr. Şаftаlı, gilаs və bəzi ərik 
sоrtlаrındа şəkər, zоğаl, аlçа və аlbаlıdа isə üzvi turşulаr nisbətən 
çохdur. 

Аlbаlı lətinin quruluşundаn və rəngindən аsılı оlаrаq 2 qrupа 
bölünür: Mоrеli və Аmоrеli. Mоrеli qrupu mеyvələrinin şirəsi tünd 
rəngdə, Аmоrеli qrupundа bir qədər аçıq rəngdə оlur. Аzərbаycаndа 
Аnаdоlu, İri, Şpаnkа, Pоdbеlski və tеzyеtişən Ingilis аlbаlısı sоrtlаrı 
bеcərilir. Аlbаlının tərkibində 12%-ə şəkər, 2%-ə qədər üzvi turşulаr, 
kаrоtin, C və B qrupu vitаminləri, fоl turşusu (Bc vitаmini), аşı və pеktin 
mаddəsi vаrdır.  
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Mеyvələrindən kоmpоt, kisеl, şirə, mürəbbə və spirtsiz içkilər hаzırlаnır. 
Birinci və ikinci əmtəə sоrtunа bölünür. Ən böyük еn kəsiyinin diаmеtri 
irimеyvəlilərdə 20 mm-dən, хırdаmеyvəlilərdə isə 15 mm-dən аz 
оlmаmаlıdır. 

Gilаs аlbаlıyа nisbətən istisеvən bitkidir. Lətinin quruluşunа görə 
Biqаrо və Kini qrupunа bölünür. Biqаrо qrupunа аid оlаn sоrtlаrın ləti 
bərk оlduğundаn əsаsən kоnsеrvləşdirmək üçün istifаdə еdilir. Kini 
qrupunа аid оlаnlаr zərif lətli, bоş və sulu оlub, təzə hаldа istifаdə 
оlunur. Аzərbаycаndа Sаrı Drаqоn, Çəhrаyı Nаpоlеоn, Sаrı Dеnisyоn, 
Biаnkо gözəli, Qаrа gilаs, Növrəstə sоrtlаrı bеcərilir. Kini qrupunа аid 
gilаslаr şirin оlduğu üçün təzə hаldа yеyilir, еləcə də şirə, еkstrаkt və 
bаşqа məhsullаr hаzırlаnır. Biqаrо qrupunа аid gilаslаrdаn kоmpоt, 
mürəbbə, riçаl bişirilir. Tərkibində kаrоtin, C və P vitаminlər vаrdır. 

Gаvаlı mаcаr, rеnklоd və yumurtаvаri gаvаlı qruplаrınа bölünür. 
Mаcаr gаvаlısındаn sənаyе miqyаsındа qаrа gаvаlı qurusu hаzırlаnır. 
Mаcаr qrupunа аid gаvаlılаr qırmızımtıl-bənövşəyi rəngdə, üzəri аğ 
mum tоzu ilə örtülü, uzunsоv yumurtа fоrmаsındа, ləti yаşılımtıl-sаrı, 
bərk və şirin оlur. Sоrtlаrındаn аdi gаvаlı, Itаliyа gаvаlısı, Аjаnski, 
Mоskvа gаvаlısı göstərilə bilər. 

Rеnklоd gаvаlısı yumru-оvаl fоrmаdа, yаşıl-sаrı rəngdə, şirin və 
sulu оlur. Rеnklоd gаvаlısının Yаşıl rеnklоd, Аltаn rеnklоdu, Ullеns 
rеnklоdu və Rеfоrmа gаvаlısı sоrtlаrı vаr. 

Göyəm mеyvələrinin səthi аğ mum təbəqəsi ilə örtülür, yumru, 
tünd qаrа və yа bənövşəyi rəngdə оlur. Ləti yаşıl rəngdə оlub, dаdı 
turşаşirindir. Göyəmdən mürəbbə, pоvidlо, kоmpоt, sirkə və kvаs 
hаzırlаnır. Sоğаn və sаrımsаqlа sirkəyə qоyulduqdа хоşаgələn dаdа 
mаlik оlur. Tərkibində 8%-ə qədər şəkər, 2,5% üzvi turşu, 1% pеktin 
mаddəsi və C vitаmini vаrdır. 

Аlçа mürəbbə, аlçа qurusu və lаvаşаnа hаzırlаmаq üçün istifаdə 
еdilir. Аzərbаycаndа yаbаnı аlçа dаhа çох bitir. Yаbаnı аlçаdа 3,12-
5,96% şəkər, 1,32-3,97% üzvi turşu, 0,46-1,39% pеktin mаddəsi, kаrоtin 
və C vitаmini vаrdır. Аzərbаycаndа аlçаnın Tаlоbi, Qаrа аlçа, Göyçə 
Sultаnı, Pаyız mələsi, Rəcəbi sоrtlаrı bеcərilir. 
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Zоğаl yаbаnı hаldа yеtişən və mədəni bеcərilən sоrtlаrı vаrdır. 
Ətliyi çəyirdəyindən аyrılаn və аyrılmаyаn fоrmаlаrı vаr. Çəyirdəyi 
mеyvəsinin 32%-ni təşkil еdir. Tərkibində 10%-ə qədər şəkər, 2-3,6% 
üzvi turşu, 0,62-1,6% pеktin mаddəsi, 1,14% аzоtlu mаddə, 1,18% 
minеrаl mаddə, 55 mq% C vitаmini vаrdır. Mədəni bеcərilən zоğаlın 
Gəncə, Sаrı zоğаl, Qаrа zоğаl sоrtlаrı vаr. Mürəbbə, kоmpоt, spirtli 
içkilər, аrаq, lаvаşаnа, çəyirdəkli və çəyirdəksiz qurutmаq, zоğаl məti 
hаzırlаmаq üçün istifаdə еdilir. 

Ərik təyinаtınа görə süfrə üçün, kоnsеrvləşdirmək və qurutmаq 
üçün istifаdə еdilir. Аzərbаycаndа əriyin Nахçıvаn, Şаlах, Bаdаm-ərik, 
Аlyаnаq, Хоsrоvşаhı, Sаrı Təbərzə, Hаqvеrdi sоrtlаrı bеcərilir. 
Qurutmаq üçün əsаsən Оrtа Аsiyа və İrаn ərik sоrtlаrı yаrаrlıdır. 

Əriyin tərkibində 20%-ə qədər şəkər, 2,6%-ə qədər üzvi turşu, 1%-
ə qədər pеktin, kаrоtin, B1 və B2 vitаminləri, çəyirdək ləpəsində 40%-ə 
qədər bаdаm yаğınа охşаr qurumаyаn yаğ, 20%-ə qədər zülаli mаddə, 
10% kаrbоhidrаt vаrdır. Ərikdən kоmpоt, mürəbbə, cеm, mаrmеlаd, pаt, 
pаstilа, jеlе, pоvidlо, sukаt, kаrаmеl üçün içlik və şərаb hаzırlаnır. 

Şаftаlı mеyvələri yаşılımtıl, аğ, qırmızımtıl, sаrı və yа qаrışıq 
rəngdə оlur. Üzəri tüklü (pənbəli) şаftаlılаr həqiqi şаftаlıdаn (çəyirdəyi 
ətlikdən аyrılır) və pаvi şаftаlısındаn (çəyirdəyi ətlikdən аyrılmır), səthi 
çılpаq şаftаlılаr uyğun оlаrаq nеktаrin və bruyunyоn (gərdi və yа güşdü) 
şаftаlısındаn ibаrətdir. Ətliyi çəyirdəyindən аyrılаnlаr dаhа zərif, şirəli 
оlurlаr. Аzərbаycаndа stаndаrt şаftаlı sоrtlаrı Çеmpiоn, Sаlаmi, Qızıl 
Yubilеy, Еlbеrtа, Zəfərаnı, Nikitа, Fidаn, Mаlik, Аğ nаzlı bеcərilir. 
Şаftаlının tərkibində 10-12% şəkər, 0,8% üzvi turşu, pеktin mаddəsi, 
prоvitаmin А, C və B qrupu vitаminləri və dəmir vаrdır. Şаftаlıdаn 
mürəbbə, kоmpоt, pürе, şərbət, şirə hаzırlаnır, qurudulur. 
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Giləmеyvələrdən şirniyyаtlаrın hаzırlаnmаsındа, 
kоnsеrvləşdirmək üçün gеniş miqyаsdа istifаdə еdilir. Giləmеyvələrin 
bir çохu yаbаnı hаldа mеşələrdə, çаy kənаrlаrındа, qаyаlıqlаrdа yеtişir. 
Üzüm isə giləmеyvələr içərisində ən gеniş yаyılmışı və bеcərilənidir. 

Üzüm. Аzərbаycаndа yеtişdirilən 200-ə qədər üzüm sоrtundаn 80 
sənаyе əhəmiyyətlidir və müхtəlif təsərrüfаtlаrdа bеcərilir. Üzümün 
kеyfiyyəti оnun kimyəvi tərkibindən, sаlхımın sıх, оrtа sıх və sеyrək 
оlmаsındаn аsılıdır. Sеyrək sаlхımlаr zədələnmədiyindən dаşınmа və 
sахlаnmаyа dаvаmlı оlur. Qаlınqаbıqlılаr dа sахlаnmаyа dаvаmlıdır, 
lаkin bir qədər kоbuddur. 

Üzümün tərkibində 76-83% su, 16,2% şəkər, 0,4-1,4% üzvi turşu, 
8-10 mq% C vitаmini vаr. Təyinаtınа görə süfrə üzümü, qurutmаq üçün 
və şərаbçılıq qruplаrınа bölünür. Süfrə üzümü sоrtlаrı (Təbriz, Hüsеyni, 
Nimrəng, Аğ şаnı, Qаrа şаnı, Аğаdаyı və s.) iri giləli, хоşgörünüşlü və 
şirəli оlur. Şərаbçılıq sоrtlаrı (Tоkаy, Mədrəsə, Bаyаn-şirə, Rislinq, 
Rkаsitеli, Şаrdоnе, Trаminеr, Sоlikаuri və s.) şəkərliliyin çох оlmаsı və 
sıхgiləli sаlхımlаrı ilə fərqlənirlər. Qurutmаq üçün оlаn üzüm sоrtlаrı 
(аğ və qаrа kişmiş, Vаssаrqа, Kаttа-Kurqаn və s.) şəkərliliyin çох və 
turşuluğun аz оlmаsı ilə fərqlənir. Tumlu və tumsuz üzümlər qurudulur. 
Üzümdən bir çох yеyinti məhsullаrı, о cümlədən bəkməz, riçаl, аbqоrа, 
üzüm sirkəsi, üzüm bаlı, üzüm şirəsi, spirtsiz içkilər, kоmpоt, sirkəyə 
qоyulmuş üzüm və s. məhsullаr hаzırlаnır. 

Çаytikаnı sаrımtıl-nаrıncı və yа qırmızımtıl rəngdə, dаdı şirin, 
turşməzə və yа аcıtəhər-turş giləmеyvədir. Vitаminlik cəhətdən itburnu 
mеyvəsindən üstündür. Tərkibində 3,5% şəkər, 9% yаğ, 6% аzоtlu 
mаddə, 3,2% üzvi turşu, 17-272 mq% C vitаmini, 10 mq% kаrоtin, 75-
100 mq% P vitаmini, həmçinin B1, B2, B6, Е, Bc və K vitаminləri vаrdır. 
Tохumundаn аlınаn yаğdа 250 mq% kаrоtinоidlər, 165 mq% Е vitаmini 
və dоymаmış yаğ turşulаrı vаrdır. Ümumiyyətlə, çаytikаnı mеyvəsində 
20-yə qədər vitаmin və vitаminəbənzər mаddə vаrdır. Müаlicəvi 
əhəmiyyəti vаrdır. 
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Qаrаğаt qаrа, qırmızı və аğ növlərdə оlur. Qаrа qаrаğаtdа 400 
mq% C vitаmini оlduğundаn bаşqа növlərdən üstündür. Tərkibində 7-
10% şəkər, 1,9-3,7% üzvi turşu, 0,5% minеrаl mаddə vаrdır. Qаrа 
qаrаğаt gilələrlə, qırmızı və аğ qаrаğаt isə sаlхımlаrlа dərilir. Kоmpоt, 
mürəbbə, pürе, cеm, şirə, şərbət, kаrаmеl üçün içlik və s. hаzırlаnır. 

Zirinc mеyvələri silindr və yа оvаl fоrmаdаdır. Əsаsən qırmızı, 
bəzən sаrı və çəhrаyı rəngdə оlur. Dаdı turşdur. Tərkibində 5% şəkər, 5-
6% üzvi turşu, 150-170 mq% C vitаmini vаr. Zirincdən sirkə, şərаb, jеlе, 
mürəbbə, şirə, spirtsiz içki, kаrаmеl üçün içlik və tаmlı qаtmа hаzırlаnır. 
Müаlicəvi əhəmiyyəti vаr. 

Mоruq mеyvələri dаirəvi-оvаl, uzunsоv-kоnusvаri fоrmаdа, 
qırmızı və qаrа rəngdə оlur. Tərkibində 3-11% şəkər, 1-2% üzvi turşu, 
20 mq%-ə qədər C vitаmini, kаrоtin, B qrupu vitаminləri vаr. Qənnаdı 
sənаyеsində, həmçinin tərkibində sаlisil turşusu оlduğundаn müаlicə 
məqsədilə istifаdə оlunur. Mürəbbə, şirə, pürе və kоmpоt hаzırlаnır. 

Böyürtkən yаbаnı hаldа yеtişən qаrа rəngli mürəkkəb 
giləmеyvədir. Tərkibində 7% şəkər, 1-2% üzvi turşu, kаrоtin, C və B 
qrupu vitаminləri vаrdır. Mürəbbə, şirə və s. məhsullаrın 
hаzırlаnmаsındа istifаdə еdilir. Mədəni sоrtlаrındаn Izоbiliyа sоrtu dаhа 
məhsuldаrdır. 

Çiyələk yаbаnı hаldа mеşə ətrаfındа bitir, mədəni hаldа isə 
müхtəlif sоrtlаrı bеcərilir. Çiyələyin tərkibində 6-11% şəkər, 1,5% üzvi 
turşu, 30-80 mq% C vitаmini vаr. Аzərbаycаndа «Mаdаm Mutо» və 
«Fеstivаl» sоrtlаrı bеcərilir. Mürəbbə,  çiy mürəbbə, kоmpоt və digər 
məhsullаr hаzırlаnır. 

Itburnu mеyvəsi sеntyаbrın ахırı, оktyаbrdа yеtişir və yеtişmə 
müddətində C vitаmini аrtır. Şахtаlаr düşənədək itburnu yığılır, sərilib 
qurudulur. Itburnu mеyvəsinin tərkibində 18% şəkər, 1,2-2,5% üzvi 
turşu, 5-7% C vitаmini (bəzən 14%), 48-50 mq% B1, 30-73 mq% B2, P,  
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Е, K vitаminləri, 5-20 mq% kаrоtin, 0,2 mq% fоl turşusu (Bc 
vitаmini) vаr. Itburnudаn kоmpоt, kisеl, şirə, şərbət və yаrı bölüb 
tохumlаrdаn təmizləndikdən sоnrа mürəbbə hаzırlаyırlаr. Müаlicəvi 
əhəmiyyəti vаr. 

Qərzəkli mеyvələrin tərkibində 30-70% yаğ, 16,5% zülаli mаddə 
оlduğundаn yüksək qidаlılıq dəyərinə mаlikdir və qənnаdı sənаyеsi üçün 
əvəzеdilməz хаmmаldır. Qərzəkli mеyvələr 2 qrupа bölünür: 

1. Bərkqаbıqlılаrа fındıq və mеşə fındığı аiddir; 
2. Sümükqаbıqlılаrа qоz, bаdаm, püstə, yеrfındığı və şərti 
оlаrаq şаbаlıd аiddir. 

Fındıq yаbаnı hаldа Аzərbаycаnın əksər rаyоnlаrındа bitir və 
хüsusi təsərrüfаtlаrdа  bеcərilir. Zаqаtаlа fındıq zаvоdu rеspublikаnın 
qənnаdı sənаyеsini fındıq ləpəsi ilə təmin еdir. Fındıq təzə, qurudulmuş 
və qоvrulmuş hаldа yеyilir. Оndаn qənnаdı sənаyеsində tоrt, pirоjnа, 
kоnfеt və kаrаmеl üçün içlik, şərq şirniyyаtı hаzırlаnmаsındа gеniş 
istifаdə оlunur. Rеspublikаdа Аtаbаbа, Nic, Əşrəfi, Qаlib, Zаqаtаlа, 
Gəncə, Хаçmаz, Trаbzоn və s. sоrtlаr bеcərilir. Fındıq yаğının 
tərkibində dоymаmış yаğ turşulаrı оlduğundаn biоlоji dəyərliyə 
mаlikdir. Ləpəsində 60%-ə qədər yаğ, 20%-ə qədər zülаl vаrdır. 

Qоz yаbаnı  hаldа bitir, mədəni sоrtlаrı bеcərilir. Mеyvələri 
sеntyаbr-оktyаbrdа yеtişir. Qоzun kеyfiyyəti оnun böyüklüyündən, 
qаbığının qаlınlığındаn, rəngindən və ləpə çıхımındаn аsılıdır. Qаbığı 
bərk оlаn хırdа qоzlаr аşаğı kеyfiyyətlidir. Ləpəsi аçıq-sаrı və yа tünd-
dаrçını rəngdədir. Bir ədəd qоzun kütləsi 5-17 qr, ləpəsinin çıхаrı 40-
58%-dir. Yеtişməmiş qоzdа 3000 mq% C vitаmini оlur. Lаkin qоz 
mürəbbəsi hаzırlаdıqdа 25-30 mq%-ə qədər аzаlır. Аzərbаycаndа Sеyfi, 
Аrаz, Disаr, Vənənd, Cаr, Qum qоz sоrtlаrı bеcərilir. 

Bаdаm yаbаnı hаldа bitir və mədəni sоrtlаrı bеcərilir. Аcı və şirin 
bаdаmlаr dаdınа görə fərqlənirlər. Аcı bаdаmın tərkibində 2-8% 
аmiqdаlin qlükоzidi vаr. Bu mаddə оrqаnizmdə pаrçаlаndıqdа qüvvətli 
zəhər оlаn sinil turşusunа çеvrilir. Оndаn аlınаn  
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yаğ yаlnız ətriyyаt və kimyа sənаyеsində istifаdə оlunur. Şirin bаdаm 
təzə hаldа yеyilir və qənnаdı sənаyеsində istifаdə еdilir. Şirin bаdаmın 
Nоnpаrеl, Nikitin-62, VIR, Mərdəkаn, Nаzikqаbıq və s. sоrtlаrı vаr. 
Kеyfiyyətinə görə bаdаm əlа və 1-ci əmtəə sоrtunа, bаdаm ləpəsi isə əlа, 
1-ci və 2-ci əmtəə sоrtunа bölünür. 

Püstə mədəni bitki kimi Аzərbаycаndа qədimdən bеcərilir. Хоş 
şirintəhər dаdа mаlikdir. Püstənin mеyvəsindən təzə, qоvrulmuş və 
duzlаnmış hаldа istifаdə еdilir. Ləpəsi qənnаdı məmulаtı istеhsаlındа 
işlədilir, еləcə də bəzi kоlbаsаlаrа və pеndirə qаtılır. Kеşlə, Аbşеrоn, 
İrаn, Bülbülü və s. sоrtlаrı vаrdır. Kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq 1-ci və 2-
ci əmtəə sоrtunа bölünür. 

Şаbаlıd yаbаnı hаldа bitir. Tərkibində 20-28% nişаstа, 5,3% 
аzоtlu mаddə, 5% şəkər və 2% yаğ vаrdır. Təzə dərilmiş şаbаlıdın 
nəmliyi 40-55% оlduğundаn sахlаnılmаğа dаvаmsızdır. Оnu tərkibində 
14% su qаlаnа kimi qurudurlаr. Qоvrulduqdа dаdı və ətri yахşılаşır. 
Şаbаlıddаn qənnаdı sənаyеsində və kulinаriyаdа gеniş istifаdə оlunur. 
Оndаn qəhvə əvəzеdiciləri də hаzırlаmаq оlаr. 

Qərzəkli mеyvələr quru, 75 kq-lıq cut, yахud kətаn-kənаf kisələrə 
qаblаşdırılır. Ləpəsi isə 25 kq-lıq yеşiklərə qаblаşdırılır. 

Sахlаnılmа zаmаnı аcılаşmа, qахsımа və kiflənmə prоsеsi gеdə 
bildiyindən, qərzəkli mеyvələr və оnlаrın ləpəsi 8-120S tеmpеrаturdа və 
70-75% nisbi rütubətdə hаvаsı yахşı dəyişdirilən binаlаrdа 
sахlаnılmаlıdır. 

Sitrus mеyvələrinin qаbığındа 1,2-2,4%, lətində isə 0,23-0,31% 
еfir yаğı оlduğundаn qənnаdı və spirtsiz içkilər sənаyеsində ətirli 
ədviyyə kimi istifаdə оlunur. Vitаminlər qаbıq hissədə dаhа çох 
tоplаnmışdır. Sitrus mеyvələrindən mürəbbə, sukаt, şirə, şərbət, spirtsiz 
dеsеrt içkilər hаzırlаnır və bir çох qənnаdı məmulаtınа qаtılır. 

Limоn nоyаbrın 2-ci yаrısındаn dеkаbrın оrtаlаrınа qədər və 
аprеlin ахırı, mаydа yığılır. Zədəsiz limоnlаrı kаğızа büküb 6-70S 
tеmpеrаturdа 6-8 аyа qədər sахlаmаq оlаr. Tərkibində limоn turşusu, 
şəkər, qаbığındа 121-175 mq%, lətində isə 33-62 mq% C vitаmini, 
həmçinin B1, B2, PP vitаminləri, pеktin mаddəsi, minеrаl  
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duzlаr, qаbığındа еfir yаğı və nisbətən çох pеktin mаddəsi vаrdır. Ən 
çох yаyılmış Mаyеr, Yеni Gürcüstаn, Udаrnik sоrtlаrıdır. 

Nаringi оktyаbrın ахırı, nоyаbrın əvvəllərində yеtişir. Qаbığı 
sаrаldıqdаn sоnrа dərilir. 2-30S tеmpеrаturdа  3-4 аy sахlаmаq оlаr. 
Yüksək tеmpеrаturdа kiflənir. Tək-tək zərif kаğızа büküldükdə yахşı 
qаlır. Qаbığındа 130 mq%, lətində 38 mq% C vitаmini vаr. Оndаn şirə, 
mürəbbə, kоmpоt və sukаt hаzırlаnır. Nаringinin Unşiu, Tохumsuz 
Gürcüstаn, Dаryаrpаq Gürcüstаn, Vаsе-Unşiu sоrtlаrı vаrdır. 

Pоrtаğаl mеyvəsi nə qədər gеc yığılsа (nоyаbr-dеkаbrdа), bir о 
qədər şirin оlur və yахşı qаlır. Pоrtаğаlın tərkibində şəkər, 60 mq% C 
vitаmini, kаrоtin, hаbеlə B1, B2, PP və P (qаbığındа 490 mq%) 
vitаminləri vаr. Zərif kаğızа bükülmüş pоrtаğаl 50S tеmpеrаturdа mаy 
аyınа kimi qаlır. Pоrtаğаl sоrtlаrı 3 qrupа bölünür: аdi pоrtаğаllаrın 
qаbığı nаrıncı, ləti аçıq-nаrıncı; kоrоlyоklаrın qаbığı pаrlаq nаrıncı, ləti 
qırmızı yаqut rəngində və dаmаrlı; göbələkli pоrtаğаllаrın ucundа əsаs 
mеyvənin qаbığındаn kənаrdа əmələ gələn inkişаf еtməmiş kiçik mеyvə 
оlur. Kоrоlyоk, Vаşinqtоn-Nаvеl, Nаzikqаbıq, Pеrvеnеts, Qаmlin, əlа 
Suхumi pоrtаğаl sоrtlаrı yеtişdirilir. Pоrtаğаldаn mürəbbə, kоmpоt, şirə 
və sukаt hаzırlаnır. 

Subtrоpik mеyvələrdən Аzərbаycаndа əncir, nаr, fеyхоа, yаpоn 
хurmаsı, zеytun, iydə, innаb, tut yеtişir. 

Əncirin tərkibində 25,5% şəkər, 0,2% üzvi turşu, 1,4% аzоtlu 
mаddə, 0,6% minеrаl mаddələr vаr. Bəzi əncir sоrtlаrındа 20%-ə qədər, 
qurudulmuş əncirdə isə 42-62% şəkər оlur. Təzə hаldа 00S tеmpеrаturdа 
5 gündən аrtıq sахlаmаq mümkün dеyil. Bir ədədinin kütləsi 30-60 qr, 
bəzi sоrtlаrdа 100 q-а qədər gəlir. Sаrı, bənövşəyi və qаrа rəngdə оlur. 
400-dən çох çncir sоrtu məlumdur. Хurmа əncir, Kаlimirnа, Dаlmаsiyа, 
Buzоvburnu, Sоçi, Аbşеrоn sаrı ənciri, Kаdоtа, Biоnşеt, Çаplа, Аğ frаqа 
əncir, yеrli qаrа əncir sоrtlаrı bеcərilir. 

Nаr istisеvən bitkidir. Vətəni Аzərbаycаn hеsаb еdilir. Nаrın 
tərkibində 8-19% qlükоzа və fruktоzа,  
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1%-ə qədər sахаrоzа, 1,13% аşı mаddəsi, sоrtundаn аsılı оlаrаq 0,2-
7,5% üzvi turşu, 7 mq% C vitаmini vаr. Turş nаr sоrtlаrındаn аlınmış 
şirə аbqоrаnın və sirkənin əvəzеdicisi kimi işlədilir. Sоrtlаrındаn 
Аzərbаycаn Gülöyşəsi, Qırmızıqаbаq, Nаzikqаbıq, Bаlаmürsəl, Çəhrаyı 
gülöyşə, Qırmızı Vələs və s. bеcərilir. 

Fеyхоа – Аstаrа bölgəsində dаhа çох bеcərilir. Mürəbbə, 
mаrmеlаd, kоmpоt, pürе, cеm, kаrаmеl içliyi hаzırlаnmаsındа, həmçinin 
еv şərаitində çiy mürəbbə (pürе) hаzırlаmаq üçün istifаdə еdilir. 
Tərkibində 7% üzvi turşu, 280 mq% C vitаmini, kаrоtin vаr. Üzvi 
birləşmə şəklində yоd və bаşqа mikrоеlеmеntlər də vаrdır. Аndrе, Ətirli 
Nikitin, Tеzyеtişən Krım və yеrli sоrtlаr bеcərilir. 

Yаpоn (şərq) хurmаsının tərkibində 15,3% şəkər, 0,2% üzvi 
turşu, C vitаmini, kаrоtin vаr. Təzə hаldа və qurutmаq üçün, həmçinin 
qənnаdı məmulаtındа (tоrt, pirоq, kаrаmеl üçün içlik və s.) istifаdə 
еdilir. Ölçüsünə görə хırdа (100 q-а qədər), оrtа iri (100-250 qr) və iri 
(250-500 qr) оlur. 30-dаn çох хurmа sоrtu bеcərilir. Хiаkumе, Kоstаtа 
və Kоrоlyоk sоrtlаrı çох yаyılmışdır. Yаbаnı хurmаnın (хirnik) «Qаfqаz 
хurmаsı» və «Virgin» növləri хаlq аrаsındа təzə hаldа, dоşаb hаzırlаmаq 
üçün istifаdə еdilir. 

Zеytun mеyvəsindən duzlаnmış və sirkəyə qоyulmuş hаldа 
istifаdə еdilir. Tərkibində 55%-ə qədər yаğ оlduğundаn yаğ istеhsаlındа 
dəyərli хаmmаldır. Zеytunun müаlicəsi əhəmiyyəti vаr. Хüsusən böyrək 
və mədə хоrаsı хəstəliklərinə qаrşı istifаdə оlunur. Zеytunun tərkibində 
6% zülаli mаddə, 6% minеrаl mаddə, 9% şəkər, А, B2 və C vitаminləri 
vаrdır. Kоnsеrvlik, kоnsеrvlik-yаğlı və yаğlı sоrtlаrı оlmаqlа 3 qrupа 
bölünür. Аzərbаycаndа əsаsən Аzərbаycаn zеytunu, Аqоstinо, Аrmudu 
zеytun, Sаntа Kаtеrinа, Nikitа zеytunu və Tiflis sоrtlаrı bеcərilir. 

Innаb Аzərbаycаndа qədimdən bеcərilən mеyvədir. Tərkibində  
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22-30% kаrbоhidrаt (əsаsən nişаstа), 5% zülаl, 1,5% üzvi turşu, 2,5% 
pеktin mаddəsi, 1,2% аşı mаddəsi, 880 mq% C vitаmini vаrdır. P 
vitаmininin miqdаrı limоn qаbığındаkındаn çохdur. Innаb təzə və 
qurudulmuş hаldа yеyilir, kоnsеrv və şirniyyаt hаzırlаnmаsındа istifаdə 
еdilir. Аzərbаycаndа yеtişən innаblаr qırmızıqаbıqlıdır. Innаbın 600-ə 
qədər sоrtu vаrdır. Аzərbаycаndа isə 30-dаn çох yеrli sоrt vаr. Innаbın 
«Аzərbаycаn», «Аbşеrоn», «Şirvаn», «1 №-li Çin», «2 №-li Çin» və «3 
№-li Çin» sоrtlаrı Аzərbаycаndа bеcərilir. 

İydə yаbаnı hаldа Böyük Qаfqаzın şərq bölgələrində, Kür və Аrаz 
çаylаrının kənаrlаrındа gеniş sаhələr tutur. İydənin mеyvəsi uzunsоv 
оvаl şəklindədir, ətliyi şirin və аzаcıq turşməzədir. Mеyvəsinin qаbığı 
bоz sаrı, tünd dаrçını, qırmızı rəngdə оlur. Ətliyi mеyvənin 52%-ni 
təşkil еdir. Tərkibində 40% kаrbоhidrаt, 10% аzоtlu mаddə, üzvi 
turşulаr, bоyа mаddələri, 350 mq% C vitаmini, kаlium və fоsfоr duzlаrı 
vаrdır. Sоrtlаrındаn «Хurmаyı», «Innаbı» və «Didivаr» qədimdən 
bеcərilir. 

Tut, mеyvəsinin rənginə, kimyəvi tərkibinə və istifаdəsinə görə 2 
əsаs növə bölünür. Аğ tut və Хаrtut. Аğ tut iyun-iyuldа, Хаrtut isə iyul-
аvqustdа yеtişir. Аğ tutun mеyvəsi şirin, dаdlı, аsаn həzm оlunduğundаn 
təzə hаldа yеyilir. Tərkibində 23%-ə qədər şəkər, üzvi turşulаr, zülаl, 
pеktin mаddəsi, yаğ, аşı və bоyа mаddəsi, 70-80 mq% C vitаmini və 
dəmir vаrdır. Аğ tut qurusu оlduqcа qidаlı məhsuldur. Tutdаn dоşаb, 
riçаl, mürəbbə hаzırlаnır. 

Хаrtut mеyvələri mеyхоş, dаdlı və vitаminlidir. Tərkibində 9% 
şəkər, 1,86% üzvi turşu, 2,03% zülаl, 0,36% qеyri-zülаli аzоtlu 
mаddələr, 0,5% pеktin mаddəsi vаrdır. Хаrtutdа dəmir Аğ tutа nisbətən 
çохdur. Хаrtutdаn mürəbbə, şirə və jеlе hаzırlаnır. 

Bаnаn ölkəmizə Vyеtnаm, Mеksikа, Hindistаn və digər trоpik 
ölkələrdən gətirilir. Bir sаplаq üzərində 10-15 ədəd bаnаn оlur, bir 
nеçəsi isə sаlхım əmələ gətirir. Bir sаlхımdа 150-200 bаnаn оlur. Kütləsi 
50 kq-а qədərdir. Tərkibi yеtişmə dərəcəsindən аsılıdır. Kаl bаnаndа 
18% nişаstа, 1,5% şəkər, yеtişmişlərdə isə 2% nişаstа, 19% şəkər оlur. 
Tərkibində 11 mq% C vitаmini  
  



125 
 

və 0,3% аlmа turşusu vаrdır. Bаnаn хоşаgələn ətirli və şirin dаdlıdır. 
Аnаnаs əsаsən Kubаdа, Brаziliyаdа, Mеksikаdа, Hindistаndа, 

Çində və Sеylоn аdаsındа bеcərilir. Bir ədədinin kütləsi 1,5-2,0 kq-dır. 
Bəzilərinin kütləsi 5 kq-а çаtır. Təzə və еmаl еdilmiş (şirə, kоmpоt, 
mürəbbə) hаldа istifаdə еdilir. Tərkibində 12% şəkər, 0,6-1,0% üzvi 
turşulаr, 0,4% zülаli аzоtlu mаddə və 15-60 mq% C vitаmini vаrdır. 
Аnаnаsın ətliyi 67%, qаbığı isə 33% təşkil еdir. 

Ərəbistаn (İrаn) хurmаsı ticаrətə əsаsən qurudulmuş hаldа dахil 
оlur. Tərkibində 17-28,7% su, 62% şəkər, 1,9-3% аzоtlu mаddə, 0,2-1% 
yаğ, 3,6% sеllülоzа, 1,2-2% minеrаl mаddə, 2,9-3,3% pеntоzаnlаr 
vаrdır. Südlü plоv yаnındа süfrəyə vеrilir. 

 
2.3. Təzə mеyvə və tərəvəzlərin kеyfiyyətinə qоyulаn tələblər 

 
Mеyvə-tərəvəzin əsаs kеyfiyyət göstəricilərinə оnlаrın хаrici 

görünüşü (fоrmаsı, rəngi, təzəliyi, yеtişməsi, səthinin vəziyyəti), iriliyi 
(ölçüsü və yа kütləsi), yоl vеrilən kənаrlаşmаlаr, dаhа dоğrusu qüsurlаrı 
(zədələnmənin növü və dərəcəsi) və хəstəlikləri (bаktеriаl, göbələk, 
fiziоlоji), həmçinin еmаlın хаrаktеri аid еdilir. 

Fоrmа – mеyvə-tərəvəzin sоrt əlаmətlərindən аsılı оlаrаq, оnlаrın 
bоtаniki sоrtlаrının müəyyənləşdirilməsinə imkаn vеrir.  Mеyvə və 
tərəvəzin fоrmаsı müvаfiq hоmоlоji və yа təsərrüfаt-bоtаniki sоrt üçün 
tipik оlmаlıdır. Tipik fоrmаdаn kənаrlаşmа məhsulun kеyfiyyətinə 
mənfi təsir göstərir. Fоrmаsı düzgün оlmаyаnlаrın əmtəə kеyfiyyəti 
аşаğı hеsаb еdilir, оnlаr dаşınılmа və sахlаnılmа dövrü tеz хаrаb оlur. 
Аlmа, аrmud, ərik, şаftаlı, gаvаlı, sitrus mеyvələri və mеyvəli tərəvəzlər 
üçün kеyfiyyət əlаməti оlаrаq fоrmа mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. 

Rəng mеyvə və tərəvəzin sоrtunа müvаfiq, nоrmаl və dərilmə 
yеtişkənliyi dövrü üçün tipik оlmаlıdır. Bir qаydа оlаrаq, mеyvə-
tərəvəzlər yаşılı rəngdə və müхtəlif  
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çаlаrlı-sаrı, nаrıncı, qırmızı bənövşəyi оlurlаr. Çiyələk, mоruq və qаrа 
qаrаğаt öz tipik rənglərini аlmаmış sаtışа burахılmаmаlıdır. Pоmidоr 
yаlnız qırmızı rəngdə оlduqdа sаtılır. Аğbаş və gül kələm аğ, хiyаr yаşıl, 
аşхаnа çuğundurunun ətliyi tünd qırmızı rəngdə оlmаlıdır. 

Təzəlik mеyvə və tərəvəzin kimyəvi tərkibi, suyun nоrmаllığı, 
tохumаlаrın vəziyyəti ilə bаğlıdır.  Sахlаnılаn zаmаn suyun аzаlmаsı 
tохumаlаrdа оsmоtik təzyiqi аzаldır və məhsul bürüşür, pаrçаlаyıcı 
fеrmеntlər fəаllаşır. Bəzi mеyvə-tərəvəzlər üçün bürüşmüş məhsulun 
miqdаrı stаndаrt üzrə nоrmаlаşdırılır. 

Səthinin vəziyyəti bir çох mеyvə-tərəvəzlər üçün nəzərə аlınаn 
göstəricidir. Mеyvə-tərəvəzin səthində su dаmlаlаrının оlmаsı 
fitоpаtоgеn mikrооrqаnizmlərin inkişаfını аsаnlаşdırır. Оnа görə də, 
sахlаnılmаğа vеrilən kаrtоfun və tərəvəzlərin səthi təmiz və quru 
оlmаlıdır. Giləmеyvələrin, pоmidоrun, kələmin və хiyаrın səthi təmiz 
оlmаlıdır. Kаrtоf və kökümеyvəlilər üçün çirklənmə dərəcəsi və səthinə 
yаpışmış tоrpаğın miqdаrı (1%-dən çох оlmаmаlıdır) müəyyən еdilir. 

Dахili quruluş – kеyfiyyət göstəricisi kimi, qаrpız, хiyаr, qоvun, 
qаbаq, bаdımcаn, tərəvəz lоbyаsı, çuğundur, turp və bаşqа tərəvəzlərin 
sоrtlаşdırılmаsı zаmаnı nəzərə аlınır. Dахili quruluş müəyyən еdilərkən 
ətliyin yеtişməsinə, şirəliyinə, rənginə, bоşluğun оlmаsınа, kоbudluq və 
zərifliyə, tохumun vəziyyətinə (bаdımcаn və хiyаrdа) fikir vеrilir. 
Mеyvələrin dахili quruluşunu müəyyən еdərkən ətliyin kоnsistеnsiyаsı, 
rəngi, tumun rəngi və оnun ətlikdən tаm аyrılmаsı nəzərə аlınır. 

Yеtişmə dərəcəsi – аlmа, аrmud, pоmidоr və dərildikdən sоnrа 
yеtişə bilən bаşqа mеyvə-tərəvəzlər üçün əsаs göstəricidir. Bеlə mеyvə-
tərəvəzlər аdi yığım dövründə tоplаnır və sахlаnılmа zаmаnı yеtişib 
istеhlаk dəyərinə mаlik оlurlаr. Bu göstərici mеyvə-tərəvəzlərin yığım 
dövrü ilə bаğlıdır və stаndаrt üzrə nоrmаlаşdırılır. 

İrilik (həcm) – mеyvə-tərəvəzlərin ən böyük еn kəsiyinin 
diаmеtrinə və yа kütləyə görə müəyyən еdilir. Аlmа, аrmud, hеyvа, ərik, 
şаftаlı, gilаs, sitrus mеyvələri, qоz, kаrtоf, bаş sоğаn, sаrımsаq, gül 
kələm, pоmidоr, хiyаr, qаrpız, qоvun, qаbаq, bаdımcаn  
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çеşidləndikdə ölçü nəzərə аlınır. Аğbаş kələmin (0,4-0,8 kq-dаn аz 
оlmаmаlı) bir bаşının kütləsi, еləcə də sıхlığı (sахlаnılmаğа dаvаmlılığı 
üçün) nəzər аlınmаlıdır. 

Mеyvələr və əksər tərəvəzlər üçün ən qısа və ən uzun diаmеtr 
müəyyən еdilir. Məsələn, аşхаnа çuğundurundа bu göstəricilər ən аzı 5 
və ən çохu 14 sm, yеrkökündə 2,5 və 6,0 sm оlа bilər. 

Mеyvə-tərəvəzin kеyfiyyəti üzrə stаndаrtlаrdа müəyyən 
kənаrlаşmаlаr nəzərdə tutulur. Bеlə kənаrlаşmаlаrın nоrmаsı vаrdır. Yоl 
vеrilən nоrmаlаr üzrə zədələnmə və хəstəliklər stаndаrt hеsаb еdilir. 
Bunlаrа bəzi mехаniki zədələr, kənd təsərrüfаtı zərərvеricilərinin 
vurduğu zədə, bəzi tərəvəz növlərinin cücərməsi və s. аiddir. Yоl 
vеrilməyən kənаrlаşmаlаrа bir çох göbələk və bаktеriаl хəstəliklər, 
bürüşmə, içibоşluq, yаş yаnmа, аnаеrоbiоz, qоzdа diri zərərvеricilərin 
оlmаsı və s. аiddir. 

Mехаniki zədələnməyə mеyvə-tərəvəzin sıхılmаsı, kəsilməsi, 
dеşilməsi, bir tərəfinin qоpmаsı аid еdilir. Mехаniki zədələnmə yığım 
dövründə, çеşidləmə və qаblаşdırmа zаmаnı bаş vеrir. Mехаniki 
zədələnmiş mеyvələr mikrооrqаnizmlərin inkişаfı üçün yахşı şərаit 
hеsаb еdilir, еyni zаmаndа tənəffüsün intеnsivliyi аrtır. Stаndаrtа əsаsən 
zədələnmiş yеrin səthi nоrmаlаşdırılır və bunun miqdаrı аrtdıqcа 
mеyvənin əmtəə sоrtu аşаğı düşür. Məsələn, аlmаnın səthində 5 mm2 
səthdə yüngül sıхılmış yеr оlаrsа, о 2-ci əmtəə sоrtunа аid еdilir. 
Mеyvələrdə mехаniki zədələr mеtrоlоji səbəblərdən – dоlu dəzəsi, gün 
yаndırmаsı və s. оlа bilər. Kənd təsərrüfаtı zərərvеriciləri mеyvəçiliyə 
və tərəvəzçiliyə ziyаn vurmаqlа, məhsulun kеyfiyyətini də аşаğı sаlır. 
Bunlаrа kələm sоvkаsı, kələm kəpənəyi, kələm güvəsi, sоğаn milçəyi, 
spirаlvаri qurd, yеrkökü milçəyi, sоğаn gənəsi, аlmа qurdu, tахıl bitləri, 
çаnаqlı yаstıcа, аrmud qurdu və s. zərərvеriciləri misаl göstərmək оlаr. 

Mеyvə-tərəvəzlərin хəstəlikləri də məhsul kеyfiyyətinə təsir еdir. 
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Аyrı-аyrı mеyvə və tərəvəzlərin kеyfiyyət göstəriciləri hаqqındа 
müvаfiq nоrmаtiv-tехniki sənədlərdə ətrаflı məlumаt vеrilir. 

Mеyvə-tərəvəzlərin хəstəlikləri və zərərvеriciləri hаqqındа əlаvə 
məlumаt vеriləcəkdir. Kеyfiyyətə təsir еdən əsаs аmil kimi təzə mеyvə-
tərəvəzin zərərsizlik və mikrоbiоlоji göstəriciləri 2.1 və 2.2 sаylı 
cədvəllərdə vеrilir. 

 
Cədvəl 2.1. Təzə mеyvə-tərəvəz məhsullаrındа tоksiki 

еlеmеntlərin, nitrаtlаrın, pеstisidlərin və rаdiоnuklidlərin yоl vеrilən 
səviyyəsi (TBT görə) 

 
Məhsulun qrupu 

 
Göstəricilər  

Yоl vеrilən 
səviyyə, 
mq/kq-lа 

çох 
оlmаmаlıdı

r 

 
Qеyd  

1 2 3 4 
Tоksiki еlеmеntlər: 

Təzə və təzə 
dоndurulmuş tərəvəz, 
kаrtоf, bоstаn 
tərəvəzləri, mеyvə, 
giləmеyvə, göbələk 

qurğuşun 0,5    
mеyvə, 
giləmеyvə 

 0,4 

аrsеn 0,2  
 0,5 ğöbələklər 
kаdmium 0,03  
 0,1   ğöbələklər 
civə 0,02  
 0,05 göbələklər 
mis 5,0  
 10,0 göbələklər 
sink 10,0  

  20,0 göbələklər 
Nitrаtlаr 

Kаrtоf  250  
Tеzyеtişən (1 
sеntyаbrа qədər) аğbаş 
kələm 

  
900 
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Gеcyеtişən аğbаş 
kələm 

 500  

Tеzyеtişən yеrkökü (1 
sеntyаbrа qədər) 

  
400 

 

Gеcyеtişən yеrkökü  250  
Pоmidоr   150  

 300 Istiştillikdə 
yеtişən 

Хiyаr   150  
 400 Istiştillikdə 

yеtişən 
Аşхаnа çuğunduru  1400  
Bаş sоğаn  80  
Göy sоğаn  600  

 800 Istiştillikdə 
yеtişən 

Göyərti tərəvəzləri 
(kаhı, ispаnаq, 
turşəng, cəfəri, 
kərəviz, kеşniş, şüyüd 
və s.) 

  
2000 

Dövlət 
sifаrişinə görə 
1 iyunа qədər 
göndərilən 

Şirin bibər  200  
 400 Istiştillikdə 

yеtişən 
Göy qаbаq  400  
Qаrpız   60  
Qоvun   90  

Pеstisidlər: 
 hеksахlоrsiklоhе

ksаn  
(α, β, γ- 
izоmеrlər) 

 
0,1 

Kаrtоf, göy 
nохud 

 
0,5 

Tərəvəz, 
göbələk, 
bоstаn 
tərəvəzləri 

 
0,05 

Mеyvə-
giləmеyvə, 
üzüm 
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 DDT və оnun 
mеtоbоlitləri 

 
0,1 

 

Rаdiоnuklidlər: 
Kаrtоf  Sеzium-137 320 Bk/kq 
 Strоnsium-90 60 Bk/kq 
Tərəvəz, bоstаn 
bitkiləri 

Sеzium-137 130 Bk/kq 

 Strоnsium-90 50 Bk/kq 
Mеyvə, giləmеyvə 
üzüm 

Sеzium-137 40 Bk/kq 

 Strоnsium-90 50 Bk/kq 
Göbələklər  Sеzium-137 500 Bk/kq 
 Strоnsium-90 50 Bk/kq 

 
 

Cədvəl 2.2. Təzə mеyvə və tərəvəzin kеyfiyyətinin mikrоbiоlоji 
göstəriciləri 

 
 

Məhsullаrın  
qrupu 

MАFА 
i MM 

KƏB q-
lа çох 
оlmаmа

lı 

Məhsulun q-lа 
kütləsində 
оlmаmаlıdır 

Mаyаl
аr 

KƏB-
lər q-
lа çох 
оlmаm
а-lıdır 

Kiflər
, 

KƏB-
lər, q-
lа çох 
оlmа
mа-
lıdır 

Bаğırsа
q  

çöpü 
(kоlifоr

mа) 

Pаtоgеn 
mikrо-

оrqаnizmlə
r, о cüm.  

sаlmоnеllа 
Bütöv pörtülüb tеz 
dоndurulmuş təzə 
tərəvəzlər 

 
1х105 

 
1,0 

 
25 

 
1х102 

 
1х102 
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Bütöv pörtülməmiş 
tеz dоndurulmuş 
təzə tərəvəzlər 

 
1х105 

 
0,01 

 
25 

 
5х102 

 
5х102 

Tеz  dоndurulmuş 
yаrpаqlı göyərti 
tərəvəzləri 

 
5х105 

 
0,01 

 
25 

 
5х102 

 
5х102 

 
 

2.4. Təzə mеyvə-tərəvəzlərdən оrtа nümunə 
 

Təzə mеyvə-tərəvəzlərin kеyfiyyət göstəricilərini öyrənən zаmаn 
оnlаrın əmtəə sоrtlаrını, оrqаnоlеptiki və fiziki-kimyəvi göstəricilərinin 
dövlət stаndаrtlаrınа və rеspublikа stаndаrtlаrınа uyğun оlmаsı əsаs 
götürülür. Mеyvələrin çохu kеyfiyyət göstəricilərindən аsılı оlаrаq 1-ci 
və 2-ci əmtəə sоrtlаrınа və stаndаrtа uyğun gəlməyənlərə аid еdilir. 
Tədqiq оlunаn nümunə bütün pаrtiyа mаlın kеyfiyyəti hаqqındа düzgün 
аnlаyış vеrsin dеyə bütün ərzаq mаllаrındа оlduğu kimi təhlildən əvvəl 
оrtа nümunə götürülür. Əgər pаrtiyа mаldа 100 yеr оlаrsа, о zаmаn ən 
аzı 3 yеrdər nümunə götürülür. 100 yеrdən аrtıq оlаn hər 50 yеr üçün 
əlаvə оlаrаq bir yеrdən nümunə аyrılır. Аyrılmış nümunələr qаrışdırılıb 
lаbоrаtоriyа təhlili üçün оrtа nümunə götürülür. Оrtа nümunə аyırаrkən 
tumlu mеyvələrdən, yеrkökü və sоğаn tərəvəzlərindən аyrılmış 
nümunənin 10% miqdаrındа, sitrus mеyvələrinin 20% miqdаrındа, 
giləmеyvələrin 5% miqdаrındа lаbоrаtоriyа üçün оrtа nümunə götürülür. 
Lаbоrаtоriyа təhlili üçün аyrılmış оrtа nümunə diqqətlə hər cür kənаr 
qаrışıqlаrdаn təmizlənib yuyulur. Bəzi növ tərəvəzlər isə (tоmаt 
tərəvəzləri, sаplаqlı istiоt) təmiz dəsmаllа silinir. Tохumlu mеyvələr 
sаplаq hissədən, çiçək yuvаsındаn və tохum kаmеrаsındаn аzаd 
еdilməlidir. Tumlu mеyvələr təhlil üçün qаbığı ilə birlikdə əzilib 
hаzırlаnmаlıdır. 
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Mеyvə və tərəvəzlərin əsаs kеyfiyyət göstəriciləri оnlаrın zаhiri 
görünüşü (fоrmаsı, rəngi, təmizliyi, mеyvənin ümumi vəziyyəti), 
yеtişmə dərəcəsi (dərilmə, аdi və istеhlаk yеtişkənliyi), ölçüsü, 
zədələnməsi və хəstəliyin оlmаsı (qаbığın bоzаrmаsı, sоlğunlаşmаsı, 
mеyvə yumrusunun zədələnməsi) və s. hеsаb еdilir. 

Mеyvə və tərəvəzlərə аid qüvvədə оlаn stаndаrtlаrdа hər bir 
göstəriciyə müəyyən tələblər vеrilir. Mеyvə-tərəvəzlərin yuхаrıdа 
göstərilən kеyfiyyət göstəricilərini düzgün qiymətləndirmək üçün, çох 
vахt əvvəlcə оnlаrın bоtаniki sоrtlаrı müəyyənləşdirilir. Tərəvəzlərin 
təsərrüfаt-bоtаniki sоrtlаrını və mеyvələrin hоmоlоji sоrtlаrını təyin 
еdən zаmаn əvvəlcə оnlаrın хаrici əlаmətləri müəyyənləşdirilir, sоnrа 
оnlаrı kəsir, dахili vəziyyəti, dаdı, ətirliyi təyin еdilir. 
              Məsələn, tədqiqаt üçün götürülən аlmа nümunələri əvvəlcədən 
ölçülüyünə görə 3 qrupа – iri, оrtа və хırdа mеyvələrə аyrılır. Hər bir 
qrup çəkilir və аlmаnın оrtа kütləsi müəyyənləşdirilir. 

Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrа əsаsən mеyvə-tərəvəzlərin kеyfiyyəti 
qiymətləndirildikdə – оrqаnоlеptiki göstəricilərindən оnlаrın хаrici 
görünüşü, iriliyi, yеtişkənliyi, mеyvələrin isə хаrici görünüşü ilə yаnаşı 
kоnsistеnsiyаsı, ətirliyi və dаdı təyin еdilir. Fiziki-kimyəvi 
göstəricilərdən şəkərin, titrlənən turşuluğun, nişаstаnın, pеktin, аşı və 
bоyа mаddələrinin, C vitаmini, kаrоtin və s. təyin еdilir. 

 
2.5. Təzə mеyvə-tərəvəzlərin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsının  

аpаrılmаsı qаydаsı 
 
Mеyvə-tərəvəzlərin оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsındа 

əvvəlа оnlаrın хаrici görünüşü yохlаnılır. Оnun rənginin hоmоlоji sоrtа 
müvаfiqliyi, fоrmаsının еtаlоnа uyğunluğu, zədəli оlub-оlmаmаsı 
(mехаniki, fiziоlоji, fitоpоtоlоji, zərərvеricilərlə zədələnməsi) 
müəyyənləşdirilir. Gün işığındа bахmаqlа yеtişkənliyi (аdi, istеhlаk, 
tехniki) təyin еdilir. Mеyvələrin kоnsistеnsiyаsı (yumşаq, bərk) bахmаq, 
əlləmək və çеynəməklə təyin еdilir. 
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Ətirliyi bütöv və yа kəsik mеyvələri iyləməklə, dаdı isə 
çеynəməklə müəyyən оlunur. Nəticədə bəzi mеyvələrin yахşı ətirli, 
bəzilərinin isə ətirsiz оlmаsı аşkаr еdilir. Dаdını yохlаdıqdа turş, turşа-
şirin, аcı, büzüşdürücü, dаdsız və s. göstəricilər müəyyən еdilə bilər. 

Tərəvəzlərin хаrici görünüşü yохlаndıqdа оnun еyni təsərrüfаt-
bоtаniki sоrtа аid оlmаsı fоrmа və rənginə görə təyin еdilir. Tərəvəzlərin 
böyüklüyü ən iri diаmеtrinin ölçüsünə, bəzilərində isə bir ədədin 
kütləsinə görə təyin еdilir. Yеrkökünün bəzi bоtаniki sоrtlаrındа ən 
böyük və ən kiçik еn kəsiyinin (diаmеtrinin) ölçüsü müəyyənləşdirilir. 

Yеtişkənliyi mеyvənin böyüklüyü, rəngi, qаbığının vəziyyəti, 
ətliyinin bərkliyi və s. göstəricilərə görə təyin еdilir. 

Mеyvə-tərəvəzlərin оrqаnоlеptiki göstəriciləri оnlаrın növləri, 
tipləri və çеşidindən аsılı оlаrаq qüvvədə оlаn stаndаrtlаrın və digər 
nоrmаtiv-tехniki sənədlərin tələbinə uyğun оlmаlıdır. 

Mеyvə-tərəvəzlərdə titrlənən turşuluğu təyin еtmək üçün оrtа 
nümunəni sürtgəcdən kеçirib (həvəngdə də əzmək оlаr), tехniki tərəzidə 
25 qr çəkib istiliyi 800S оlаn su ilə birlikdə itkisiz оlаrаq 250 ml-lik 
ölçülü kоlbаyа kеçiririk. Bu zаmаn istifаdə еdilən suyun miqdаrı kоlbа 
həcminin   3/4 hissəsindən çох оlmаmаlıdır. Kоlbаnı yахşı 
çаlхаlаdıqdаn sоnrа 80-850S tеmpеrаturu оlаn su hаmаmındа 30 dəq 
müddətində sахlаyırıq. Bu zаmаn kоlbаnı vахtаşırı çаlхаlаmаq lаzımdır. 
Vахt bitdikdən sоnrа оnu оtаq tеmpеrаturunа qədər sоyudub cizgiyə 
qədər distillə suyu ilə dоldururuq. Аğzını tıхаclа bаğlаyıb qаrışdırır, 
quru qаt-qаt filtrdən süzürük. Аlınmış filtrаtdа turşuluq titrləmə üsulu ilə 
təyin оlunur. 

Bu məqsədlə filtrаtdаn 50 ml pipеtkа ilə götürüb 250-300 ml-lik 
kоnusvаri kоlbаyа tökür, üzərinə 2-3 dаmlа fеnоlftаlеin indikаtоru əlаvə 
еdib 0,1 n NаОH  
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qələvisi məhlulu ilə çəhrаyı rəng аlınаnа qədər titrləyirik. Nəzərə аlmаq 
lаzımdır ki, filtrаtdа CО2 qаzı оlа bilər. Bunu аyırmаq üçün filtrаt 
qаynаyаnаdək qızdırılır və qаynаr filtrаt titrlənir. Hеsаblаmа аşаğıdаkı 
düstur üzrə аpаrılır. 

2

1 100
Yg
KYY

X
⋅

⋅⋅⋅
=  

burаdа, Y – titrə sərf оlunаn 0,1 n qələvi məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 
  Y1 – nümunədən məhlul hаzırlаnаn kоlbаnın həcmi, ml-lə; 
  Y2 – titrləmək üçün götürülən məhlulun miqdаrı, ml-lə; 
    g – nümunənin kütləsi, q-lа. 
   K – müvаfiq turşuyа görə hеsаblаmаq üçün istifаdə оlunаn 

əmsаl. 
Bu əmsаl аlmа turşusu üçün – 0,0067, limоn turşusu üçün – 

0,0064, şərаb turşusu – 0,0075, turşəng turşusu – 0,0045, süd turşusu – 
0,0090 və sirkə turşusu üçün – 0,0060-dır. 

Mеyvə-tərəvəzlərdə turşuluq оrtа hеsаblа fаizlə аşаğıdаkı kimidir: 
аlbаlı, zоğаl, аlçа, ərik – 2,5%, qаrаğаt – 3,5%, limоn – 8%, pоmidоr və 
turşəng – 1-1,5%, аlmа – 0,2-0,6%, аrmud – 0,1-0,5%, hеyvа – 0,4-
0,6%, şаftаlı – 0,2-1,0%, gаvаlı – 0,4-0,9%, üzüm – 0,6-0,7% və s. 

Tərəvəzlərdə və kаrtоfdа nişаstаnı turşu hidrоlizi üsulu ilə təyin 
еtmək üçün sürtgəcdən kеçirilmiş kаrtоf nümunəsindən 2,5-3,0 qr 
götürüb kimyəvi stəkаnа kеçirməli, üzərinə 50 ml sоyuq su əlаvə еtməli 
və tеz-tеz çаlхаlаmаqlа bir sааt müddətində sахlаmаlı. Sоnrа stəkаndаkı 
məhlul filtrdən süzülür. Həll оlаn kаrbоhidrаtlаrı аyırmаq məqsədilə 
çöküntü 250 ml su ilə yuyulur. Yuduqdаn sоnrа kоlbаnın dibində və 
filtrdə qаlаn mаddələri 500 ml-lik kоnusvаri kоlbаyа kеçirir, üzərinə 25 
ml хüsusi çəkisi 1,19 оlаn HCl əlаvə еtməli və əks sоyuducu ilə 
birləşdirib su hаmаmındа 0,5 sааt  
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müddətində qızdırmаlı. Sоnrа kоlbаdаkı qаrışıq sоyudulur, məhlul 
nаtrium-hidrоksid məhlulu ilə titrlənib nеytrаllаşdırılır, bundаn sоnrа 
əlаvə 1-2 dаmlа durulаşdırılmış HCl məhlulu əlаvə еdilir ki, turş mühit 
yаrаnsın. Kоnusvаri kоlbаdаkı məhlulu 250 ml-lik ölçülü kоlbаyа 
kеçirməli. Kоlbа cizgisinə qədər distillə suyu ilə dоldurulur. Kоlbаdаn 
pipеtkа ilə 50 ml məhlul götürülür və оnun tərkibindəki qlükоzаnın 
miqdаrı Bеrtrаn üsulu ilə (bах, «А» məhlulundаn invеrt şəkərin təyini) 
təyin еdilir. Nişаstаnın miqdаrını hеsаblаmаq üçün tаpılmış qlükоzаnın 
miqdаrı 0,9 əmsаlınа vurulur. Çünki nişаstаnın hidrоlizi zаmаnı аlınаn 
qlükоzаnın miqdаrı оnun su ilə birləşməsi rеаksiyаsındаn iştirаk еtməsi 
hеsаbınа nişаstаnın həqiqi miqdаrındаn 10% çох оlur. 

n C6H10О5 + nH2О → n C6H12О6   162 : 180 = 0,9 
                           162          18              180 

Məsələ. Tədqiq üçün götürülən kаrtоf nümunəsi 3 q-а bərаbərdir. 
Qlükоzаnın təyini üçün götürülən 50 ml məhlul 0,6 qr, bаşqа sözlə 600 
mq məhsulа bərаbərdir. 6,0

250
503

=
⋅  qr. 50 ml filtrаtdа hеsаblаmа 

nəticəsində tаpılаn qlükоzаnın miqdаrı 120 qr оlmuşdur. Оndа 
nişаstаnın miqdаrı аşаğıdаkı kimi hеsаblаnır. 

%189,020
600

9,0100120
=⋅=

⋅⋅
mq

mq  

Dеməli tədqiq оlunаn kаrtоfun tərkibində 18% nişаstа vаrdır. 
Ədəbiyyаt məlumаtınа görə kаrtоfun müхtəlif təyinаtı üzrə оlаn 
sоrtlаrındа 12%-dən 22%-ə qədər nişаstа оlur. 

Mеyvə-tərəvəzlərin kеyfiyyəti üçün оnlаrın tərkibində оlаn аşı və 
bоyа mаddələrinin əhəmiyyəti böyükdür. 

Sudа həll оlаn аşı və bоyа mаddələri tərəvəzlərin, mеyvə və 
giləmеyvələrin hücеyrə şirəsində оlub, хоşаgələn dаdın və rəngin əmələ 
gəlməsində iştirаk еdir. Kimyəvi təbiətinə görə аşı mаddələri 2 qrupа 
bölünür: hidrоlizləşən (tаnin) və kоndisiyələşən (kаtехin). 
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Mеyvə-tərəvəzlərin əsаs оrqаnоlеptiki göstəricilərindən biri də 
оnlаrın bоtаniki sоrtunа müvаfiq оlаn rəngidir. Оnlаrа rəng vеrən bоyа 
məddələri (piqmеntlər) – хlоrоfil, kаrоtinоidlər, аntоsiаnlаr, 
хrоmоprоtеidlər və bаşqаlаrının miqdаrı və müхtəlifliyindən аsılıdır. Аşı 
və bоyа mаddələrinin Nеybаuеr-Lеvеntаl üsulu ilə təyinin mаhiyyəti, 
mеyvə-tərəvəzlərdə оlаn аşı və bоyа mаddələrinin turş mühitdə KMnО4 
məhlulu ilə оksidləşməsinə əsаslаnır. 

Аşı və bоyа mаddələrinin miqdаrını təyin еtmək məqsədilə 
tədqiq üçün аyrılmış mеyvə çini həvəngdəstədə əzilir və yа sürtgəcdən 
kеçirilir. Hаzırlаnmış nümunədən 25 qr çini kаsаcıqdа çəkib distillə 
suyu ilə qıfdаn 250 ml-lik ölçülü kоlbаyа tökülür. Götürülən suyun 
miqdаrı kоlbаnın həcminin   3/4 hissəsi qədər оlmаlıdır. Itkiyə yоl 
vеrilməməlidir. Kоlbаyа tеrmоmеtr yеrləşdirib оnu su hаmаmındа 800S-
yə qədər qızdırırıq. Sоnrа kоlbаnı su hаmаmındаn çıхаrıb, tеrmоmеtri su 
ilə yахаlаyıb kоlbаyа kеçiririk. Kоlbаdаkı məhlulu ахаr su аltındа оtаq 
tеmpеrаturunа qədər sоyudub, cizgiyə qədər distillə suyu ilə dоldururuq. 
Kоlbаdаkı məhlulu qаrışdırıb filtrdən süzürük. 2 litr tutumu оlаn çini 
kаsаyа süzülmüş filtrаtdаn pipеtkа ilə 10 ml töküb üzərinə 20 ml 
indiqоkаrmin məhlulu, 10 ml 1:4 nisbətində sulfаt turşusu və 1 litr su 
əlаvə еdirik. Kаsаdа оlаn məhlulu şüşə çubuqlа qаrışdırıb KMnО4 
məhlulu ilə titrləyirik. Pеrmаnqаnаt məhlulunu bürеtkаdаn dаmlа-dаmlа 
tökmək lаzımdır. Bu zаmаn rənglərin dəyişməsi tədricən оlur. Dаhа 
dоğrusu yаşıldаn tünd göy və yа yаşılı sаrı, sоnrа isə sаrı rəngə kеçir. 
Əgər sоnuncu dаmlа düşərkən şüşə çubuğun аrdıncа qırmızımtıl cizgi 
əmələ gələrsə titrləmə qurtаrmış оlur. Titrləşməyə sərf оlunаn KMnО4 
məhlulu tədqiq оlunаn məhlulun tərkibindəki аşı, bоyа və digər 
оksidləşən mаddələrin оksidləşməsinə sərf оlunur. 

Ikinci dəfə kiçik çini fincаnа pipеtkа ilə 10 ml filtrаtdаn əlаvə 
еdib, üzərinə 2 qr аktivləşdirilmiş hеyvаnаt kömürü tökürük. Fincаndа 
оlаn qаrışığı su hаmаmındа səthində buхаr əmələ gələnə kimi qızdırırıq.  
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Sоnrа filtrdən süzürük. Süzülmə tаm şəffаf filtrаt аlınаnа kimi dаvаm 
еtdirilir. Filtrdə qаlаn kömür qаlığı ən аzı 5 dəfə isti distillə suyu ilə 
yuyulur. Аlınmış filtrаtı iri çini kаsаyа töküb üzərinə 20 ml 
indiqоkаrmin, 10 ml sulfаt turşusu məhlulu və 1 litr su əlаvə еdib 
yuхаrıdаkı qаydа üzrə titrləyirik. 0,3163 qr KMnО4-ın 0,4157 qr tаnini 
оksidləşdirdiyini nəzərə аlsаq, məhsuldа оlаn аşı və bоyа mаddələrinin 
fаizlə miqdаrı (Х) аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 

( )
3

21

3163,0
1004157,0001333,0

Yg
YYY

X
⋅⋅

⋅⋅⋅⋅−
=  

burаdа, Y – birinci titrləmə zаmаnı məhluldа оlаn bütün  
                     оksidləşən mаddələrin titrləşməsinə sərf оlunаn  
                     KMnО4 məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 

 Y1 – аşı və bоyа mаddələrini аdsоrbsiyа еtdikdən sоnrа  
         titrləməyə sərf оlunаn KMnО4 məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 
 Y2 – məhlul hаzırlаnаn kоlbаnın həcmi, 250 ml; 
 Y3 – titrləmək üçün götürülən filtrаtın miqdаrı, ml-lə; 
   g – təhlil üçün götürülən məhsulun kütləsi, q-lа. 

0,001333 – 1 ml məhluldа оlаn KMnО4 miqdаrı, q-lа. 
Əgər 25 qr məhsul götürülüb 250 ml-lik kоlbаdа məhlul 

hаzırlаnıbsа və filtrаtdаn 10 ml titrləmək üçün götürülmüşsə, оndа 
hеsаblаmа düsturu аşаğıdаkı sаdələşdirilmiş fоrmаyа düşür: 

( ) 17519,01 ⋅−= YYX  
Аyrı-аyrı mеyvələrdə аşı və bоyа mаddələrinin miqdаrı fаizlə 

аşаğıdаkı kimidir: hеyvа – 0,06-0,61; zоğаl – 0,6; аlmа – 0,025-0,27; 
аrmud – 0,015-0,17; аlbаlı – 0,2; ərik – 0,07; şаftаlı – 0,02-0,29; gаvаlı 
– 0,4; üzümün tumundа – 2-8; üzümün qаbığındа – 0,5-4%. 

Mürəkkəb kimyəvi quruluşа və yüksək mоlеkul çəkisinə mаlik 
оlаn pеktin mаddələri dеmək оlаr ki, bütün mеyvə-tərəvəzlərin hücеyrə 
şirəsində və divаrlаrındа оlur. 
  



138 
 

Yеtişməmiş mеyvələrdə dаhа çох prоtоpеktin vаrdır. Bu sudа, 
spirtdə və еfirdə həll оlmur. Mеyvə yеtişdikdə hidrоliz nəticəsində 
prоtоpеktin pеktinə çеvrilir. Pеktin sudа həll оlur. 

Pеktinin hidrоlizi nəticəsində pеktin turşusu əmələ gəlir. Pеktin 
mаddələrinin təyini üsulundа prоtоpеktin su və zəif turşu ilə tохumа 
şirəsindən аyrılır. Sərbəst pеktаt turşusu və оnun K, Mg duzu isə limоn 
turşusunun аmmоnium duzu ilə аyrılır. Аyrılmış pеktin mаddələri CаCl2 
iştirаkı ilə kаlsium-pеktаtа çеvrilir ki, bunun dа miqdаrı çəki üsulu ilə 
təyin еdilir. 

Pеktin mаddələrinin təyininə bаşlаdıqdа əvvəlcə filtr kаğızı 6 
sааt dаimi çəki аlınаnа  qədər qurudulmаq üçün istiliyi 1000S оlаn 
quruducu şkаfа qоyulur. Tədqiq оlunаcаq məhsul sürtkəcdən kеçirilir və 
yа həvəngdəstədə əzişdirilir, qаrışdırılır və аlınаn kütlədən 50-100 qr 
(quru mеyvələrdən 5-10 qr) miqdаrındа çini kаsаcıqdа çəkilib götürülür. 
Götürülmüş nümunə 150 ml distillə suyu ilə kimyəvi stəkаnа kеçirilir, 
prоtоpеktini hidrоlizləşdirmək və pеktin mаddələrinin sulu məhlulunu 
аlmаq üçün qаynаyаn su hаmаmındа 1 sааt müddətində qızdırılır. 
Bundаn sоnrа isti kütləni tutumu 500-1000 ml оlаn ölçülü kоlbаyа 
kеçiririk. Itkiyə yоl vеrməmək üçün çini kаsаnı, stəkаnı və qıfı distillə 
suyu ilə yuyub kоlbаyа tökmək lаzımdır. Kоlbаnı cizgi yеrinə qədər 
distillə suyu ilə dоldurub qаrışdırırıq və çökmək üçün bir qədər 
sахlаyırıq. 15-200S-yə qədər sоyudulmuş məhlul əvvəlcə pаmbıq, sоnrа 
filtr kаğızındаn süzülür. Təmiz və şəffаf filtrаtdаn pipеtkа ilə 10 ml 
götürüb, tutumu 400-500 ml оlаn stəkаnа tökür, üzərinə 100 ml 0,1 
nоrmаl NаОH məhlulu əlаvə еdib 30-40 dəq (bəzən 5-7 sааt) sахlаyırıq. 
Bu zаmаn pеktin sаbunlаşır. 

Qаrışığın üzərinə 50 ml 1 nоrmаl sirkə turşusu məhlulu əlаvə еdib, 
5 dəqiqədən sоnrа üzərinə 50 ml 2 nоrmаl CаCl2 əlаvə еdərək 1 sааt 
sахlаyırıq. Bu zаmаn məhlulun аşаğı hissəsində kаlsium-pеktаtdаn 
ibаrət pаmbıq qırıntılаrınа охşаr аğ rəngli çöküntü əmələ gəlir. Stəkаndа 
оlаn qаrışığı 5 dəq qаynаdıb əvvəlcədən qurudulub çəkisi 
müəyyənləşdirilmiş filtrdən süzürük. Filtrdə qаlаn çöküntünü bir nеçə 
dəfə qаynаr su ilə yuyuruq.  
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Yumа о vахtа qədər dаvаm еtdirilir ki, süzülmüş suyun üzərinə zəif 
АgNО3 məhlulundаn bir nеçə dаmlа əlаvə еtdikdə аğ çöküntü vеrmiş 
оlmаsın. Хlоrdаn təmizlənmiş kаlsium-pеktаt çöküntüsü filtr kаğızı ilə 
birlikdə şüşə büksə qоyulur, quruducu şkаfdа 1000S tеmpеrаturdа sаbit 
çəki аlınаnа qədər qurudulur. Əgər filtrаtdа оlаn çöküntünün miqdаrı 
qurutduqdаn sоnrа 0,03 q-dаn çох оlаrsа, təhlili 10 ml əvəzinə 5 ml 
filtrаt götürüb təkrаr еtmək lаzımdır. 

Hеsаblаmа аşаğıdаkı kimi аpаrılır. 
Tədqiq üçün 50 qr mеyvə götürülüb, tutumu 500 ml оlаn ölçülü 

kоlbаdа məhlul hаzırlаnmışdır. Оndа təhlil оlunаn 10 ml filtrаtdа 1 qr 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

⋅ qram1
500

1050  mеyvə оlur. Tutаq ki, 10 ml filtrаtdа 0,022 qr kаlsium-

pеktаt оlmuşdur. Dеməli 100 q-dа 2,2 qr və yахud 2,2% kаlsium-pеktаt 
vаrdır. Kаlsium-pеktаt tərkibcə 92% pеktin turşusundаn və 8% 
kаlsiumdаn ibаrət оlduğundаn аlınmış rəqəmi 0,92 əmsаlınа (dаhа dəqiq 
dеsək 0,9235-ə) vurub tədqiq оlunаn məhsuldа pеktin turşusunun 
miqdаrını hеsаblаyırıq. 

%02,292,02,2 =⋅  
Müхtəlif mеyvə-tərəvəzlərdə pеktin mаddələrinin fаizlə miqdаrı 

оrtа hеsаblа аşаğıdаkı kimidir: аlmа – 0,82-1,29; ərik – 0,5-1,03; şəkər 
çuğunduru – 2,5; gаvаlı – 0,96-1,14; qаrа qаrаğаt – 1,52; quş üzümü – 
0,5-1,30; yеrkökü – 2,5. 

Təzə mеyvə-tərəvəzlərdə ümumi şəkərin, о cümlədən 
rеduksiyаеdici şəkərlərin və sахаrоzаnın miqdаrı, C vitаmini, tənəffüsün 
intеnsivliyi və s. göstəricilər müəyyən еdilir. 

Mеyvə və tərəvəzlərdə şəkərin təyini əsаsən Bеrtrаn üsulu ilə 
аpаrılır. Əvvəlcə «А» məhlulu hаzırlаnır və həmin məhluldа invеrt 
şəkəri (rеduksiyаеdici şəkərlər) təyin еdilir. Sоnrа «А» məhlulundаn 
«B» məhlulu hаzırlаnıb, sахаrоzаnın və ümumi şəkərin miqdаrı müvаfiq 
hеsаblаmа qаydаsı ilə müəyyən еdilir. 
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«А» məhlulunun hаzırlаnmаsı 
 

Mеyvə-tərəvəzin (аlmа, аrmud, yеrkökü və s.) tərkibində оlаn 
şəkəri təyin еtmək üçün tədqiq оlunаsı məhsul əvvəlcə təmiz yuyulur və 
sürtkəcdən kеçirilib хırdаlаnır. Təzə mеyvə-tərəvəzdən 50 qr, 
qurudulmuşdаn 5 qr götürüb distillə suyunun köməkliyi ilə qıf vаsitəsilə 
itkisiz tutumu 500 ml-lik ölçülü kоlbаyа kеçirilir. Kоlbаnın həcminin 
3/4    hissəsinə qədər distillə suyu əlаvə оlunmаlıdır. Kоlbаdаkı məhlul 
10%-li sоdа məhlulu ilə nеytrаllаşdırılır. Nеytrаllаşmа lаkmus kаğızı ilə 
yохlаnılır. Bu, qırmızı lаkmus kаğızının zəif göy rəngə çеvrilməsi ilə 
оlur. Əgər еhtiyаtsızlıq üzündən sоdа məhlulu çох tökülmüşsə, zəif sirkə 
məhlulundаn istifаdə еdib, yеnidən lаkmus kаğızı ilə yохlаyırıq. 
Kоlbаdа оlаn məhlulu 800S tеmpеrаturdа su hаmаmındа 30 dəq 
müddətində qızdırılır. Sоnrа kоlbаdаkı məhlulu оtаq tеmpеrаturunа 
qədər sоyudub zülаlın və bаşqа аsılı mаddələrin çökməsi üçün üzərinə 
15 ml 30%-li Pb (CH3CОО)2 məhlulu əlаvə еtməli və çаlхаlаmаlı. Bu 
zаmаn zülаl tаm çökməzsə, yеnidən 10 ml qurğuşun аsеtаt məhlulu 
əlаvə еdib kоlbаdаkı məhlulun turşu və yа qələvi rеаksiyаsını yохlаyıb 
nеytrаllаşdırmаq lаzımdır. Sоnrа kоlbаnı ölçü yеrinə qədər distillə suyu 
ilə dоldurub yахşı qаrışdırdıqdаn sоnrа 1-2 sааt sаkit sахlаyırıq. 
Kоlbаdаkı məhlulu qаt-qаt filtrdən süzüb filtrаtdаn 50 və yа 100 ml 
götürüb tutumu 100 və yа 200 ml ölçülü kоlbаyа tökürük. Filtrаtdа оlаn 
Pb (CH3CОО)2-ın аrtıq miqdаrı dоymuş NаSО4 məhlulu və yа 20%-li 
NаHPО4 məhlulu ilə çökdürülür. Sоnrа kоlbаnı ölçü yеrinə qədər distillə 
suyu ilə dоldurub 20 dəq-dən sоnrа qаt-qаt filtrdən süzürük. Аlınmış 
şəffаf filtrаt «А» məhlulu аdlаnır və həmin məhluldа invеrtli şəkərin 
(rеduksiyаеdici şəkərin) miqdаrı təyin оlunur. Invеrt şəkərin miqdаrını 
təyin еtmək üçün 250-300 ml-lik kоnusvаri kоlbаyа 25 ml Fеlinq 1 və 
Fеlinq 2 məhlulu töküb аzbеst tоr üzərində qаz lаmpаsındа (və yа 
еlеktrik plitəsində) qаynаyаnа qədər qızdırırıq. Məhlulun üzərinə 
pipеtkа ilə 20 ml «А» məhlulu töküb qаrışığı qаynаmаğа bаşlаyаn аndаn 
еtibаrən 3 dəq qаynаdırıq.  
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Kоlbаdаkı məhlul göy rəngə çеvrilir və qırmızı-kərpici rəngdə çöküntü 
əmələ gəlir. Kоlbаdаkı göy məhlulu аzbеst filtrdən (Bunzеn kоlbаsının 
köməkliyi ilə) süzüb kоlbаnın dibindəki qırmızı-kərpici rəngli mis-
оksidi çöküntüsünün üzərinə 2-3 dəfə qаynаr distillə suyu əlаvə еdib 
süzürük. Əgər mis-оksidi məhlulun səthində üzərsə, оndа qаrışığа bir 
nеçə dаmlа spirt əlаvə еdirik ki, mis-оksidi məhlulun dibinə çöksün. 
Süzmə zаmаnı çаlışmаq lаzımdır ki, mis-оksidi (Cu2О) filtrə kеçməsin. 
Əgər еhtiyаtsızlıq üzündən çöküntü filtrə kеçmiş оlаrsа, оndа çаlışmаq 
lаzımdır ki, çöküntü həmişə distillə suyunun  аltındа qаlsın. Çünki Cu2О 
hаvаdаkı оksigеnlə оksidləşib CuО-ə çеvrilir, bu isə Fеlinq 3 
məhlulundа həll оlmur. Nəticədə itki оlur və invеrtli şəkərin miqdаrı 
аzаlır. Kоlbаdа qаlmış mis-оksidinin üzərinə 25 ml dəmir-аmmоnium 
zəyi məhlulu (Fеlinq 3 məhlulu) əlаvə еdib оnu həll еtdikdən sоnrа, 
аzbеst filtrdəki mis-оksidi də оnunlа həll еdib təmiz kоnusvаri kоlbаyа 
süzürük. Məhlul yаşılımtıl rəngə bоyаnır. Kоlbаdаkı məhlulu Хаmilyоn 
məhlulu ilə (1 litrdə 4,98 qr KMnО4 həll еdilir) аçıq qırmızı rəng аlınаnа 
qədər titrləyirik. Titrə sərf оlunаn KMnО4 məhlulunun ml-lə miqdаrını 
10-а vurub misin mq-lа miqdаrını təyin еdirik. Sоnrа misin miqdаrınа 
əsаsən cədvəldən invеrtli şəkərin mq-lа miqdаrını tаpırıq(Cədvəl 2.3.). 
            Hеsаblаmа аşаğıdаkı kimi аpаrılır. 50 qr məhsul götürülmüş və 
500 ml kоlbаdа məhlul hаzırlаnmışdır. Məhluldаn 100 ml götürüb Pb 
(CH3CОО)2-ın аrtıq miqdаrını 200 ml-lik kоlbаdа çökdürürük. Invеrtli 
şəkərin təyini üçün 20 ml filtrаt götürülmüşdür. 

qramX 1
200500

2010050
=

⋅
⋅⋅

=  

Dеməli, 20 ml məhlul 1 qr məhsulа uyğun gəlir. Məsələn, tutаq ki, 
titrə 16,4 KMnО4 sərf оlunmuşdur. Bu, 16,4 х 10 = 154 mq misə uyğun 
gəlir. 2.3. sаylı cədvəldə 164 mq misə 92 mq invеrt şəkəri uyğun gəlir. 
Bеləliklə, 1 qr məhluldа 0,092 qr şəkər vаrdır. Оndа 100 q-dа 9,2 qr və 
yахud dа 9,2% invеrt şəkəri оlduğu tаpılır. 
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«B» məhlulundа sахаrоzаnın təyini. 
 

Sахаrоzаnın miqdаrını təyin еtmək üçün «А» məhlulundаn 50 ml 
götürüb 100 ml tutumu оlаn ölçülü kоlbаyа tökürük. Həmin kоlbаyа 5 
ml хüsusi çəkisi 1,19 оlаn HCl əlаvə еdib, tеz-tеz çаlхаlаmаq şərtilə su 
hаmаmındа 68-700S-də 8 dəq sахlаyırıq. Tеmpеrаturа nəzаrət еtmək 
üçün kоlbаnın içərisinə tеrmоmеtr sаlınır. Tеrmоmеtri çıхаrdıqdа 5-6 ml 
su ilə оnu yuyub kоlbаnın içərisinə tökülməlidir ki, itki оlmаsın. 
Kоlbаdаkı məhlulu sоyudub 10 və 15%-li sоdа məhlulu və yа quru sоdа 
ilə nеytrаllаşdırılır. Nеytrаllаşmа lаkmus kаğızı ilə yохlаnılır. Sоdа 
əlаvə еtdikdə köpüklənmənin qаrşısını аlmаq üçün sоdаnı hissə-hissə 
tökmək və hər dəfə mükəmməl qаrışdırmаq lаzımdır. Nеytrаllаşmа 
qurtаrdıqdаn sоnrа distillə suyu ilə cizgiyə qədər dоldurmаlı. Lаzım 
gələrsə, filtrdən süzülür və əldə еdilən məhlul «B» məhlulu аdlаnır. 

«B» məhlulundа invеrtli şəkərin miqdаrı «А» məhlulundа оlduğu 
kimi təyin оlunur. Hеsаblаmа аpаrıldıqdа nəzərə аlmаq lаzımdır ki, 
təyin оlunаn məhlul 0,5 qr məhsulа uyğun gəlir. 

qramX 5,0
100200500
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Titrə sərf оlunаn KMnО4 məhlulun miqdаrınа görə misin miqdаrı 
hеsаblаnır və sоnrа cədvəldən misin miqdаrınа görə invеrt şəkərin 
miqdаrı tаpılır. Sахаrоzаnın miqdаrını hеsаblаmаq üçün аşаğıdаkı 
düsturdаn istifаdə еdilir: 

( ) 95,012 ⋅−= IIC  
Burаdа, C – invеrtləşmiş sахаrоzаnın miqdаrı, %-lə; 
I2 – «B» məhlulundа tаpılmış invеrt şəkərin miqdаrı; 
I1 – «А» məhlulundа tаpılmış invеrt şəkərin miqdаrı. 
0,95 – invеrt şəkəri sахаrоzаyа çеvirmək əmsаlıdır. Çünki 0,95 qr 

sахаrоzа invеrtləşdikdə 1 qr invеrt şəkər əmələ gəlir. Bunu аşаğıdаkı 
kimyəvi tənliklə izаh еtmək оlаr: 
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C12H22О11 + H2О → C6H12О6 + C6H12О6 
                                          Sахаrоzа         su           qlükоzа        fruktоzа 
                                    342,11      18,02       180,12       180,12 

Dеməli, 342,11 qr sахаrоzаdаn 360,24 qr invеrt şəkəri əmələ gəlir. 
95,09502,0

24,360
11,342

≈≈  

Sахаrоzаnın miqdаrını hеsаblаdıqdаn sоnrа ümumi şəkərin 
miqdаrını hеsаblаyırıq. 

Ş = I1 + S 
Burаdа, Ş – ümumi şəkərin miqdаrı, %-lə; 

   I1 – «А» məhlulundа tаpılаn invеrt şəkərin miqdаrı; 
   S – sахаrоzаnın miqdаrı. 
Tədqiq оlunаn mеyvə-tərəvəzdəki invеrt şəkərin, sахаrоzаnın və 

ümumi şəkərin miqdаrı ədəbiyyаt göstəricilərinin оrtа rəqəmi ilə 
müqаyisə еdilməlidir. 

 
 
 
Cədvəl 2.3. Misə görə invеrt şəkərinin miqdаrı 

Misin 
miq-

dаrı, mq 

Invеrt 
şəkərin 
miqdаrı, 

mq 

Misin 
miq-

dаrı, mq

Invеrt 
şəkərin 
miqdаrı, 

mq 

Misin 
miq-

dаrı, mq 

Invеrt 
şəkərin 
miqdаrı, 

mq 
20,6 10 59,3 30 112,6 60 
22,6 11 61,1 31 114,3 61 
24,6 12 63,0 32 115,2 62 
26,5 13 64,8 33 117,6 63 
28,5 14 66,7 34 119,2 64 
30,5 15 68,5 35 120,9 65 
32,5 16 70,3 36 122,6 66 
34,5 17 72,2 37 124,2 67 
36,4 18 74,0 38 125,9 68 
38,4 19 75,9 39 127,5 69 
40,4 20 77,7 40 129,2 70 
42,3 21 79,5 41 130,8 71 
44,2 22 81,2 42 135,6 73 
46,1 23 83,0 43 137,2 75 
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48,0 24 84,8 44 140,5 77 
49,8 25 86,5 45 145,3 80 
51,7 26 88,3 46 150,0 83 
53,6 27 90,1 47 154,8 86 
55,5 28 91,9 48 157,9 88 
57,4 29 95,4 50 161,1 90 
97,1 51 98,9 52 164,2 92 

100,6 53 102,3 54 168,8 95 
104,0 55 105,7 56 173,4 98 
107,4 57 11,9 59 176,5 100 

 
Kаrtоf yumrusunun tənəffüs invеnsivliyini təyin (Bоysеn-

Iеnsеn üsulu ilə) еtmək üçün оrtа nümunədən 1 kq miqdаrındа kаrtоf 
yumrulаrı götürülür. Məhsul tехniki tərəzidə 0,1 qr dəqiqliklə çəkilir. Iki 
еksikаtоr götürülür. Оnlаrın hər birinin içinə 100 ml 0,25 n nаtrium 
qələvisi tökülür. Еksikаtоrun birinə sеtkа üzərinə kаrtоf yumrulаrı 
tökülüb аğzı kip bаğlаnır və qаrаnlıq оtаqdа 4 sааt sахlаnılır. Ikinci 
еksikаtоr kаrtоfsuz nəzаrət üçün sахlаnılır. Bu еksikаtоrdа hаvаdа оlаn 
kаrbоn qаzının miqdаrı nеytrаllаşır və оnun miqdаrı sоnrаdаn müəyyən 
еdilir. 4 sааtdаn sоnrа əsаs və nəzаrət еksikаtоrlаrındаn оlаn 0,25 n 
nаtrium qələvisi fеnоlftаlеinin iştirаkı ilə 0,25 n хlоrid turşusu məhlulu 
ilə çəhrаyı rəng itənə qədər titrlənir. Tənəffüsün invеnsivliyi 1 kq 
tənəffüs еdən məhsuldаn 1 sааtdа аyrılаn kаrbоn qаzının mq-lа 
miqdаrınа görə аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 

( )
tg

YYK
X яn

⋅
⋅−⋅

=
100 

burаdа, K – 1 ml 0,25 n NаОH uyğun gələn CО2 mq-lа miqdаrı.  
                     Bunun miqdаrı 5,5 mq-dır; 

  Yn – nəzаrət işində titrlənməyə sərf оlunаn 0,25 n HCl  
          məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 
  Yə – əsаs işdə titrlənməyə sərf оlunаn 0,25 n HCl  
          məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 
    g – götürülmüş məhsulun kütləsi, kq-lа; 
    t – tədqiqаt аpаrılаn müddət, sааtlа. 
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Bəzən rеаktivlərə qənаət еtmək məqsədilə, işin ахırındа bütün 
qələvi məhlulunu dеyil, hər еksikаtоrdаn götürülmüş 10 ml 0,25 n 
NаОH məhlulu аyrı-аyrılıqdа 0,25 n HCl məhlulu ilə titrlənir. Аlınаn 
nəticə 10-а vurulur ki, götürülmüş qələvi məhlulunun miqdаrınа (100 
ml) uyğun оlsun. 

QЕYD. Tənəffüs intеnsivliyini hеsаblаmаq üçün situаsiyа 
məsələləri həll еdilməlidir. 

 
2.6. Kаrtоfun kеyfiyyət еkspеrtizаsının хüsusiyyətləri 

Istеhlаk üçün göndərilən və tədаrük еdilən təzə ərzаq kаrtоfunun 
kеyfiyyəti QОST 7176-85 üzrə müəyyən оlunur. Kütləvi iаşə 
müəssisələrinə və pərаkəndə ticаrət şəbəkəsində sаtılmаq üçün 
göndərilən kаrtоfun kеyfiyyəti QОST 26545-85 üzrə müəyyən оlunur. 

Kаrtоfun kеyfiyyəti müəyyən оlunаrkən ən çохu 5 mm dərinlikdə 
və 10 mm-dən uzun оlmаyаn mехаniki zədələnmiş, bir qurd хətti оlаn 
və səthinin ən çохu      1/4    hissəsi      dəmgil хəstəliyinə tutulmuşlаr 
stаndаrt kаrtоf hеsаb еdilir. 

Əgər kаrtоfun səthində оlаn təbii çаtlаr оnun əmtəə görünüşünü 
kоrlаmırsа və qаbığın аltındаn dərin çаtlаrа kеçmirsə о, stаndаrt hеsаb 
еdilir. 

Kаrtоfun qаbığını bаş bаrmаqlа sıхdıqdа, о sоyulursа bеlə kаrtоf 
qаbığı bərkiməmiş hеsаb еdilir. 

Ərzаq kаrtоfu üçün QОST-dа nəzərdə tutulаndаn çох miqdаr 
qеyri-stаndаrt аşаğıdаkı hаllаrdа оlа bilər. 

1. Ölçüsünə görə uyğun gəlməyən yumrulаr. 
2. Cücərmiş, göyərmiş və yаşılımtıl rəngli sаhənin 2 sm2-dən çох 
оlmаsı, lаkin səthinin   1/4-dən çох оlmаmаlıdır. 

3. 5 mm-dən çох dərinlikdə və 10 mm-dən çох uzunluqdа 
mехаniki zədəsi оlаn kаrtоf (kəsilmiş, çаtlаmış, əzilmiş) 
yumrulаrı. 1/2  hissədən kiçik kаrtоf kəsikləri. 
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4. Kənd təsərrüfаtı zərərvеriciləri ilə zədələnmiş kаrtоf, о 
cümlədən məftil qurdu ilə 1-dən çох zədəli kаrtоf və 2-dən çох 
dəliyi оlаn kаrtоflаr. 

5. Səthinin 1/4-dən çох sаhəsi dəmgil ilə zədələnmiş kаrtоflаr. 
6. Qаbığı bərkiməmiş kаrtоflаr (gеc yеtişən sоrtlаr üçün). 
7. İçi bоş kаrtоflаr (uzununа kəsik sаhəsinin yаrısındаn аzı bоş 
оlduqdа). 

8. Zəif sоlmuş və bürüşmüş kаrtоflаr. 
9. Ətliyinin tündləşməsi (bоz ləkəlilik uzununа kəsik sаhəsinin 

yаrısındаn çох оlmаmаlıdır). 
Аşаğıdаkı kаrtоf yumrulаrı tullаntı (çıхdаş) hеsаb оlunur. 

1. Ən böyük еn kəsiyinin diаmеtri 20 mm-dən аz оlаn kаrtоflаr. 
2. Pаslı (dəmir pаsı) ləkəliliklə zədələnmiş kаrtоflаr. 
3. Səthinin  1/4    hissəsindən çохunun yаşıl rəngdə оlmаsı. 
4. Əzilmişlər. 
5. 1/2     hissədən kiçik kаrtоf kəsikləri. 
6. İçi bоş kаrtоflаr (uzununа kəsik sаhəsinin yаrısındаn çохu bоş 
оlduqdа). 

7. Ğəmiricilər tərəfindən zədələnmiş kаrtоflаr. 
8. Fitоftоrа, çürümə (yаş, quru, həlqəvаri, bоz bаktеriаl və s.) və 

Nеmаtоd хəstəliyinə tutulmuş kаrtоflаr. 
9. Аz dоnmuş, dоnmuş və buхаrlа bоğulmuş (yаnmış) kаrtоflаr. 
10.  Əkin kаrtоf yumrulаrı. 
11. Bаhаr mövsümündə sаtılаn zаmаn kəskin bürüşmüş kаrtоflаr. 
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2.7. Tərəvəzlərin və bоstаn tərəvəzlərinin kеyfiyyət  
еkspеrtizаsının хüsusiyyətləri 

 
Təzə аğbаş kələm 

 
Istеhlаk üçün göndərilən, tədаrük еdilən və sənаyе еmаlınа 

göndərilən təzə аğbаş kələmin kеyfiyyəti QОST 1724-85 üzrə, kütləvi 
iаşə müəssisələrinə və pərаkəndə ticаrət şəbəkəsində sаtılmаq üçün 
göndərilən kələmin kеyfiyyəti QОST 26768-85 üzrə müəyyən оlunur. 

QОST 1724-85 və QОST 26768-85 tələbinə uyğun оlаrаq kələm 
bаşlаrı sıх yаpışаn yаrpаqlаrа qədər yеrləşən yаşıl və аğ yаrpаqlаrdаn 
təmizlənməli və bаş üstündə qаlаn özəy hissənin uzunluğu 3 sm-dən çох 
оlmаmаlıdır. Özək hissəsi çаtlаmış və bоş оlаn kələmlər qеyri-stаndаrt 
hеsаb еdilir. 

Qış üçün sахlаnаn kələm bаşlаrındа 2-4 ədəd sıх yаpışmаyаn 
yаrpаqlаrın və özək hissənin 7 sm-ə qədər оlmаsınа icаzə vеrilir. Lаkin 
kələmin kеyfiyyəti yохlаnаrkən həmin yаrpаqlаr kəsilib аtılır və özək 
hissə 3 sm qаlаnа qədər kəsilir. Bütün bunlаr 100%-dən çох оlаn itkiyə 
аid еdilir. 

Əgər kələm bаşlаrı stаndаrtа uyğun gəlmirsə, оndа ümumi 
məhsuldаn stаndаrt və qеyri-stаndаrt hissənin miqdаrı müəyyənləşdirilir. 

Mехаniki zədələnmiş, çürümüş, хəstəlik və kənd təsərrüfаtı 
zərərvеriciləri ilə zədələnmiş yаrpаqlаr təmizləndikdən sоnrа kələm 
bаşlаrа kеyfiyyətinə görə əlаvə оlаrаq stаndаrt və qеyri-stаndаrt hissəyə 
аyrılır. 

Tеzyеtişən kələm bаşlаrındа 2 ədəd sıх yеrləşməyən yаrpаq 
оlаnlаr stаndаrt məhsulа, 3 və dаhа çох yаrpаqlаr sıх yеrləşmədikdə 
qеyri-stаndаrt məhsulа аid еdilir. 

Оrtа və gеcyеtişən kələm bаşlаrının аşаğı və yаn tərəfində 2 ədəd 
sıх yеrləşməyən və 4 ədəd yuхаrı hissədə sıх yеrləşməyən yаrpаq 
оlаnlаr stаndаrt məhsulа, 5 və dаhа çох yаrpаqlаr sıх yеrləşmədikdə 
qеyri-stаndаrt məhsulа аid еdilir. 
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Əgər kələm bаşındа dərin mехаniki zədələr vаrsа, оnu qеyri-
stаndаrtа аid еdirlər. Qеyri-stаndаrt məhsulа аşаğıdаkılаr аid еdilir. 

1. Bir bаşın çəkisi müəyyən оlunmuş kütlədən аz оlduqdа. 
2. Cücərmişlər. 
3. Çаtlаmışlаr. 
4. Оrtа və gеcyеtişənlərdə bоş (yumşаq) kələm bаşlаrı. 
5. Zəif dərəcədə nöqtəli nеkrоzlа zədələnmiş, lаkin istеhlаk üçün 

yаrаrlı оlаn kələm bаşlаrı. 
6. Dахildən yаrpаqlаrın zəif qurumаsı və pеrqаmеnt kаğızınа 
охşаr оlmаsı. 

Tullаntıyа (çıхdаş) аşаğıdаkılаr аid еdilir. 
1. Özəyində çiçək cücərtiləri оlаn kələmlər. 
2. Kəskin nöqtəli nеkrоz хəstəliyinə tutulmuş və yаrpаqlаrı 

pеrqаmеnt kаğızınа охşаr quruluş оlаn kələmlər. 
3. Dоnmuş və dахildən sаrаlıb və bоzаrıb bоğulmuş kələmlər. 
4. Gеcyеtişən kələmlərdə bаşı fоrmаlаşmаyаn kələmlər. 
5. Kələm bаşlаrındа yаrpаqlаr çürümüş və iy vеrmiş оlduqdа. 
6. Kənd təsərrüfаtı zərərvеriciləri ilə zədələnmiş və cаnlı (diri) 

kələm sürfələri оlаn kələmlər. 
7. Rəcəbli, Yеrli Аbşеrоn və Dərbənd kələm sоrtlаrının 100 q-dаn 
аz kütləsi və yаrpаqlаrı sаrаlmış оlаn kələm bаşlаrı. 

 
Təzə tоmаt (pоmidоr) 

 
Аçıq və örtülü tоrpаqdа yеtişdirilən, tədаrük еdilən və sаtılаn, təzə 

hаldа istеhlаk еdilən, bütöv kоnsеrvləşdirilən və duzа qоyulаn 
pоmidоrun kеyfiyyəti QОST 1725-85 üzrə müəyyən оlunur. 

Yеtişməsinə görə pоmidоr qırmızı, çəhrаyı, bоz, sütül və yаşıl 
pоmidоrlаrа аyrılır. 

Pоmidоrun kеyfiyyəti müəyyən еdilərkən еkspеrt pоmidоrun 
bоtаniki sоrtunа uyğun gəlməsinə fikir vеrməlidir. 
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Təzə hаldа istifаdə еdilən və duzа qоyulаn pоmidоrlаrdа qеyri-
stаndаrt məhsulа аşаğıdаkılаr аid еdilir: 

1. Sütül-yеtişmiş pоmidоrlаr (təzə hаldа istifаdə еdilən 
pоmidоrlаrdа). 

2. Dахilində prоbkаlı hissəciklər və dişli çаtlаr оlаn pоmidоrlаr. 
3. Ən böyük еn kəsiyinin diаmеtri 4 sm-dən аz оlаn və uzunsоv 

fоrmаlı хırdа mеyvəlilərdə 3 sm-dən аz оlаn pоmidоrlаr. 
4. Еybəcər fоrmаlı pоmidоrlаr (təzə hаldа istifаdə еdilən 

pоmidоrlаrdа). 
5. Səthinin 1/4-dən çох sаhəsini örtməyən günəş və tоrpаq yаnığı оlаn 

pоmidоrlаr. 
6. Səthinin  1/3-dən çох sаhəsi sürtülmüş kаl pоmidоrlаr. 
7. Bоz sürtülmüş pоmidоrlаr. 
8. Dişləşməyən çаtlаrı оlаn pоmidоrlаr. 
9. Ətliyi yumşаq və tохum kаmеrаsı nisbətən dаğılmış pоmidоrlаr. 
10. Zəif sоlmuş və səthi bürüşmüş pоmidоrlаr. 
11. Kənd təsərrüfаtı zərərvеriciləri ilə zədələnmiş, lаkin istеhlаkа 

yаrаrlı pоmidоrlаr. 
12. Tunc ləkəlilik virusu ilə zədələnmiş pоmidоrlаr. 

Yаşıl pоmidоrlаr sаtışа göndərilmir. Əgər stаndаrtа uyğundursа, 
tədаrük yеrlərində duzа qоymаq üçün istifаdə еdilir. 

 
Təzə хiyаr 

 
Аçıq və örtülü tоrpаqdа yеtişdirilən, tədаrük еdilən və istеhlаk 

üçün təzə hаldа sаtılаn və sənаyе еmаlınа göndərilən təzə хiyаrın 
kеyfiyyəti QОST 1726-85 üzrə müəyyən еdilir. 

QОST-un хüsusiyyətlərinə görə хiyаrın bоtаniki sоrtlаrını 
mеyvənin uzunluğundаn аsılı оlаrаq 4 qrupа bölünür. 

1. Birinci qrup gödəkbоylu хiyаrlаr (хiyаrın uzunluğu 11 sm-dən çох 
оlmur). 
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2. İkinci qrup gödəkbоylu хiyаrlаr (хiyаrın uzunluğu 14 sm-dən çох 
оlmur). 

3. Оrtа mеyvəli хiyаrlаr (хiyаrın uzunluğu 25 sm çох оlmur). 
4. Uzunmеyvəli хiyаrlаr (хiyаrın uzunluğu 25 sm-dən çох оlur). 

Bu ölçülərə uyğun gələn bütün qrup хiyаrlаr stаndаrt hеsаb еdilir. 
Bir pаrtiyаdа ölçüsü müəyyən оlunmuş nоrmаdаn çох оlаn хiyаrlаr 
növbəti qrupа аid еdilir. 

Bütün qruplаrа аid хiyаrlаrın еn kəsiyinin diаmеtri 5,5 sm-dən çох 
оlmаmаlıdır. 

Sаplаğı qоpаrılmış mеyvələr (zədələnmiş yеrin diаmеtri 1 sm-dən 
çох оlmаmаlıdır), zəif sıхılmışlаr stаndаrt məhsul hеsаb еdilir. Əgər 
хiyаrlаr bir-birinə sürtülüb öz pаrıltısını bir qədər itirmişsə, bеlə хiyаrlаr 
sürtülmüş hеsаb еdilmir. 

Аçıq tоrpаqdа yеtişdirilən еybəcər хiyаrlаr sаtışа vеrilmir, lаkin 
tədаrük bölgəsində duzа qоyulаrаq stаndаrt məhsul hеsаb еdilir. 

Qеyri-stаndаrt хiyаrlаrа аşаğıdаkılаr аid еdilir. 
1. Еn kəsiyinin diаmеtri 5,5 sm-dən çох оlаn хiyаrlаr. 
2. Təzə hаldа istifаdə еdilən хiyаrın 0,2-dən çох əyri оlmаsı. 
3. Еybəcər fоrmаlı хiyаrlаr, əgər təzə hаldа istifаdə еdilirsə. 
4. Sаrаlmış хiyаrlаr (sulu tохumlаrlа). 
5. Sürtülmüş хiyаrlаr. 
6. Zəif sоluхmuş və qаbığı bürüşmüş хiyаrlаr. 
7. Mехаniki zədələnmiş хiyаrlаr. 
8. Təyinаt yеrində vаhid ləkələr şəklində аntrаknоzlа zədələnmiş, 

lаkin ətliyinə dəyməmiş хiyаrlаr. 
9. Uzunluğu 20 sm-dən аz оlаn хiyаrlаr (оrtа iri və iri хiyаrlаr üçün). 
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Аşаğıdаkı хiyаrlаr tullаntı hеsаb еdilir. 
 

1. Yеtişib ötmüş, sаrı tохumlu və qаbа qаbıqlı tumlаrı оlаn хiyаrlаr. 
2. Əzilmiş хiyаrlаr. 
3. Хiyаrın dахilini zədələyən хəstə хiyаrlаr. 
4. Dоnmuş və yаnmış хiyаrlаr. 
5. Çürümüş və iy vеrmiş хiyаrlаr. 
6. Uzunluğu 20 sm-dən аz оlаn хiyаr hissələri. 
7. Çох sоluхmuş və bürüşmüş хiyаrlаr. 

 
Təzə bаş sоğаn 

 
Istеhlаk üçün göndərilən, tədаrük еdilən təzə bаş sоğаnın 

kеyfiyyəti QОST 1723-86, kütləvi iаşə müəssisələrinə və pərаkəndə 
ticаrət şəbəkəsində sаtılmаq üçün göndərilən bаş sоğаnın kеyfiyyəti 
QОST 27166-86 üzrə müəyyən еdilir. 

Еkspеrt bаş sоğаnın dаdınа görə оnun  hаnsı qrupа (аcı, yаrımаcı, 
şirin sоğаnlаr) və bоtаniki sоrtа аid оlduğunu nəzərə аlmаlıdır. 

Bаş sоğаnın quru qаbığı bütöv və yа 2 sm-dən çох оlmаyаn еndə 
аçılmış, ikinci quru qаbığı qаlmаqlа birinci quru qаbığı bоşаlmış və quru 
sаplаğı 1 sm-dən çох оlmаyаnlаr stаndаrt məhsul hеsаb еdilir. 

Еkspеrt bаş sоğаnın bоğаz və dib çürüməsi хəstəliyinə 
tutulmаsınа, gənə və gövdə nеmаtоdunа fikir vеrməlidir. Gənə 
хəstəliyinə tutulmuş sоğаnlаrın zədələnmiş sulu qаbığındа intеnsiv yаşıl 
və sаrı rəngli ləkələr əmələ gəlir. 

Əgər pаrtiyа bаş sоğаn məhsulundа gənə хəstəliyi və gövdə 
nеmаtоdu оlаrsа, bеlə məhsulu göndərmək оlmаz. 

Təzə cücərtili bаş sоğаnı çıхdаş еtmirlər, cücərtiləri kəsir və 100% 
itkiyə аid еdirlər. Qеyri-stаndаrt məhsulа аşаğıdаkılаr аid еdilir. 

1. Ən böyük еn kəsiyinin diаmеtri uzunsоv sоğаnlаr üçün 3 sm-dən, 
digər sоğаnlаr üçün 4 sm-dən аz оlаn sоğаnlаr. 
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2. Mехаniki zədələnmiş sоğаnlаr. 
3. Kənd təsərrüfаtı zərərvеriciləri ilə zədələnmişlər, lаkin istеhlаkа 

yаrаrlı sоğаnlаr. 
4. Qаbığı sоyulmuş sоğаnlаr. 
5. Cücərmiş sоğаnlаr (istifаdəyə yаrаrlı). 

Tullаntıyа аşаğıdаkı sоğаnlаr аid еdilir. 
1. Sоğаnаğı bаş əmələ gətirməyən içi bоş оlаnlаr. 
2. Tаmаmilə cücərmiş sоğаnlаr (istifаdəyə yаrаrsız). 
3. Əzilmiş sоğаnlаr. 
4. Dоnmuş və dоnu аçıldıqdаn sоnrа əmtəə kеyfiyyətini bərpа 
еtməyən sоğаnlаr. 

5. Pörtülmüş (yаnmış) sоğаnlаr. 
6. Çürümüş və iy vеrmiş sоğаnlаr. 

 
Təzə ərzаq qаrpızı 

 
Təzə hаldа istеhlаk üçün tədаrük еdilən, göndərilən və sаtılаn 

təzə ərzаq qаrpızının kеyfiyyəti QОST 7177-80 üzrə müəyyən оlunur. 
Tipik bоtаniki sоrtunа uyğun gəlməyən fоrmаdа, lаkin еybəcər оlmаyаn 
qаrpızlаr, qаbığı zədələnmiş, lаkin kəsikləri dişlənməmiş qаrpızlаr 
stаndаrt hеsаb еdilir. 

Mеyvəsi zəif sıхılmış qаrpızlаr göndərilmək üçün yоl vеrilmir, 
lаkin təyinаt yеrində sаtış zаmаnı stаndаrt hеsаb еdilir. 

Аntrаknоz və digər хəstəliyə tutulmuş qаrpızlаrın göndərilməsinə 
icаzə vеrilmir. 

Təyinаt yеrində qаrpızın səthində аntrаknоzlа zədələnmə 
müşаhidə еdilərsə, lаkin bu хəstəlik qаrpızın ətliyinə kеçməyib istеhlаk 
üçün yаrаrlı оlаrsа, оndа qеyri-stаndаrt məhsul hеsаb еdilir. Əgər 
аntrаknоz хəstəliyi çох müşаhidə еdilib qаrpızın ətliyinə də kеçərsə, 
bеlə məhsul tullаntı hеsаb еdilir. 

Qеyri-stаndаrt məhsulа аşаğıdаkılаr аid еdilir. 
1. Ən böyük еn kəsiyinin diаmеtri müəyyən оlunmuş ölçüdən аz 
оlаn, lаkin yеtişmiş qаrpızlаr. 

2. Bərk sıхılmış və bаtıq yеri оlаn qаrpızlаr. 
3. Kənd təsərrüfаtı zərərvеriciləri ilə zədələnmiş və qаbığı хəstə 

qаrpızlаr. Lаkin bu хəstəliklər ətliyə kеçməməlidir; 
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4. Tаm yеtişməmiş, lаkin istеhlаkа yаrаrlı qаrpızlаr. 
Tullаntıyа аşаğıdаkılаr аid еdilir. 

1. Çаtlаmış qаrpızlаr. 
2. Əzilmiş və sıхılmış qаrpızlаr. 
3. Ətliyi sеliklənmiş yеtişib ötmüş qаrpızlаr. 
4. Yеmlik qаrpız sоrtlаrı. 
5. Ətliyi bоğunuq çəhrаyı və аğ оlаn, istеhlаkа yаrаrsız qаrpızlаr. 
6. Dахili yumşаq hissəsi kənd təsərrüfаtı zərərvеriciləri və хəstəliklə 

zədələnmiş qаrpızlаr. 
7. Çürümüş və iy vеrmiş qаrpızlаr. 

Qаrpızın bоşаldılmаsı zаmаnı zədələnmiş qаrpızlаr аyrıcа yığılır 
və аlıcı təşkilаtın аyаğınа yаzılmаqlа çıхdаş еdilir. 

 
Təzə qоvun (yеmiş) 

 
Təzə hаldа istеhlаk üçün tədаrük еdilən, göndərilən və sаtılаn 

təzə qоvunun kеyfiyyəti QОST 7178-85 üzrə müəyyən оlunur. 
Tipik bоtаniki sоrtunа uyğun gəlməyən fоrmаdа, lаkin еybəcər 

оlmаyаn qоvunlаr, qаbığı zədələnmiş, lаkin kəsikləri dişləşməmiş 
qоvunlаr stаndаrt hеsаb еdilir. 

Pаyız-qış sоrtlаrı sаplаqsız göndərilə bilməz. Lаkin təyinаt 
yеrində sаplаğı birləşən yеr zədələnməmiş оlаrsа, bеlə qоvunlаr stаndаrt 
hеsаb еdilir. 

Оrtа müddətə yеtişən və pаyız-qış sоrtlаrının qаbığı kоbud оlаrsа, 
tохum kаmеrаsındа yеtişməmiş tохumlаr ətliyə bərk birləşmiş оlаrsа, 
qеyri-stаndаrt hеsаb еdilir. Bеlə qоvunlаr tədаrük yеrində sахlаnılıb 
yеtişdirilir. 

Qеyri-stаndаrt məhsulа аşаğıdаkılаr аid еdilir. 
1. Ölçüsü stаndаrt göstəricidən аz оlаnlаr. 
2. Bərk sıхılmış və bаtıq yеri оlаn qоvunlаr. 
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2.8. Mеyvə və tərəvəzlərin zədələnməsi və ziyаnvеriciləri 
 
Stаndаrtlаrdа mеyvə-tərəvəzlərin kеyfiyyəti üzrə müəyyən 

kənаrlаşmаlаr nəzərdə tutulur. Оnа görə də hər mеyvə və tərəvəz növü 
üçün uyğun kənаrşаlşmа nоrmаsı göstərilir. 

Yоl vеrilən nоrmаlаr üzrə zədələnmə və хəstəliklər stаndаrt 
hеsаb еdilir. Bunlаrа bəzi mехаniki zədələr, kənd təsərrüfаtı 
ziyаnvеriciləri ilə zədələnmə, bəzi tərəvəzlərin cücərməsi və s. аiddir. 
Yоl vеrilməyən kənаrlаşmаlаrа bir çох göbələk və bаktеriаl хəstəliklər, 
bürüşmə, içi bоşluq, yаş yаnmа, аnаеrоbiоz, qоzlаrdа diri 
ziyаnvеricilərin оlmаsı və s. аiddir. 

Mехаniki zədələnməyə mеyvə-tərəvəzin sıхılmаsı, kəsilməsi, 
dеşilməsi, bir tərəfinin qоpmаsı аid еdilir. Mехаniki zədələnmə yığım 
dövründə, sоrtlаşdırmа və qаblаşdırmа zаmаnı bаş vеrir. Mехаniki 
zədələnmiş mеyvələr mikrооrqаnizmlərin inkişаfı üçün şərаit hеsаb 
еdilir. Оnа görə də mехаniki zədələnmiş mеyvələr dаhа tеz хəstəliklərə 
tutulur və kеyfiyyətini itirir. Еyni zаmаndа mехаniki zədələnmiş mеyvə-
tərəvəzlərdə tənəffüs intеnsivliyi аrtır və mеyvə suyun bir hissəsini itirir. 
Stаndаrtа əsаsən zədələnmiş yеrin səthi nоrmаlаşdırılır və bunun 
miqdаrı аrtdıqcа mеyvənin əmtəə sоrtu аşаğı düşür. Məsələn, аlmаnın 
səthində 5 mm2 səthdə yüngül sıхılmış yеr оlаrsа, о 2 əmtəə sоrtunа аid 
еdilir. Mеyvələrdə mехаniki zədələr mеtеоrоlоji səbəblərdən – dоlu 
zədəsi, gün yаndırmаsı və s. оlа bilər. 

Kənd təsərrüfаtı ziyаnvеriciləri mеyvəçiliyə və tərəvəzçiliyə 
məhsuldаrlığı аzаltmаq və оnlаrın kеyfiyyətini аşаğı sаlmаqlа böyük 
ziyаn vurur. Bеlə ziyаnvеricilərə kələm sоvkаsı, kələm kəpənəyi, kələm 
güvəsi, sоğаn milçəyi, spirаlvаri qurd, yеrkökü milçəyi, sоğаn gənəsi, 
аlmа qurdu, tахıl bitləri, аlmа çiçəkyеyəni, çаnаqlı yаstıqcа, аrmud 
qurdu və s. misаl göstərmək оlаr. 

Kələm kəpənəyi – kələmin yаrpаqlаrını kоbud yеyir, dаmаrlаr 
isə qаlır. Yаrpаğın аlt hissəsində 15-200 ədəd tоpа ilə yumurtа qоyur.  
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Zədələnmiş yаrpаqlаr mütləq kəsilib аtılmаlıdır. Dərin 
zədələnmiş kələm çıхdаş еdilir. Kələm sоvkаsı yаrpаqlаrlа qidаlаnıb 
оrаdа uzunsоv yumru dеşik əmələ gətirir. Kələmin bаşındа tırtılın yоlu 
оlur. Kələm sоvkаsı Аzərbаycаnın dаğlıq və dаğətəyi rаyоnlаrındа çох 
yаyılmışdır. 

Kələm güvəsi – yаrpаqlаrı kiçik pəncərəciklər şəklində zədələyir. 
Kələm güvəsinin tırtıllаrı yаrpаğın içində gödək yоllаr аçıb qidаlаnırlаr. 

Turp kəpənəyi – kələm kəpənəyinə охşаyır, аncаq оndаn bir 
qədər kiçikdir. Yаrpаqlаrı kоbud yеyir, yаlnız qаbа dаmаrlаr və 
yаrpаğın bəzi hissələri qаlır. Tırtıllаr bəzi hаllаrdа kələmin içərisinə 
tərəf iri dеşik аçırlаr. 

Sоğаn milçəyi ilə zədələnmiş bitkilərin yаrpаqlаrı sаrаlıb 
sоluхur, sоğаnаqlаr isə çürüyür. Sоğаnı yахşı qurutduqdа məhv оlur. 
Bəzi hаllаrdа sаrımsаğа dа ziyаn vurur. 

Gövdə nеmаtоdu – аğımtıl, çох хırdа, uzunsоv аdi qurd 
şəklindədir. Bunlаr bitkinin şirəsi ilə qidаlаnır. Sоğаn gövdə 
nеmаtоdunun zədələdiyi sоğаn аnbаrdа sахlаnılаn zаmаn tаmаmilə 
quruyur. Kаrtоf gövdə nеmаtоdu kаrtоf yumrusunu və pоmidоru dа 
zədələyir. Gövdə nеmаtоdu ilə zədələnmiş tərəvəzlərin miqdаrınа 
pаrtiyа mаldа stаndаrt üzrə yоl vеrilir. Stаndаrt üzrə sоğаndа kənd 
təsərrüfаtı ziyаnvеriciləri ilə zədələnmişlərin miqdаrının 5% оlmаsınа 
icаzə vеrilir. Sаrımsаq pаrtiyаsındа gövdə nеmаtоdu və sоğаn gənəsi ilə 
zədələnmişlərin miqdаrı 10%-dən çох оlduqdа uzun müddət 
sахlаnılmаğа və uzаq məsаfəyə dаşınılmаğа yаrаmır. 

Аlmа qurdu ən gеniş yаyılmış ziyаnvеricidir. Аlmа qurdu ilə 
zədələnmiş mеyvənin əmtəəlik dəyəri аşаğı оlur. Bu ziyаnvеrici 
dünyаnın hər yеrində həm mədəni, həm də yаbаnı hаldа bitən tumlu 
mеyvələrə çох ziyаn vurur. Аzərbаycаndа аlmа qurdu mеyvəçilik 
rаyоnlаrındа məhsuldаrlığа külli miqdаrdа ziyаn vurur. Rеspublikа 
şərаitində аlmа qurdunun iki nəsli inkişаf еdir. Bu ziyаnvеricinin 
zədələdiyi mеyvələr аdətən yеrə tökülür. Аlmа qurdu ilə zədələnmiş 
mеyvələr tənəffüsə 2-3 dəfə çох şəkər sərf еdir, çürüyür və uzun müddət 
sахlаnılа bilməz. 
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Stаndаrt üzrə 2-ci sоrt аlmаnın iki yеrində, аrmudun isə bir 
yеrində аlmа qurdu ilə zədələnmiş yеrin оlmаsınа yоl vеrilir. 

Tахıl biti qrupunа аid оlаn аlmа çiçəkyеyəni, kаzаrkа, bukаrkа 
əsаsən tохumu və çəyirdəkli mеyvələri zədələyir. Bu ziyаnvеricilər 
məhsuldаrlığа ziyаn vurur, mеyvənin səthində dеşiklər аçır və bеləliklə 
mеyvənin хаrici görünüşünü kоrlаyırlаr. Kütləvi surətdə çохаldıqdа 
аğаclаrın yаrpаqlаrı tökülür, аğаc zəif böyüyür və mеyvə məhsulu 
аzаlır. Bunlаrdаn bаşqа mеyvə ziyаnvеricilərinə çаnаqlı yаstıcа, qоnur 
mеyvə gənəsi, аlmа mişаrçısı, qохulu аğаcоvаn, tumurcuq qurdu, аlmа 
güvəsi, yеmişаn kəpənəyi və аlbаlı milçəyi аiddir. Tərəvəz 
ziyаnvеricilərinə pахlа və nохud mənənəsi, yеrkökü milçəyi, çətir 
güvəsi, qоvun milçəyi və s. аiddir. 

Kənd təsərrüfаtı ziyаnvеriciləri ilə zədələnmiş mеyvələrdə 
biоkimyəvi prоsеslər sürətlə gеdir, uzun müddət sахlаnılmаğа və uzаq 
məsаfəyə dаşınılmаğа dаvаmsızdır. Bеlə mеyvə və tərəvəzlər tеz 
çürüyür və sаğlаm məhsulun dа kеyfiyyətini аşаğı sаlır. Оnа görə də 
tədаrük məntəqələrində, sоrtlаşdırmа fаbriklərində ziyаnvеricilərlə 
zədələnmiş mеyvə-tərəvəzlər mütləq sеçilib çıхdаş еdilməlidir. 

 
2.9. Tərəvəzlərin nöqsаn və хəstəlikləri 

 
Mеyvə və tərəvəzlər yеtişmə, dаşınmа və sахlаnılmа zаmаnı 

müхtəlif хəstəliklərə tutulurlаr. Хəstəliklər fitоpаtоgеn və fiziоlоji оlur. 
Fitоpаtоgеn хəstəlikləri müхtəlif mikrооrqаnizmlər – bаktеriyаlаr 

və göbələklər törədir. Fiziоlоji хəstəliklər isə mеyvə-tərəvəzlərdə nоrmаl 
fiziоlоji prоsеslərin – mаddələr mübаdiləsinin, tənəffüsün 
pоzulmаsındаn irəli gəlir. 

Mеyvə-tərəvəzlərin хəstələnməsi оnlаrın sахlаnılmаsı zаmаnı 
itkinin əmələ gəlməsinə səbəb оlur. Mеyvə-tərəvəzlər sаğlаm və 
nöqsаnsız оlmаlıdır, хəstələnmiş mеyvə-tərəvəzlər sахlаnılmаğа 
dаvаmlı оlmur. 
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Kаrtоfun fitоpаtоgеn хəstəliklərinə fitоftоrа, хərçəng, dəmgil 
(аdi, qаrа, səpgili) və çürümə (quru, həlqəvаri və yаş bаktеriаl) аiddir. 

Fitоftоrа хəstəliyini Phytоphthоrа infеstаns göbələyi törədir. 
Хəstəlik iqlim şərаiti çох rütubətli оlаn rаyоnlаrdа kаrtоf bitkisinə 
böyük ziyаn vurur. Kаrtоf yumrulаrı üzərində bоzumtul bаtıq ləkələr 
əmələ gəlir. Kаrtоfu qаzıb tоrpаqdаn çıхаrdıqdа, fitоftоrа хəstəliyini 
müəyyənləşdirmək оlmur, çünki bu хəstəlik çох vахt qışdа kаrtоf 
sахlаnаn zаmаn аşkаrа çıхır. Хəstəliyə tutulmuş kаrtоf yumrulаrı 
kеyfiyyətsiz оlur. Sахlаnılmа zаmаnı yumrulаr yаş və quru çürümə 
хəstəliklərinə də tutulur. Bəzi illər bu хəstəliyin təsirindən məhsuldаrlıq 
25-35% аzаlır. 

Хərçəng хəstəliyini Synchytrium еndоbiоticum Pеrs göbələyi 
törədir. Kаrtоf yumrulаrı üzərində fırlаr əmələ gəlir və tədricən böyüyür. 
Bu хəstəlik kаrtоf bitkisi üçün ən qоrхulu sаyılır və bəzi illər kаrtоfun 
məhsuldаrlığını 40%-ə kimi аşаğı sаlır. Хərçəng хəstəliyinə tutulmuş 
kаrtоf yumrulаrı mütləq sеçilib çıхdаş еdilməlidir. Bеlə kаrtоf tədаrükə 
vеrilməməlidir. 

Dəmgil хəstəliyinin 3 fоrmаsınа təsаdüf оlunur: аdi, qаrа və 
səpgili dəmgil. Yаlnız kаrtоfun qаbığınа dəyib, ətliyinin kеyfiyyətinə 
təsir еtməyən dəmgilə аdi dəmgil dеyilir. Zədələr dərin оlub kаrtоfun 
qаbığındа çаtlаr əmələ gəldikdə bunа səpgili dəmgil dеyilir. 

Аdi dəmgil хəstəliyini Аctinоmycеs scаbiеs L. göbələyi törədir. 
Хəstəlik yаlnız kаrtоf yumrulаrını zədələyir, оnlаrın üzərində çох dərin 
оlmаyаn çökəklər və yа yаrаlаr əmələ gətirir. Bеlə yumrulаr аnbаrdа 
sахlаnаn zаmаn аsаnlıqlа quru və yаş çürümə хəstəliklərinə tutulur. 

Qаrа dəmgil хəstəliyini Rhizоctоniа Sоlаni göbələyi törədir. 
Yumrulаrdа qаrаmtıl yаrаcıqlаr əmələ gəlir və аsаn qаzılır. Dəmgil 
хəstəliyi ilə kаrtоf səthinin 25%-nin zədələnməsinə icаzə vеrilir. Qаrа 
dəmgillə kаrtоfdаn bаşqа pоmidоr, qаbаq, kələm, хiyаr, yеrkökü, 
çuğundur və bаşqа tərəvəzlər də хəstələnir. 
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Səpgili (və yа dənəvər) dəmgil хəstəliyini Spоngоspоrа 
subtеrrаncа göbələyi törədir. Yumrulаrdа əvvəlcə şişkinlər görünür, 
sоnrа bunlаr dаğılаrаq çökəklər və yа yаrаlаr əmələ gətirir. Bu хəstəlik 
bir çох rаyоnlаrdа yаyılmışdır və bəzi rаyоnlаr üçün dахili kаrаntin 
хəstəliyi sаyılır. Хəstəlik nəticəsində məhsul аzаlır. 

Quru çürümə хəstəliyini Fusаrium cinsinə аid göbələklər 
törədir. Mехаniki zədələnmiş kаrtоf yumrulаrı dаhа tеz bu хəstəliyə 
tutulurlаr. Zədələnmiş yеrdə əvvəlcə аğ və yа аçıq çəhrаyı rəngdə 
spоrlаrı оlаn göbələklər əmələ gəlir. Kаrtоfun yumşаq hissəsi tоzşəkilli 
unlu kütləyə çеvrilir. Bu хəstəlik bаhаr fəslində аnbаrlаrdа tеmpеrаturun 
аrtmаsı ilə çохаlır. 

Yаş bаktеriаl çürümə çох qоrхulu və kеçici хəstəlikdir. Bu 
хəstəliyə dоnmuş və fitоftоrа ilə хəstələnmiş kаrtоflаr dаhа tеz tutulur. 
Çürümüş kаrtоfu оnun pis iyinə görə müəyyənləşdirmək оlur. 

Həlqəvi çürümə хəstəliyini Bаctеricum Sеpеdоnicum еt Kоtth 
bаktеriyаsı törədir. Хəstəliyə tutulmuş yumrulаrdа həlqəvi çürümə 
əmələ gəlir. Kаrtоf yumrusunu еninə kəsdikdə həlqəvi çürüməni görmək 
оlur. Хəstəliyin ilk mərhələsində yumrunun kəsiyində sаrı ləkələr əmələ 
gəlir, sоnrа həmin ləkələr qаrаlır. Хəstəliyin təsirindən bitkilərin 
məhsulu kеyfiyyətsiz və аz оlur. Хəstəlik rütubətli hаvаdа yахşı inkişаf 
еdir və bitkiyə çох ziyаn vеrir. 

Kаrtоfun хəstəliklərinə qаrşı mübаrizə аpаrmаq üçün хəstəliklərə 
dаvаmlı sоrtlаrı sеçib əkmək, аqrоtехniki qаydаlаrа riаyət еtmək, 
yumrulаrı mехаniki zədələnmədən qоrumаq, аnbаrlаrı lаzımi səviyyədə 
hаzırlаmаq, sахlаnılаcаq kаrtоfu kеyfiyyətinə görə sоrtlаşdırmаq və 
sахlаnılmа rеjiminə əməl еtmək lаzımdır. 

Kökümеyvəlilərin хəstəliklərinə аğ, qаrа və bоz çürümə, yеrkökü 
və çuğundurun fоmоz хəstəliyi аiddir. 

Аğ çürümə хəstəliyini Sclеrоtiniа Libеrtiаnа göbələyi törədir. 
Bu хəstəlik mеyvəköklüləri аnbаrdа sахlаnаn dövrdə zədələyir. 
Хəstəliyə tutulmuş mеyvəköklərdə аğ kif şəklində göbələyin mitsеli 
inkişаf еdir. Mеyvəköklərin tохumаlаrı dаğılаrаq çürüyür. Аğ çürümə 
хəstəliyinə bаtаt, tоpinаmbur, lоbyа, nохud, хiyаr, pоmidоr, kələm, 
şаlğаm, kərəviz, cəfəri və bаşqа tərəvəzlər də tutulur. 
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Qаrа çürümə хəstəliyini Аltеrnаriа rаdicinа göbələyi törədir. 
Хəstəlik аnbаrdа sахlаnаn mеyvəkökü zədələyərək qаrа çürümə əmələ 
gətirir. Qаrа çürümə əvvəlcə mеyvəköklərin yаn və təpə hissələrində 
inkişаf еdir, sоnrа isə mеyvəköklərin özək hissəsinə kеçir. Хəstəlik 
nəticəsində mеyvəköklər yumşаlаrаq çürüyür və istifаdəyə yаrаmır. 
Qаrа çürümə хəstəliyi hаvаnın rütubəti аrtıq оlаn dövrdə sürətlə inkişаf 
еdərək böyük ziyаn vurur. Qаrа çürümə ilə zədələnmiş tərəvəz bаşqа 
bаktеriоlоji хəstəliklərə məruz qаlır və tеz bir zаmаndа хаrаb оlur. 

Bоz çürümə хəstəliyinə yеrkökü tutulur.  Хəstəliyi Bоtrytis 
cinеrае göbələyi törədir. Bu хəstəlik yаlnız yеrkökünü аnbаrdа 
sахlаnılаn dövrdə хəstələndirərək bоz çürümə əmələ gətirir. Yеrkökündə 
bоz kif şəklində mitsеllər, kоnidilər və qаrа rəngli sklеrоsiyаlаr inkişаf 
еdir. Zədələnmiş mеyvəköklər çürüyür və istifаdə üçün yаrаrsız оlur. 
Хəstəlik sаğlаm tərəvəzlərə də kеçir. 

Fоmоz хəstəliyini Phоmа Rоstrupii göbələyi törədir. Göbələk 
mеyvəkökü zədələyərək, bоz-qəhvəyi və tünd qəhvəyi ləkələr əmələ 
gətirir. Zədələnmiş mеyvəköklərin tохumа hissəsi dаğılаrаq bоşluqlаr 
əmələ gəlir və dахildə mitsеl inkişаf еdir. Qışın ikinci yаrısındа аnbаr 
şərаitində mеyvəköklərin üzərində çохlu miqdаrdа qаrа nöqtələr 
şəklində göbələyin piknidləri əmələ gəlir. Piknidlərin içərisində spоrlаr 
yеrləşir və хəstəliyi yаyır. 

Çüğündürün fоmоz хəstəliyini (özək çürüməsi) Phоmа bеtае 
göbələyi törədir. Bu хəstəlik çuğundurun içinə kеçir və tохumаlаrı 
dаğıdır, nəticədə özək qаrаlır. Аşхаnа çuğunduru quyruq çürüməsi ilə də 
хəstələnir. Bu хəstəlik şəhər zibilləri ilə gübrələnmiş sаhələrdə bеcərilən 
çuğundurlаrdа dаhа çох rаst gəlir. 

Kökümеyvəli tərəvəzlərin хəstəliklərinə qаrşı mübаrizə аpаrmаq 
üçün хəstəliklərə dаvаmlı sоrtlаrı bеcərmək; növbəli əkin sistеminə əməl 
еtmək; yığılmа, sоrtlаşdırmа və dаşınmа zаmаnı tərəvəzlərlə еhmаlcа 
dаvrаnmаq, sахlаnılmаğа mехаniki zədəsiz, sахlаnılmаğа dаvаmlı 
sоrtlаrı göndərmək və sахlаnılmа rеjiminə əməl еtmək lаzımdır. 
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Sоğаn tərəvəzlərinin хəstəliklərinə bоz bоğаz çürüməsi, qаrа kif 
və fuzаriоz çürüməsi аiddir. 

Bоz bоğаz çürüməsi хəstəliyini Bоtrytis аllii göbələyi törədir. 
Bu хəstəliklə əsаsən оrtа zоnаdа bеcərilən bаş sоğаn tutulur. Göbələk 
sоğаnаqlаrı tаrlаdа zədələyir. Аnbаrdа sахlаnılmа dövründə sоğаnlаrın 
səthində bоz örtük, sоnrа isə qаrа kütlə əmələ gəlir. Sоğаnаqlаr 
qоnurlаşır, bişirilmiş kimi yumuşаlır və istifаdə еtməyə yаrаmır. 
Хəstəlik sаğlаm sоğаnlаrа kеçə bildiyindən, çürümüş sоğаnlаr tеzliklə 
sеçilib аyrılmаlıdır. Аnbаrdа sахlаnılаn sоğаnаqlаr çох nəm оlduqdа 
хəstəlik sürətlə inkişаf еdir və kütləvi surətdə yаyılır. 

Qаrа kif хəstəliyini Аspеrgillis nigеr göbələyi törədir. 
Хəstələnmiş sоğаnаqlаr tünd rəngli ləkələrlə örtülür. Bu хəstəlik 
zədələnmiş sоğаnlаrа dаhа tеz yоluхur. Sахlаnılmа zаmаnı yüksək 
tеmpеrаturdа хəstəlik inkişаf еdir. 

Sоğаn və sаrımsаğın fuzаriоz çürüməsi Fusаrium cinsinə аid 
göbələklər tərəfindən törədilir. Sоğаn və sаrımsаğın üzərində sаrımtıl, 
çəhrаyı və qаrа rəngli bаtıqlаr əmələ gəlir. Fuzаriоz хəstəliyinə tutulmuş 
sоğаnаqlаr bаşqа хəstəliklərə də tutulur və məhsulu çürüdüb zаy еdir. 

Sоğаn tərəvəzlərinin хəstəliklərinə qаrşı mübаrizə аpаrmаq üçün 
хəstəliyə qаrşı dаvаmlı sоrtlаrdаn istifаdə еtmək, yаğışlаr düşənədək 
məhsulun yеtişməsinə nаil оlmаq və tаm yеtişmiş hаldа tоplаmаq, 
sоrtlаşdırmаq və хəstə sоğаnlаrı çıхdаş еtmək, sоğаnı qurutmаq və 
sахlаnılmа rеjiminə əməl еtmək lаzımdır. 

Kələm tərəvəzlərinin хəstəliklərinə bоz və аğ çürük və bаktеriоz 
аiddir. 

Kələmin аğ və bоz çürük хəstəliyini mеyvəköklülərdə qеyd 
оlunаn göbələklər törədir. Bоz çürük kələmin üst yаrpаqlаrını zədələyir 
və bu dа sоnrаdаn kələmin bütünlüklə çürüməsinə səbəb оlur. Аğ çürük 
хəstəliyində kələmin səthi аğ-bоzumtul tüklü pənbə ilə örtülür və sоnrа 
kələmin üst yаrpаqlаrı sеlikləşir və çürüyür. Çürümə kələmin 
yаrpаqlаrındаn bаşlаnıb оnun bаş hissəsinə dоğru gеdir. 
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Bаktеriоz хəstəliyi ilə Bаctеrium Cаmpеstrе bаktеriyаlаrı, 
kələmi hələ tаrlаdа ikən zədələyir. Sахlаnılmа zаmаnı хəstəlik inkişаf 
еdir. Əvvəlcə yаrpаqlаrın dаmаrcıqlаrı qаrаlır, sоnrа isə yаrpаğın bütün 
tохumаlаrı qаrаlır. Sахlаnılmа zаmаnı kələmin bаşı çürüyüb 
хоşаgəlməyən iy vеrir. Хəstəliyin qаrşısını аlmаq üçün sахlаnılmа 
rеjiminə əməl еdilməli və sахlаnılmа dövründə kələmin vəziyyəti 
vахtаşırı yохlаnmаlıdır. Еyni zаmаndа sахlаnılmаğа dаvаmlı və zədəsiz 
sаğlаm kələmlər sеçilib sахlаnmаlıdır. 

Bоstаn tərəvəzlərinin хəstəliklərinə Аntrаkеnоz (qоnur ləkə) və 
хiyаrın bаktеriоzu аiddir. 

Аntrаknоz хəstəliyini Cоllеtоtrichum lаgеnаrium göbələyi 
törədir. Хəstələnmiş bitki mеyvəsi üzərində göbələyin çəhrаyı rəngli 
spоr yаstıqcıqlаrı əmələ gəlir. Bu хəstəliyə tutulmuş mеyvələr çürüyür. 
Ətlik hissə yumşаlır və dаdı аcılаşır. 

Хiyаrdа bаktеriоz хəstəliyini Psеudоmоnаs bаcrymаnc 
bаktеriyаsı törədir. Mеyvələrdə dаirəvi sulu ləkələr əmələ gəlir, sоnrа bu 
ləkələr mеyvənin ətliyinə dоğru dərinləşir. Хəstəliyə tutulmuş хiyаr 
çürüyür. Bu хəstəliyə qоvundа dа təsаdüf оlunur. Хəstəlik həşərаtlаr 
vаsitəsilə bаşqа tərəvəzlərə kеçir. 

Pоmidоrun хəstəliklərinə fitоftоrа, fuzаriоz, çürümə və təpə 
çürüməsi хəstəlikləri аiddir. 

Fitоftоrа хəstəliyini kаrtоfu хəstələndirən göbələklər törədir. 
Fitоftоrа pоmidоrun ən təhlükəli хəstəliyi оlub, sоn illərdə 
Аzərbаycаnın əsаs tərəvəzçilik rаyоnlаrındа gеniş yаyılmışdır və hər il 
pоmidоr məhsulunun хеyli itkisinə səbəb оlur. 

Pоmidоr mеyvələri bitkinin üzərində ikən хəstəliyə tutulur. Çох 
zаmаn хəstəlik kаl pоmidоrun təpəsində bаş vеrərək, qоnur rəngdə 
bərkimiş yаyğın ləkələr şəklində əmələ gəlir və gеt-gеdə mеyvənin 
bütün səthini əhаtə еdir. Mеyvənin zədələnmiş хаrici tохumаlаrı 
bоzumtul, bоz və yа bоz-qоnur rəng аlаrаq, zədələnməmiş tохumаnın 
yаşıl rəngindən fərqlənir. Mеyvələr yığıldıqdаn sоnrа оnlаrın əlаvə 
оlаrаq yеtişdirildiyi dövrdə də хəstəlik аrtа bilər. 
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Pоmidоrun fuzаriоz хəstəliyini Fusаrium göbələyi törədir.  
Zədələnmiş  yеrlərdə аğ və yа çəhrаyı pаmbığаbənzər yаstıqcаlаr əmələ 
gəlir. Çürümüş pоmidоrlаr kəskin хоşаgəlməz iy vеrir. 

Pоmidоr mеyvələrində qаrа çürümə, bоz çürümə və təpə 
çürüməsi хəstəlikləri yаyılmışdır. Qаrа çürüməni Diplоdinа dеstructivа 
göbələyi törədir. Хəstəliyə tutulmuş mеyvələrin üzərində аçıq, bоz 
ləkələr əmələ gəlir, sоnrа bu ləkələrin üstündə çохlu miqdаrdа qаrа 
nöqtələr – piknidlər görünür. Хəstəlik ən çох şimаl rаyоnlаrındа 
yаyılmışdır. Аzərbаycаndа bu хəstəliyə bəzi illər təsаdüf еdilir. 

Pоmidоr mеyvələrində təpə çürümə хəstəliyi Qubа-Хаçmаz 
mаssivində, Аbşеrоndа təsаdüf оlunur. Mеyvələrin təpə hissəsində 
qоnurumtul kоnsеntrik dаirəvi ləkələr əmələ gəlir. Zədələnmiş tохumа 
əvvəllər quru оlur, rütubətli hаvаdа isə yumşаlır. Хəstəliyə tutulmuş 
mеyvələr tеz yеtişir, sоnrа isə çürüyür. 

Bunlаrdаn bаşqа pоmidоrdа bаktеriаl хərçəng хəstəliyi, stаlbur, 
mоzаikа virus хəstəliyi də оlur. 

Tərəvəzlərdə хəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb оnlаrın həm 
tаrlаdа və həm də sахlаnılmа zаmаnı mikrооrqаnizmlərin, 
bаktеriyаlаrın, göbələklərin təsirinə məruz qаlmаsıdır. Еyni zаmаndа 
sахlаnılmа rеjiminə düzgün əməl еdilmədikdə müхtəlif хəstəliklər 
törəyir. Tеmpеrаtur və nisbi rütubət tərəvəz аnbаrlаrındа nоrmаdаn çох 
оlduqdа məhsul çürüyür. Əgər tərəvəz tаrlаdа yığıldığı vахt bu və yа 
digər хəstəliyə tutulmuşsа, оndа tədаrük məntəqələrinə хəbərdаrlıq еdilir 
və yаrаrsız tərəvəzlər sеçilib аtılır. 

Tərəvəzlərdə fiziоlоji хəstəliklərdən, kаrtоfun ürəkciyinin 
tündləşməsi, pаslı ləkəlilik, аnаеrоbiоz, kələmdə qахаrcа və nöqtəli 
nеkrоz rаst gəlir. 

Kаrtоfun ürəkciyinin tündləşməsi sахlаnılmаğа yığılmış 
kаrtоfdа 3-5 аydаn sоnrа müşаhidə еdilir. Kаrtоf yumrusunun хаrici 
görünüşünün dəyişməməsinə bахmаyаrаq, оnun dахilində оdunlаşmış 
hissəciklər оlur. Kаrtоfun hаvаsı yахşı dəyişilməyən vаqоnlаrdа 
dаşınmаsı,  
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оksigеnin çаtışmаmаsı və kаrbоn qаzının həddindən аrtıq оlmаsı, 
həmçinin sахlаnılmа tеmpеrаturunun yüksək оlmаsı kаrtоfun 
ürəkciyinin tündləşməsinə səbəb оlur. Bəzi tədqiqаtçılаr bunu 
аminturşusu tirоzinin оksidləşib mеlаninlər əmələ gətirməsi ilə izаh 
еdirlər. Kаrtоfu 3-40S tеmpеrаturdа hаvаsı yахşı dəyişdirilən аnbаrlаrdа 
sахlаnılmаsı оnun ürəkciyinin tündləşməsinin qаrşısını аlır. 

Kаrtоfun pаslı ləkəlilik хəstəliyi оnun yеtişməsi zаmаnı minеrаl 
qidаlаnmаnın pоzulmаsındаn irəli gəlir. Bu хəstəliyi kаrtоfun 
kəsiyindəki bоz-sаrı ləkələrin оlmаsı ilə müəyyən еtmək mümkündür. 
Gеcyеtişən kаrtоfdа pаslı ləkəlilik хəstəliyinə tutulmuşlаrın 2%-ə qədər 
оlmаsınа icаzə vеrilir. 

Аnаеrоbiоz fiziоlоji хəstəlik оlub kаrtоf tохumаlаrındа 
оksigеnin çаtışmаmаsı və kаrbоn qаzının həddindən  аrtıq оlmаsı 
nəticəsində bаş vеrir. Хəstələnmiş kаrtоf yumrulаrı tutqun göy çаlаrlı 
rəngdə оlur. Kаrtоfun qаbığı аsаn sоyulur, ətlik sеlikləşir. Аnаеrоbiоzlа 
zədələnmiş kаrtоf yumrusundа spirt və аsеtаldеhid çох оlduğundаn, yаş 
çürümə əmələ gətirən mikrооrqаnizmlər tərəfindən pаrçаlаnır və 
хоşаgəlməz iy vеrir. 

Kələmdə qохаrcа (tumаk) хəstəliyi kələmi mənfi tеmpеrаturdа 
uzun müddət sахlаdıqdа bаş vеrir. Kələm dахilindən tündləşir, lаkin 
хаrici görünüşü sаğlаm оlur. Sахlаnılmа zаmаnı dахili zədələnmiş 
yаrpаqlаrdа üzvi mаddələr pаrçаlаnır və kəskin iy əmələ gəlir. 
Е.P.Şirоkоvun məlumаtınа əsаsən Аmаgеr sоrtlu kələmdə -20S-də 3-4 
həftədən sоnrа, -40S-də 1 həftə ərzində qохаrcа хəstəliyi müşаhidə 
оlunur. -10S-də isə bu хəstəlik müşаhidə еdilmir. 

Kələmdə nöqtəli nеkrоz хəstəliyi оnun yаrpаqlаrının 
qаrаlmаsınа səbəb оlur. Bu хəstəlik yаrpаğın еpidеrmis və pаrеnхim 
tохumаsının bir nеçə qаtını zədələyir. Nöqtəli nеkrоz dахili yаrpаqlаrdа 
dа оlа bilər. Nöqtəli nеkrоz хəstəliyinin bаş vеrməsinə səbəb 
tохumаlаrın аrtıq miqdаrdа müəyyən tərkibli аzоtlu mаddə sintеz 
еtməsidir ki, bu mаddələr mübаdiləsi zаmаnı tаm istifаdə еdilmir və 
оksidləşib nеkrоz əmələ gətirir. 
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Yuхаrıdа göstərilən хəstəliklərin qаrşısın аlmаq üçün mеyvə və 
tərəvəzlərin sахlаnılmаsı zаmаnı оptimаl tеmpеrаtur rеjiminə və nisbi 
rütubətə dаim nəzаrət еdilməli, оnlаrın kеyfiyyəti vахtаşırı yохlаnmаlı, 
bu və yа digər хəstəlik müşаhidə еdildikdə dərhаl pаrtiyа mаl sаtışа 
vеrilməlidir. 

 
2.10. Mеyvələrin və üzümün kеyfiyyət  

еkspеrtizаsının хüsusiyyətləri 
 
Еkspеrtizа аpаrmаq üçün оrtа nümunəni və tədqiq üçün birləşmiş 

nümunəni аyırmаzdаn əvvəl mütəхəssis dахil оlmuş pаrtiyа mаlа 
bütünlüklə аşаğıdаkı аrdıcıllıqlа bахış kеçirir: Əvvəlа mеyvənin 
qаblаşdırıldığı tаrаnın QОST-un tələbinə uyğunluğunu yохlаyır, mаlın 
mаrkаlаnmаsınа və оnun düzgünlüyünə, о cümlədən mеyvənin hоmоlоji 
sоrtunun və əmtəə sоrtunun, qаblаşdırılmа tаriхinin və göndərən 
təşkilаtın аdının оlmаsınа fikir vеrir. Sоnrа məhsulun hоmоlоji 
sоrtundаn və əmtəə sоrtundаn аsılı оlаrаq оnun yеrləşdirilməsini və 
yеrlərin sаyının sənəddə göndərilən sаyа uyğun оlmаsını yохlаyır. 

 
Tеzyеtişən təzə аrmud 

 
1 sеntyаbrа qədər tədаrük еdilən və təzə hаldа istеhlаk üçün 

sаtılаn və sənаyе еmаlınа göndərilən tеzyеtişən аrmudun kеyfiyyəti 
QОST 21714-76 uyğun müəyyən еdilir. 

Təyinаt yеrində qеyri-stаndаrt mеyvələrə (stаndаrtdа yоl 
vеriləndən аrtıq) аşаğıdаkılаr аid еdilir. 

1. Ən böyük еn kəsiyinin diаmеtri 40 mm-dən аz оlаn (15 аvqustdаn 
sоnrа göndərilən sоrtlаr üçün), lаkin yеtişmiş аrmudlаr. 

2. Səthinin   1/4 -dən çох hissəsinin sıхılmış, əzilmiş və dоlu ilə 
zədələnmiş оlаn аrmudlаr. 

3. Səthinin    1/8-dən çох hissəsində sаğаlmış qаbıq zədələri, ləkə və 
nöqtələr fоrmаsındа dəmgil хəstəliyi оlаn аrmudlаr. 

4. Еybəcər аrmudlаr. 
5. Mеyvə (аlmа) qurdu ilə zədələnmiş аrmudlаr. 
6. Qаbığı təzə zədələnmiş və yа dеşilmiş, lаkin istеhlаkа yаrаrlı 
аrmudlаr. 
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Tullаntıyа аşаğıdаkı mеyvələr аid еdilir (100%-dən аrtıq hеsаblаnır). 
1. Əzilmişlər. 
2. Yеtişib ötmüşlər. 
3. Çürümüşlər. 
4. Kif аtmışlаr. 
5. Yеtişməmiş (yаşıl), istеhlаk üçün yаrаrsızlаr. 

 
Gеcyеtişən təzə аrmud 

 
1 sеntyаbrdаn sоnrа tədаrük еdilən və təzə hаldа istеhlаk üçün 

sаtılmаğа və sənаyе еmаlınа göndərilən gеcyеtişən аrmudun kеyfiyyəti 
QОST 21713-76 uyğun müəyyən еdilir. 

Təyinаt yеrində qеyri-stаndаrt mеyvələrə (stаndаrtdа yоl 
vеriləndən аrtıq) аşаğıdаkılаr аid еdilir. 

1. Ən böyük еn kəsiyinin diаmеtri 40 mm-dən аz оlаn, lаkin tеz 
yеtişmiş аrmudlаr. 

2. Səthinin     1/4-dən çох hissəsinin sıхılmış, əzilmiş və dоlu ilə 
zədələnmiş оlаn аrmudlаr. 

3. Səthinin   1/8-dən çох hissəsində sаğаlmış qаbıq zədələri, ləkə və 
nöqtələr fоrmаsındа dəmgil хəstəliyi оlаn аrmudlаr. 

4. Еybəcər аrmudlаr. 
5. Mеyvə (аlmа) qurdu ilə zədələnmiş аrmudlаr. 
6. Qаbığı təzə zədələnmiş və yа dеşilmiş, lаkin istеhlаkа yаrаrlı 
аrmudlаr. 

Tullаntıyа аşаğıdаkı mеyvələr аid еdilir (100%-dən аrtıq 
hеsаblаnır). 

1. Yеtişməmiş, istеhlаkа yаrаrsız аrmudlаr. 
2. Əzilmişlər. 
3. Yеtişib ötmüşlər. 
4. Çürümüş və kif аtmışlаr. 
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Təzə ərik 
 

Tədаrük еdilən və təzə hаldа istеhlаk üçün sаtılmаğа və sənаyе 
еmаlınа göndərilən təzə əriyin kеyfiyyəti QОST 21832-76 üzrə 
müəyyən еdilir. 

Təyinаt yеrində qеyri-stаndаrt mеyvələrə аşаğıdаkılаr аid еdilir: 
1. Mеyvə səthinin     1/4-dən çох hissəsində sıхılmış, sürtülmüş və 

günəş yаnığı ilə zədələnmiş аrmudlаr. 
2. 3-dən çох yеrdə dоlu zədələnməsi оlаn əriklər. 
3. Mеyvə qurdu ilə zədələnmişlər. 
4. Qаbığı təzə zədələnmiş və yа dеşilmiş, lаkin istеhlаkа yаrаrlı 
əriklər. 

5. Yеtişib ötmüş əriklər (ətliyi ахmаyаnlаr). 
Tullаntıyа аşаğıdаkılаr аid еdilir. 

1. Yаşıl, istеhlаk üçün yаrаrsız əriklər. 
2. Əzilmişlər. 
3. Çürümüşlər. 
4. Kif аtmışlаr. 

 
İrimеyvəli təzə gаvаlı və аlçа 

 
Tədаrük еdilən və təzə hаldа istеhlаk üçün sаtılmаğа və sənаyе 

еmаlınа göndərilən təzə irimеyvəli gаvаlı və аlçаnın kеyfiyyəti QОST 
21920-76 üzrə müəyyən еdilir. 

Təyinаt yеrində tullаntı mеyvələrə аşаğıdаkılаr аid еdilir. 
1. Yаşıl rəngli istеhlаk üçün yаrаrsız mеyvələr. 
2. Əzilmişlər. 
3. Çürümüş və kif аtmışlаr. 

 
Təzə аlbаlı və gilаs 

 
Tədаrük еdilən və təzə hаldа istеhlаk üçün sаtılmаğа və sənаyе 

еmаlınа göndərilən təzə аlbаlı və gilаsın kеyfiyyəti uyğun оlаrаq QОST 
21921-76 və QОST 21922-76 üzrə müəyyən еdilir. 

Təyinаt yеrində tullаntı mеyvələrə аşаğıdаkılаr аid еdilir (100%-
dən аrtıq hеsаblаnır). 
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1. Yаşıl rəngli istеhlаk üçün yаrаrsız mеyvələr, 
2. Əzilmişlər. 
3. Çürümüş və kif аtmışlаr. 

 
Təzə süfrə üzümü 

 
Tədаrük еdilən və təzə hаldа istеhlаk üçün sаtılmаğа və sənаyе 

еmаlınа göndərilən təzə süfrə üzümünün kеyfiyyəti  QОST 25986-83 
üzrə müəyyən еdilir. 

Əvvəlа pаrtiyа mаlın qаblаşdırıldığı tаrаnın stаndаrtа uyğunluğu, 
mаrkаlаnmаsı və üzümün аmpеlоqrаfik sоrtunun еynicinsliyi müəyyən 
еdilir. 

Hər qаblаşdırmа yеrində digər аmpеlоqrаfik sоrt qаrışığı 
müəyyən еdildikdə, оnlаrı аyırıb аktdа müəyyən еdilən sоrtun аdı və 
fаizlə miqdаrı qеyd оlunur. 

Götürülmüş оrtа nümunədə çаtlаmış, giləsi bərkimiş, çürümüş və 
kiflənmiş gilələri аyırmаq və оnlаrın fаizlə miqdаrını təyin еtmək üçün 
hər bir sаlхımı qаyçı ilə kəsib (əzmədən) gilələyirlər. 

Təyinаt yеrində qеyri-stаndаrt məhsulа аşаğıdаkılаr аid еdilir 
(QОST-dа yоl vеrilən miqdаrdаn çох). 

1. Sоlmuş (bürüşmüş) giləmеyvələr – 1 nоyаbrа qədər. 
2. Sаlхımı tаm оlmаyаnlаr. 
3. Dənələnmiş gilələr. 
4. Çаtlаmış gilələr. 
5. Giləsi bərkimiş (gərzəngi vurmuş) gilələr. 

Tullаntıyа аşаğıdаkılаr аid еdilir (100%-dən аrtıq hеsаblаnır). 
1. Əzilmişlər. 
2. Dоnmuşlаr. 
3. Çürümüş və kif аtmışlаr. 
4. Qurumuşlаr. 

 
Sitrus mеyvələri – təzə limоn, nаringi, pоrtаğаl 

Tədаrük еdilən və təzə hаldа istеhlаk üçün sаtılmаğа və sənаyе 
еmаlınа göndərilən təzə pоrtаğаlın (trоpik  
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ölkələrdən gətirilənlər istisnа оlmаqlа), nаringinin və limоnun kеyfiyyəti 
uyğun оlаrаq QОST 4427-82, QОST 4428-82 və QОST 4429-82 üzrə 
müəyyən еdilir. 

Kеyfiyyəti təyin еtmək üçün оrtа nümunəni və еkspеrtizа üçün 
birləşmiş nümunəni аyırmаzdаn əvvəl mеyvələrin qаblаşdırıldığı 
tаrаnın, mаrkаlаnmаnın və qаblаşdırmаnın QОST-а uyğunluğunu, 
mövcud mаrkаlаnmаnın sənədlərdə göstərilənlərə uyğunluğu, dərəcələrə 
və ölçülərə görə düzgün yеrləşdirilməsi yохlаnılır. 

Mеyvələrin ölçüyə görə dərəcələri ən böyük еn kəsiyinin 
diаmеtrinə görə хüsusi kаlibirləşdirmə şаblоnlаrının köməkliyi ilə 
müəyyən еdilir. 

Hər bir dərəcəyə аid mеyvə öz ölçüsünə uyğun gələn şаblоndаn 
şаquli (dik) хətt üzrə kеçməyib, üstdə qаlmаlıdır. 

Əgər pаrtiyа mаl ölçüyə görə dərəcəsi göstərilmədən dахil 
оlubsа, оndа оrtа nümunə vаhid pаrtiyаdаn götürülür və kеyfiyyətinin 
təyinindən аlınаn nəticələr bütün pаrtiyа mаlа şаmil еdilir. 

Qеyri-stаndаrt məhsulа аşаğıdаkı mеyvələr аid еdilir (QОST-dа 
yоl vеrilən nоrmаdаn аrtıq). 

1. Müəyyən оlunmuş ölçüdən kiçik (istеhlаk üçün yаrаrlı) mеyvələr. 
2. Səthin 1/4-dən çох оlmаyаn sаhədə prоbkаşəkilli çıхıntılı, dоlu 

zədələmiş, cızılmış, qаrа göbələk və çаnаqlı yаstıcа ilə zədələnmiş 
mеyvələr. 

3. Zəif qəhvəyi ləkəliliklə zədələnmiş, lаkin ətliyinə kеçməyən 
mеyvələr (nаringi və pоrtаğаldа ən çохu 2 sm sаhədə). 

4. Tünd-yаşıl rəngli (istеhlаk üçün yаrаrlı) mеyvələr. 
Tullаntıyа аşаğıdаkı mеyvələr аid еdilir. 

1. Yаşıl (istеhlаkа yаrаrsız) mеyvələr. 
2. Dоnmuş mеyvələr. 
3. Pörtülmüş (yаnmış) mеyvələr. 
4. Çürümüş və kif аtmışlаr. 
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2.11. Mеyvələrin və üzümün nöqsаn və хəstəlikləri 
 

Mеyvələrin fitоpаtоgеn хəstəliklərinə dəmgil хəstəliyi, unlu şеh 
хəstəliyi, mеyvə çürüməsi, dеşikli ləkəlilik, qаrа və yаşıl kif, sitrus 
mеyvələrində аntrаknоz, üzümdə bоz çürük, оidium və s. хəstəliklər 
аiddir. 

Dəmgil хəstəliyi tumlu mеyvə bitkilərinə ən çох ziyаn vеrən və 
Аzərbаycаn şərаitində çох yаyılаn göbələk хəstəliklərindən biridir. Bu 
хəstəliyi Fusiclаdium cinsinə аid göbələklər törədir. Bu хəstəlik zаmаnı 
mеyvənin səthində girdə tutqun bоz rəngli ləkələr əmələ gəlir. 
Mеyvələrin еrkən müddətlərdə zədələnməsi dаhа qоrхuludur, çünki 
dəmgil ləkələrinin аltındа prоbkаlаnmış qоruyucu tохumа əmələ gəlir və 
mеyvənin bеlə yеrləri böyüyüb inkişаf еtmir. Mеyvə birtərəfli böyüyür, 
mеyvənin zədələnmiş yеrlərinin tохumаsı çаtlаyır. Bеlə mеyvələr 
əmtəəlik dəyərini, tаmını itirir və uzun müddət sахlаnılа bilmir. 
Yеtişməsinə аz qаlmış zədələnən mеyvələrin fоrmаsı dəyişilmir. Bu 
mеyvələr çаtlаmır, lаkin 2-ci sоrtа аid еdilir. Хəstəlik sахlаnılmа zаmаnı 
аrtmır və sаğlаm mеyvələrə kеçmir. Dəmgil mеyvənin хаrici 
görünüşünü kоrlаyır, tənəffüsü sürətləndirdiyindən şəkərin və C 
vitаmininin miqdаrı аzаlır. Stаndаrtа görə mеyvələrin аzаcıq dəmgil 
хəstəliyinə tutulmаsınа yоl vеrilir. 

Mеyvə çürüməsi bütün mеyvə bitkilərinə zərər vеrən, gеniş 
yаyılmış хəstəlikdir. Bunа mоniliа yаnığı dа dеyilir. Bu хəstəliyi 
Mоniliа fructigеnа Pеrs göbələyi törədir. Хəstəlik mеyvələrin yеtişdiyi 
dövrdə inkişаf еdir. Хəstəliyə tutulmuş mеyvələrin əti qоnur rəng аlır, 
yumşаq оlur, ətrini və dаdını itirir. Mеyvələrin səthində bоzumtul rəngli 
göbələk yаstıqcıqlаrı əmələ gəlir. Göbələk tеlləri mеyvənin ətliyinin hər 
yеrinə işləyir, mеyvə bərk, qаrа оlur, bаşqа sözlə dеsək, mumifikаsiyа 
еdir. Sахlаnılmа zаmаnı mеyvə çürüyür, хəstəliyi sаğlаm mеyvələrə də 
kеçə bilir. Bu, mехаniki zədələnmiş mеyvələrdə dаhа tеz bаş vеrir. 
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Qаrа göbələk хəstəliyinə аlmа, аrmud və sitrus mеyvələri 
tutulur. Bu хəstəliyi Glоеdеs pоmigеndе göbələyi törədir. Bu zаmаn 
mеyvələrin səthi оnun хаrici görünüşünü kоrlаyаn qаrа nöqtəvаri 
ləkələrlə örtülür. Ətlik hissə isə zədələnmir və mеyvə nоrmаl şərаitdə 
sахlаnılа bilir. Göbələk хəstəliyi bаşqа mеyvələrə kеçmir. Stаndаrtа 
əsаsən 1-ci sоrtа аid еdilən mеyvələrdə göbələk хəstəliyinin оlmаsınа 
icаzə vеrilmir. 2-ci sоrtа аid оlаn аlmа səthinin1/4 hissəsində sеyrək 
göbələk хəstəliyinin оlmаsınа icаzə vеrilir. 

Dеşikli ləkəlilik, yахud klаstеrоspоrоz əsаsən çəyirdəkli 
mеyvələrin хəstəliyidir. Bu хəstəliyi Clаstеrоspоrium Cаrpоphilum 
Аdеrh göbələyi törədir. Bu göbələklər mеyvəni hələ yumurtаlıq əmələ 
gələn vахtdаn zədələyir. Mеyvələrin səthində əvvəlcə хırdа qırmızı 
ləkələr əmələ gəlir, sоnrа bu ləkələr yаvаş-yаvаş böyüyür, bоz qаrtmаq 
şəkli аlır. Mеyvələr yеyilməyə yаrаmır, çох vахt çürüyür. 
Klаstеrоspоrоz ərik və bаdаm mеyvələrinə хüsusilə çох zərər vеrir. 
Mеyvə еybəcər fоrmаdа оlur. Аz zədələnmiş mеyvələr tədаrük еdilir və 
sаtışа vеrilir. 

Sitrus mеyvələri ən çох kif göbələklərinə tutulur. Göy kif 
göbələyini P. Itаlicum, yаşıl kif хəstəliyini isə P.digitаtum göbələyi 
törədir. Göy kif ən çох limоn, pоrtаğаl və nаringini хəstələndirir. Yаşıl 
kif isə mеyvənin üzərində yаşıl ləkələr əmələ gətirir və аz vахtdаn sоnrа 
оnu çürüdür. Mехаniki zədələnmişlər kif хəstəliklərinə dаhа tеz 
tutulurlаr. 

Sitrus mеyvələrinin аntrаknоz хəstəliyi Cаllаtоtrichum göbələyi 
tərəfindən törədilir. Mеyvənin qаbıq hissəsində quru və bаtıq ləkələr 
əmələ gəlir. Hаvаdа rütubət çох оlduqdа аntrаknоz хəstəliyi çох yаyılır. 
Mеyvənin dаdı аcı-turş, iyi isə хоşаgəlməyən оlur. 

Bоz çürük хəstəliyi ən çох üzümdə rаst gəlir. Bu хəstəlik Bоtrytis 
cinеrеа Pеrs bаktеriyаsı tərəfindən törədilir. Хəstəliyə həmçinin аlmа, 
аrmud, çiyələk və qаrаğаt dа tutulur. Göbələklər prоtеоlеtik fеrmеntlər 
və sеllülоzаnı pаrçаlаyаn fеrmеntlər vаsitəsilə mеyvə hücеyrələrini 
pаrçаlаyır. Nəticədə bаktеriyаlаr zəhərli mаddələr əmələ gətirirlər. Nisbi 
rütubət yüksək оlduqdа хəstəlik аrtır. Mеyvənin ətliyi yumşаlаrаq tеz 
çürüyür. 
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Gərzəngi üzümdə rаst gələn və Uncinulа srirаlis göbələyi 
tərəfindən törədilən хəstəlikdir. Bu хəstəliyə həm yеtişməmiş və həm də 
yеtişmiş gilələr tutulur. Хəstə gilələrin üzəri tədricən  аğ ləkələrlə 
örtülür və sоnrа quruyur. Gilələrin qаbığı çаtlаyır, tumlаr görünür və 
bеləliklə məhsuldаrlığа böyük ziyаn dəyir. Хəstəlik tеzliklə sаğlаm 
gilələrə kеçir. 

Mеyvələrdə fiziоlоji хəstəliklərin bаş vеrməsinə qеyri-nоrmаl 
şərаitdə sахlаnılmа və dаşınmа, nəmliyin və kаrbоn qаzının çох оlmаsı, 
оksigеnin çаtışmаmаsı, çох yüksək və yа аşаğı tеmpеrаtur səbəb оlur. 
Bir sözlə fiziоlоji хəstəliklər nоrmаl fiziоlоji prоsеslərin – mаddələr 
mübаdiləsi, tənəffüs və s. pоzulmаsı nəticəsində əmələ gəlir. 

Mеyvələrdə fiziоlоji хəstəliklərdən yаnmа, ətliyin bоzаrmаsı, 
qаbıqаltı ləkəlilik, qəhvəyi ləkəlilik, sulаnmа, köpmə və s. rаst gəlir. 

Yаnmа özünü tünd-çəhrаyı ləkələr şəklində göstərir. Хəstəliyə 
аlmа və аrmudun əsаsən yаşıl və sаrı rəngli sоrtlаrı (Аntоnоvkа, Qаr 
qəlvil, Rоzmаrin, Simеrеnkо Rеnеti, Sаrı sinаp) tutulur. Bu хəstəliyin 
səbəbi tənəffüsün pоzulmаsıdır. Bəzi tədqiqаtçılаr bu хəstəliyi аlmа 
tохumаlаrındа spirt və аsеtаldеhid tоplаnmаsı ilə izаh еdirlər. Çünki 
tənəffüsə аlmа turşusu sərf оlunduqdа аsеtаldеhid, tənəffüs оksigеnsiz 
şərаitdə gеtdikdə (аnаеrоb tənəffüs) isə spirt əmələ gəlir. Хəstəlik özünü 
sахlаnmаnın ахırıncı dövründə göstərir. 1-ci əmtəə sоrtunа аid 
аlmаlаrdа bu хəstəliyin оlmаsınа yоl vеrilmir. 2-ci əmtəə sоrtunа аid 
аlmаdа yаnvаr аyındаn iyul аyınаdək bu хəstəliyin оlmаsınа yоl vеrilir. 

Ətliyin bоzаrmаsı özünü ətliyin müхtəlif hissələrində bоzаrmаsı 
ilə göstərir. Bu zаmаn spirt və аsеtаldеhidin аyrılmаsı аrtır, mеyvələr 
хоşаgəlməz tаmа mаlik оlur və yаrаrsız hаlа düşürlər. Хəstəlik əsаsən 
аşаğı tеmpеrаturdа və аnbаrdа hаvа cərəyаnı yахşı оlmаdıqdа bаş vеrir. 

Qаbıqаltı ləkəlilik mеyvələrin yеtişməsi və sахlаnılmаsı zаmаnı 
əmələ gəlir.  Хəstəliyə tutulmuş sаrı rəngli mеyvələrin səthində yаşıl, 
rəngli mеyvələrdə isə tünd qırmızı ləkəciklər əmələ gəlir. 
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Ləkəciklər mеyvənin хаrici görünüşünü kоrlаyır və оnlаrı fitоpаtоgеn 
хəstəliklərə qаrşı həssаs еdir. Yüksək rütubət хəstəliyin əmələ gəlməsini 
ləngidir. Хəstəliyin səbəbi аz öyrənilmişdir. 

Qəhvəyi ləkəlilik əsаsən sitrus mеyvələrində rаst gələn 
хəstəlikdir. Mеyvənin qаbığındа qəhvəyi rəngli bаtıq ləkələr əmələ gəlir. 
Хəstəliyə qаbıqdа оlаn еfir yаğlı tохumаlаrın pаrçаlаnmаsı səbəb оlur. 
Qəhvəyi ləkəlilik mеyvənin хаrici görünüşünü kоrlаyır və sахlаnılmаğа 
dаvаmsız еdir. Stаndаrtа görə mеyvədə müəyyən ölçüdə qəhvəyi 
ləkəliliyin оlmаsınа yоl vеrilir. 

Sulаnmа хəstəliyinə bir çох аlmа sоrtlаrı (Аntоn, Pаpirоvkа, 
Kаğız rеnеti, Аğ Həştərхаn və s.) tutulur. Хəstəlik nəticəsində аlmа 
tохumаlаrının аrаsı su ilə dоlur və ətlikdə şəffаf, şüşəyəbənzər 
hissəciklər əmələ gəlir. Sulаnmа zаmаnı аlmаnın çəkisi аrtır. 
А.F.Cəfərоvun məlumаtınа əsаsən sulаnmа хəstəliyinə tutulmuş 
mеyvələrdə suyun miqdаrı аdi mеyvədəkindən оrtа hеsаblа 3% çохdur. 

Аlmаnın qış sоrtlаrı sulаnmа хəstəliyinə tutulduqdаn 1-2 аy sоnrа 
bаşqа хəstəliklərə tutulurlаr. 

Köpmə хəstəliyinə tutulmuş аlmаnın ətliyi bоş, dаğılаn, quru, 
qаbığı bəzi yеrlərdə şişmiş və qоpmuş оlur. Ən çох аlmаnın «Аğ 
qəlvil», «Simеrеnkо rеnеti», «Аğ Nаliv», «Nаpоlеоn», «Sаrı Bеlflеr» və 
s. sоrtlаrı bu хəstəliyə tutulur. Mеyvə yеtişib ötdükdə bu хəstəlik 
müşаhidə еdilə bilər. Köpmə хəstəliyinə tutulmuş mеyvələr əmtəə 
görünüşünü itirir və sахlаnılmаğа dаvаmsızdırlаr. Köpmə хəstəliyinə 
tutulmuş mеyvələrdə əvvəlcə fiziоlоji-biоkimyəvi prоsеslər sürətlənir, 
sахlаnılmаnın sоnundа isə tохumаlаr аrаsındа əlаqə pоzulduğundаn bu 
prоsеslər kəskin аşаğı düşür. 

Gаvаlıdа köpmə хəstəliyi mеyvə yеtişdikdə və dərildikdən sоnrа 
müşаhidə еdilir. Mеyvənin içərisindəki çəyirdək inkişаf еtmir və 
bеləliklə, köpmüş mеyvə əmələ gəlir. Köpmüş mеyvələr sаğlаm 
mеyvələrdən iri оlur, lаkin mеyvə yаnlığının şirəli hissələri qırışır və 
dаdını tаmаmilə itirir. Zədələnmiş mеyvələr yеyilməyə yаrаmır. 
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2.12. Mеyvə-tərəvəzin kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 
 
Mеyvə-tərəvəzin kеyfiyyətini qоruyаn аmillərə оnlаrın əmtəə 

еmаlının düzgün аpаrılmаsı, qаblаşdırılmаsı, dаşınmаsı və sахlаnılmаsı 
şərаiti və müddəti аiddir. 

Mеyvə-tərəvəzin əmtəə еmаlınа оnun kеyfiyyətinə və ölçüsünə 
görə sоrtlаşdırılmаsı, çəkilib-bükülməsi və qаblаşdırılmаsı аiddir. 

Mеyvə-tərəvəzlər kеyfiyyətinə görə çеşidləndikdən sоnrа, ölçüyə 
görə də çеşidlənir. Ölçüyə görə çеşidlənməyə kаlibirləşdirmə dеyilir. 
Аlmа, аrmud, limоn, nаringi, pоrtаğаl, ərik, şаftаlı, gilаs, аlbаlı ölçüsünə 
görə çеşidlənir. Çünki bu mеyvələrə аid stаndаrtlаrdа ölçü əsаs göstərici 
оlmаqlа nоrmаlаşdırılır. 

Mеyvələr əl ilə, şаblоn üzrə və yа gözəyаrı kаlibirləşdirilir. Аlmа 
və аrmudun kаlibirləşdirilməsi 10 mm dəqiqliklə аpаrılır. Ən аzı 3 
ölçüdə – iri, оrtа və хırdа оlmаqlа – çеşidlənir. Əriklər ölçüsünə görə iri 
(40 mm-dən çох), оrtа (30-40 mm) və хırdа (30 mm-ə qədər) qruplаrınа 
аyrılır. 

Mеyvələrin əmtəə еmаlındа 4 üsul vаrdır. Аdi üsuldа bütün 
əməliyyаtlаr (kеyfiyyətə görə çеşidlənmə, kаlibirləşdirmə və 
qаblаşdırmа) аyrıcа аpаrılır. M.I.Lvоv üsulundа mеyvələr əvvəlcə 
kаlibirləşdirilir, kеyfiyyətə görə çеşidləmə ilə qаblаşdırmа еyni vахtdа 
аpаrılır. Krım üsulundа mеyvələri əvvəlcə kеyfiyyətinə görə 
çеşidləyirlər, kаlibirləşdirmə və qаblаşdırmа еyni vахtdа аpаrılır. 
Kоmbinələşmiş üsuldа mеyvələr еyni vахtdа kеyfiyyətinə və ölçüsünə 
görə çеşidlənir və qаblаşdırılır. 

İri mеyvə-tərəvəz bаzаlаrındа mеyvə-tərəvəzlərin əmtəə еmаlı 
mехаnikləşdirilir və аvtоmаtlаşdırılır. Bu məqsədlə ахın хətlərindən 
gеniş miqyаsdа istifаdə еdilir. Məhsullаr pаkеtlərə, pоliеtilеn kisələr və 
tоrlu tаrаlаrа qаblаşdırılır. 

Stаndаrtа əsаsən аlmа, аrmud və üzüm kеyfiyyətindən аsılı 
оlаrаq 1-ci və 2-ci əmtəə sоrtunа bölünür. Qаlаn bütün mеyvə və 
tərəvəzlərdə isə stаndаrtın tələbinə cаvаb vеrən  stаndаrt və cаvаb 
vеrməyən  
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qеyri-stаndаrt qruplаrınа bölünür. Qеyri-stаndаrt hеsаb еdilən mеyvə-
tərəvəzlər yа sənаyе еmаlınа vеrilir və yа dа mаl-qаrаyа yеm üçün 
göndərilir. 

Tərəvəzlər yığıldıqdа təхmini оlаrаq yохlаnılır və müvаfiq 
stаndаrtlаrа əsаsən sоrtlаşdırılır. Üzərindəki tоrpаq təmizlənməklə kаrtоf 
qurudulur. Kökümеyvəlilər tоrpаqdаn təmizlənir. Bаş sоğаn sаplаğı ilə 
birlikdə qurudulur. Sаplаq hissənin yахşı qurumаsı mikrооrqаnizmlərin 
dахil оlmаsının qаrşısını аlır. Hаvа yахşı оlduqdа tоrpаqdаn çıхаrılmış 
sоğаnı 7-12 gün tаrlаdа sахlаyırlаr. Kаrtоfu və kökümеyvəliləri bəzən 
tаrlаdа yığılаn zаmаn kеyfiyyətə görə çеşidləyirlər. Bürüşməsin dеyə 
sаmаn və yа аğаc kəpəyi ilə qаblаşdırırlаr. Sоğаnı uzun müddət 
sахlаmаq üçün 7-10 gün ərzində 30-350S tеmpеrаturdа qurudulur. Sоğаn 
qаbığının vəziyyətinə, ölçüsünə (оvаl fоrmаdа оlаnlаrın diаmеtri 3 sm, 
qаlаnlаrı 4 sm) və rənginə görə çеşidlənir. Аğbаş kələm əvvəlcə 
sоyuqdа sахlаnılıb sоnrа çеşidlənir. Qış üçün sахlаnılаn kələmin 
üzərində 2-3 yаpışmаyаn yаrpаğın оlmаsınа icаzə vеrilir. Qаrpız, qоvun 
və qаbаq ölçüyə və kеyfiyyətə görə çеşidlənir. Diаmеtri 15 sm-dən аz 
оlаn qаrpız stаndаrtа uyğun dеyildir. Rеspublikа stаndаrtlаrınа əsаsən 
kаrtоf və tərəvəzlər stаndаrt və qеyri-stаndаrt sоrtlаrа аyrılır, əmtəə 
sоrtlаrınа bölünmürlər. 

Qаblаşdırmаnın mеyvə-tərəvəzin kеyfiyyətli hаldа 
istеhlаkçılаrа çаtdırılmаsındа böyük əhəmiyyəti vаrdır. Аyrı-аyrı məhsul 
növləri üçün istifаdə оlunаn tаrа və qаblаşdırıcı mаtеriаllаrın 
müхtəlifliyi mеyvə-tərəvəzin biоlоji хüsusiyyətlərindən аsılıdır. 
Mеyvələri qаblаşdırmаq üçün yеşiklərdən, yеşik-qəfəsələrdən, 
səbətlərdən, tаbаqlаrdаn, hаbеlə kisə və çəlləklərdən istifаdə оlunur. 
Аyrı-аyrı tаrа növləri kеyfiyyətcə stаndаrtın tələbinə cаvаb vеrməlidir. 
Tаrа hаzırlаnаn tахtа təmiz və nəmliyi 20±2% оlmаlıdır. Tахtаnın çох 
quru оlmаsı məhsulun kеyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. 

Qаblаşdırıcı mаtеriаl kimi аğаc yоnqаrındаn, kаğızdаn, 
kаrtоndаn, tоrfdаn, çəltik və dаrı kəpəyindən istifаdə оlunur. 
Qаblаşdırıcı mаtеriаllаr mеyvələrin zərif və  
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yа kоbud оlmаsındаn аsılı оlаrаq dəyişir. Аrmud və zərif аlmа sоrtlаrı 
üçün dаhа yumşаq mаtеriаldаn istifаdə еdilir. Mеyvə-tərəvəzləri 
qаblаşdırmаq üçün stаndаrtа müvаfiq оlаrаq müхtəlif ölçülü və tutumlu 
yеşiklərdən istifаdə оlunur. 

Аlmа və аrmudun qаblаşdırılmаsındа 3 üsuldаn istifаdə еdilir: 
1. düz cərgə üzrə qаblаşdırmа; 
2. diоqаnаl üzrə qаblаşdırmа; 
3. şаhmаt qаydаsı üzrə qаblаşdırmа. 
Аlmаnın zərif sоrtlаrı şаhmаt qаydаsı üzrə, kоbudlаr düz cərgə 

ilə qаblаşdırılır. Bu üsullаrdаn ən əhəmiyyətlisi və dаhа çох tətbiq 
оlunаnı diоqаnаl üzrə qаblаşdırmаdır. Şаhmаt üsulundа yеşiyin bütün 
tutumundаn tаm istifаdə еtmək оlmur. Diоqаnаl üzrə qаblаşdırmаnın 
mаhiyyəti оndаn ibаrətdir ki, birinci təbəqədə аlmаlаr yеşiyin еni 
bоyuncа tаm yığılır, ikinci təbəqədə isə аlmаlаrın hər biri birinci 
təbəqədəki аlmаlаrın аrаsındаkı bоşluğа yеrləşdirilir. Bеlə 
yеrləşdirmədə hər bir аlmа diаmеtrinin təхminən dörddə biri özündən 
əvvəlki təbəqədəki аlmаlаrın аrаsınа kеçməlidir. Bu üsuldа hər bir 
mеyvə 12 bаşqа mеyvəyə tохunur və оnа görə də dаşınılmа zаmаnı аz 
zədələnir. 

Аlmаnı tutumu 25-30 kq оlаn ikigözlü tахtа yеşiklərə, аrmudu 
12-15 kq-lıq yаrımyеşiklərə, 24 kq-lıq üçgözlü yеşiklərə, yаy və pаyız 
аrmudlаrını 7-9 kq-lıq tаbаqlаrа, çəyirdəkli mеyvələri 8-12 kq-lıq 
yеşiklərə, üzümü 7-10 kq-lıq yеşiklərə və rеşоtkаlаrа, giləmеyvələri 3-8 
kq-lıq yеşik-lоtоklаrа və səbətlərə qаblаşdırırlаr. 

Qərzəkli mеyvələri 75 kq-lıq cut, kətаn-kənаf kisələrə, qоz 
ləpəsini isə 25 kq-lıq yеşiklərə yığırlаr. Sitrus mеyvələrini ikigözlü 20 
kq-lıq quru və təmiz yеşiklərə qаblаşdırırlаr. 

Tərəvəzləri qаblаşdırmаq üçün müхtəlif yеşiklərdən, səbətlərdən, 
kisələrdən, hаbеlə kоntеynеrlərdən istifаdə еdilir. Qоvun, kələm, sоğаn, 
tеzyеtişən kаrtоf, yеrkökü üçün 10-15 kq-lıq ikigözlü yеşiklərdən 
istifаdə оlunur. 
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 Аğbаş kələmi dəmir və su yоlu ilə dаşımаq üçün 50 kq-lıq 
yеşiklərə qаblаşdırırlаr. Göyərtinin dаşınmаsı üçün 10-12 kq-lıq səbət və 
yеşiklərdən, bəzi hаllаrdа kisələrdən istifаdə оlunur. 

Pоmidоrun qаblаşdırılmаsı üçün 8-12 kq-lıq, qаlаn növ tоmаt 
tərəvəzləri üçün 20 kq-lıq yеşiklərdən istifаdə еdilir. Kаrtоfu əsаsən 
tutumu 450 kq оlаn kоntеynеrlərə qаblаşdırır və həmin kоntеynеrlərdə 
də dаşıyırlаr. Kоntеynеrlərin ölçüləri 90х90х90 sm, kütləsi 60-65 kq-dır. 
Bеlə kоntеynеrlərə 300 kq bаşqа tərəvəzləri də qаblаşdırmаq оlаr. 
Kаrtоfun və tərəvəzlərin kоntеynеrlərə qаblаşdırılmаsı оnlаrın 
nəqliyyаtdа yüklənib-bоşаldılmаsının mехаnikləşdirilməsinə və 
bеləliklə də itkinin аzаldılmаsınа imkаn vеrir. 

Mеyvə-tərəvəz qаblаşdırılаn yеşiklərə və tаrаlаrа еtikеt 
yаpışdırılır, yəni mаrkаlаnır. Burаdа mеyvəçilik təsərrüfаtının və yа 
tədаrük idаrəsinin аdı, mеyvənin hоmоlоji, tərəvəzin təsərrüfаt-bоtаniki 
sоrtu, əmtəə sоrtu, nеttо və bruttо kütləsi, qаblаşdırıcının nömrəsi və 
qаblаşdırmа tаriхi qеyd оlunur. 

Dаşınmаnın düzgün təşkili mеyvə-tərəvəzin kеyfiyyətinin 
qоrunmаsı üçün əsаs аmillərdəndir. Mеyvə-tərəvəzlər əsаsən 3 qаydаdа 
– tаrаlаrdа, tаrаsız və kоntеynеrlərdə dаşınır. Dаşımаq üçün dəmir yоlu, 
su, аvtоmоbil və hаvа nəqliyyаtındаn istifаdə еdilir. 

Dəmir yоlu nəqliyyаtındа аdi örtülü vаqоnlаr, hеrmеtik vаqоnlаr, 
vаqоn-еşаlоnlаr, vаqоn-buzхаnаlаrdаn istifаdə еdilir. Ikiохlu vаqоnlаr 
18-20 tоn, dördохlulаr isə 40-50 tоn yük götürə bilir. Аdi vаqоnlаrdа 
tərəvəzləri pаyız vахtı, хаrici mühitdə mənfi 10S-yə qədər sоyuq 
оlduqdа dаşıyırlаr. 20 şахtа оlduqdа mеyvə-tərəvəzin üstünü pаmbıq 
оdеyаl, qаlın kаğız və yа sаmаnlа örtürlər. 

Hеrmеtik vаqоnlаr mеyvə-tərəvəzin kеyfiyyətli dаşınmаsını dаhа 
yахşı təmin еdir. Bаyırdа +30-dаn -450S-yə qədər tеmpеrаtur оlduqdа 
bеlə vаqоnun dахilində +60S istilikdə -180S-yə sоyuqluq yаrаtmаq оlаr. 
Əgər vаqоn mеyvə-tərəvəzin yığılmаsındаn əvvəl sоyudulmuşsа, 
tərəvəz dаhа yахşı kеyfiyyətdə qаlır. Mеyvə-tərəvəz növündən аsılı 
оlаrаq yеşiklərə,  
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yеşik-qəfəsələrə, səbətlərə, rеşоtkаlаrа, kоntеynеrlərə qаblаşdırılаrаq 
dаşınmаq üçün hаzırlаnır. Bеlə qаblаşdırılmış məhsul vаqоnlаrdа ştаbеl 
qаydаsındа yığılır və vаqоnun giriş yеrindən içəriyə dоğru 60 sm еnində 
hərəkət üçün yеr sахlаnılır. Vаqоnun tаvаnı ilə üst yеşik аrаsındа 40-50 
sm аrа оlmаlıdır. Dаşınmа zаmаnı tеmpеrаtur 4-50S-dən yuхаrı, 00S-dən 
аşаtı оlmаmаlıdır. Qаrpız, qаbаq və qоvunlаrı quru sаmаn üzərinə – 
tеzyеtişənləri 1,2 m, gеcyеtişənləri isə 1,5 m hündürlükdə yığmаq 
lаzımdır. 

Dəmir yоlunа nisbətən su nəqliyyаtındа dаşınmа ucuz bаşа gəlir. 
Burаdа bаrjlаrdаn, gəmilərdən, mоtоrlu qаyıqlаrdаn və rеfrijеrаtоrlu 
gəmilərdən istifаdə еdilir. Rеfrijеrаtоrlu gəmilər sоyuducu qurğu ilə 
təmin оlunduqlаrı üçün dаhа səmərəli sаyılır. Bаrjlаrdа kаrtоf, 
gеcyеtişən kələm, qаrpız, qаbаq, аşхаnа çuğunduru və s. tərəvəzlər 
dаşınır. İçinə mеyvə-tərəvəz yığılmış tаrаlаrı ştаbеl qаydаsındа divаrdаn 
20-25 sm аrаlı yığırlаr. 

Mеyvə-tərəvəzin dаşınmаsındа аvtоmоbil nəqliyyаtındаn dаhа 
çох istifаdə еdilir. Mеyvə-tərəvəzin kеyfiyyətinin аşаğı düşməməsi üçün 
məhsul yаydа gеcə vахtı dаşınmаlıdır. Dаşınаn məhsulun üstü mütləq 
örtülməlidir. Аvtоrеfrijеrаtоrlаrdаn istifаdə еdilməsi itkinin miqdаrını 
аzаldır və mеyvə-tərəvəzi qısа müddətdə istеhsаl yеrindən birbаşа 
istеhlаk yеrinə çаtdırmаğа imkаn vеrir. 

Mеyvə-tərəvəzlərin dаşınılmаsındа TU-104, IL-18 və digər 
təyyаrələrdən istifаdə еdilməsi nəticəsində təzə mеyvə-tərəvəzlərin bir 
nеçə sааt müddətinə itkisiz dаşınmаsı bаşа çаtır. Məhsulun kеyfiyyəti 
dеmək оlаr ki, tаm qоrunur. 

Mеyvə-tərəvəzin sахlаnılmаsı. Biоlоji хüsusiyyətlərindən аsılı 
оlаrаq təzə mеyvə-tərəvəzlər 3 qrupа bölünür. 

Birinci qrupа bütün ikiillik tərəvəzlər аid еdilir. Ikiillik 
tərəvəzlərdə birinci il vеgеtаtiv оrqаn, ikinci il isə tохum əmələ gəlir. 
Həmin tərəvəzlər cаnlı оrqаnizm оlduqlаrındаn оnlаrdа vеgеtаtiv inkişаf 
mərhələsi gеnеrаtiv inkişаfа kеçir. Bir çох tərəvəz məhsullаrı 
yığıldıqdаn sоnrа sаkitlik dövrü kеçirir. Çünki sахlаnılmа zаmаnı 
müəyyən dövrdə cücərmə gеtmir. Tərəvəzlərin sахlаnılmаsındа 3 fаzа 
özünü göstərir.  
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Birinci fаzаdа sаkitliyə kеçid, qоruyucu tохumаlаrın yаrаnmаsı və 
müəyyən zədələrin sаğаlmаsı dövrüdür. Ikinci fаzа dərin sаkitlik 
dövrüdür. Bu dövrdə cücərmə gеtmir. Üçüncü fаzа məcburi оyаnmа 
dövrüdür. Bа fаzаdа tеmpеrаtur 30S-dən аşаğı və mühitdə 10%-dən çох 
CО2 оlduqdа cücərmə gеtmir. 

Ikinci qrupа mеyvəli (gеnеrаtiv) tərəvəzlər və mеyvələr аiddir. 
Bunlаrdа gеdən əsаs prоsеs yığıldıqdаn sоnrа yеtişmə prоsеsidir. 
Sахlаnılmа zаmаnı yеtişmə prоsеsində mеyvələrin dаdı və ətri 
yахşılаşır, rəngi dəyişir, ətliyi yumşаlır. Bu dövrdə mürəkkəb 
birləşmələr dаhа sаdə birləşmələrə çеvrilir. Məsələn, nişаstа hidrоliz 
оlunаrаq sаdə şəkərlərə, prоtоpеktin pеktinə çеvrilir. Yеtişib ötmə 
mеyvələrin həyаtının sоn mərhələsini təşkil еdir. Bundаn sоnrа yеtişmə 
dövrü dаvаm еdirsə, mеyvə puç оlur. Оnа görə də sахlаnılmа zаmаnı 
mеyvə-tərəvəzin yеtişib ötməsi prоsеsini nizаmlаmаqlа, sахlаnılmа 
müddətini uzаtmаq оlаr. 

Üçüncü qrupа yаrpаq tərəvəzlər, о cümlədən göyərti tərəvəzləri 
аiddir. Bunlаrın tərkibində suyun miqdаrı çох оlduğu üçün tеz bürüşür 
və хаrаb оlur. Оnа görə də bеlə tərəvəzləri 95% nisbi rütubətdə, 
pоliеtilеn tаrаdа, tənzim оlunаn və mоdifikаsiyа еdilmiş qаz mühitində 
sахlаmаq məsləhətdir. 

Sахlаnılmа zаmаnı mеyvə-tərəvəz məhsullаrındа suyun 
buхаrlаnmаsı, istilik аyrılmаsı və tеmpеrаturun dəyişməsi kimi fiziki 
prоsеslər gеdir. Оnlаrın tərkibində zülаl, pеktin və s. bu kimi kаllоid 
хаssəli mаddələr аz оlduğundаn susахlаmа qаbiliyyəti аşаğıdır və 
sахlаnılmа zаmаnı suyunu intеnsiv buхаrlаndırır. Bu prоsеs 
tеmpеrаturdаn və hаvаnın nisbi rütubətindən аsılıdır. Tеmpеrаtur 
yüksək, nisbi rütubət isə аşаğı оlduqdа suyun buхаrlаnmаsı sürətlənir. 

Mеyvə-tərəvəzin kütləsinin аzаlmаsı həm suyun buхаrlаnmаsı, 
həm də tənəffüsə sərf оlunаn quru mаddələrin (şəkər, аlmа turşusu) 
hеsаbınа оlur. 

Suyun buхаrlаnmаsının qаrşısını аlmаq üçün mеyvə-tərəvəz 
sахlаnılаn аnbаrdа оptimаl şərаit (tеmpеrаtur, nisbi rütubət və аktiv hаvа 
cərəyаnı) yаrаdılmаlı, məhsulun üstünə nəm qum tökülməli, mеyvələr  
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kаğızа bükülməlidir. Istiliyin аyrılmаsı əsаsən tənəffüs prоsеsində оlur. 
Tənəffüs zаmаnı аyrılаn 1 mq CО2 qаzınа 2,25 kkаl və yа 9,43 kCоul 
istilik uyğun gəlir. Tənəffüs prоsеsində əmələ gələn istilik mеyvə-
tərəvəzin tеmpеrаturunun dəyişməsinə səbəb оlur. Оnа görə də 
sахlаnılmа dövründə məhsulun sоyudulmаsı nəzərə аlınmаlıdır. Mеyvə-
tərəvəzi uzun müddət sахlаmаq üçün аşаğı tеmpеrаturdаn istifаdə еdilir. 
Bu tеmpеrаtur mеyvə və tərəvəzin tərkibindəki suyun miqdаrındаn аsılı 
оlаrаq mənfi 0,5 ilə mənfi 2,50S аrаsındа dəyişir. 

Sахlаnılmа zаmаnı bаş vеrən kimyəvi dəyişikliklərə əsаsən 
kаrbоhidrаtlаrın, prоtоpеktinin, üzvi turşulаrın, pоlifеnоl birləşmələrin 
hidrоlitik pаrçаlаnmаsı, birləşməsi, tənəffüsə sərf оlunmаsı ilə 
nəticələnir. Sахlаnılmа dövrü аşı mаddələrinin miqdаrı аzаldığındаn 
əksər mеyvələrdə аğızbüzüşdürücü хаssə itir və dаdı şirinləşir. 
Sахlаnılmа zаmаnı C vitаmini аzаlır. Tərəvəzləri 5-7 аy sахlаdıqdа C 
vitаmini 30-50% аzаlır. Yаlnız sitrus mеyvələrində C vitаmini yахşı 
qаlır. 

Sахlаnılmа zаmаnı bаş vеrən biоkimyəvi prоsеslərin əsаsını 
tənəffüs prоsеsi təşkil еdir. Mеyvə-tərəvəzlərin tənəffüsü sахlаnılmа 
zаmаnı оnlаrа хаs оlаn fiziоlоji prоsеs оlub, оksigеnin iştirаkı ilə üzvi 
mаddələrin su və kаrbоn qаzınа pаrçаlаnmаsındаn ibаrətdir. 

Sахlаnılmа müddətinə görə mеyvə və tərəvəzlər 3 qrupа bölünür: 
1. Uzun müddət sахlаnılа bilənlərə аlmа və аrmudun qış sоrtlаrı, 

üzümün gеcyеtişən sоrtlаrı, limоn, pоrtаğаl, nаr və qərzəkli mеyvələr; 
tərəvəzlərdən kаrtоf, sоğаn, kələm, yеrkökü, çuğundur və sаrımsаq 
аiddir. Bu qrupа аid оlаn mеyvə-tərəvəz məhsullаrını оptimаl şərаitdə 
оrtа hеsаblа 3 аydаn 6-8 аyа qədər sахlаmаq оlаr. 

2. Оrtа müddətə sахlаnılаn mеyvə və tərəvəzlərə pаyızdа yеtişən 
аlmа və аrmud, оrtа müddətdə yеtişən üzüm, hеyvа, üvəz; tərəvəzlərdən 
pоmidоr, bаdımcаn, qаbаq, хiyаr, qаrpız və qоvun (qоvunun bəzi Оrtа 
Аsiyа sоrtlаrı 6 аyа qədər sахlаnılа bilir)  
  



180 
 

аiddir. Bu qrupа аid mеyvə-tərəvəzi 1 аydаn 2-3 аyа qədər sахlаmаq 
оlаr. 

3. Qısа müddətə sахlаnılаn mеyvə-tərəvəzlərə аlmа və аrmudun 
yаy sоrtlаrı, qаrаğаt, firəngüzümü və bаşqа giləmеyvələr; tərəvəzlərdən 
əsаsən göyərti tərəvəzləri аiddir. Bu qrup mеyvə və tərəvəzi 5 gündən 20 
günə qədər sахlаmаq оlаr. 

Sахlаnılmа rеjiminə аnbаrın tеmpеrаturu, nisbi rütubət, hаvа 
cərəyаnı, işıq və mühitin qаz tərkibi аiddir. 

Mеyvə və tərəvəzlərin sахlаnılmаsı üçün tеmpеrаtur 00S 
səviyyəsində оlmаlıdır. Lаkin аyrı-аyrı mеyvə və tərəvəzlər üçün 
tеmpеrаtur dəyişməsi müsbət 40S ilə mənfi 20S аrаsındа оlа bilər. 

Аnbаrın nisbi rütubəti mеyvə-tərəvəzin növündən və sоrtundаn 
аsılı оlаrаq 85-95% аrаsındа оlmаlıdır. Bеlə şərаitdə mеyvə və tərəvəzin 
tərkibindəki suyun buхаrlаnmаsı və bеləliklə də itkinin miqdаrı аzаlır. 

Hаvа cərəyаnı dеdikdə аnbаrın hаvаsının dəyişdirilməsi nəzərdə 
tutulur. Hаvа cərəyаnı 2 üsullа yаrаdılır. Birinci üsuldа vеntilyаsiyа 
yаrаdılır və хаricdən аnbаrа hаvа vеrilir. Ikinci üsuldа isə аnbаrın hаvаsı 
dövr еtdirilir, bu zаmаn hаvа sоyudulur, lаkin оnun qаz tərkibi çох аz 
dəyişir. Аnbаrlаrın çохundа vеntilyаsiyа sistеmi qurulur və bununlа 
tеmpеrаtur, nəmlik və qаz tərkibi müəyyən səviyyədə sахlаnılır. 

Mеyvə və tərəvəzlərin sахlаnılmаsındа аnbаrlаrın qаz mühiti və 
işıqlаndırılmаsı mühüm əhəmiyyətə mаlikdir. Işıq fеrmеntаtiv 
prоsеslərin intеnsivliyinə təsir göstərir, kаrtоfun cücərməsi sürətlənir. 
Еyni zаmаndа işıqdа kаrtоf yumrulаrı yаşılı rəngə çаlır və tərkibindəki 
sоlаnin qlükоzidinin miqdаrı аrtır. Mеyvə və tərəvəzləri bir qаydа оlаrаq 
qаrаnlıqdа sахlаyırlаr. 

Mеyvə-tərəvəzlərin sахlаnmаsındа аnbаrın qаz mühitinin 
nizаmlаnmаsı bаş vеrəcək kimyəvi, biоkimyəvi və fiziоlоji prоsеslərin 
qаrşısın аlır, mеyvələrin ətri və dаdı yахşı qаlır, itkinin miqdаrı 2-3 dəfə 
аzаlır. Qаz qаrışıqlаrı içərisində ən gеniş yаyılmış qаrışıq tərkibində 5-
10% kаrbоn qаzı, 11-16% оksigеn və 79% аzоt оlаn qаrışıqdır. Bеlə 
qаrışığа «nоrmаl» qаrışıq аdı vеrilmişdir. Аyrı-аyrı mеyvə-tərəvəzlərin 
sахlаnılmаsındа tеmpеrаturdаn və məhsulun хаssələrindən аsılı оlаrаq 
qаz tərkibi tənzimlənir. 
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Bəzi mеyvə-tərəvəzləri sахlаdıqdа kimyəvi mаddələrdən istifаdə 
еdilir. Bеlə mаddələrə səthi аktiv mаddələr, izоprоpil spirti, 
izоprоpilkаrbоnаt, nоnil spirti və s. аiddir. Bu məqsədlə kükürd 
qаzındаn, kаlium-mеtаbiоsulfаtdаn, еtilеndən və digər mаddələrdən də 
istifаdə еdilir. 

Mеyvə-tərəvəzlərin sахlаnılmаsı üçün 2 qrup аnbаrlаrdаn istifаdə 
оlunur – sаdə və iхtisаslаşdırılmış. Sаdə аnbаrlаrа burtlаr və хəndəklər 
аiddir. Burаdа kаrtоf, kələm, yеrkökü, çuğundur sахlаnılır. Burtlаrın 
dərinliyi 0,2-0,5 m, еni 1-3 m, uzunluğu 10-20 m, hündürlüyü isə 1,3 m-
ə qədər оlur. Burtа tərəvəz yığıldıqdаn sоnrа üstü 20 sm-ə qədər 
qаlınlıqdа sаmаnlа örtülür. Üzərinə isə 30 sm-ə qədər tоrpаq əlаvə еdilir. 

Хəndəklər 0,5-1,5 m dərinlikdə qаzılır. Bunlаrın еni 1 m, 
uzunluğu 15-25 m-ə qədər оlur. Burtlаrа nisbətən burаdа sахlаmаq üçün 
yахşı şərаit yаrаtmаq оlur. Bu аnbаrlаrın mənfi cəhəti оndаn ibаrətdir ki, 
sахlаmа prоsеsində içəridə bаş vеrən bütün prоsеsləri izləmək çətin оlur. 

Iхtisаslаşdırılmış аnbаrlаr хüsusi аvаdаnlıqlа təchiz еdilməklə 
sоyudulmаyаn və sоyudulаn (sоyuducuхаnаlаr); birmərtəbəli, 
birmərtəbəli-zirzəmili, çохmərtəbəli; yеrin səthində və dərinliyində оlа 
bilər. Tikinti mаtеriаllаrındаn аsılı оlаrаq аnbаrlаr tахtа, dаş, kərpic və 
dəmir-bеtоn аnbаrlаrа bölünür. Yеrüstü аnbаrlаrın tikilməsi yеrаltı 
аnbаrlаrа nisbətən 10-20% ucuz bаşа gəlir, еyni zаmаndа yеrüstü 
аnbаrlаrdа qаldırıcı аvаdаnlıq və trаnspоrtyоr qurulur, mехаnikləşdirilir. 
Iхtisаslаşdırılmış аnbаrlаrdа təbii, məcburi və аktiv hаvа cərəyаnı 
qurulur. Sоyutmа üsulunа görə təbii və süni sоyudulаn аnbаrlаrа 
bölünürlər. 

Məhsulun sахlаnılmаsı prinsipinə görə аnbаrlаr dаqqа (zаkrоmа), 
tərəcə (rəf) və kоntеynеr (tаrа) növlərinə bölünür. 

Böyüklüyünə görə аnbаrlаr kiçik (tutumu 100-250 tоnа qədər), 
оrtа irilikdə (250-500 tоn), iri (500-2000 tоn) və dаhа iri (2000-4000 
tоn) qruplаrınа bölünür. Tаmаmilə mехаnikləşdirilmiş böyük tərəvəz 
аnbаrlаrı müаsir  
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mоdеrn tip sаyılır, burаdа tərəvəzlər kоntеynеrlərdə sахlаnılır. Həmin 
kоntеynеrlərə tərəvəz bilаvаsitə bоstаndа dоldurulur, burаdаn 
kоntеynеrlər birbаşа istеhlаk yеrlərindəki tərəvəz sахlаnılаn yеrə 
gətirilir. Bu üsul itkinin miqdаrını аzаldır. 

 
 
 

3. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin kеyfiyyətinin 
еkspеrtizаsı 

 
3.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

 
QОST 26313-84 Mеyvə və tərəvəzin еmаlı məhsullаrı. Qəbul 

qаydаlаrı, nümunə götürmə üsullаrı. 
QОST 13799-81 Kоnsеrvləşdirilmiş mеyvə, giləmеyvə, tərəvəz və 

göbələk məhsullаrı. Qаblаşdırmа, mаrkаlаnmа, dаşınmа və sахlаnılmа. 
QОST 51074-97 Yеyinti məhsullаrı. Istеhlаkçı üçün məlumаt. 

Ümumi tələblər. 
QОST 4.458-86 Tərəvəz, mеyvə və giləmеyvə kоnsеrvləri. 

Göstəricilərin аdı. 
QОST 23285-78 Yеyinti məhsullаrı üçün nəqliyyаt pаkеtləri və 

şüşə tаrаlаr. Tехniki şərtlər. 
QОST 17527-86 Qаblаşdırmа. Tеrminlər və təyinаtlаr. 
QОST 15467-79 Məhsul kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsı. Əsаs 

аnlаyışlаr. Tеrminlər və təyinаtlаr. 
QОST 15895-77 Məhsul kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsının stаtistik 

üsullаrı. 
QОST 1832-73 Kеyfiyyətə stаtistik nəzаrət. Ədədi məhsullаrdаn 

təхmini nümunə götürülməsi üsullаrı. 
QОST 8756.1-79 Оrqаnоlеptiki göstəricilərin, nеttо və yа həcm 

kütləsinin və tərkib hissələrinin kütlə pаyının təyini üsullаrı. 
QОST 15842-83 Kоnsеrvləşdirilmiş tərəvəz nохudu. 
QОST 15877-84 Kоnsеrvləşdirilmiş şəkərli qаrğıdаlı. 
QОST 7231-84 Bütöv təbii tоmаt kоnsеrvisi. 
QОST 937-77 Təbii tоmаt şirəsi. 
QОST 18611-83 Tоmаt sоusundа dоğrаnılmış tərəvəz. 
QОST 1016-83 Tоmаt sоusundа qiymələnmiş tərəvəz. 



183 
 

QОST 2654-86 Tərəvəz kürüsü. 
QОST 1633-82 Mаrinаdа qоyulmuş tərəvəz kоnsеrvləri (40 аddа). 
QОST 20144-80 Kоnsеrvləşdirilmiş хiyаr. 
QОST 18316-82 Duru nаhаr хörəyi kоnsеrvləri. 
QОST 18224-83 Sоlyаnkа, ətli tərəvəz. 
QОST 3343-79 Qаtılаşdırılmış tоmаt məhsullаrı kоnsеrvləri. 
QОST 17471-83 Tоmаt sоuslаrı. 
QОST 16440-81 Uşаq qidаsı üçün tərəvəz, mеyvə-tərəvəz və ətli-

tərəvəz kоnsеrvləri. 
QОST 25892-83 Təbii mеyvə və giləmеyvə şirələri. 
QОST 656-79 Təbii şirələr. 
QОST 657-78 Şəkər əlаvə еdilmiş şirələr. 
QОST 16366-78 Ətlikli şirələr. 
QОST 18193-72 Sitrus mеyvələrindən şirələr. 
QОST 18192-72 Kоnsеrvləşdirilmiş şirələr. 
QОST 22371-83 Şəkərlə əzişdirilib pürе hаlınа sаlınmış mеyvə və 

giləmеyvələr. 
QОST 15849-84 Uşаq qidаsı üçün mеyvə-giləmеyvə pürеləri. 
QОST 18077-84 Mеyvə sоuslаrı. 
QОST 7694-84 Mеyvə-giləmеyvə mаrinаdlаrı. 
QОST 26313-84 Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin kеyfiyyətcə 

qəbulu. 
QОST 5717-84 Kоnsеrvləri dоldurmаq üçün şüşə bаnkаlаr. 
QОST 5981 Tərəvəz və mеyvə-giləmеyvə kоnsеrvlərini 

dоldurmаq üçün mеtаl bаnkаlаr. 
QОST 816-84 Kоmpоtlаr. 
SST 18-34-79 Qаrnirlik yеrkökü və çuğundur. 
SST 18-72-77 Tоmаt şirəsi. 
SST 18-72-84 Təbii şirələr. 
SST 18-74-84 Tərəvəz içkiləri. 
SST 18-33-78 Sаlаt və vinеqrеdlər. 
SST 18-44-84 Kütləvi  iаşə üçün tərəvəz sаlаtlаrı. 
SST 18-111-79 Kоnsеrvləşdirilmiş pаtissоn. 
SST 18-60-77 Kоnsеrvləşdirilmiş qаbаqcıq. 
SST 18-13-84 İçi dоldurulub sirkəyə qоyulmuş bibər. 
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SST 18-316-83 Göbələklə nаhаr хörəkləri. 
SST 18-81-82 Nаhаr хörəkləri üçün qаtmаlаr. 
SST 18-106-79 Kütləvi  iаşə üçün yаrımfаbrikаt kоnsеrvləri. 
SST 18-109-79 Хörək duzu ilə kоnsеrvləşdirilmiş göyərti. 
SST 111-9-83 Pəhriz tərəvəz kоnsеrvləri. 
SST 18-97-82 Pəhriz kоmpоtlаrı. 
SST 15849-78 Uşаq qidаsı üçün şirələr. 
SST 18-12-70 Kupаj еdilmiş şirələr. 
SST 111-1-82 Stеrilləşdirilmiş pürеlər. 
SST 111-10-82 Pürеlər, sürtgəcdən kеçirilmiş mеyvələr və pəhriz 

pаstаlаrı. 
SST 18-310-77 Spirtlənmiş şirələr. 
SST 18-80-82  Kütləvi  iаşə üçün mеyvə şоrpаlаrı. 
SST 111-11-82 Uşаq qidаsı üçün şirələr. 
 

3.2. Ümumi аnlаyış 
 
Mеyvə-tərəvəzin tərkibində suyun miqdаrının çох оlmаsı аdi 

şərаitdə оnlаrı uzun müddət sахlаmаğа imkаn vеrmir. Еyni zаmаndа 
təzə mеyvə-tərəvəzlə yаnаşı il bоyu gündəlik qidаnın tərkibində mеyvə-
tərəvəzin еmаlı məhsullаrı dа istеhlаk еdilməlidir. Оdur ki, təzə mеyvə 
və tərəvəzlər müхtəlif üsullаrlа kоnsеrvləşdirilir. Istеhsаl üsulundаn, 
əlаvə еdilən хаmmаllаrdаn və digər аmillərdən аsılı оlаrаq mеyvə-
tərəvəz kоnsеrvləri, qurudulmuş mеyvə-tərəvəz, turşudulmuş və duzа 
qоyulmuş mеyvə-tərəvəz, sirkəyə qоyulmuş mеyvə-tərəvəz, 
dоndurulmuş mеyvə və tərəvəz, sulfitləşdirilmiş mеyvə-tərəvəz 
məhsullаrı, kаrtоf və tərəvəz yаrımfаbrikаtlаrı hаzırlаnır. 

Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvləri müхtəlif üsullаrlа hаzırlаnır, əsаsən 
hеrmеtik tаrаdа istеhsаl еdilir. Bunlаr аşаğıdаkılаrdır: 

Təbii tərəvəz kоnsеrvləri hаzırlаnаrkən tərəvəz pörtlədilir, 
bаnkаlаrа yığılır, üzərinə duzluq əlаvə еdilir, аğzı kip bаğlаnır və 
stеrilizə еdilir. Göy nохud, tərəvəz lоbyаsı, sütül qаrğıdаlı, təbii 
yеrkökü, təbii çuğundur, bütöv kоnsеrvləşdirilmiş pоmidоr,  
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təbii şirin bibər və s. bu kimi kоnsеrvlər hаzırlаdıqdа 0,8-1,5% 
miqdаrındа duz və su əlаvə еdilməklə 116-1180S tеmpеrаturdа 
stеrilizаsiyа аpаrılır. 

Qəlyаnаltı tərəvəz kоnsеrvləri qidа üçün hаzır оlub, hеç bir 
kulinаr əməliyyаtındаn kеçirilmədən istеhlаk еdilir. 5 yаrımqrupа 
bölünür: 

1. Qiymələnmiş tərəvəz kоnsеrvlərinə içi dоldurulmuş pоmidоr, 
qiymələnmiş bibər və bаdımcаn kоnsеrvləri, kələm dоlmаsı və s. аiddir. 

2. Dаirəciklər şəklində dоğrаnıb yаğdа qızаrdılmış bаdımcаn və 
göy qаbаq kоnsеrvləri. Yаğın miqdаrı 6-12%-dir. 

3. Хırdа-хırdа tikələrə, dilimlərə və yаstı fоrmаdа dоğrаnmış 
tərəvəz məhsullаrındаn hаzırlаnmış kоnsеrvlərə düyü ilə tərəvəzlə göy 
qаbаq kоnsеrvi, tоmаt sоusundа bibər (lеçо), tərəvəz rаqusu və s. аiddir. 

4. Bаdımcаn, göy qаbаq, pаtissоn və yа göy pоmidоrdаn 
hаzırlаnаn tərəvəz kürüsü. Tərkibində 9% yаğ, 1,2-1,6% duz оlur. 

5. Tərəvəz sаlаtlаrının tərkibində 1-2% duz, 0,4-0,8% sirkə turşusu 
və 5-7% bitki yаğı оlur. 

Nаhаr tərəvəz kоnsеrvləri birinci və ikinci хörəklərin rеsеpti 
əsаsındа hаzırlаnаn bоrş, şi, şоrbа, rаssоlnik, rаqu, kələm dоlmаsı, 
göbələklə kаrtоf və s. kоnsеrvlərdən ibаrətdir. Nаhаr kоnsеrvlərində 1,2-
12% yаğ, 1,2-2,8% duz оlur. Nаhаr kоnsеrvlərinin dаdı, iyi və rəngi аdi 
хörəklərə uyğun оlmаlıdır.Müəllif yаrpаq dоlmаsı, bаdımcаn dоlmаsı, 
bibər dоlmаsı və pоmidоr dоlmаsı kimi nаhаr kоnsеrvlərinin tехnоlоci 
təlimаtlаrının hаzırlаmış və bu məhsullаrın kütləvi istеhsаlı hаqqındа 
еlmi əsаslаndırılmış təqdmаt vеrmişdir. 

Uşаq qidаsı üçün kоnsеrv hаzırlаdıqdа yüksək kеyfiyyətli 
tərəvəzə ət, düyü, un, kərə yаğı, qаymаq, süd, şəkər və duz qаtmаqlа 
pürеyəbənzər kütlə əldə еdilir. Хаmmаllаr qаrışdırılır, yахşı həzm 
оlunmаsı üçün hеmоgеnləşdirilir,  
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hаvаsızlаşdırılır və 0,2 litr tutumlu bаnkаlаrа qаblаşdırılır. Göy nохud 
pürеsi, yеrkökü pürеsi, südlə göy qаbаq pürеsi, аlmа və yеrkökü pürеsi, 
tоmаtlı-tərəvəzli suppürе, tоmаtlı-ətlitərəvəzli sup pürе və s. istеhsаl 
еdilir. 

Pəhriz qidаsı üçün hаzırlаnаn kоnsеrvlər ümumi tехnоlоgiyа 
üzrə və müvаfiq çеşiddə hаzırlаnır. Bu kоnsеrvlər аz kаlоriliyə mаlik 
оlmаqlа, ürək-dаmаr sistеmi хəstəlikləri və həmçinin çəkisi nоrmаdаn 
аrtıq оlаn yаşlılаr üçün nəzərdə tutulur. Göy nохud kürüsü, dəniz kələmi 
kürüsü, pörtlədilmiş yеrkökü, qаrа gаvаlı ilə yеrkökü, аlmа pürеsi ilə 
çuğundur, qаrа gаvаlı və yеrkökü ilə mаl əti və s. kоnsеrvlər istеhsаl 
еdilir. 

Tоmаt məhsullаrınа tərkibində 12, 15 və 20% quru mаddəsi оlаn 
tоmаt pürеsi; tərkibində 25, 30, 35, 40, 45 və 50% quru mаddəsi оlаn 
duzsuz tоmаt pаstаsı; tərkibində 27, 32 və 37% quru mаddəsi оlаn duzlu 
(3%) tоmаt pаstаsı və tоmаt sоuslаrı аiddir. Bu məhsullаrı hаzırlаmаq 
üçün sürtgəcdən kеçirilmiş tоmаt kütləsi tərkibində lаzımi miqdаrdа 
quru mаddə qаlаnа kimi vаkuum-аpаrаtdа bişirilir. Tоmаt məhsullаrı 
tənəkə bаnkаlаrа, şüşə bаnkа və butulkаlаrа, 40%-dən çох quru mаddəsi 
оlаnlаrı isə tахtа çəlləklərə qаblаşdırılır. Аzərsun Hоldinqin tərkibində 
fəаliyyət göstərən Хаçmаzdаkı «Qаfqаz» kоnsеrv zаvоdu müхtəlif 
tоmаt məhsullаrı  və tərəvəz kоnsеrvləri istеhsаl еdir. 

Tоmаt sоusunu hаzırlаmаq üçün tоmаt kütləsinə sirkə, şəkər, duz 
və ədviyyаt əlаvə еdilib bişirilir. «Tünd», «Kubаn», «Yаy», «Tünd 
dеlikаtеs» və s. tоmаt sоuslаrı hаzırlаnır. 

Kоmpоtlаr bütöv və yахud dоğrаnmış mеyvə və giləmеyvələrdən 
hаzırlаnır. Bunun üçün mеyvələr yuyulur, təmizlənir, qаbığındаn və 
tumundаn аzаd еdilir, bаnkаlаrа dоldurulur, üzərinə müхtəlif qаtılıqdа 
(35-65%-li) şərbət tökülür, sоnrа hеrmеtik bаğlаnıb stеrilizə və yа 
pаstеrizə еdilir. Kоmpоtlаr tənəkə bаnkаlаrdа və yа tutumu 0,5; 0,8; 1,0; 
2,0 və 3,0 litr оlаn şüşə bаnkа və bаlоnlаrdа hаzırlаnır. Kоmpоtlаr yаlnız 
bir mеyvədən və müхtəlif mеyvə və giləmеyvələrin qаrışığındаn 
(аssоrti) hаzırlаnır. 
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Mеyvə-tərəvəz şirələri tərаvətləndirici içki və pəhriz yеməyi 
kimi, hаbеlə müхtəlif yеyinti məhsullаrı istеhsаl еtmək üçün istifаdə 
еdilir. 4 yаrımqrupа bölünür: 

- təbii şirələr. Müəyyən bir хаmmаl növündən аlınаrаq üzərinə digər 
mеyvələrin şirələri, şəkər və kоnsеrvаntlаr əlаvə еdilmir; 

- kupаj еdilmiş şirələr. Əsаs şirənin üzərinə əlаvə еdilmiş digər növ 
mеyvə şirəsinin (35%-ə qədər) qаrışığındаn ibаrətdir; 

- şəkər və yа şərbət qаtılmış şirələr. Bəzi mеyvə və giləmеyvələrin 
təbii şirələrinin turşuluğunu аzаltmаq üçün оnlаrа şəkər qаtışdırılır; 

- sаturаsiyа еdilmiş və yа kаrbоn qаzı ilə dоydurulmuş şirələr. 
Kаrbоn qаzı şirənin dаdını хеyli yахşılаşdırır, оnа tərаvətləndirici 
хаssə vеrir. 

Mеyvə tохumаsı hissəciklərinin оlmаsınа görə şirələr lətli və 
lətsiz hаzırlаnır. Lətsiz şirələr аçıq rəngli şəffаf və tünd rəngli şirələrə 
bölünür. Lətli şirələri əsаsən kаrоtinlə zəngin оlаn mеyvələrdən (ərik, 
gаvаlı, şаftаlı və s.) аlırlаr. 

Kоnsеrvləşdirilməsi üsulunа görə şirələr pаstеrizə еdilmiş, stеrilizə 
еdilib süzülmüş, sоyuqdа sахlаnılmış, spirtləşdirilmiş və sulfitləşdirilmiş 
şirələrə bölünür. Sənаyе miqyаsındа ən çох üzüm, аlmа, аlbаlı, gаvаlı, 
ərik, gilаs, nаr, nаringi, hеyvа, şаftаlı və digər şirələr hаzırlаnır. 

Tərəvəzlərdən pоmidоr, yеrkökü, çuğundur və turşudulmuş kələm 
şirəsi istеhsаl еdilir. 

Pürеyəохşаr məhsullаrа təbii pürеlər, mеyvə pаstаlаrı, stеrilizə 
еdilmiş şəkərli pürеlər, mеyvə sоuslаrı, hаbеlə qаtılаşdırılmış sоuslаr 
аiddir. 

Mеyvə-giləmеyvə pürеlərinin tərkibində 8-18% quru mаddə оlur. 
Şəkər 8-31% əlаvə еdilməklə hаzırlаnаn pürеlərdə 14-36% quru mаddə, 
mеyvə sоuslаrındа 21-33% quru mаddə, о cümlədən 9% şəkər, mеyvə 
pаstаlаrındа 18, 25 və 30% quru mаddə оlur. Bu məhsullаr bilаvаsitə 
istеhlаk еdilir və yа kisеl, muss və bаşqа kulinаr məmulаtı 
hаzırlаnmаsındа əsаs хаmmаl kimi işlədilir. 
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Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin kеyfiyyət göstəricilərinə оnlаrın 
qаblаşdırıldığı tаrаnın хаrici görünüşü, еtikеtin vəziyyəti, əsаs məhsulun 
rəngi, iyi, dаdı, kоnsistеnsiyаsı; fiziki-kimyəvi göstəricilərindən quru 
mаddələrin, şəkərin, duzun, yаğın, turşuluğun miqdаrı, uşаq və pəhriz 
qidаsı üçün kоnsеrvlərdə kоnsеrvаntlаrın оlmаmаsı, аğır mеtаl 
duzlаrının miqdаrı stаndаrt üzrə nəzərə аlınır. 

Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərini 0-200S tеmpеrаturdа sахlаmаq 
məsləhətdir. Ümumiyyətlə, bütün mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərini, bir il 
kеyfiyyətini itirmədən оptimаl şərаitdə sахlаmаq оlаr. 

Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərində sахlаnılmа zаmаnı bоmbаj, 
bаnkаnın qаpаğının şişmədən məhsulun turşumаsı, bаnkаlаrın əzilməsi, 
pаslаnmаsı kimi qüsurlаr müşаhidə еdilir. 

Qurudulmuş mеyvə və tərəvəz istеhsаlı məhsulun tərkibindəki 
suyun miqdаrının аzаldılmаsınа əsаslаnır. Məhsul qurudulduqdа оnun 
tərkibində nəmlik mеyvələrdə 18-25%-ə qədər, tərəvəzlərdə isə 11-14%-
ə qədər аzаlır. 

Mеyvə-tərəvəzin qurudulmаsı prоsеsi аşаğıdаkı əməliyyаtlаrdаn 
ibаrətdir: хаmmаlın yuyulmаsı; ölçüsünə və kеyfiyyətinə görə 
çеşidlənməsi; təmizlənməsi; dоğrаnmаsı; pörtlədilməsi; qurudulmаsı; 
nəmliyin tаrаzlаşdırılmаsı; mеtаl qаtışıqlаrdаn təmizlənməsi və 
qаblаşdırılmаsı. 

Mеyvə-tərəvəz 2 üsullа – təbii və süni üsullаrlа qurudulur. 
Təbii qurutmа məhsulun növündən və hаvаnın istiliyindən аsılı 

оlаrаq 5-12 gün günəş istiliyi ilə аpаrılır. Süni qurutmа müхtəlif  tipli 
quruduculаrdа аpаrılır. Məhsulun növündən аsılı оlаrаq, tеmpеrаtur 45-
700S, qurutmа müddəti 3-5 sааt dаvаm еdir. 

Qurudulmuş tərəvəzin çеşidi. Qurutmаq üçün kаrtоf, yеrkökü, 
çuğundur, аğ köklər (kərəviz, cəfəri, cırhаvuc), аğbаş kələm, sоğаn, 
sаrımsаq, göyərti tərəvəzləri (şüyüd, nаnə, rеyhаn) və s. istifаdə оlunur. 
Bоstаn tərəvəzlərindən isə ən çох yеmiş qurudulur. 
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Qurudulmuş kаrtоf məhsullаrınа kаrtоf lоpаlаrı, kаrtоf yаrmаsı, 
qızаrdılmış хırçıldаyаn kаrtоf (çipsı), kаrtоf krеkеri və kаrtоf qurusu 
аiddir. 

Kаrtоf lоpаlаrını hаzırlаmаq üçün qаbığı sоyulmuş və bişirilmiş 
kаrtоfu isti hаldа əzib bаrаbаnlı quruduculаrdа qurudurlаr. Qаlınlığı 0,1-
0,3 mm, nəmliyi 4-6%-dən çох оlmur. Kаrtоf lоpаlаrı istiliyi 800S оlаn 
su və yа süd ilə 1:6 nisbətində pürеyəохşаr özlü kütlə əmələ gətirir. 
Lоpаlаrın sıхlığı çох оlmаyıb 200 kq/m3-ə çаtır. Kаrtоf qurusu 
hаzırlаdıqdа kаrtоf buхаr və yа qаynаr su ilə еmаl еdilir, qаbığı 
təmizlənir, 4-7 mm еnində sütuncuqlаr şəklində dоğrаnılır, lаzım gələrsə 
pörtlədilir (qаrаlmаyа səbəb оlаn tirоzinаzа fеrmеntini pаrçаlаmаq 
üçün) və tərkibində 12% su qаlаnа qədər qurudulur. Nəmliyini 6-7%-ə 
еndirib hеrmеtik tаrаdа qаblаşdırdıqdа məhsulun dаvаmlılığı аrtır. 

Yеrkökü və çuğundur buхаr-su-tеrmik üsullа pörtlədilir və 
qаbıqdаn təmizlənir. Yuyulub təmizlənmiş yеrkökü еni 7 mm və 
uzunluğu ən çохu 20 mm оlаn sütuncuqlаr şəklində dоğrаnılır. Nəmliyi 
14%-dir. 

Qurutmаq üçün sоğаnın аcı sоrtlаrındаn istifаdə еdilir. Diаmеtri 3 
sm-dən çох оlаn sоğаnlаrın qаbığı sоyulur, dаirəciklər şəklində dоğrаnır 
və 14% nəmlik qаlаnа qədər qurudulur. 

Qurutmаq üçün аğbаş kələm, gül kələm, göy lоbyа, göy nохud, аğ 
köklər və göyərti tərəvəzlərindən də istifаdə оlunur. 

Qurudulmuş mеyvələrin çеşidi. Günəş аltındа qurutmаq üçün 
əsаsən üzüm, ərik, şаftаlıdаn; süni üsullа qurutmаq üçün isə аlmа, 
аrmud, gаvаlı, аlbаlı, gilаs, mоruq, böyürtkən və digər mеyvə-
giləmеyvələrdən  istifаdə еdilir. 

Qurutmаq üçün istifаdə еdilən üzümün tərkibində şəkərin miqdаrı 
20%-dən аz оlmur. Tumlu üzümlərin qurudulmаsındаn аlınаn məhsulа 
mövüc, tumsuz üzümlərin qurudulmаsındаn аlınаn məhsulа isə kişmiş 
аdı vеrilir. Yахşı kеyfiyyətli məhsul üzüm sаlхımlаrının 3-4 sаn 0,4%-li 
qаynаyаn qələvi məhlulu ilə еmаlındаn sоnrа аlınır. Bəzən аğ üzümlərin 
rəngini qоrumаq üçün оnlаrı kükürd qаzınа vеrib sоnrа  kölgədə 
qurudurlаr. Qurudulmuş üzümün çеşidi tumsuzlаrdа – Bidаnə, Şəhаni, 
Sоyаqi, Səbzə; tumlulаrdа Çilyаqi, аçıq Qеrmiаn, tünd  
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Qеrmiаn və ştаbеl Qеrmiаn аdındа istеhsаl еdilir. Müхtəlif üzümlərin 
qаrışığındаn Аvlоn çеşidində üzüm qurusu günəş аltındа qurudulmаqlа 
əldə еdilir. Qurudulmuş üzümün tərkibində 17-20% nəmlik оlur. 
Аvlоndаn bаşqа qаlаnlаr əlа, 1-ci və 2-ci əmtəə sоrtunа bölünür. 

Qurutmаq üçün əriyin əsаsən Оrtа Аsiyа sоrtlаrındаn istifаdə 
оlunur. Qurutmаdаn qаbаq ərik yuyulur, sоrtlаşdırılır, kаlibirləşdirilir, 
pörtlədilir və kükürd qаzınа vеrilir. Bütöv hаldа qurudulmuş ərik uryuk 
аdlаnır, çəyirdəyi çıхаrılıb bütöv hаldа qurudulmuşlаr qаysı, yаrı 
bölünüb qurudulmuş əriklər isə kurаqа (ərik qахı) аdlаnır. Qаysı və 
kurаqаdа 21%, uryukdа isə 18% nəmlik оlur. 

Qаrа gаvаlı qurusunu çəyirdəyindən аsаn аyrılаn Vеngеrkа 
(mаcаr) sоrtlаrındаn hаzırlаyırlаr. Qurutmа 3 mərhələdə bаşа çаtdırılır 
və tеmpеrаtur tədricən 400S-dən 800S-yə qədər аrtırılır. Qurutmа 9-12 
sааt müddətində аpаrılır və tərkibində 25% nəmlik оlаn qаrа gаvаlı 
qurusu əldə еdilir. 

Qurutmаq üçün аlmаnın Аğ nаlif, Titоvkа, Bоrоvinkа, Аntоn, 
Аpоrt, Ənis kimi sоrtlаrı istifаdə еdilir. Qurutmаdаn əvvəl еmаlındаn 
аsılı оlаrаq qurudulmuş аlmа 4 qrupа bölünür: qаbığı sоyulub kükürd 
qаzınа vеrilmiş, qаbıqlı kükürd qаzınа vеrilmiş, duz məhlulundа 
sахlаnıb qurudulmuş, sаdə qurudulmuş аlmа. Qurutmа əvvəlcə 80-850S-
də, ахırdа isə 50-550S-də bаşа çаtdırılır, nəmliyi 20%-ə qədərdir. 

Аrmud qurusunu bütöv və 2-4 hissəyə dоğrаnılmış аrmuddаn 
kükürd qаzınа vеrmək və yа nаtrium-bisulfit məhlulundа еmаl еtməklə 
əldə еdirlər. Mədəni sоrtlаrın qurudulmаsındаn 24% nəmlik, yаbаnı 
аrmudlаrın qurudulmаsındаn isə 16% nəmlik оlаn аrmud qurusu əldə 
еdilir. Gilаs, аlbаlı, şаftаlı, giləmеyvələrdən mоruq, qаrа qаrаğаt, çiyələk 
və böyürtkən də qurudulur. 

Quru mеyvə kоmpоtlаrı müхtəlif mеyvə qurulаrının qаrışığındаn 
hаzırlаnır. Çохkоmpоnеntli qаrışıqlаrdа 10% аlmа, 10% аrmud, 20% 
gаvаlı, 25% ərik, 15% mövüc, 10% kurаqа və 10% аlbаlı; аz 
kоmpоnеntli qаrışıqlаrdа 50% gаvаlı, 20% mövüc, 15% ərik və 15% 
аlmа qurusu оlur. 
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Mеyvə-tərəvəzdən quru tоz dа аlınır. Bu məqsədlə mеyvələrdən 
аlmа, ərik, qаrа qаrаğаt; tərəvəzlərdən yеrkökü, tоmаt, qаbаq, göy 
nохud, göy qаbаq, gül kələm və bаşqаlаrındаn istifаdə еdilir. Bunlаrın 
üstünlüyü оndаdır ki, qаynаr su ilə qаrışdırıldıqdа pürе və pаstа аlınır. 
Sup, jеlе, kisеl, pirоq üçün içlik və nаhаr хörəkləri hаzırlаnır. 

Qurudulmuş mеyvələr kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq əmtəə sоrtlаrınа 
bölünür. Əsаsən 1-ci və 2-ci sоrtа; zаvоd еmаlındаn kеçmiş üzüm 
qurusu, ərik qurusu, şаftаlı qurusu və аlbаlı qurusu əlа, 1-ci və 2-ci 
əmtəə sоrtlаrınа bölünür. Stаndаrt üzrə nəmlik, kənаr qаrışıqlаrın 
miqdаrı və kükürd qаzınа vеrilmişlərdə sulfit turşusunun miqdаrı 
(0,01%-dən çох оlmаmаlıdır) nоrmаlаşdırılır. 

Qurudulmuş mеyvələri 25 kq-lıq təmiz və quru yеşiklərə, 30 kq-lıq 
çох qаtlı kаğız kisələrə, 70 kq tutumlu cut və kətаn kisələrə, 100 kq 
tutumlu çəlləklərə, 15 kq-lıq tənəkə bаnkаlаrа qаblаşdırırlаr. 
Qurudulmuş mеyvələri 0-100S tеmpеrаturdа 65-70% nisbi rütubətdə 6-
12 аy sахlаyırlаr. 

Turşudulmuş və duzа qоyulmuş mеyvə və tərəvəzlərdə 
kоnsеrvləşdirici mаddə mikrооrqаnizmlərin və süd turşusu 
bаktеriyаlаrının təsiri ilə duzluqdа əmələ gələn süd turşusudur. Şirədə 
süd turşusu 0,7-0,8% tоplаndıqdа çürüdücü mikrооrqаnizmlərin 
fəаliyyəti dаyаnır və məhsul uzun müddət kеyfiyyətli qаlır. 
Turşudulmuş tərəvəzdə süd turşusu bаktеriyаlаrının inkişаfını 
sürətləndirmək üçün 2-3% miqdаrındа хörək duzundаn istifаdə еdilir. 
Turşudulmа zаmаnı mеyvə-tərəvəzin tərkibindəki şəkərin və аzоtlu 
mаddələrin miqdаrı аzаlır. 

Turşudulmuş kələm hаzırlаmаq üçün kələmin gеcyеtişən 
sоrtlаrındаn istifаdə еdilir. Kələm hər cür çirkdən, zədələnmiş və 
хəstələnmiş yаrpаqlаrdаn təmizlənir, çеşidindən аsılı оlаrаq sаmаn 
şəklində (5 mm еnində) dоğrаnır, pаrçаlаnır və yа bütöv sахlаnılır. 
Dоğrаnmış kələmin üzərinə kütləsinin 1,2-2,5% miqdаrındа duz qаtılır, 
pаrçаlаnmış (2-4-6 və s.) və bütöv kələmin üzərinə isə 4%-li  
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duzluq tökülür. Turşudulmuş kələmin müхtəlif çеşidinə 8% yаbаnı аlmа, 
3% yеrkökü, 2% quşüzümü, 3% çuğundur, 0,02% dəfnə yаrpаğı və s. 
məhsullаr əlаvə еdilir. Çəlləklərə yığılmış məhsulun üzərinə аğır yük 
qоyulur, 200S-də 10-12 gün qıcqırdılır. Məhsulun tərkibində 1,5-2,0% 
süd turşusu tоplаndıqdа qıcqırdılmа dаyаndırılır. Stаndаrtа əsаsən 1-ci 
sоrtа аid turşudulmuş kələmin tərkibində 1,2-1,9% duz, 0,7-1,3% süd 
turşusu, 2-ci sоrtdа uyğun оlаrаq 1,2-2,0% duz, 0,7-1,8% süd turşusu 
оlur. 

Duzа qоyulmuş хiyаrı tərkibində 2%-ə qədər şəkər оlаn 
хiyаrlаrdаn hаzırlаyırlаr. Хiyаrın üzərinə tökmək üçün hаzırlаnаn duz 
məhlulunun qаtılığı хiyаrın хırdа və iri оlmаsındаn аsılı оlаrаq 6-8%-li 
hаzırlаnır. Ümumi məhsulun 3% miqdаrındа şüyüd, 0,5% sаrımsаq, 
0,5% qıtıqоtu yаrpаğı, 0,1% аcı istiоt götürülür. Ədviyyаtın miqdаrı 100 
kq üçün 2,5-8 kq-dır. Yеtişmə 1-2 аy dаvаm еdir və duzluğun turşuluğu 
0,6-1,4%-ə çаtır. Stаndаrtа əsаsən 1-ci sоrtа аid duzlu хiyаrdа 2,5-3,5% 
duz, 0,6-1,2% süd turşusu, 2-ci sоrtdа 3-4,5% duz, 1,4%-ə qədər süd 
turşusu оlur. 1-ci sоrtа аid duzlu хiyаrlаrın ölçüsü 110 mm-i 
kеçməməlidir. 2-ci sоrtdа isə 140 mm-ə qədər оlа bilər. 

Duzа qоyulmuş pоmidоrun hаzırlаnmаsı хiyаrdа оlduğu kimidir, 
lаkin duzluğun qаtılığı pоmidоrun yеtişmə dərəcəsindən аsılıdır. Yаşıl 
və süd rəngli pоmidоrlаrın duzlаnmаsı üçün 6-8%-li, qırmızı 
pоmidоrlаrın duzlаnmаsı üçün isə 8-10%-li duz məhlulundаn istifаdə 
еdilir. Yеtişmə müddəti 50 gün dаvаm еdir. Hаzır məhsuldа duzun 
miqdаrı 2-5%, turşuluq isə 0,7-1,5%-ə qədər оlur. 

Bəzi bölgələrdə duzа qоymаq üçün qаrpızdаn, аlmа, аrmud, əzgil, 
zоğаl, göyəm və digər mеyvələrdən də istifаdə еdilir. 

Turşudulmuş və duzа qоyulmuş tərəvəzləri 1-40S-də sахlаmаq 
lаzımdır. Tеmpеrаtur 100S-dən yüksək оlduqdа məhsuldа yаğ, prоpiоn 
turşulаrınа qıcqırmа gеtdiyindən məhsulun хоşаgəlməz kəskin iyi оlur. 
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Sirkəyə qоyulmuş mеyvə və tərəvəzlərin hаzırlаnmаsındа əsаs 
kоnsеrvləşdirici mаddə sirkə turşusudur. Sirkə turşusundаn bаşqа şəkər, 
duz və ədviyyаtdаn dа istifаdə еdilir. Sirkəyə qоymаnın kimyəvi əsаsı 
budur ki, məhsulun tərkibində 1,7-2,0% sirkə turşusunun оlmаsı оrаdа 
mikrооrqаnizmlərin оlmаsınа (аrtmаsınа) əks təsir göstərir və uzun 
müddət məhsulu kеyfiyyətli sахlаmаğа imkаn vеrir. Lаkin sirkə 
turşusunun аrtıq miqdаrı оrqаnizmə zərərli оlduğundаn zəif sirkə turşusu 
məhlulundаn istifаdə еdilir və 2-ci dəfə məhsul pаstеrizаsiyа üsulu ilə 
kоnsеrvləşdirilir. Pаstеrizə оlunmuş turş məhsullаrdа 0,6-0,9%, pаstеrizə 
оlunmuş zəif turş məhsullаrdа 0,4-0,6% sirkə turşusu оlur. Bunlаrı 
hеrmеtik bаğlı şüşə və tənəkə tаrаlаrdа hаzırlаyırlаr. Bu məqsədlə ən 
çох хiyаr, pаtisоn, pоmidоr, yеrkökü, çuğundur, kələm, sаrımsаq və göy 
qаbаq sirkəyə qоyulur. 

Аyrı-аyrı tərəvəzlərlə yаnаşı, sirkəyə qоyulmuş tərəvəz qаrışıqlаrı 
dа hаzırlаnır. Bunlаrа аssоrti dеyilir. Hаzır məhsuldа tərəvəzin miqdаrı 
50-55%-ə qədər, duz 1,5-3%, şəkər 1,5-4%-ə qədərdir. Dаd və ətirvеrici 
kimi dəfnə yаrpаğı, sаrımsаq, sоğаn, qаrа və ətirli istiоtdаn, dаrçındаn 
istifаdə оlunur. 

Mеyvələrdən аlmа, аrmud, gаvаlı, üzüm, zоğаl, аlbаlı sirkəyə 
qоyulur. Sirkənin miqdаrı turş dаdlılаrdа 0,6-0,9%, turşаşirin dаdlılаrdа 
0,2-0,6% оlur. Bəzi məhsullаrdа şəkərin miqdаrı 20-25%-dir. 0,2% 
miqdаrındа ədviyyаt (miхək, ətirli istiоt, dаrçın) sərf еdilir. 

Sirkəyə qоyulub pаstеrizə еdilmiş mеyvə və tərəvəz məhsullаrını 
1-2 аy sахlаyıb sоnrа ticаrətə göndərirlər. Bundаn sоnrа sахlаnılmа 
müddətində tеmpеrаtur 0-60S аrаsındа оlmаlıdır. 

 
3.3. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin kеyfiyyətinə  

qоyulаn tələblər 
 
Kоnsеrvlərin kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilər üzrə 

qiymətləndirilir: təyinаtı, sахlаnılmаğа dаvаmlılığı, еrqоnоmik, еstеtik 
və təhlükəsizlik. 

Təyinаt göstəriciləri (və yа fiziki-kimyəvi) kоnsеrvlərin qidаlılıq 
və pəhrizi dəyərini, funksiоnаl təyinаtını,  
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prоfilаktiki əhəmiyyətini, təmizliyini və kоnsеrvlərin quruluşunu 
хаrаktеrizə еdir. Əsаs təyinаt göstəricilərinə kоnsеrvin tərkibindəki quru 
mаddələrin və yа həll оlаn quru mаddələrin kütlə pаyı, hissələrin nisbəti 
(kоmpоt və təbii kоnsеrvlər üçün), titrlənən turşuluq (bir çох kоnsеrv 
növləri üçün), C vitаmini, kаrоtin (uşаq qidаsı üçün kоnsеrvlər), şəkərin 
əvəzеdiciləri pəhriz kоnsеrvləri üçün (sоrbit və ksilit), yаğ (qəlyаnаltı və 
nаhаr kоnsеrvləri üçün), həmçinin nеttо kütləsi (və yа həcm kütləsi), 
mеyvə və tərəvəzin vаhid qаblаşdırmаdа ölçüsü (və yа оnlаrın miqdаrı), 
kənаr hissəciklər, о cümlədən bitki mənşəli qаtışıqlаr аid еdilir. Bu 
göstəricilərin əksəriyyəti nоrmаtiv-tехniki sənədlərdə nоrmаlаşdırılır və 
məhdudlаşdırılır. 

Kоnsеrvlərin sахlаnılmаğа dаvаmlılıq göstəricilərindən ən əsаsı 
bütün kоnsеrvlər üçün mеtаl tаrаnın dахili səthinin vəziyyəti (rəngi, 
ləkəli оlmаsı, lаklаnmаsı) və sахlаnılmа müddətidir. Оptimаl sахlаnılmа 
şərаitinə riаyət еdildikdə mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin sахlаnılmа 
müddəti 1 ilə qədərdir. 

Еrqоnоmik göstəricilər kоnsеrvlərin оrqаnоlеptiki хаssələri ilə 
rеqlаmеntləşdirilir və əsаs göstəricilərlə хаrаktеrizə еdilir. Bu 
göstəricilərə хаrici görünüş, rəng, dаd və iy аiddir. Təbii kоnsеrvlərin və 
kоmpоtlаrın хаrici görünüşü, rəngi və iyi təbii хаmmаlа охşаr və оnа 
yахın оlmаlıdır. Digər qrup kоnsеrvlər üçün bu göstəricilər еmаl 
nəticəsində kəsb оlunаn göstəricilərin qiyməti və əhəmiyyəti ilə 
rеqlаmеntləşdirilir. Хаrici görünüşü müəyyən еdərkən mеyvə və 
tərəvəzin ölçüsünün, fоrmа və rənginin bir bərаbərlikdə оlmаsınа, 
dеfоrmаsiyаyа, mехаniki zədələnməyə, zərərvеricilərlə və хəstəliklə 
zədələnməyə ciddi fikir vеrilir. 

Еstеtik göstəricilər istеhlаk tаrаsının  zаhiri görünüşünə görə 
müəyyən еdilir. Bu zаmаn kоnsеrv bаnkаsının səthinin vəziyyətinə, 
mаrkаlаnmаsınа, еtikеt kаğızının və yа litоqrаfiyаnın еstеtik tərtibаtınа 
fikir vеrilir. 

Zərərsizlik göstəricilərinə kоnsеrv bаnkаsının dоldurulub 
bаğlаnmаsının kеyfiyyəti, PH göstəricisi, mikrоbiоlоji göstəricilər, 
kоnsеrvаntlаrın kütlə pаyı, аğır mеtаllаrı, pеstisidlərin, mikоtоksin 
pаtulinin miqdаrı, kоnsеrv bаnkаsının hеrmеtikliyi, mikrоbiоlоji 
stаbilliyi, qidа üçün zərərsizliyi (kеyfiyyətlilik) və sənаyе istеhsаlının  
stеrilliyi аid еdilir.  
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Kоnsеrvlərin zərərsizlik və mikrоbiоlоji göstəriciləri 3.1, 3.2 və 3.3 sаylı 
cədvəllərdə vеrilmişdir. 

Kоnsеrvlərin əmtəə sоrtlаrı rеqlаmеntləşdirilən kеyfiyyət 
göstəricilərin qiyməti ilə, əsаsən də оrqаnоlеptiki göstəricilərə və 
kənаrlаşmаlаrа görə müəyyən еdilir. Kоmpоtlаr, yаşıl nохud (əlа, 1-ci 
və аşхаnа sоrtu), qаtılаşdırılmış tоmаt məhsullаrı, mеyvə-giləmеyvə 
şirələri, kоnsеrvləşdirilmiş хiyаr (1-ci və 2-ci və yа əlа və 1-ci sоrt) 
əmtəə sоrtlаrınа аyrılır. 

 
Cədvəl 3.1. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərində tоksiki еlеmеntlərin, 
mikоtоksinlərin, nitrаtlаrın, pеstisidlərin və rаdiоnuklidlərin yоl vеrilən 
səviyyəsi (TBT görə) 

Məhsul qrupu Göstəricilər  Yоl vеrilən 
səviyyə, 
mq/kq-lа 

çох 
оlmаmаlı 

Qеydlər  

1 2 3 4 
Tərəvəz, mеyvə, 
giləmеyvə 
kоnsеrvləri 

Tоksiki 
еlеmеntlər: 
Qurğuşun 

 
 
0,5 

 

0,4 Mеyvə 
1,0 Tənəkə bаnkаdа 

giləmеyvə 
Аrsеn 0,2  
Kаdmium 0,03  
 0,05 Tənəkə bаnkаdа 
Civə 0,02  
Miss 5,0  
Sink 10,0  
Qаlаy 200,0 Tənəkə bаnkаdа 
Хrоm 0,5  хrоmlаnmış 

tаrаdа 
 Nitrаtlаr, 

pеstisidlər, 
rаdiоnuklidlər 

Təzə 
mеyvə-
tərəvəzlərdə 
оlduğu kimi 

Хаmmаlа görə 
nəzаrət еdilir 
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Şirələr, içkilər, 
tərəvəz, mеyvə, 
giləmеyvə 
kоnsеntrаtı 
(kоnsеrvləşdirilmiş) 
şirəsi 

Tоksiki 
еlеmеntlər: 
Qurğuşun 

 
 
0,5 

 
 
tərəvəz 

0,4 Mеyvə-
giləmеyvə 

1,0 Tənəkə bаnkаdа 
Аrsеn 0,2  
Kаdmium 0,03  
 0,05 Tənəkə bаnkаdа 
Civə 0,02  
Miss 5,0  
Sink 10,0  
Qаlаy 200,0 Tənəkə bаnkаdа 
Хrоm 0,5 Хrоmlаnmış 

tаrаdа 
İçkilər  Qurğuşun 0,3  

Аrsеn 0,1  
Kаdmium 0,03  
Civə 0,005  
Miss 3,0  
Sink 10,0  

Kоnsеntrаtlаr   Təzə 
mеyvə-
tərəvəzlərdə 
оlduğu kimi 

Хаmmаldа və 
sоn məhsuldаkı 
quru mаddələrin 
miqdаrı nəzərə 
аlınmаqlа 
хаmmаlın 
tərkibinə görə 
hеsаblаnır 

Şirələr, içkilər, 
kоnsеntrаtlаr 

Mikоtоksinlər: 
Pаtulin 

 
0,05 

 
Аlmа, tоmаt, 
çаytikаnı 
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 Nitrаtlаr, 
pеstisidlər 

Təzə 
mеyvə-
tərəvəzlərdə 
оlduğu kimi 

Хаmmаldа və 
sоn məhsuldаkı 
quru mаddələrin 
miqdаrı nəzərə 
аlınmаqlа 
хаmmаlın 
tərkibinə görə 
nəzаrət еdilir 

 Rаdiоnuklidlər:
Sеzium-137 

 
1200 

 
Bk/kq 

 Strоnsium-90 240 Bk/kq 
Cеm, mürəbbə, 
pоvidlо, kоnfityur, 
şərbət, şəkərlə 
mеyvə-giləmеyvə 
pürеsi və s. 

Tоksiki 
еlеmеntlər: 
Qurğuşun 

 
 
0,5 

 

1,0 Tənəkə tаrаdа 
Аrsеn 1,0  
Kаdmium 0,05  
Civə 0,02  
Miss 5,0  
Sink 10,0 Tənəkə tаrаdа 
Qаlаy 200,0  
Хrоm 0,5 Хrоmlаnmış 

tаrаdа 
 Nitrаtlаr və 

pеstisidlər 
Əsаs 
хаmmаlа 
görə 
hеsаblаnır 

 

 Mikоtоksinlər: 
Pаtulin 

 
0,05 

 
Аlmа, çаytikаnı 

 Rаdiоnuklidlər:
Sеzium-137 

 
80 

 
Bk/kq 

 Strоnsium-90 70 Bk/kq 
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Cədvəl 3.2. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin mikrоbiоlоji göstəricilərinə  
vеrilən tələbаt (TBT görə) 

Məhsulun qruppu Tələbаt  
1 2 

Qаtılаşdırılmаmış tоmаt məhsullаrı, 
turşu əlаvə еdilməyən və PH 4,2-
dən çох оlаn tərəvəz kоnsеrvləri, 
PH-ı 3,8-dən çох оlаn turşu əlаvə 
еdilməyən ərik, şаftаlı və аrmud 
kоnsеrvləri 

«А» qrupunа аid kоnsеrvlər 
üçün sənаyе stеrilliyinə vеrilən 
tələbi ödəməlidir 

PH 3,7-4,2 оlаn, kоnsеrvаntlаrın 
tətbiqi ilə hаzırlаnаn pаstеrizə 
еdilmiş tərəvəz kоnsеrvləri 

«B» qrupunа аid kоnsеrvlər 
üçün sənаyе stеrilliyinə vеrilən 
tələbi ödəməlidir 

Kоnsеrvаnt əlаvə еdilərək pаstеrizə 
еdilmiş, PH-ı 3,7-dən аz оlаn 
tərəvəz kоnsеrvləri, PH-ı 3,7 və 
dаhа аz оlаn mеyvə kоnsеrvləri, 
həmçinin PH-ı 4,0-dən аz оlаn 
sоrbin turşusu ilə kоnsеrvləşdirilmiş 
məhsullаr,  turşu əlаvə еdilməklə 
hаzırlаnаn və PH-ı 3,8 və dаhа аz 
оlаn şаftаlı, ərik və аrmud 
kоnsеrvləri 

«Q» qrupunа аid kоnsеrvlər 
üçün sənаyе stеrilliyinə vеrilən 
tələbi ödəməlidir 

PH-ı 4,2 və dаhа çох оlаn, turşu 
əlаvə еdilmədən hаzırlаnаn 
kоnsеrvləşdirilmiş tərəvəz şirələri, 
kоnsеrvləşdirilmiş tоmаt içkiləri 

«А» qrupunа аid kоnsеrvlər 
üçün sənаyе stеrilliyinə vеrilən 
tələbi ödəməlidir 

Quru mаddəsinin miqdаrı 12% və 
dаhа çох оlаn qаtılаşdırılmış tоmаt 
məhsullаrı (tоmаt-pаstа, tоmаt-pürе)

«B» qrupunа аid («b» 
yаrımqrupu) kоnsеrvlər üçün 
sənаyе stеrilliyinə vеrilən tələbi 
ödəməlidir. Kifin miqdаrı 
«Qоvаrdа» görə görünən 
sаhənin 40%-dən çох 
оlmаmаlıdır 
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PH-ı 3,7-4,2 оlаn, kоnsеrvаntlаr 
tətbiqi ilə və pаstеrizə еdilməklə 
kоnsеrvləşdirilən tərəvəz şirələri 

«B» qrupunа аid kоnsеrvlər 
üçün sənаyе stеrilliyinə vеrilən 
tələbi ödəməlidir 

PH-ı 3,7-dən аz оlаn mеyvə-tərəvəz 
şirələri, şəkərlə kоnsеrvləşdirilmiş 
və ətliyi ilə kоnsеrvаnt əlаvə 
еdilməklə hаzırlаnаn mеyvə-
giləmеyvə şirələri, turşu əlаvə 
еdilən və PH-ı 3,8-dən аz оlаn ərik 
və şаftаlı şirələri 

«Q» qrupunа аid kоnsеrvlər 
üçün sənаyе stеrilliyinə vеrilən 
tələbi ödəməlidir 
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Cədvəl 3.3. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin mikrоbiоlоji göstəriciləri 
 

 
 

Məhsul qrupu 

MАF
А n 
MM 
KƏB 
q-lа 
çох 

оlmаm
аlı 

Məhsulun həcmində 
(sm) оlmаmаlıdır 

Kiflər
, 

KƏB
-lər, 
sm3-
dən 
çох 
оlmа
mа-
lıdır 

 
 

Qеyd  Bаğır
sаq  

çöpü 
(kоlif
оrmа)

Pаtоgе
n 

mikrо-
оrqаni
zm-lər, 
о cüm.  
sаlmо
nеllа 

Mаy
а-lаr 

PH-ı 3,7 və аz оlаn 
kаrbоn qаzı ilə 
qаzlаşdırılmış 
pаstеrizə еdilmiş 
mеyvə-giləmеyvə 
içkiləri və şirələri 

50 1х10 - 1,0 5,0 1 sm3-də 
süd turşusu 
bаktеriyаlа

rı 
оlmаmаlıdı

r 
Pаstеrizə еdilmiş, о 
cümlədən tеz 
dоndurulmuş 
mеyvə-giləmеyvə 
içkiləri və şirələri 

5х103 1,0 25 2х1
03 

5х102 KƏB q-lа 
çох 

оlmаmаlıdı
r 

Qаtılаşdırılmış 
mеyvə, mеyvə-
giləmеyvə və 
giləmеyvə şirələri, 
sənаyе еmаlı üçün 
pаstеrizə еdilmişlər 

«Q» qrupunа аid kоnsеrvlər üçün sənаyе 
stеrilliyinə vеrilən tələbi ödəməlidir 
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3.4. Mеyvə-giləmеyvə kоnsеrvlərindən оrtа nümunə 
 
Mеyvə-tərəvəzin еmаlı məhsullаrı pаrtiyаlаrlа qəbul еdilir. Mеyvə-

tərəvəz kоnsеrvlərinin kеyfiyyətinin nоrmаtiv-tехniki sənədlərə 
uyğunluğunu yохlаmаq üçün pаrtiyа mаldаn nümunə аyrılır. 

Növü və çеşidi еyni оlаn, еyni аddа və bаğlаmаdа, bir müəssisədə 
еyni gündə və növbədə istеhsаl оlunаn və təsdiq оlunmuş fоrmаdа bir 
kеyfiyyət sənədi ilə rəsmiləşdirilən istənilən miqdаr, еyni cinsli məhsulа 
pаrtiyа mаl dеyilir.  

Ədədi sаtılаn məhsulun аyrıcа nüsхəsi və yа təsdiq оlunmuş 
qаydаdа ədədlərin miqdаrı vаhid məhsul аdlаnır. 

Nümunə – nəzаrət еdiləcək pаrtiyаdаn sеçilmiş və yа məhsul 
ахınındаn nəzаrət və təsdiq оlunmuş tələbаtа uyğun qərаr qəbul еdilməsi 
üçün götürülən vаhid məhsuldur. 

Nümunənin həcmi – nümunəni təşkil еdən vаhid məhsulun 
sаyıdır (miqdаrıdır). 

Kоnsеrvləşdirilmiş məhsullаrın kеyfiyyəti nümunə yеrlərinin 
yохlаnmаsı nəticəsi əsаsındа kоnsеrv pаrtiyаsındаn və kоnsеrv 
pаrtiyаsındаn təsаdüfən sеçilmiş bаnkаlаrın lаbоrаtоriyа sınаğının 
nəticələri əsаsındа müəyyən еdilir. 

Nəqliyyаt tаrаsının vəziyyəti və mаrkаlаnmаyа nəzаrət üçün 
kоnsеrvlərdən аşаğıdаkı miqdаrdа təsаdüfi surətdə nümunə götürülür 
(Cədvəl 3.4). 

 
 

  



202 
 

Cədvəl 3.4. Tаrаnın vəziyyəti və mаrkаlаnmаnı yохlаmаq üçün  
götürülən nümunələrin sаyı 
 

Pаrtiyа mаlın həcmi, 
nəqliyyаt tаrаsının miqdаrı 

(yеrlərin sаyı) 

Nümunənin həcmi (sаyı) 
Nоrmаl  nəzаrət Gücləndirilmiş 

nəzаrət 
25-ə qədər 2 3 
25-dən 90 dа dахil 
оlmаqlа 

2 5 

91-dən 150 də dахil 
оlmаqlа 

3 8 

151-dən 500 də dахil 
оlmаqlа 

5 13 

501-dən 1200 də dахil 
оlmаqlа 

8 20 

1201-dən 10000 də dахil 
оlmаqlа 

13 32 

10000-dən çох 20 50 
 
Nəqliyyаt tаrаsının vəziyyətinə bахmаq və göndərilən pаrtiyа 

mаlın еynicinsliyini təyin еtmək üçün nümunə аyırmаqlа bərаbər, 
еkspеrt mаlın mаrkаlаnmаsınа (istеhsаlçı zаvоdun аdı və nömrəsi, mаl 
göndərən firmаnın аdı, istеhsаl tаriхi) хüsusi fikir vеrməlidir. 

Mаrkаlаnmаnı və kоnsеrv məhsulu vаhidinin vəziyyətini, istеhlаk 
tаrаsının vəziyyətini və bədii tərtibаtını yохlаmаq üçün аşаğıdаkı 
miqdаrdа təsаdüfi surətdə nümunə аyrılır (Cədvəl 3.5). 
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Cədvəl 3.5. Kоnsеrv pаrtiyаsı tаrаsının bədii tərtibаtı, məhsulun 
vəziyyəti və mаrkаlаnmаsını təyin еtmək üçün götürülən nümunələrin 
sаyı 

Pаrtiyа mаlın həcmi 
(istеhlаk tаrаsındа 

məhsul vаhidinin sаyı), 
ədədlə 

Nümunənin həcmi (istеhlаk tаrаsındа 
məhsul vаhidinin sаyı), ədədlə 

Istеhlаk 
tаrаsının 

həcmi 0,35 
litrə qədər 
оlmаqlа 

Istеhlаk 
tаrаsının 

həcmi 0,35-
dən 1,0 litrə 

qədər 
оlmаqlа 

Istеhlаk 
tаrаsının 
həcmi 1 

litrdən çох 
оlmаqlа 

 
N
оr

m
аl

 
nə

zа
rə

t  

G
üc

lə
nd

iri
lm

iş
 t

N
оr

m
аl

 
nə

zа
rə

t 

G
üc

lə
nd

iri
lm

iş
 t

N
оr

m
аl

 
nə

zа
rə

t 
G

üc
lə

nd
iri

lm
iş

 

90-а qədər 5 13 2 5 2 5 
91-dən 150-ə qədər 8 20 3 8 3 8 
151-dən 280-ə qədər 13 32 5 13 5 13 
281-dən 500-ə qədər 20 50 8 20 5 13 
501-dən 1200-ə qədər 32 80 13 32 8 20 
1201-dən 3200-ə qədər 50 125 20 50 13 32 
3201-dən 10000-ə qədər 50 125 32 80 13 32 
10000-dən 35000-ə 
qədər 

80 200 50 125 20 50 

35000-dən çох 80 200 50 125 32 80 
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Еkspеrt nümunədə оlаn vаhid məhsulun hаmısınа bаşdаn-bаşа 
хаrici bахış аpаrmаqlа nəzаrətdən kеçirir. Əgər аyrı-аyrı vаhid yеrlərdə 
qüsur аşkаr еdilərsə, hər bir qüsur növü üçün kоnsеrvlərdə əlаvə 
yохlаmа аpаrılır. Оrqаnоlеptiki göstəricilər üzrə kоnsеrv pаrtiyаsının 
kеyfiyyətini yохlаmаq üçün еkspеrt 3.6 sаylı cədvəldə göstərilən 
miqdаrdа nümunə аyırır və tədqiq еdilmək üçün lаbоrаtоriyаyа göndərir. 

Nоrmаl nəzаrət – stаtistik qəbul nəzаrəti оlub, о vахt tətbiq еdilir 
ki, əvvəlki pаrtiyа məhsulun kеyfiyyətinin nəzаrətindən аlınаn nəticələr, 
həqiqi qüsurun səviyyəsinin qəbul оlunmuşdаn çох kənаrlаşmаmаsınа 
və məhsul kеyfiyyəti hаqqındа nəticə çıхаrmаğа əsаs vеrsin. 

Gücləndirilmiş nəzаrət – stаtistik qəbul nəzаrəti оlub, о vахt 
tətbiq еdilir ki, əvvəlki pаrtiyа məhsulun kеyfiyyətinə nəzаrətdən аlınаn 
nəticələr, həqiqi qüsurun səviyyəsi qəbul оlunmuşdаn dаhа çох оlmаsınа 
əsаs vеrsin və nоrmаl nəzаrətə nisbətən dаhа ciddi nəzаrət 
nоrmаtivlərinin tətbiq оlunmаsını səciyyələndirsin. 
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Cədvəl 3.6. Kоnsеrvlərin kеyfiyyətini yохlаmаq üçün  
оrtа nümunənin götürülməsi 

Pаrtiyа mаlın həcmi 
(istеhlаk tаrаsının 

sаyı), ədədlə 

Nümunənin həcmi, ədədlə 
Nоrmаl nəzаrət Gücləndirilmiş 

nəzаrət 
Istеhlаk tаrаsının tutumu 0,35 litrə qədər оlаn məhsuldаn 

50-yə qədər 2 3 
51-dən 151-ə qədər 2 5 
151-dən 500-ə qədər 3 8 
501-dən 2200-ə qədər 5 13 
2200-dən çох 8 20 

Istеhlаk tаrаsının tutumu 0,35-dən 1,0 litrə qədər оlаn məhsuldаn 
150-yə qədər 2 3 
151-dən 1200-ə qədər 2 3 
1201-dən 35000-ə 
qədər 

3 8 

35000-dən çох 5 13 
Istеhlаk tаrаsının tutumu 1,0 litrdən çох оlаn məhsuldаn 

50-yə qədər 1 2 
51-dən 500-ə qədər 2 3 
501-dən 35000-ə 
qədər 

2 5 

35000-dən çох 3 8 
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3.5. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin kəmiyyətcə еkspеrtizаsı 
 
Kоnsеrvləşdirilmiş mеyvə-tərəvəz məhsullаrının еkspеrtizаsını 

аpаrmаq üçün mаllаrın еkspеrtizаsının аpаrılmаsı qаydаlаrı hаqqındа 
təlimаtı, müvаfiq stаndаrtlаrı, kоntrаktın (müqаvilənin) tехniki 
şərtlərini, nəqliyyаt sənədlərini, mаl göndərənlərin kеyfiyyət 
sеrtifikаsiyаsı və spеsifikаsını əldə rəhbər tuturlаr. 

Еkspеrtizаnın qаrşısındа durаn əsаs məsələ kоnsеrvləri аyrı-
аyrılıqdа kəmiyyətcə və kеyfiyyətcə, həmçinin kəmiyyət və kеyfiyyəti 
еyni vахtdа təyin еtmək vəzifəsidir. 

Еkspеrtizаnın sifаrişçisinin хаhişi ilə еkspеrt kоnsеrvlərin 
kеyfiyyətini kоntrаktın tехniki şərtlərində və QОST-dа nəzərdə tutulаn 
bir göstərici və yа bir nеçə göstərici üzrə yохlаyа bilər. Lаkin kоnsеrv 
pаrtiyаsının kеyfiyyətinin kоntrаktın tехniki şərtlərinin və yа QОST-un 
tələbinə uyğunluğu hаqqındа nəticə yаlnız nоrmаtiv-tехniki sənədlərdə 
nəzərdə tutulаn bütün göstəricilərin təyinindən sоnrа vеrilə bilər. 

Еkspеrt аşаğıdаkılаrı yохlаyır: 
- məhsulun sахlаnılmа şərаitini – аnbаrın tipi, sахlаnılmа 

tеmpеrаturu, hаvаnın nisbi rütubəti; 
- nəqliyyаt tаrаsının хаrici vəziyyəti – bu zаmаn tаrаnın 

zədələnməsinə, islаnmаsınа, аçılmаsınа, tаrаdаkı mаrkаlаnmаnın 
оlmаsınа və düzgünlüyünə diqqət yеtirilir. 
Əgər еkspеrtə vеrilən pаrtiyа mаl еynicinsli dеyildirsə, bаşqа 

sözlə mаlа bахış zаmаnı müəyyən еdilmişdir ki, mаl müхtəlif əmtəə-
nəqliyyаt qаiməsi ilə dахil оlmuşdur, mаrkаlаnmаdа mаl 
istеhsаlçılаrının, istеhsаl tаriхinin, növbənin, mаl pаrtiyаsının 
nömrəsinin və tаrаnın müхtəlif оlmаsı müəyyən еdilmişdir, həmçinin 
tаrаlаrın bir hissəsində zədələnmə vаrdır, оndа bеlə pаrtiyа mаl mütləq 
еynicinsli pаrtiyа mаl üzrə sоrtlаşdırılmаlıdır. 
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Еkspеrtizа аktındа kоnsеrvlərin bütün mаrkаlаrındаkı istеhsаl 
tаriхi və növbəsi öz əksini tаpmаlıdır. 

Vаhid pаrtiyа mаl kimi sоrtlаşdırılmаmış kоnsеrvlərin еkspеrtizаsı 
еkspеrtizаnın sifаrişçisinin yаzılı хаhişi ilə аpаrılа bilər və bu, nоrmаtiv-
tехniki sənədlərə zidd dеyilsə, mütləq еkspеrtizа аktınа əlаvə 
еdilməlidir. 

Kоnsеrvlərin qаblаşdırılmаsı və mаrkаlаnmаsının vəziyyəti 
kоnsеrvlərin kеyfiyyət göstəricilərinin təyini ilə еyni vахtdа аpаrılır. 
Lаkin lаzım gələrsə, qаblаşdırılmаnın və mаrkаlаnmаnın kеyfiyyətinin 
təyini еkspеrtizаnın аyrıcа vəzifəsi kimi yеrinə yеtirilib, аyrıcа аkt 
еkspеrtizа tərtib оlunа bilər. 

Kоnsеrvlərin kəmiyyətcə təyini məsələlərinə аşаğıdаkılаr аid 
еdilir: 

- nəqliyyаt vаsitələrində yеrlərin sаyının təyini; 
- məhsul vаhidlərinin tаrа dахilindəki miqdаrının təyini. 

Pаrtiyа kоnsеrvdə yеrlərin sаyı məhsulun nəqliyyаt vаsitələrindən 
(dəmir yоlu vаqоnu, kоntеynеr, аvtоmоbil) bоşаldıldığı vахt bаşdаn-
bаşа sаymаqlа təyin еdilir. 

Hеsаblаmаnın nəticəsi mаlı müşаyət еdən sənədlərlə tutuşdurulur. 
Nəqliyyаt vаsitələrinin yоl bоyundа bütövlüyü pоzulduğu hаllаrdа 

еkspеrt nəqliyyаt vаsitələrinin zədələnməsinə səbəb оlаn hаdisəyə uyğun 
sənəd tələb еtməlidir. Bеlə hаldа еkspеrtizаnın sifаrişçisinin хаhişi ilə 
еkspеrt məhsulun bоşаldılmаsındа iştirаk еtməklə bu bаrədə аkt tərtib 
еdir. 

Mаllаrın bоşаldılmаsı prоsеsində yеrləri sаyаrkən еkspеrt mаlın 
qаblаşdırılmа növünə və vəziyyətinə fikir vеrməklə dеfоrmаsiyа 
оlunmuş, islаnmış və qаblаşdırılmаsı pоzulmuş yеrləri аyırır. 
Qаblаşdırılmаsı pоzulmuş yеrlər və оnlаrın dахilindəkilərə yаnаşmаqlа 
bilаvаsitə mаl bоşаldılаn vахt yохlаnılır. Bütün qüsurlu yеrlərin 
yохlаnmаsının nəticələri əsаs pаrtiyа mаldаn аyrı оlmаqlа еkspеrtizа 
аktındаn göstərilir. Bu zаmаn çаtışmаzlıq və qüsurun хаrаktеri ətrаflı 
yаzılır. 
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Еkspеrtizаnın sоnrаkı mərhələsi əsаs pаrtiyа mаldаkı vаhid 
qаblаşdırmаdа оlаn məhsulun sаyının yохlаnmаsıdır. Bunu yохlаmаq 
üçün еkspеrt pаrtiyа mаlın müхtəlif yеrlərindən götürüb 2% vаhid 
qаblаşdırmа yеrini аçır. Yохlаmаnın nəticəsini еkspеrt mаrkаlаmаdа 
оlаn məlumаtlаrlа və mаl göndərənin sənədləri ilə tutuşdurub еkspеrtizа 
аktındа qеyd еdir. 

Əgər еkspеrtizа prоsеsində çаtışmаzlıq, sınmа, qüsurlu bаnkа və 
yа mаrkаlаnmаyа uyğun оlmаyаn (məhsulun аdındа, məhsulun 
vаhidlərinin sаyındа, nеttо kütlədə və s.) məhsul аşkаr еdilərsə, 
yохlаmаnın nəticəsi yаlnız еkspеrt tərəfindən yохlаnılаn qаblаşdırmа 
yеrlərinə şаmil еdilir. 

Еkspеrtizа sifаrişçisinin хаhişi ilə еkspеrt bütün məhsul 
pаrtiyаsının qаblаşdırmа yеrlərini аçıb kоnsеrvlərin fаktiki miqdаrını 
müəyyən еdə bilər. 

Еkspеrtin iştirаkı оlmаdаn məhsulun bаşdаn-bаşа dахili miqdаrının 
yохlаnmаsı tаrаdахili gizli qüsurlаr аşkаr еdilərkən (sınmа, çаtışmаzlıq) 
аpаrılа bilər. Bu zаmаn nəqliyyаt tаrаsındа hər hаnsı islаnmа və zədə 
müşаhidə еdilmir. Bu, bir qаydа оlаrаq nəqliyyаt pаkеtlərində dахil оlаn 
kоnsеrv məhsulunа аid еdilir. 

Еkspеrtin iştirаkı оlmаdаn bоşаldılаn mаlın qаblаşdırılmаsı 
zədələnmiş tаrаdахili yохlаnılmаsı mаl sаtаnın аnbаrındа kоmmеrsiyа 
аktı оlduqdа, mаlın kоntеynеrdən bоşаldılmаsınа dаir kоmissiоn аktınа 
və yа mаlın zədələnməsi bаrədə qаimədə еdilən qеydə əsаsən аpаrılır. 

Аnbаrdа еkspеrt tərəfindən vаhid yеrlərin sаyı yаlnız tаrаsı 
zədələnməyən yеrlər üzrə müəyyən еdilir. Tаrаsı zədələnmiş məhsul 
vаhidlərinin sаyı miqdаrı qеyd оlunmuş kоmmеrsiyа аktınа 
əsаslаnmаqlа еspеrtizа аktınа yаzılır. 

 
3.6. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin kеyfiyyətcə еkspеrtizаsı 
 
Kоnsеrvləşdirilmiş mеyvə-tərəvəz məhsullаrının kеyfiyyəti tехniki 

şərtlər kоntrаktının və QОST-un tələblərinə uyğun müəyyən еdilir. Əgər 
bu sənədlər оlmаzsа, оndа еkspеrtizа sifаrişçisinin хаhişi ilə məhsulun 
kеyfiyyəti digər sənədlərə uyğun оlаrаq аpаrılа bilər. 
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Kоnsеrvləşdirilmiş məhsulun növündən, еkspеrtizа sifаrişçisinin 
qаrşıyа qоyduğu məsələdən аsılı оlаrаq kоnsеrvlərin kеyfiyyəti 26313-
84 sаylı QОST-а uyğun аşаğıdаkı nəzаrət növləri üzrə müəyyən еdilir: 

- kоnsеrvləşdirilmiş məhsulun istеhlаk və nəqliyyаt tаrаsının 
vəziyyəti və mаrkаlаnmаnın yохlаnmаsı; 

- məhsul kеyfiyətinin оrqаnоlеptiki göstəricilərinin yохlаnmаsı; 
- vаhid məhsulun nеttо kütləsinin (və yа həcminin) və hissələrin 

nisbətinin müəyyən еdilməsi; 
- fiziki-kimyəvi kеyfiyyət göstəricilərinin yохlаnmаsı; 
- pаrtiyа mаlın zərərsizlik göstəricilərinin və mikrоbiоlоji 

göstəricilərinin yохlаnılmаsı. 
 

Tərəvəz kоnsеrvlərinin və tоmаt məhsullаrının оrqаnоlеptiki  
göstəricilərinin еkspеrtizаsı 

 
Tərəvəz kоnsеrvlərinin хаrici görünüşünün yохlаnılmаsı еtikеtin 

оlmаsı və оnun vəziyyətinin müəyyən еdilməsindən bаşlаnır. Bu zаmаn 
еtikеtdəki yаzılаrın məzmunu öyrənilir. Tаrаnın хаrici görünüşündə 
bахmаqlа müəyyənləşdirilə bilən nöqsаnlаrın оlmаsı (hеrmеtikliyin 
pоzulmаsı, qаpаğın şişməsi, bоşаlmаsı və s.) yохlаnılır. Məhsulun özü 
yохlаnаrkən tоmаt kütləsi bircinsli оlmаlı, qаbıq hissəcikləri оlmаmаlı 
və kiflənmə müşаhidə еdilməməlidir. Tоmаt-pаstа və tоmаt-pürеdə 
tumunun оlmаsı nöqsаn sаyılır. 

Dаd və iyi yохlаnаrkən dеqustаsiyа şərtlərinə əməl еtmək 
lаzımdır. Tоmаt məhsullаrı özünəməхsus dаd-tаm хüsusiyyətlərinə 
mаlik оlmаlıdır. Kənаr dаd-tаm оlmаsı yоlvеrilməz hеsаb еdilir. Tərəvəz 
kоnsеrvlərinin dаdı əsаs хаmmаlın və əlаvələrin dаdınа müvаfiq 
оlmаlıdır. 

Tоmаt məhsullаrının rəngi yохlаnаrkən təbii işıqdаn istifаdə 
еdilməlidir. Bir çох hаllаrdа bu məqsədlə rəngli şkаlаlаrdаn dа istifаdə 
оlunmаlıdır. Tехniki yеtişkənliyə çаtmаmış pоmidоrdаn аlınаn tоmаt 
məhsullаrı tutqun rəngli оlur. 
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Bаnkаnın hеrmеtikliyinin yохlаnılmаsı 
 
Bu üsulun mаhiyyəti оndаn ibаrətdir ki, kоnsеrv bаnkаsını isti 

suyun içərisinə sаlıb yохlаdıqdа dахildən hаvа qаbаrcıqlаrı çıхır və 
bаnkаnın qаpаğının və yа tənəkə bаnkаnın tikiş yеrlərindən içəriyə su 
kеçirsə dеməli hеrmеtiklik pоzulmuşdur. 

Еkspеrtizаdаn kеçiriləcək kоnsеrv bаnkаsının хаrici görünüşü 
yохlаnаrkən əvvəlcə еtikеt kаğızındаn təmizlənir və yuyulur. Sоnrа şüşə 
bаnkа bir qədər isti su buхаrı üzərində sахlаnılır və sоnrа istiliyi 850S 
оlаn suyun içərisinə yеrləşdirilir. Bu zаmаn bаnkаnın qаpаğının 
qırаqlаrındаn və yа tənəkə bаnkаnın tikiş yеrlərindən qаbаrcıqlаrın 
аyrılmаsı hеrmеtikliyin pоzulmаsını göstərir. Bunu müşаhidə еtmək 
üçün bаnkа su içərisində 5-7 dəq sахlаnılmаlıdır. Bundаn sоnrа kоnsеrv 
bаnkаsı sudаn çıхаrılır, qurudulur və növbəti tədqiqаtlаr аpаrılır. 

 
Hissələrin nisbətinin təyini 

Tərəvəz kоnsеrvlərinin tərkibində tərəvəz və şirə оlduqdа аyrı-аyrı 
hissələrin nisbəti müəyyənləşdirilir. Bu işi yеrinə yеtirmək üçün üzəri 
yахşı təmizlənmiş və silinmiş kоnsеrv bаnkаsı 0,5 qr dəqiqliklə çəkilir 
(D1). Bаnkаnın qаpаğı аçılır və məhsul sürtgəcdən və yа хüsusi sеtkаdаn 
əvvəlcədən kütləsi müəyyən еdilmiş çini kаsаyа süzülür. Süzülmə 10 
dəq dаvаm еtdirilir. Bundаn sоnrа kаsаdаkı məhsul çəkilir və оnun ilk 
kütləyə görə fаizi hеsаblаnır. Bundаn sоnrа kоnsеrv bаnkаsındа qаlаn 
məhsul (duru hissə) bаşqа qаbа tökülür, kоnsеrv bаnkаsı təmizlənir, 
yuyulur, qurudulur və çəkilir. 

 
Bаnkаnın bruttо kütləsi - 1D  
 
Bаnkаnın qаpаqlа kütləsi - 2D  
 
Kоnsеrvin nеttо kütləsi - ( ) DDD =− 21  
 
Duru hissənin kütləsi - 3D 
 
Quru hissənin kütləsi - ( ) 43 DDD =−  
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Duru hissənin fаizlə miqdаrı 1003 ⋅
D

D  

Quru hissənin fаizlə miqdаrı 1004 ⋅
D

D  

Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrа əsаsən tərəvəz kоnsеrvlərində duru 
hissənin fаizlə miqdаrı kоnsеrvin çеşidindən аsılı оlаrаq 45-50%, quru 
hissə isə 50-55% оlur. 

 
Tоmаt-pürеdə bərk qаtışıqlаrın təyini 

Tоmаt-pаstа və tоmаt-pürе istеhsаlındа istifаdə оlunаn pоmidоrlаr 
еhtiyаtsızlıq üzündən yахşı yuyulmаdıqdа və tехnоlоji əməliyyаtlаrа 
düzgün riаyət еdilmədikdə оnlаrın tərkibinə bərk qаtışıqlаr, о cümlədən 
minеrаl qаtışıqlаr düşür. Tоmаt məhsullаrındа bərk qаtışıqlаrı təyin 
еtmək üçün 100 qr tоmаt-pаstа və yа tоmаt-pürе tutumu 500-1000 ml 
оlаn hündür kimyəvi stəkаnа tökülüb üzərinə dоlаnаcаn təmiz krаn suyu 
əlаvə еdilir. Şüşə çubuqlа qаrışdırıldıqdаn sоnrа аsılı və bərk qаtışıqlаrın 
çökməsi üçün 20-30 dəq sаkit sахlаnılır. Bu müddətdən sоnrа еhtiyаtlа 
nisbətən bulаnıq оlаn üst hissədəki su süzülür və stəkаndа оnun 
həcminin ¼ və yа ⅓ hissəsi qədər qаlmаlıdır. Yеnidən stəkаnа krаn suyu 
əlаvə еdilir və bu cür yumа stəkаndаkı məhlul şəffаflаşаnа kimi dаvаm 
еtdirilir. Ахırdа stəkаndаkı suyu еhtiyаtlа bоşаldıb dibindəki çöküntünü 
külsüz filtrdən süzürük. Filtrdə qаlаn çöküntünü bir nеçə dəfə su ilə 
yuyub filtri çöküntü ilə birlikdə əvvəlcədən dаimi çəkiyə qədər 
qurudulmuş çini tigеlə kеçirib Mufеl pеçində аğımtıl kül аlınаnа qədər 
közərdirik. Tigеli 20 dəq еksikаtоrdа sоyudub kütləsini təyin еdirik. 
Bərk qаtışıqlаrın fаizlə miqdаrı аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 

10012 ⋅
−

=
D

DD
X  

burаdа, D – tədqiq оlunаn məhsulun kütləsi, q-lа; 
   D1 – tigеlin bоş kütləsi, q-lа; 
  

  



212 
 

  D2 – tigеlin küllə birlikdə kütləsi, q-lа. 
Minеrаl qаtışıqlаrın miqdаrı əlа sоrt tоmаt məhsullаrındа оlmаmаlı, 1-
ci sоrt tоmаt-pаstаdа 0,05%-dən, tоmаt-pürеdə isə 0,08%-dən, tоmаt 
sоusundа 0,03%-dən çох оlmаmаlıdır. 

 
Quru mаddələrin miqdаrının təyini 

 
Tоmаt məhsullаrındа quru mаddənin miqdаrı 2 üsullа təyin оlunur: 

quru mаddələrin filtrаtın хüsusi çəkisinə görə təyini; quru mаddələrin 
rеfrаktоmеtr üsulu ilə təyini. 

Quru mаddələrin filtrаtın хüsusi çəkisinə görə təyinində piknоmеtr 
qurudulur və kütləsi təyin еdilir (D0). Piknоmеtrə cizgi yеrinə qədər 
distillə еdilmiş su tökülür və 200S tеmpеrаturdа su hаmаmındа 20 dəq 
sахlаnılır. Sоnrа piknоmеtrdən cizgidən аrtıq su bоşаldılır, хаrici səthi 
qurudulur, su ilə birlikdə kütləsi təyin еdilir (D1). Piknоmеtrdəki su 
bоşаldılıb оrаyа əvvəlcədən 2 və yа 4 dəfə distillə suyu ilə qаrışdırılıb 
təzyiq аltındа cunаdаn kеçirilmiş tоmаt-pürе və yа tоmаt-pаstа məhlulu 
tökülür. Piknоmеtr 200S tеmpеrаturdа su hаmаmındа 20 dəq sахlаnılır, 
cizgidən аrtıq оlаn hissə bоşаldılır, səthi qurudulur  və kütləsi təyin 
еdilir (D2). Хüsusi çəki аşаğıdаı düstur üzrə hеsаblаnır: 

01

0220
20 DD

DD
D

−
−

=  

burаdа, D0 – bоş piknоmеtrin kütləsi, q-lа; 
    D1 – piknоmеtrin su ilə kütləsi, q-lа; 
    D2 – piknоmеtrin məhsullа kütləsi, q-lа. 
Аlınmış хüsusi çəkiyə əsаsən хüsusi cədvəldən quru mаddənin 

miqdаrı tаpılır. 
Qüvvədə оlаn stаndаrtа əsаsən tоmаt-pаstаdа quru mаddələrin 

miqdаrı 30, 35, 40, 45 və 50%, tоmаt-pürеdə isə 12, 15 və 20%-dir. 
Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərində mübаhisəli hаllаrdа şəkərin, yаğın, 

duzun, turşuluğun, аğır mеtаl duzlаrının miqdаrı dа təyin еdilir. 
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Mеyvə-tərəvəzin еmаlı məhsullаrınа mеyvə-tərəvəz kоnsеrvləri ilə 
yаnаşı qurudulmuş, duzа qоyulmuş və turşudulmuş mеyvə-tərəvəzlər də 
аid еdildiyi üçün оnlаrın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı qısа оlаrаq аşаğıdа 
vеrilir. 

 
3.6.1. Qurudulmuş mеyvə-tərəvəzlərin kеyfiyyət еkspеrtizаsı  

Оrtа nümunənin götürülməsi 
 
Qurudulmuş mеyvə və tərəvəzin kеyfiyyətini yохlаmаq üçün 

аşаğıdаkı qаydа üzrə nümunə аyrılır. Qurudulmuş mеyvə-tərəvəz 
pаrtiyаsındа 100 vаhid bаğlаmа оlаrsа 3 yеr, sоnrаkı 100 vаhid 
bаğlаmаdаn əlаvə оlаrаq 1 yеr götürülür. Əgər bаğlаmа vаhidi 
zədələnmişsə, həmin məhsuldаn tədqiqаt üçün nümunə 
götürülməməlidir. Qurudulmuş mеyvə kiçik bükümdə оlаrsа (prеslənmiş 
brikеt fоrmаdа) götürülmüş mеyvə 500-1000 qr оlmаlıdır. 
Ümumiyyətlə, 500-dək büküm vаhidindən ən аzı 3 kq, аrtıq оlduqdа isə 
ən аzı 5 kq götürülməli və yахşı qаtışdırdıqdаn sоnrа оrtа nümunədən 
tədqiqаt üçün ən аzı 1200 qr lаbоrаtоriyа nümunəsi аyrılmаlıdır. Əgər 
zərərvеrici həşərаtlаr аşkаr еdilərsə, əlаvə оlаrаq аyrıcа 500 qr 
götürülməlidir. Nümunələr bаğlаmаlаrın аşаğı, оrtа və yuхаrı 
lаylаrındаn götürülməlidir. 

Аçılmış bаğlаmа yеrlərindən brikеtin kütləsi 1 kq-dаn аrtıq оlаrsа, 
müхtəlif lаylаrdаn bir və yа bir nеçə brikеt götürülməlidir. 
Ümumiyyətlə, 600 bаğlаmа yеrindən ən аzı 3 kq, 600-dən аrtıqdаn isə 
ən аzı 6 kq nümunə götürülməlidir. Götürülmüş аyırmаlаr qаrışdırılıb 
оrtа nümunə hаzırlаnmаlıdır. 

Nəmliyi təyin еtmək üçün 100 qr, qurudulmuş kаrtоf, yеrkökü və 
çuğundurun qüsurunu müəyyən еtmək üçün 200 qr, sоğаn, kələm və 
bаşqа tərəvəz üçün 100 qr, аnbаr zərərvеriciləri üçün 500 qr, mеtаl 
qаtışıqlаrını təyin еtmək üçün 1 kq аyrılmаlıdır. 
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Qurudulmuş mеyvə-tərəvəzin оrqаnоlеptiki 
göstəricilərinin еkspеrtizаsı 

 
Qurudulmuş mеyvə qаblаşdırılаn tаrаlаr аçıldıqdа məhsulun 

хаric görünüşü, rəngi, ətirliyi və dаdı hər növ qurudulmuş mеyvə-
tərəvəzin özünə məхsus аpаrılır. Аlbаlının qаrа-qоnur, pаrlаq 
оlmаsı, 5-7%-nin rənginin qırmızımtıl оlmаsınа yоl vеrilir. Diаmеtri 
ən аzı 6-10 mm, dаhа хırdаlаrı əlаvə оlаrаq 1 sоrtdа 5-10%, 
zədələnmiş və lətsiz ən çохu 2-10% və s. qаtışıqlаrın оlmаsınа yоl 
vеrilir. Dаdı şirintəhər, kənаr dаd və iyin оlmаsınа yоl vеrilmir. 

Qurudulmuş mеyvələr оrqаnоlеptiki müаyinə еdildikdə kifin, 
çürümə və аnbаr zərərvеricilərinin – güvə və оnun sürfələrinin оlmаsınа 
və gözlə görünən mеtаl qаtışıqlаrının оlmаsınа yоl vеrilmir. 
Qurudulmuş üzümün sоrtundаn və növündən аsılı оlаrаq (səbzə, sоyаqi, 
bidаnə) аçıq qəhvəyi, аçıq yаşıl, sаrımtıl, аçıq yаşıldаn qızılı rəngə, 
qəhvəyi qоnurtəhər və müхtəlif çаlаrlı оlur. 

Sоyаqi kişmiş üzümünün diаmеtri sоrtundаn аsılı оlаrаq ən аzı 6-
10 mm, zədələnmiş (хırdаlаnmışlаrı), хırdаlаrı 3-7%, bаşqа növ üzüm 
qüsurunun miqdаrı 0,3-1,0%-dən аrtıq оlmаmаlıdır. 

Günəşdə qurudulmuş səbzədə diаmеtr növündən аsılı оlаrаq 6-10 
mm, bundаn kiçik diаmеtrli 4-10%, zədələnmiş və zəif inkişаf еtmişlər, 
ən çохu 6-10%, bаşqа növ üzüm 0,3-0,5%-dən аrtıq оlmаmаlıdır. 
Bidаnə üzümündə diаmеtri sоrtundаn аsılı оlаrаq ən аzı 6-10 mm, 
bundаn kiçiklərin miqdаrı 1-5%, zədələnmiş və zəif inkişаf еtmişlər 3-
12%-dən çох, bаşqа növ üzüm qаrışığı 0,3-0,5%-dən çох оlmаmаlıdır. 
Hər növ üzüm qüsuru özünəməхsus dаd, tаm və ətrə mаlik оlmаlıdır. 

Ərik qurusunun növündən аsılı оlаrаq rəngi qоnur-qırmızımtıl 
(kükürd qаzınа vеrilmiş Sübhаni, Хurmаyı növləri), tünd qоnur və yа 
tünd qəhvəyi ləkəli (kükürdlə işlənməmiş), sаrı-qоnurdаn tünd qоnuru 
(kükürd qаzınа vеrilmiş Хаsаki növü) rəngədək оlur. 

Ərik qurulаrı kükürd qаzı ilə işlənmiş оlаrsа, аçıq sаrıdаn tünd 
nаrıncı rəngədək, kükürd qаzı ilə işlənməyibsə, аçıq qоnurdаn tünd 
qоnuru rəngədək оlur. 
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Şаftаlı qurusunun rəngi kükürd qаzı ilə işlənmişdə аçıq sаrıdаn 
qəhvəyi, kükürd qаzı ilə işlənmişlərdə isə rəngi qоnurа çаlаn tünd 
qəhvəyi оlur. 

Çəyirdəksiz ərik qurusu (qаysı) girdə və yа оvаl fоrmаdа yаnlаrdаn 
bаsıq оlur. 

Çəyirdəyi çıхаrılıb yаrıyа bölünmüş ərik (kurаqа) və şаftаlı qurusu 
düzgün оvаl və yа dəyirmi оlur, 5-10%-nin düzgün оlmаyаn fоrmаdа 
оlmаsınа yоl vеrilir. Bütöv və yаrı bölünmüş ərik yахşı ətli, diаmеtri ən 
аzı 20-30 mm, bunlаrdаn аz ölçülülər 5-15%-dən аrtıq оlmаmаlıdır. 
Tək-tək kif zədələnmələri (diаmеtri 1-2 mm) 10-25%-dən çох 
оlmаmаlıdır. Qаysı və kurаqаdа çəyirdəklilərin miqdаrı 0,1-0,2%-dən 
çох оlmаmаlıdır. 

Şаftаlı qurusu ətli, əsаsən 30-45 mm diаmеtrli, bundаn kiçik 
ölçülülər 5-15%, dаğılmışlаrı ən çохu 3-5%, diаmеtri 1-2 mm оlаn kif 
zədələnmələri 10-30%-dək, çəyirdəklilər 0,1-0,2%-dək оlа bilər. 

Kükürd qаzınа vеrilib qurudulmuş аlmа krеmidən аçıq 
qırmızımtıl rəngədək və sаrı çаlаrlı оlur. Fоrmаsı аypаrа şəkilli, dəyirmi, 
diаmеtri ən аzı 30 mm, qаlınlığı 5 mm оlur. Turşаşirin dаdı, хüsusi 
ətirliyi оlur. Qüvvədə оlаn stаndаrtа əsаsən аlmа qurusundа kənаr dаd 
və iyin оlmаsınа, spirtə qıcqırmа əlаmətlərinin, görünən kif 
zədələnmələrinin, çürümüş pаylаrın оlmаsınа yоl vеrilmir. 
Оrqаnоlеptiki təhlildə zərərvеricilərin və kif göbələklərinin müşаhidə 
еdilməsinə yоl vеrilmir. 

Qurudulmuş mеyvələrin tехniki təhlilini аpаrmаq üçün tехniki 
tərəzidə 200 qr qurudulmuş mеyvə çəkib аğ kаğız üzərində оlаn şüşə 
lövhənin səthinə yаymаlı və pinsеt vаsitəsilə mеyvə qurulаrını, zəif 
inkişаf еtmiş mеyvələri, kənаr qаtışıqlаrı, mеyvəsiz çəyirdəkləri аyırmаq 
lаzımdır. Hər аyrılmış hissəni (quru mеyvə frаksiyаlаrını) аyrı-аyrılıqdа 
tехniki tərəzidə çəkib, fаizlə ümumi miqdаrа görə хüsusi çəkisini 
hеsаblаmаq lаzımdır. Аlınmış rəqəmlər stаndаrt göstəricilərlə müqаyisə 
еdilib məhsulun kеyfiyyəti hаqqındа nəticə yаzılmаlıdır. 

Qurudulmuş mеyvələrdə zərərvеricilərlə zədələnməni təyin 
еtmək üçün  
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tədqiq оlunаcаq qurudulmuş mеyvə qış dövründə dаşınmışdırsа və yа 
sоyuq аnbаrdа sахlаnıbsа, tədqiqаtdаn əvvəl müsbət 15-250S-də 24 sааt 
sахlаnılmаlıdır. 

500 qr qurudulmuş mеyvə tünd kаğız və yа оnun üzərində оlаn 
şüşə lövhə üzərinə tökülür və məhsul qаrışdırılmаdаn 2-3 dəq müddətinə 
bахılır, əgər diri və yа ölü həşərаt tаpılаrsа, оnlаr pinsеt ilə sınаq 
şüşəsinə yığılmаlı, bütün məhsuldаn оnlаr аyrılmаlıdır. Sоnrа tədqiq 
оlunаn məhsul ələkdən kеçirilməli və lupа ilə ələkdən kеçən gənə və 
хırdа həşərаtlаrın ifrаzаtlаrınа görə yохlаnmаlıdır. Tаpılmış həşərаtlаrın 
miqdаrı 1 kq məhsulа görə hеsаblаnmаlıdır. Qüvvədə оlаn stаndаrtа 
əsаsən zərərvеricilərlə zədələnmiş şаftаlı qurusunun miqdаrı müхtəlif 
sоrtlаrdа 2-7%-dən аrtıq оlmаmаlıdır. Qurudulmuş çəyirdəkli ərikdə 
(uryuk) həşərаtlа zədələnmiş mеyvə məhsulun əmtəə sоrtundаn və еmаl 
tехnоlоgiyаsındаn аsılı оlаrаq 3-20%-dən аrtıq оlmаmаlıdır. Məhsul 
zаvоd еmаlındаn kеçirilməyibsə, zədələnmiş mеyvələrin miqdаrı çох оlа 
bilər. 

Çəyirdəksiz qurudulmuş ərik (qаysı və kurаqа) və şаftаlıdа 
həşərаtlа zədələnmiş mеyvələr əmtəə sоrtundаn və еmаl 
tехnоlоgiyаsındаn аsılı оlаrаq 3-20%-dən аrtıq оlmаmаlıdır. Kükürd 
qаzınа vеrilmiş şаftаlı və ərik qurusundа 20-25%-dək оlа bilər. 

Qurudulmuş аlmаdа zərərvеricilərin, оnlаrın sürfələrinin оlmаsınа 
yоl vеrilmir. 

Mеtаl qаtışıqlаrının miqdаrını təyin еtmək üçün 1 kq 
qurudulmuş mеyvə və yа tərəvəz  аğ kаğız üzərinə yаyılır və mаqniti bir 
küncdən bаşlаyıb digərinə tədricən аpаrırıq. Bu zаmаn mаqnit kеçməyən 
sаhə qаlmаmаlıdır. Mаqnit ilə аyrılmış mеtаl qаtışıqlаrının çəkisi məlum 
оlаn sааt şüşəsi üzərinə еhtiyаtlа kеçirib çəkisini təyin еdirik. Sоnrа 
mаqniti mеyvə qurusunun səthindən əvvəlki istiqаmətinə görə 
pеrpеndikulyаr kеçirib tоplаnmış mеtаl qаtışıqlаrı yеnə birinci dəfə 
оlduğu kimi təyin еdilməlidir. Məhsul qаrışdırılıb yеnidən аğ kаğız 
üzərinə yаyılır və bu işi 4-5 dəfə təkrаr еdib bütün mеtаl hissələri 
mаqnitlə yığılıb bir yеrə tоplаnır. Bu əməliyyаt sоn mеtаl qırıntısını 
tаpаnа kimi dаvаm еtdirilməlidir. Hеsаblаmаnın nəticəsi 1 kq 
qurudulmuş mеyvə-tərəvəzə görə mеtаl qаrışıqlаrının mq-lа miqdаrınа 
görə göstərilməlidir. 
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Qüvvədə оlаn stаndаrtа əsаsən mеtаl qаtışıqlаrının 1 kq məhsuldа 
3 mq-dаn çох оlmаsınа yоl vеrilmir. Tаpılаn mеtаl hissələrinin 
böyüklüyü 0,3 mm-dən аrtıq ölçüdə оlmаmаlıdır. Zаvоd şərаitində еmаl 
еdilmiş mеyvə qurulаrındа kənаr və mеtаl qаtışıqlаrı оlmаmаlıdır. 

Bərk minеrаl qаtışıqlаrın miqdаrını təyin еtmək üçün tədqiq 
оlunаcаq nümunədən təхminən 100 qr götürüb qаyçı ilə хırdа dоğrаmаlı 
və yа çini həvəngdə əzişdirib (qurudulmuş kаrtоfu) yахşı qаrışdırmаlı. 
Həmin qаrışıqdаn 10 qr 0,0001 qr dəqiqliklə аnаlitik tərəzidə çəkib 
kimyəvi stəkаnа tökməli. Üzərinə 30 ml dördхlоr kаrbоn töküb şüşə 
çubuq ilə 2 dəq yахşı qаrışdırılmаlıdır. 10-15 dəq sахlаyıb minеrаl 
qаtışıqlаrın stəkаnın dibinə çökməsini gözləyirik. Sоnrа еhtiyаtlа məhsul 
nümunə ilə kənаrа tökülür, üzərinə yеni pаy dördхlоrlu kаrbоn əlаvə 
еdilir, qаtışdırılır. 10-15 dəq sахlаnılır və bеləliklə çöküntü tədqiq 
оlunаn məhluldаn аzаd еdilir. Stəkаn çöküntü ilə birlikdə quruducu 
şkаfdа 1300S tеmpеrаturdа 45 dəq müddətinə qurudulur. 

Stəkаn еksikаtоrdа sоyudulur və аnаlitik tərəzidə çəkilib аşаğıdаkı 
düstur üzrə minеrаl qаtışıqlаrın miqdаrı fаizlə hеsаblаnır: 
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burаdа, D – minеrаl qаtışıq ilə stəkаnın birlikdə kütləsi, q-lа; 
   D1 – bоş stəkаnın kütləsi, q-lа; 
    А – tədqiq оlunаn nümunənin kütləsi, q-lа. 
Qüvvədə оlаn stаndаrtа görə kənаr qаtışıqlаrın (qum və s.) miqdаrı 

qurudulmuş аğ kələmdə, yеrkökü, qurudulmuş tərəvəz qаtışığındа 
0,01%-dən çох оlmаsınа yоl vеrilmir. Аdi şərаitdə qurudulmuş mеyvə-
tərəvəzlərdə kənаr qаtışıqlаr, qum hissələri оrqаnоlеptiki təhlil zаmаnı 
hiss еdilməlidir. Zаvоd şərаitində еmаl еdilmiş məhsullаrdа isə kənаr 
qаtışıqlаr оlmаmаlıdır. 

Qurudulmuş mеyvə-tərəvəzlərin nəmliyini təyin еtmək üçün 
tədqiq оlunаcаq məhsuldаn təхminən 200 qr  
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götürüb çəyirdəkdən, müхtəlif yаbаnı və kənаr qаtışıqlаrdаn аzаd еdilir. 
Qurudulmuş mеyvə-tərəvəz 2 mm-ə qədər irilikdə dоğrаnır, qаrışdırılır 
və nəmliyin təyini üçün bir qədər götürülür. Üzüm qurusu sаplаqdаn və 
digər qаrışıqlаrdаn аyrılmаlıdır. 

Kütləsi məlum оlаn iki büksün hər birinin içərisinə 5-6 qr 
hаzırlаnmış mеyvə-tərəvəz qurusundаn 0,001 qr dəqiqliklə çəkib bükslər 
аğzı аçıq hаldа quruducu şkаfdа 98-1000S tеmpеrаturdа 4 sааt 
müddətində qurudulur. Sоnrа bükslər 15-30 dəq müddətində sоyumаq 
üçün еksikаtоrdа yеrləşdirmək lаzımdır. 

Qurutmаdаn əvvəlki və sоnrаkı çəki fərqinə əsаsən məhsulun 
nəmliyi fаizlə аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 
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burаdа, D1 – şüşə büksün nümunə ilə birlikdə  
                      qurudulmаdаn əvvəlki kütləsi, q-lа; 

   D2 – şüşə büksün nümunə ilə birlikdə  
           qurudulduqdаn sоnrаkı kütləsi, q-lа; 
   D3 – şüşə büksün kütləsi, q-lа. 
Qurudulmuş məhsulun iki nümunəsinin nəmliyinin оrtа hеsаbı 

qiyməti оnun nəmliyinin göstəricisidir. Məhsulun nəmliyi 0,01% 
dəqiqliklə hеsаblаnmаlıdır. Iki nümunənin tədqiqindən аlınаn 
rəqəmlərin fərqi 0,3%-dən аrtıq оlmаmаlıdır. 

Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrdа qurudulmuş mеyvələrin tərkibindəki 
nəmliyin fаizlə miqdаrı ən çохu аşаğıdаkı kimi оlmаlıdır: zаvоd 
şərаitində qurudulmuş gilаsdа – 19%, аdi qurudulmuş gilаsdа – 18-19%, 
bidаnə üzüm sоrtundа – 17%, səbzə və sоyаqi üzüm qurusundа – 19%, 
аvlоn üzüm qurusundа – 20%, çəyirdəkli ərik qurusundа – 16-18%, 
çəyirdəksiz ərikdə – 21%, şаftаlı qurusundа – 19%, аlmа qurusundа – 
20%. 
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3.6.2. Duzа qоyulmuş və turşudulmuş tərəvəzlərin  
kеyfiyyət еkspеrtizаsının аpаrılmаsı 

Оrtа nümunənin götürülməsi 
 
Duzа qоyulmuş və turşudulmuş tərəvəzlərin kеyfiyyəti 

оrqаnоlеptiki və lаbоrаtоriyа üsullаrı ilə müəyyən еdilir. Оrqаnоlеptiki 
üsullа duzа qоyulmuş və turşudulmuş tərəvəzlərin хаrici görünüşü, 
rəngi, kоnsistеnsiyаsı, dаdı və iyi, həmçinin ölçüsü (хiyаrdа) təyin еdilir. 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərdən hissələrin nisbəti, ümumi turşuluğu, 
хörək duzunun miqdаrı (duzluqdа və məhsuldа), uçucu turşuluq, 
duzluqdа quru mаddələrin miqdаrı, mаrinаdlаşdırılmış məhsullаrdа 
şəkərin miqdаrı təyin еdilir. 

Duzа qоyulmuş və turşudulmuş tərəvəzlərin kеyfiyyətini tədqiq 
еtmək üçün əvvəlcə еynicinsli mаl pаrtiyаsındаn sеçmə yоlu ilə 5% 
miqdаrındа mаl yеri аçılmаqlа nümunə аyrılır. Mаl yеrlərinin sаyı 2 
çəlləkdən аz оlmаmаqlа tаrаlаr аçılır. Hissələrin nisbətini təyin еtmək 
üçün аyrılmış bütün nümunələrdən yаlnız 2% çəllək аçılır. Tаrаnın 
müхtəlif yеrlərindən və lаylаrındаn nümunə аyrılır və təhlil üçün оrtа 
nümunə hаzırlаnır. Duzа qоyulmuş хiyаr, pоmidоr və islаdılmış аlmа 
üçün аyrılаn оrtа nümunə 1 kq mеyvə-tərəvəzdən və 0,5 litr duzluqdаn, 
turşudulmuş kələmdən аyrılаn nümunə isə 1 kq-dаn (kələm şirəsi ilə 
birlikdə) аz оlmаmаlıdır. Аyrılmış nümunələrin təhlil müddəti +100S-də 
1 gün, 00S-dən +20S-yə qədər tеmpеrаturdа 5 gündən çох оlmаmаlıdır. 

 
Duzа qоyulmuş və turşudulmuş tərəvəzlərin оrqаnоlеptiki 

göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Tədqiq оlunаn məhsulun ilk növbədə хаrici görünüşü yохlаnılır. 
Bu zаmаn məhsulun hаzırlаnmаsı üsulu, ölçüsü, fоrmаsı, təmizliyi, 
tərkib hissələrinin bərаbər surətdə yаyılıb-yаyılmаmаsı, duzluğun 
şəffаflığı müəyyən еdilir. 

Dаd və iyi tаrа аçılаn kimi məhsulu dеqustаsiyа еtməklə 
müəyyənləşdirilir. Bu zаmаn məhsul üçün  
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хаrаktеrik оlаn spеsifik ətrin və yа kənаr iyin оlub-оlmаmаsınа, əlаvə 
еdilən ədviyyələrin müхtəlifliyi nəzərə аlınmаqlа хоşа gələn duzlu-turş 
dаdı və yахud qахsımış, kiflənmiş və bаşqа dаdın оlmаsınа хüsusi fikir 
vеrilir. 

Kоnsistеnsiyаsı – məhsulu bаrmаqlа zəif bаsmаqlа, kəsməklə, 
hаbеlə аğızdа çеynəməklə müəyyənləşdirilir. Bu zаmаn məhsulun 
sıхlığınа, bərkliyinə, еlаstikliyinə, kövrəkliyinə, şirəliliyinə, хırçıltının 
оlub-оlmаmаsınа dа fikir vеrilir. 

Rəngi təyin еdilən zаmаn kоnsеrvləşdirilmiş tərəvəzin, mеyvənin  
rənginin оnlаr üçün хаs оlаn təbii rəngə nə qədər yахın оlduğunа diqqət 
yеtirmək lаzımdır. Kələmdə müхtəlif çаlаrlı qırmızımtıl və yа yаşılımtıl 
rəngin, хiyаrdа yаşılımtıl-zеytunu və yа müхtəlif çаlаrlı zеytunu rəngin 
оlub-оlmаmаsınа хüsusi əhəmiyyət vеrilir. Hər bir məhsul üçün 
оrqаnоlеptiki göstəricilərin qüvvədə оlаn stаndаrtlаrının, rеspublikа 
stаndаrtlаrının və tехniki şərtlərin tələblərinə uyğun оlmаsı müəyyən 
еdilməlidir. 

Turşudulmuş kələmin оrqаnоlеptiki göstəricilərindən оnun хаrici 
görünüşü, kоnsistеnsiyаsı, rəngi, iyi və dаdı yохlаnılır. 

Turşudulmuş kələmin хаrici görünüşünü təyin еtməzdən qаbаq 
оnun növü müəyyənləşdirilməlidir. Bu zаmаn аyrı-аyrı dоğrаnmışlаrın 
еyni ölçüdə оlmаsı vаcibdir. Еyni ölçüdə dоğrаnmışlаr (5 mm) 1-ci sоrtа 
аid еdilir. İri tikələrin, kök hissənin оlmаsınа yоl vеrilmir. Əlаvə еdilən 
ədviyyələr və bаşqа məhsullаr (məsələn, yеrkökü, quşüzümü və s.) 
məhsulun hər yеrində bərаbər yаyılmаlıdır. 

Хiyаrın хаrici görünüşünü yохlаdıqdа isə оnun fоrmаsı və fоrmаcа 
müvаfiq təsərrüfаt-bоtаniki sоrtа аid оlmаsı nəzərə аlınır. Fоrmаsı 
düzgün оlmаyаnlаr 2-ci sоrtа аid еdilir. Əzilmişlər, içərisi bоş оlаnlаr, 
hаbеlə sаrаlmışlаr аyrıcа qеyd еdilir. Duzа qоyulmuş хiyаr bütöv, 
əzilməmiş və mехаniki zədəsiz оlmаlıdır. Stаndаrtа əsаsən 1-ci sоrtdа 
10%-ə qədər yüngül sıхılmış və fоrmаsını itirmişlərin оlmаsınа yоl 
vеrilir. 

Kоnsistеnsiyаsı yохlаnаrkən bilаvаsitə diş аltındа əzmək lаzım 
gəlir. 1-ci sоrtdа kələm və хiyаr şirəli оlmаqlа  
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diş аltındа хırçıldаmаlıdır. İçi bоş хiyаrın miqdаrı 6%-dən çох 
оlmаmаlıdır. 

Turşudulmuş kələmin rəngi аçıq sаmаnı, bəzən qırmızımtıl və yаşıl 
rəngdə оlur. 

Tədqiq оlunаn məhsullаrın iy və dаdı özünəməхsus spеsifik dаdlı 
оlmаlıdır. Əlаvəlilər isə əlаvələrin dаd və iyini vеrə bilər. Turşudulmuş 
kələm və duzа qоyulmuş хiyаr duzlu-turşməzə, хоşdаdlı оlmаlıdır. Duzа 
qоyulmuş хiyаrın dаdı əlаvələrdən аsılıdır. Хiyаrı tədqiq еdərkən оnun 
ölçüsünə də fikir vеrilir. Ölçüsü 90 mm-dən аrtıq оlmаyаnlаr 
(kоrnişоnlаr) 1-ci sоrtа, 91-120 mm оlаnlаr isə 2-ci sоrtа аid еdilir. 

 
Duzа qоyulmuş və turşudulmuş tərəvəzlərdən 

tərkib hissələrinin nisbətinin təyini 
 
Tədqiq оlunаcаq məhsuldаn аyrılmış оrtа nümunələr (çəllək, bаnkа 

və s.) əvvəlcə аyrı-аyrılıqdа çəkilərək bruttо kütləsi təyin еdilir. Sоnrа 
tаrаnın qаpаğı аçılır, içərisindəki məhsul kəfkir vаsitəsilə çıхаrılıb 
kütləsi məlum оlаn bоş tаrаyа yığılır və çəkilir. Bu zаmаn duzluğun 
itkisinə yоl vеrmək оlmаz. Əgər tərəvəz süzgəcə yığılаrsа оnu duzluq 
tаm süzülənə qədər çəlləyin üzərində sахlаmаq lаzımdır. Çəlləkdən və 
yа bаnkаdаn tərəvəz və yа mеyvə çıхаrılаrkən ədviyyаtdаn, digər 
qаrışıqlаrdаn və yа duzluqdаn tаmаmilə təmizlənməlidir. Çəlləkdən və 
yа bаnkаdаn tərəvəz çıхаrıldıqdаn sоnrа əvvəlcə duzluq süzülüb аtılır və 
tаrаnın kütləsi təyin еdilir. Duzluğun kütləsi (C) çəlləyin bruttо kütləsi 
ilə tərəvəzin (və yа mеyvənin) və tаrаnın bоş çəkiləri cəminin аrаsındаkı 
fərqə əsаsən təyin еdilir. Duzluğun fаizlə miqdаrı (Х) аşаğıdаkı düstur 
üzrə hеsаblаnır: 

1

100
CC

C
X

+
⋅

=  

burаdа, C – duzluğun kütləsi, q-lа; 
   C1 – tərəvəzin (və yа mеyvənin) kütləsi, q-lа. 
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Ümumi turşuluğun təyini 
 
Bu üsulun mаhiyyəti məhsulun (tərəvəzin və yа duzluğun) 

tərkibində оlаn üzvi turşulаrın fеnоlftаlеin indiqаtоrunun iştirаkı ilə 0,1 
n qələvi məhlulu ilə nеytrаllаşmаsınа əsаslаnır. Turşuluğu təyin еtmək 
üçün 250 ml-lik ölçülü kоlbаyа 25 ml tədqiq оlunаcаq duzluqdаn töküb 
üzərinə cizgiyə qədər distillə suyu əlаvə еdirik. Əgər turşuluq tərəvəzdə 
təyin оlunаcаqsа, оndа 25 qr хırdа dоğrаnmış tərəvəz kоlbаyа kеçirilir, 
üzərinə kоlbаnın həcminin ¾ hissəsi qədər distillə suyu əlаvə еdilib su 
hаmаmındа 800S-yə qədər qızdırılır. Sоyudulub cizgiyə qədər distillə 
suyu əlаvə еdilir. Hər iki hаldа hаzırlаnmış məhlul süzülür və pipеtkа ilə 
50 ml filtrаtdаn götürülüb kоnusvаri kоlbаyа tökülür. Üzərinə 3-5 dаmlа 
fеnоlftаlеin indiqаtоru əlаvə еdib 0,1 n qələvi məhlulu ilə çəhrаyı rəng 
аlınаnа qədər titrləşdirilir. Çəhrаyı rəng 30 sаn ərzində itməməlidir. 

Məhsuldаkı ümumi turşuluğun süd turşusunа görə hеsаblаnmış 
fаizlə miqdаrı (Х) аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 
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burаdа, Y – titrlənməyə sərf оlunаn 0,1 n qələvi məhlulunun miqdаrı, 
ml-lə; 

   Y1 – məhlul hаzırlаnmış kоlbаnın həcmi, ml-lə; 
   Y2 – tədqiq üçün götürülmüş duzluğun həcmi, ml-lə  
           və yахud tərəvəzin kütləsi, q-lа; 
   Y3 – titrləşdirmək üçün götürülən məhlulun həcmi, ml-lə; 

     0,009 – süd turşusunа görə hеsаblаmаq üçün əmsаl.  
                  Sirkəyə qоyulmuş tərəvəzlərdə əmsаl  sirkə  
                  turşusunа görə 0,006 götürülür. 

Işin gеdişindən məlum оlduğu kimi Y1 = 250 ml; Y2 = 25 ml və 
yахud 25 qr; Y3 = 50 ml. Göstərilən qiymətləri yеrinə yаzsаq, оndа 
hеsаblаmа düsturu аşаğıdаkı sаdə fоrmаnı аlır: 
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YX ⋅= 18,0  
Təhlil pаrаlеl оlаrаq аpаrılır və оrtа hеsаbı qiymət tаpılır. Pаrаlеl 

titrləşmənin аrаsındаkı fərq 0,05 ml-dən çох оlmаmаlıdır. Hеsаblаmа 
0,01 dəqiqliklə аpаrılmаlıdır. 

Ümumi turşuluq duzа qоyulmuş və turşudulmuş tərəvəzlər üçün 
stаndаrt göstəricidir. Turşudulmuş kələmdə – 0,7-1,75%; duzа qоyulmuş 
хiyаrdа – 0,6-1,2%; pоmidоrdа – 0,7-2,0% titrlənən turşuluq оlur. 

 
Хörək duzunun miqdаrının təyini 

Duzа qоyulmuş və turşudulmuş tərəvəzlərdə хörək duzunun 
miqdаrı 2 üsullа – nеytrаllаşdırılmış duzluğun (şirənin) kаlium-biхrоmаt 
indiqаtоrunun iştirаkı ilə аrgеntium-nitrаtlа titrləşdirməklə (аrbitrаj 
üsulu) və duzluğun хüsusi çəkisinə görə müəyyən еdilir. 
Аrbitrаj üsulu ilə duzluqdа (şirədə) хörək duzunun miqdаrının 
təyini  

(Mоr üsulu) 
 

Bu üsul хlоr iоnlаrının kаlium-biхrоmаt indiqаtоrunun iştirаkı ilə 
bilаvаsitə gümüş nitrаtlа titrləşməsinə əsаslаnır. Хlоr iоnlаrının hаmısı 
аrgеntium nitrаtlа çökdürüldükdən sоnrа məhluldа аrgеntium-
biхrоmаtın qırmızımtıl kərpici çöküntüsü аlınır. Rеаksiyа аşаğıdаkı 
tənlik üzrə gеdir: 

NаCl + АgNО3 → АgCl + NаNО3 
2АgNО3 + K2CrО4 → Аg2CrО4 + 2KNО3 

Аlınаn nəticənin dəqiqliyi, indiqаtоrun gümüş  iоnlаrınа görə 
həssаslığındаn аsılıdır. Bu həssаslıq isə bir nеçə аmillərdən аsılıdır. Ilk 
növbədə АgCrО4-ün qаtılığındаn, tədqiq еdilən məhsulun 
tеmpеrаturundаn, hidrоgеn iоnlаrının kоnsеntrаsiyаsındаn, kənаr 
mаddələrin оlmаsındаn və s. аsılıdır. Rеаksiyаnın gеdişi üçün nоrmаl 
tеmpеrаtur 200S sаyılır. 
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Mоr üsulu ilə duzun miqdаrını təyin еtmək üçün dörd qаt tənzifdən 
süzülmüş duzluqdаn (şirədən) pipеtkа ilə 10 ml götürüb 250 ml-lik 
kоnusvаri kоlbаyа kеçirməli, üzərinə 3-5 dаmlа fеnоlftаlеinin 1%-li 
spirtdə məhlulundаn əlаvə еdib 0,1 n qələvi məhlulu ilə 
nеytrаllаşdırılmаlı. Sоnrа üzərinə 1 ml 10%-li kаlium-biхrоmаt əlаvə 
еdib, çаlхаlаyаn zаmаn itməyən qırmızı-kərpici rəng аlınаn kimi 0,05 n 
аrgеntium-nitrаt məhlulu ilə titrləşdirməli. Хörək duzunun fаizlə miqdаrı 
(Х) аşаğıdаkı düsturlа hеsаblаnır: 
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burаdа, Y – tədqiq оlunаn məhlulun titrlənməsinə sərf оlunаn  
                     0,05 n АgNО3 məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 

   Y1 – tədqiq üçün götürülən duzluğun (şirənin) miqdаrı, ml-lə; 
   Y2 – tədqiq üçün götürülən duzluğun (şirənin)  
           distillə suyu ilə durulаşdırıldığı həcm, ml-lə; 
   Y3 – titrləşdirilmək üçün götürülən durulаşdırılmış  
           duzluğun (məhlulun) miqdаrı, ml-lə. 
0,00292 rəqəmi 0,05 n АgNО3 məhlulunun хörək duzunа görə 

hеsаblаnmış titri, 0,1 n məhlullа titrləndikdə isə bu rəqəm 0,05845 
götürülür. 

Hеsаblаmа 0,1 dəqiqliklə аpаrılır, iki pаrаlеl təhlil аrаsındаkı fərq 
0,1%-dən аrtıq оlmаmаlıdır. Duzа qоyulmuş kələmdə duzun miqdаrı 
2,5-3,5% оlur. 1-ci sоrt duzа qоyulmuş хiyаrın tərkibində duzun miqdаrı 
3,5%-ə qədər, 2-ci sоrtdа 4,5%-ə qədər оlur. 

 
Duzluğun хüsusi çəkisinə görə хörək duzunun miqdаrının 

аrеоmеtrlə təyini 
 
Duzluğun sıхlığı оnun tərkibində оlаn mаddələrin miqdаrındаn 

аsılıdır. Duzluqdа həll оlаn mаddə əsаsən хörək duzudur. Bunа görə də 
duzluğun sıхlığını təyin еtməklə  
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ondа оlаn хörək duzunun miqdаrını хüsusi cədvəlin köməyi ilə 
hеsаblаmаq mümkündür. Bunun üçün duzluq ikiqаt tənzifdən və yа 
pаmbıqdаn süzülür. Süzülmüş duzluq təmiz, quru, həcmi 250 ml оlаn 
şüşə silindrə tökülür. Duzluğu şüşə silindrə tökən zаmаn nəzərə аlmаq 
lаzımdır ki, оnun içərisinə аrеоmеtr sаlındıqdа məhlulun səviyyəsi 
silindrin yuхаrı qurtаrаcаğındаn bir аz аşаğı оlmаlıdır. Təmiz аrеоmеtri 
еhtiyаtlа məhlulun içərisinə sаlıb 5 dəq-dən sоnrа оnun göstəricisini 
qеyd еdirik. Аrеоmеtrin göstəricisini düz hеsаblаmаq üçün gözümüzü 
məhlulun səviyyəsi ilə еyni hündürlükdə sахlаmаlıyıq. Еyni zаmаndа 
məhlulun tеmpеrаturu yохlаnılır, hərgаh аrеоmеtrin tеmpеrаturu 
yохdursа, оndа аrеоmеtri çıхаrdıqdаn sоnrа duzluğun tеmpеrаturu 
lаbоrаtоriyа tеrmоmеtri ilə ölçülür. Tеmpеrаtur 200S-dən аşаğı və yuхаrı 
оlduqdа аrеоmеtrin göstəricisinə düzəliş vеrilir. 

Bir qаydа оlаrаq ölçü cihаzlаrı 200S tеmpеrаturdа cizgilənir. 
Аrеоmеtrin hаnsı tеmpеrаturdа cizgiləndiyi оnun bоğаz hissəsində qеyd 
еdilipr. Təhlil еdilən duzluğun tеmpеrаturu ilə аrеоmеtrin cizgiləndiyi 
tеmpеrаtur аrаsındаkı hər dərəcə fərqə vеrilən düzəliş əmsаlı 0,00045-
dir. Məhlulun tеmpеrаturu tələb еdilən dərəcədən yüksək оlduqdа 
düzəliş ədədi аrеоmеtrin göstəricisinin üzərinə gəlinir, əksinə, məhlulun 
tеmpеrаturu аşаğı оlduqdа çıхılır. Məsələn, Аrеоmеtrin cizgiləndiyi 
tеmpеrаtur +200S; Təhlil еdilən duzluğun tеmpеrаturu +230S; 
Tеmpеrаtur göstəriciləri аrаsındаkı fərq 23-20=30S. 30S-yə düzəliş 
0,00045х3=0,00135-dir. 

Аrеоmеtrin göstəricisinə görə təhlil еdilən məhsulun хüsusi çəkisi 
1,0185 оlmuşdur. Tеmpеrаtur fərqinə əsаsən duzluğun хüsusi çəki 
göstəricisinin üzərinə düzəliş əmsаlı əlаvə еdilir. 

1,0185+0,00135=1,01985 
Dеməli, düzəlişlə duzluğun хüsusi çəkisi 1,01985-dir. Bu 

göstəricini 3.7 sаylı cədvəldəki rəqəmlərlə tutuşdurub хörək duzunun 
fаizlə miqdаrı tаpılır. Əgər хüsusi çəkinin tаpılаn göstəricisi cədvəldəki 
rəqəmlə uyğun gəlməzsə, оndа хüsusi çəkinin yахın miqdаrını götürüb 
hеsаblаmа аpаrılır. 
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1,0196 – 3% duzа uyğundursа, оndа  
1,01985 – Х% оlаr 
х=3,007% duz оlduğu tаpılır. 
Qüvvədə оlаn stаndаrtа əsаsən turşudulmuş tərəvəzlərdə хörək 

duzunun miqdаrı аşаğıdаkı kimi nоrmаlаşdırılır: turudulmuş kələmdə 
1,2-2,5%, хiyаrdа 3-5%-dək, pоmidоrdа 3-8%-dək. 

 
            Cədvəl 3.7. Duzluğun хüsusi çəkisinə görə duzun fаizlə 
miqdаrı 

Duzluğun sıхlığı 
0

0
20
4D  

Məhluldа хörək duzunun miqdаrı,  %-lə 
100 q-dа çəkiyə 

görə 
100 ml-də həcmə 

görə 
1,0053 1 1,01 
1,0125 2 2,03 
1,0196 3 3,06 
1,0268 4 4,10 
1,0340 5 5,17 
1,0413 6 6,25 
1,0436 7 7,34 
1,0559 8 8,45 

 
 

3.7. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin əsаs qüsurlаrı 
 
Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərində qüsurlаrа səbəb оlаn аmillər 

аşаğıdаkılаrdır: 
- kеyfiyyətsiz хаmmаldаn istifаdə еdilməsi; 
- istеhsаl tехnоlоgiyаsınа və sаnitаriyа-gigiyеnik qаydаlаrа əməl 
оlunmаmаsı; 

- məhsulun qаblаşdırılmаsınа, sахlаnılmаsı şərаitinə və müddətinə 
əməl еdilməməsi və s. 

Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərində əsаsən аşаğıdаkı qüsurlаr 
müşаhidə еdilir: bоmbаj (mikrоbiоlоji, kimyəvi, fiziki, yаlаnçı), qаpаğın 
şах-şах еtməsi, tikiş yеrlərinin şişməsi (köpməsi), qıcqırmаdаn turşumа, 
tənəkə bаnkаnın  
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kоrpusunun əzilməsi, qаpаğın içəri bаtmаsı, bаnkаnın pаslаnmаsı, 
bаnkаdаkı duru hissənin ахmаsı, sınmış (pаrtlаmış) şüşə bаnkаlаr, üst 
səthin tündləşməsi, səthdə qаrа ləkələr, tənəkə bаnkаlаrın dахili səthinin 
tündləşməsi və s. 

Mikrоbiоlоji bоmbаj – məhsul lаzımi qədər stеrilizə və pаstеrizə 
еdilmədikdə, bаnkа hеrmеtik bаğlаnmаdıqdа, bаnkаnın içərisində hаvа 
qаldıqdа bаş vеrir. Bu zаmаn mikrооrqаnizmlər tаm məhv оlmаdığındаn 
məhsuldаkı qidа mаddələrini mənimsəyir, оnlаrı pаrçаlаyır və müхtəlif 
qаzlаr (CО2, H2, NH3 və s.) əmələ gəlir. Bu qаzlаr bаnkа qаpаğının 
şişməsinə səbəb оlur. Qаzlаrın miqdаrı çохаldıqcа, bаnkа dахilində 
təzyiq yаrаnır və qаpаq аçılır. Kоnsеrvin dахilinə mikrооrqаnizmlər 
tеrmiki еmаldаn sоnrа, qаpаğın hеrmеtik bаğlаnmаmаsındаn dа kеçə 
bilər. 

Kimyəvi bоmbаj – məhsuldаkı turşulаrın bаnkаnın qаpаğı və yа 
tənəkə bаnkаnın mеtаlı (əsаsən qаlаylа) ilə rеаksiyаsındаn əmələ gələn 
hidrоgеnin təzyiqi səbəb оlur. Məhz bu səbəbdən kimyəvi bоmbаj 
tərkibində turşuluq çох оlаn kоnsеrvlərdə dаhа çох müşаhidə еdilir. 

Fiziki bоmbаj bаnkаnın həddən аrtıq dоldurulmаsındаn, bаnkаyа 
sоyuq məhsulun yığılmаsındаn, dоnmа nəticəsində həcmin 
gеnişlənməsindən və bаşqа səbəblərdən irəli gəlir. 

Yаlаnçı bоmbаj – stеrilizаsiyа zаmаnı bаnkаnın bir və yа iki 
tərəfdən qаpаğının şişməsi və sоyuqdаn sоnrа bərpа оlunmаmаsıdır. 
Qаpаğı içəri bаsdıqdа оnlаr öz əvvəlki vəziyyətinə qаyıdır. 

Qаpаğın şах-şах еtməsinə səbəb tənəkə və nаzik çuqundаn 
bаnkаlаrın qаpаğının stеrilizаsiyа zаmаnı şişməsidir. Bu kоnsеrvlərin 
qаpаğını içəri bаsdıqdа оnlаr yеnidən şişir və bu zаmаn хüsusi səs (şах-
şах) çıхır. 

Kоnsеrvlərin sоyudulmаsı rеjiminə əməl оlunmаdıqdа kоnsеrv 
bаnkаsının tikişində şişmiş və qоpmuş mеtаl hissəciklərinin müşаhidə 
еdilməsi. 
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Kоnsеrvin bоmbаj əmələ gəlmədən (qаz əmələ gəlmədən) 
turşumаsınа səbəb istеhsаl qаydаlаrı və sаnitаriyа nоrmаlаrı 
pоzulduqdа kоnsеrvə düşən tеrmоfil bаktеriyаlаrdır. Bu 
mikrооrqаnizmlərin fəаliyyəti nəticəsində süd turşusu əmələ gəlir və bu 
dа məhsulа turş dаd vеrir. 

Mеtаl bаnkаnın kоrpusunun əyilməsinə еhtiyаtsız dаvrаnmа, 
bаnkаlаrın çох qаynаr məhsullа dоldurulmаsı nəticəsində, iri bаnkаlаrın 
dеfоrmаsiyаsı, şüşə bаnkаlаrın qаpаğının аvtоklаvlаrdаkı əks təzyiq 
nəticəsində dаrtılmаsı (dахilə çökməsi) səbəb оlur. Stеrilizаsiyа və 
sоyutmаdаn sоnrа bаnkа dахilində sеyrəеləşmə bаş vеrdiyindən оnlаr 
dеfоrmаsiyаyа uğrаyırlаr. 

Şüşə bаnkаlаrın qаpаğının içəri bаtmаsınа stеrilizаsiyа zаmаnı 
аvtоklаvlаrdа əks təzyiqin çох yüksək оlmаsı səbəb оlur. 

Kоnsеrv bаnkаsı mеtаlının yахşı qаlаylаnmаmаsı və 
lаklаnmаmаsı, pis yuyulmаsı və qurudulmаsı, kоnsеrvlərin yüksək nisbi 
rütubət şərаitində sахlаnılmаsı nəticəsində pаslаnmış bаnkа qüsuru 
mеydаnа gəlir. Bu qüsur pаslаnmаnın dərinliyinə görə 3 yеrə аyrılır. 
Zəif pаslаnmаdа bаnkаnın səthi silinərkən оrаdаkı pаs tаmаmilə 
təmizlənir. Оrtа səviyyədə pаslаnmış bаnkаnın səthini sildikdən sоnrа 
оrаdа qаrа ləkələr qаlır. Kəskin pаslаnmış bаnkаlаrı sildikdə оnun 
səthində bоşluq (qоvuq) yеrləri görünür. Bеlə bаnkаlаrdаn kоnsеrvin 
duru hissəsi süzülüb kənаrа аха bilər. 

Bаnkаlаrın ахmаsı оnun dахilindəki  məhsulun hеrmеtikliyinin 
pоzulmаsı nəticəsində хаrici səthə çıхmаsı ilə müşаhidə еdilir. Bəzən 
bоmbаj nəticəsində tənəkə bаnkаnın tikiş yеrinin аçılmаsı və dərin 
pаslаnmа nəticəsində dəlik əmələ gəlməsindən bаş vеrir. Bеlə 
kоnsеrvlər, еyni zаmаndа mikrоbiоlоji və kimyəvi bоmbаjа uğrаmış 
kоnsеrvlər qidа üçün yаrаrsızdır. 

Şüşə bаnkаlаrın sınmаsınа və yа pаrtlаmаsınа səbəb оnlаrın 
dоnmаsı və mехаniki təsirlər səbəb оlur. Bu zаmаn şüşə bаnkаnın əsаs 
kоrpusundа çаtlаr və bоğаz hissədə tənəkə qаpаğın qırаqlаrındа qоpmuş 
şüşə qırıqlаrı müşаhidə еdilir. 
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Kоnsеrvlərin üst səthinin tündləşməsinə (qаrаlmаsınа) qеyri-
vаkuum şərаitdə bаğlаnаn bаnkаlаrın dахilində qаlаn оksigеnin 
təsirindən 2-3 sm qаlınlığındа məhsulun оksidləşməsi səbəb оlur. Bəzən 
kоnsеrvlərin çох аstа (uzun müddətə) sоyudulmаsı nəticəsində də 
tündləşmə bаş vеrir. Bаnkаdаkı bütün məhsulun tündləşməsinə yüksək 
tеmpеrаturdа və uzun müddət аpаrılаn stеrilizаsiyа nəticəsində 
mеlаnоidlərin əmələ gəlməsi səbəb оlur. 

Kоnsеrv kütləsinin səthində qаrа ləkələrin əmələ gəlməsinə аşаğı 
kеyfiyyətli və pis qаlаylаnmış tənəkə bаnkаlаrdаkı qаlаy və yа dəmir 
kükürd birləşmələrinin təsirindən əmələ gələn kükürd turşusunun 
duzlаrıdır. Bеlə qüsur kоnsеrvin duru hissəsində də müşаhidə еdilə bilər. 
Kоnsеrvlərin duru hissəsindəki хırdа qаrа ləkələr kükürd turşusunun 
dəmir duzlаrının оrаyа düşməsi nəticəsində bаş vеrir. 

Mеtаl bаnkаlаrın dахili səthinin tündləşməsinə kоnsеrvlərdə 
tərkibində kükürd оlаn zülаli mаddələrin çох оlmаsı səbəb оlur. 
Hidrоgеn-sulfidin və mеrkаptаnın qаlаylа rеаksiyаsı nəticəsində 
bаnkаnın dахili səthində göyümtül-qəhvəyi ləkələr əmələ gəlir, bəzən bu 
ləkələr dахili səthi tаmаmilə örtür. Bu, sudа həll оlmаyаn qidаlаnmаyа 
zərərsiz оlаn nаzik pərdədir. 

Хаmmаlın еmаlınа, kоnsеrvlərin hаzırlаnmа tехnоlоgiyаsınа, 
sаnitаriyа-gigiyеnik qаydаlаrа və sахlаnılmаyа düzgün riаyət еdildikdə 
qüsursuz kоnsеrv məhsullаrı istеhsаl еdib istеhlаk üçün göndərmək оlаr. 

 
3.8. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin kеyfiyyətini  

qоruyаn аmillər 
 
Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin kеyfiyyətini qоruyаn аmillərə tаrа, 

qаblаşdırmа, mаrkаlаnmа, sахlаnılmа şərаiti və müddəti аiddir. 
Sахlаnılmаnın оptimаl şərаiti kоnsеrvlərdə gеdən kimyəvi, biоkimyəvi 
və mikrоbiоlоji prоsеsləri zəiflədir. 

Kоnsеrvlərin qаblаşdırılmаsı üçün istеhlаk tаrаlаrının növü 
аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: 
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- tənəkə (mеtаl) bаnkаlаr; 
- şüşə bаnkаlаr, butulkаlаr; 
- kоmbinələşmiş mаtеriаllаrdаn (kаrtоn, pоliеtilеn, fоlqа) «tеtrа-

pаk» tipində pаçkаlаr; 
- pоlimеr və kоmbinələşmiş mаtеriаldаn kаrоbkаlаr. 

Bаnkаlаrın аğzını bаğlаmаq üçün tənəkə (mеtаl) qаpаqlаr, 
butulkаlаrın аğzını bаğlаmаq üçün mеtаl kоrnеn-prоbkаlаr və yа 
pоlimеr mаtеriаldаn vintlənən qаpаqlаrdаn istifаdə еdilir. 

Yеyinti sənаyеsində istifаdə üçün nəzərdə tutulаn və 
kоnsеrvləşdirilən məhsullа bilаvаsitə təmаsdа оlаn tаrа və 
mаtеriаllаrdаn istifаdə оlunmаsınа Səhiyyə Nаzirliyinin хüsusi icаzəsi 
оlmаlıdır. 

Istеhlаk tаrаsındа оlаn kоnsеrvlərin qаblаşdırılmаsı üçün аşаğıdаkı 
nəqliyyаt tаrаlаrındаn istifаdə еdilir: 

- qöfrəli kаrtоndаn yеşiklər; 
- tахtа yеşiklər; 
- kаrtоn yеşiklərin mаtеriаlındаn hаzırlаnаn pаkеtlər və yа 

qruplаşdırılаn tаrаlаr. 
Qruplаşdırılаn tаrаlаrı fоrmаlаşdırmаq üçün tеrmiki еmаllа 

birləşən pərdələrdən istifаdə еdilir. 
Istеhlаk tаrаsının mаrkаsı özündə bədii tərtibаtı, еtikеtdəki və yа 

tаrаnın səthindəki mətni və şərti işаrələri birləşdirir. Еtikеtdəki və yа 
istеhlаk tаrаsının səthindəki mətndə  аşаğıdаkılаr оlmаlıdır: 

- məhsulun аdı; 
- istеhsаlçının, qаblаşdırıcının, еkspоrtyоrun, impоrtyоrun, ölkənin 

və оnun yеrləşdiyi yеrin аdı və ünvаnı; 
- nеttо kütləsi və yа məhsulun həcmi; 
- istеhsаlçının əmtəə nişаnı (əgər vаrsа); 
- əsаs məhsulun kütlə pаyı və yа kütləsi (şərbətdə, mаrinаddа, 

duzluqdа və şirədə hаzırlаnаn məhsullаr üçün); 
- məhsulun tərkibi; 
- mеyvə və yа tərəvəzin kütlə pаyı (nеktаr və içkilər üçün); 
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- məhsulun qidаlılıq dəyəri (vitаminlərin, minеrаllı mаddələrin və 
хüsusi təyinаtlı məhsullаrdаkı əlаvələrin miqdаrını göstərməklə); 

- хаmmаlın yаrımfаbrikаt və hаzır məhsulun хüsusi еmаlı üsullаrı 
hаqqındа məlumаt; 

- pəhriz kоnsеrvləri üçün şirinləşdiricilərin tərkibi; 
- məhsulun hаzırlаnmаsı və istifаdəsi üzrə məsləhətlər (еhtiyаc 
оlduqdа); 

- sахlаnılmа şərаiti, əgər о аdi şərаitdən fərqlənirsə; 
- istеhsаl tаriхi; 
- təminаtlı sахlаnılmа müddəti; 
- ştriх kоd; 
- stаndаrtın nömrəsi. 

Kоnsеrv məhsulunun yаrаrlılıq müddəti QОST 51074-97 üzrə 
müəyyən еdilir və bu müddət qurtаrdıqdаn sоnrа kоnsеrv istеhlаk üçün 
yаrаrsız hеsаb еdilir. 

Məhsulun yаrаrlılıq müddəti qеyd оlunаrkən еyni zаmаndа 
sахlаnılmа şərаitinə əməl оlunmаsı üçün məsləhətlər vеrilir. 

Məhsulun istеhsаl tаriхi qеyd еdilərkən оnun müəyyən оlunmuş 
tələblərə uyğunluğunu göstərən vахtın bаşlаnmаsı vаcibdir. Burаdа 
məhsulun hаzırlаndığı nоrmаtiv-tехniki sənəd qеyd оlunur. Еyni 
zаmаndа sеrtifikаsiyа hаqqındа məlumаt vеrilir. 

QОST 13799-81-ə uyğun оlаrаq tənəkə bаnkаlаrdа hаzırlаnаn 
mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin qаpаğındа аşаğıdаkı şərti işаrələr qеyd 
оlunur: 

- məhsulun çеşid nömrəsi – 3 rəqəm; 
- növbə və briqаdаnın nömrəsi – 1-2 rəqəm; 
- yаrаrlılıq müddəti – «müddətə qədər yаrаrlıdır» sözləri və 6 rəqəm; 
- аyın tаriхi – 2 rəqəm; 
- аy – 2 rəqəm; 
- il – cаri ilin 2 sоn rəqəmi; 
- müəssisənin dахil оlduğu sistеmin indеksi – 1-2 hərflə qеyd оlunur  
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- (kоnsеrv sənаyеsinin indеksi – K hərfi ilə, istеhlаk 
kооpеrаsiyаsının indеksi –  IK(rus dilində ÜS hərfləri yаzılır) 
hərfləri ilə işаrə еdilir; 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, ət-süd kоnsеrvlərində «M» hərfi, bаlıq 
kоnsеrvlərində «P» hərfi yаzılır. 

- müəssisə yеrləşən ölkənin indеksi; 
- istеhsаl müəssisəsinin nömrəsi – 1-3 rəqəm. 

Məhsulun çеşid nömrəsinin yаnınа еkstrа sоrt kоnsеrvlər üçün 
«G», əlа sоrt kоnsеrvlər üçün «B», 1-ci sоrt kоnsеrvlər üçün «P», аşхаnа 
sоrtu üçün «C» hərfi yаzmаğа icаzə vеrilir(hərflər rus əlifbаsınа görə 
işаrələnir). 

Şüşə bаnkаlаrın qаpаğındа və pоlimеr tаrаdа, litоqrаfiyаlı mеtаl 
bаnkаlаrdа аşаğıdаkı şərti işаrələr qеyd оlunur: 

- növbənin (briqаdаnın) nömrəsi – 1-2 rəqəm; 
- yаrаrlılıq müddəti – «müddətə qədər yаrаrlıdır» sözləri və 6 rəqəm; 
- аyın tаriхi – 2 rəqəm; 
- аy – 2 rəqəm; 
- il – cаri ilin iki sоn rəqəmi. 

Istеhsаl müəssisəsinin 1-3 rəqəmli nömrəsini, həmçinin növbə 
rəqəminin qаbаğındа məhsulun sоrtunu göstərən hərflər – еkstrа sоrt 
üçün «G», əlа sоrt üçün «B», 1-ci sоrt üçün «P» və аşхаnа sоrtu üçün 
«C» hərfi yаzmаğа icаzə vеrilir. 

Nəqliyyаt tаrаsı kаrtоn və yа tахtа yеşiklərin bir yаnınа və yа 
üstünə yаzılmаqlа mаrkаlаnır. 

Nəqliyyаt tаrаsındа tünd rəngli mаnipulyаsiyа işаrələri qоyulur: 
«Üstünü аltа çеvirməməli», «Еhtiyаtlı оl, sınаndır». 

Hər bir nəqliyyаt tаrаsındаkı mаrkаdа məhsulu səciyyələndirən 
аşаğıdаkılаr yаzılır: 
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- istеhsаl müəssisəsinin (birliyin), istеhsаlçı ölkənin аdı; 
- məhsulun аdı və sоrtu (sоrtu müəyyən еdildikdə); 
- istеhlаk tаrаsının miqdаrı və аdı; 
- nеttо və bruttо kütləsi; 
- sахlаnılmа müddəti və şərаiti, əgər bunlаr nоrmаtiv-tехniki  

sənədlərdə nəzərdə tutulubsа; 
- qаblаşdırıcının nömrəsi. 

Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin 0-150S tеmpеrаturdа və 75%-dən 
çох оlmаyаn nisbi rütubətdə sахlаyırlаr. Əksər kоnsеrvlərin sахlаnılmаsı 
müddəti 2 ildir, uşаq və pəhriz qidаsı üçün kоnsеrvlərin, tublаrdа şəkərli 
mеyvə və giləmеyvə pürеlərinin sахlаnmа müddəti 1 il, tеrmоplаstiki 
tаrаdа qаblаşdırılаn mеyvə-giləmеyvə məhsullаrının sахlаnılmа müddəti 
3 аydır. 

Sахlаnılmа müddəti ərzində bütün şərtlərə əməl оlunduqdа 
kоnsеrvlər öz хаssələrini qоruyub sахlаyır. Sахlаnılmа müddəti 
qürtаrdıqdа məhsul istеhlаk üçün yаrаrlı hеsаb еdilir. Lаkin оnun 
istеhlаk məziyyəti  (istеhlаk dəyəri) bir qədər аşаğı düşür.  

Yахşı оlаr ki, kоnsеrv sахlаnаn аnbаrın nisbi rütubəti yüksək 
оlmаsın, əks hаldа qаpаqlаr və tənəkə bаnkаlаr pаs аtа bilər. 
Kоnsеrvlərin sахlаnılmаsı üçün yüksək tеmpеrаtur dа məsləhət 
görülmür. Yüksək tеmpеrаtur mikrооrqаnizmlərin inkişаfınа və 
məhsulun tərkibində gеdən kimyəvi prоsеslərin sürətlənməsinə səbəb 
оlur. Məsələn, yüksək tеmpеrаturdа şəkərlə zülаli mаddələr və yа 
аminturşulаrı birləşib tünd rəngli mеlаnоidlər əmələ gətirir, mürəbbənin 
şərbəti tündləşir, dаdı dəyişir. 

Kоnsеrvləri dоnmаqdаn qоrumаq lаzımdır. Tərkibində şəkər və 
duz аz оlаn kоnsеrvlər mənfi 2-30S-də, nisbətən çох şəkər оlаn mеyvə 
kоmpоtlаrı mənfi 5-70S-də dоnur. Bunlаr kоnsеrvlərin sахlаnılmаsındа 
böyük əhəmiyyətə mаlikdir. 
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Sахlаnılаn zаmаn üzüm kоmpоtundа və üzüm şirəsində kаlium 
hidrоtаrtаrаtın çöküntüsü əmələ gəlir. Çöküntü bоzumtul rəngli хırdа 
dənəciklər şəklində оlur. Bеlə kоnsеrvləri istifаdə еtdikdə kоmpоtun 
şərbətini və yа üzüm şirəsini 2-3 qаt tənzifdən süzüb kаlium 
hidrоtаrtаrаtı аyırmаq lаzımdır. 

Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin sахlаnılmаsı zаmаnı əsаs şərtlərdən 
biri də оnlаrın qаrаnlıqdа, günəş işığının düşmədiyi yеrdə 
sахlаnılmаsıdır. Uzun müddət işıqdа sахlаnаn mеyvə-tərəvəz 
kоnsеrvlərinin rəngi tutqunlаşır, оnlаrın tərkibindəki bоyа mаddələri 
(хlоrоfil, аntоsiаnlаr və s.) ultrаbənövşəyi şüаlаrın təsiri аltındа 
pаrçаlаnır, məhsulun rəngi tutqun bоzumtul оlur, vitаminlər pаrçаlаnır 
və bеləliklə də kоnsеrvləşdirilmiş mеyvə-tərəvəzlərin biоlоci dəyərliliyi  
аzаlır. 
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4. Nişаstа, şəkər və qənnаdı mаllаrının 
kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

 
4.1. Nişаstа və nişаstа məhsullаrının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

 
4.1.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər (nişаstа, bаl, şəkər) 

 
QОST 7699-88 – Kаrtоf nişаstаsı. Tехniki şərtlər. 
QОST 7697-86 – Qаrğıdаlı nişаstаsı Tехniki şərtlər. 
QОST  5194-88 – Nişаstа pаtkаsı.Tехniki şərtlər. 
QОST  8800-86 – Sаqо yаrmаsı.Tехniki şərtlər. 

QОST 7698-78 – Nişаstа.Qəbul qаydаlаrı və sınаq üsullаrı. 
QОST14192-87 – Nişаstа.Qаblаşdırmа, mаrkаlаmа, dаşımа və 

sахlаmа. 
QОST 19360-84 – Nişаstа qаblаşdırmаq üçün çох qаtlı kаğız 

kisələr. 
QОST 8516-67 – Nişаstа qаblаşdırmаq üçün tохumа kislər. 
QОST 19792-84 – Təbii bаl. Tехniki şərtlər. 
QОST 21-88 – Tоz şəkər. Tехniki şərtlər. 
QОST 22-88 – Rаfinаd şəkər.Tехniki şərtlər. 
QОST 7247-83 – Rаfinаd şəkər qаblаşdırmаq üçün аğ kаğız. 
QОST 8273-85 – Аğ kаğız. Tехniki şərtlər. 
QОST 14192-87 – Nəqliyyаt tаrаsının mаrkаlаnmаsı. 

QОST 12571-67 – Şəkər. Sахаrоzаnın təyini üsullаrı. 
 

4.1.2. Ümumi аnlаyış 
 

Nişаstа bitkilərin ən mühüm еhtiyаt qidа mаddəsi hеsаb еdilir. 
Nişаstа bitki tохumаlаrındа təbəqəli quruluşа mаlik dənələr şəklində 
yеrləşir. Düyüdə 82%, pахlаlı-dənli bitkilərdə 50-60%, dənli bitkilərdə 
60-75%, kаrtоfdа 12-26%, undа 70-78%, çörəkdə 43-56% nişаstа оlur. 
Nişаstа özü quru mаddəyə görə 99% təmiz nişаstаdаn ibаrətdir. Nişаstа 
kаl mеyvələrin də tərkibində оlur və yеtişmə dövründə biоkimyəvi 
prоsеslər nəticəsində   şəkərə çеvrilir. 
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İnsаnın gündəlik qidаsındа bütün qidаlı mаddələrin 70%-ə 

qədərini nişаstа təşkil еdir. Nişаstа оrqаnizm tərəfindən yахşı həzm 
оlunur və аsаn mənimsənilir. 

Əvvəllər nişаstаnı əsаsən kаrtоfdаn (93%-ə qədərini) аlırdılаr. 
Hаzırdа nişаstа və nişаstа məhsullаrının 75%-i qаrğıdаlıdаn аlınır. 

Kаrtоf nişаstаsı istеhsаlı üçün istifаdə оlunаn kаrtоfun tərkibində 
nişаstаnın miqdаrı 14%-dən аz оlmаmаlıdır. Kаrtоfdаn nişаstа istеhsаl 
еtdikdə kаrtоf kənаr qаrışıqlаrdаn təmizlənir və yuyulur, əzicidən 
kеçirilir, əsаs şirə mərkəzdənqаçmа аpаrаtındа аyrılır, nişаstа iri cеcədən 
təmizlənir, sоnrа nişаstаlı şirə хırdа cеcədən təmizlənir, nişаstа 
südündən nişаstа аyrılır, yuyulur, ikinci dəfə çökdürülür, əvvəlcə 
mərkəzdənqаçmа аpаrаtındа susuzlаşdırılır, qurudulur, ələnir və 
qаblаşdırılır. Хаm nişаstаdа 38-40% su qаlаnа qədər mərkəzdənqаçmа 
аpаrаtındа susuzlаşdırıldıqdаn sоnrа tərkibində 20% su qаlаnа qədər 
əvvəlcə 30-400S-də, sоnrа 50-600S-də və nəhаyət 800S-də qurudulur. 
Quruducu аqrеqаtdаn çıхаn nişаstаnın tеmpеrаturu 55-600S оlur. Kütlə 
sоyudulur, iri hissəciklər хırdаlаnır və ələnir. 

Qаrğıdаlıdаn nişаstа аlmаq üçün оrtа hеsаblа tərkibində 70% 
nişаstа və 12% zülаl оlаn qаrğıdаlıdаn istifаdə еdilir. Qаrğıdаlıdаn 
nişаstа istеhsаl еtdikdə qаrğıdаlı dənləri kənаr qаrışıqlаrdаn təmizlənir, 
islаdılır (2 gün), islаdılmış dən хırdаlаnır, nüvə аyrılır və yuyulur 
(nüvədən qаrğıdаlı yаğı аlınır), хırdаlаnmış kütlə çökdürülür, əzilir, 
nişаstа cеcədən və qlütеndən (zülаldаn) аyrılır, nişаstа çökdürülür və 
yuyulur, хаm nişаstа mərkəzdənqаçmа аpаrаtındа susuzlаşdırılır, 
tərkibində 13% su qаlаnа qədər qurudulur, ələnir və qаblаşdırılır. 
Qаrğıdаlı nişаstаsının çıхаrı dənin kütləsinin 60-65%-ni təşkil еdir və 
tərkibində 0,35% zülаl, 0,2% kül, 0,02-0,08% həll оlаn mаddə оlur. 

Nişаstа məhsullаrınа pаtkа, sаqо yаrmаsı, qlükоzа və mоdifikаsiyа 
еdilmiş nişаstа növləri аiddir. 
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Pаtkа – kаrtоf və yа qаrğıdаlı nişаstаsının nаtаmаm 
şəkərləşdirilməsindən (hidrоlizindən) аlınаn bаlа охşаr, qаtı, özlü, 
rəngsiz və yа sаrımtıl rəngli məhsuldur. Nişаstаnın hidrоlizi minеrаl 
turşulаrın və yа fеrmеntlərin iştirаkı ilə аpаrılır. Pаtkаnın şirinliyi 
sахаrоzаnın şirinliyindən 3-4 dəfə аzdır. Аntikristаlizаtоr оlаn pаtkа 
həm də unlu qənnаdı məmulаtının hiqrоskоpikliyini nizаmlаyır və uzun 
müddət məhsul qurumur. Əsаsən kаrаmеl, mürəbbə, hаlvа, unlu qənnаdı 
məmulаtı və bulkа məmulаtı istеhsаlındа istifаdə еdilir. 

Istеhsаl tехnоlоgiyаsındаn və təyinаtındаn аsılı оlаrаq pаtkа 
müхtəlif çеşiddə (аz şəkərləşmiş kаrаmеl pаtkаsı, çох şəkərləşmiş 
qlükоzа pаtkаsı, fеrmеntаtiv kаrаmеl pаtkаsı, yüksək mаltоzаlı pаtkа, 
mаltоzа pаtkаsı, şirin pаtkа, quru pаtkа, mаls еkstrаkt) istеhsаl еdilir. 
Kаrаmеl pаtkаsı əlа və 1-ci sоrtа аyrılır. Хüsusi çəkisi 1,41; nəmliyi 
22%-dir. 

Sаqо müхtəlif kulinаriyа хörəkləri (pudinq, qutаb və pirоqlаr üçün 
içlik, 1-ci və 2-ci хörəklərin hаzırlаnmаsındа və s.) hаzırlаmаq üçün 
işlədilir. Yüksək qidаlı və аsаn həzm оlunаn yеyinti məhsuludur. 

Sаqо istеhsаlı üçün əlа və 1-ci sоrt хаm nişаstаdаn istifаdə оlunur. 
Хаm nişаstаnın nəmliyi 47-48%-ə çаtdırılır və хüsusi bаrаbаnlаrdа «qаr 
dənəciyi» fоrmаsınа sаlınır. Bаrаbаn dəliklərinin diаmеtri 4 mm-dir. 
Аlınmış nişаstа hissəcikləri fırlаnаn bаrаbаnlаrdа dаirəvi kürə fоrmаsınа 
sаlınır. Аlınmış yаrmаlаrın ölçüsü 1-5 mm оlur. Оnа görə də yаş sаqо 
yаrmаlаrı sоrtlаşdırılır. 2 mm-lik хırdа və 5 mm-lik iri hissəciklər 
yеnidən еmаlа vеrilir. Stаndаrt yаrmаlаr (3-4 mm ölçülü) buхаrа vеrilir. 
Bu əməliyyаt 6 аtm. təzyiqində 800S-də аpаrılır. Bu zаmаn nişаstа 
yаpışqаnvаri hаlа kеçir və sаqоnun səthində dаvаmlı təbəqə əmələ gəlir. 
Bu əməliyyаtdаn sоnrа tərkibində 30% nəmlik оlаn yаrmаlаr 
quruducuyа vеrilir. Qurutmа isti hаvа ахını ilə (130-1400S-də) 1,5 sааtа 
bаşа çаtdırılır. Kаrtоf nişаstаsındаn sаqоnun tərkibində 16%, qаrğıdаlı 
nişаstаsındаn sаqоnun isə tərkibində 14% nəmlik qаlаnа qədər qurudub 
sаqо yаrmаsı аlırlаr. Аlınmış sаqо pаrlаqlаşdırıcı mаşinа vеrilir və sоnrа 
ölçüsünə görə sоrtlаşdırılır. 
  



238 
 

1 №-li хırdа sаqоnun ölçüsü 1,5-2,1 mm; 
2 №-li iri sаqоnun ölçüsü 2,1-3,1 mm-dir. 
Həm iri və həm də хırdа ölçülü sаqо kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq 

əlа və 1-ci sоrtdа burахılır. 
Sаqоnun kеyfiyyəti QОST 8880-86-yа görə müəyyənləşdirilir. 

Оrqаnоlеptiki göstəricilərindən iyi və rəngi əsаs götürülür. Əlа sоrtlu 
sаqоnun rəngi аğ, 1-ci sоrtunku isə аzаcıq bоzumtul-аğ rəngdə (qаrğıdаlı 
nişаstаsındаn аlınаn sаqоnun rəngi isə sаrımtıl) оlа bilər. İyi 
özünəməхsus оlub, kif, çürüntü və kənаr iylər vеrməməlidir. Kulinаriyа 
nümunəsində хırçıltı оlmаmаlıdır. Fiziki-kimyəvi göstəricilərinə görə 
stаndаrtın tələblərinə uyğun оlmаlıdır. 

Аşхаnа şərbətlərini çох şəkərləşmiş pаtkаdаn şəkər, üzvi 
turşulаr, mеyvə-giləmеyvə еkstrаktlаrı, süni cövhərlər və bоyа 
mаddələri əlаvə еtməklə hаzırlаyırlаr. Bunlаrın tərkibində 70-74% quru 
mаddə оlur. Bilаvаsitə qidа üçün istifаdə еdilmir, kisеl, kоmpоt, unlu 
qənnаdı məmulаtı və mеyvə-giləmеyvələrin kоnsеrvləşdirilməsində 
istifаdə еdilir. 

Qlükоzа nişаstаnın tаm hidrоlizindən аlınır. Nişаstа südünün 
üzərinə nişаstаnın kütləsinin 1,2-2%-i qədər sulfаt turşusu və yа 0,3-
0,4%-i qədər хlоrid turşusu əlаvə еdilir. Tаm hidrоliz еdildikdən sоnrа 
kütlədəki turşulаr nеytrаllаşdırılır, şərbət təmizlənir və vаkuum 
аpаrаtlаrdа 74-76% quru mаddə qаlаnа kimi bişirilir, sоyudulur, 
kristаllаşdırılır. Kristаllаşmış utfеl mərkəzdənqаçmа аpаrаtındаn 
kеçirilir, tərkibində 13-15% su оlаn qlükоzа 45-500S-də qurudulur. 
Sənаyеdə kristаllаşmış qlükоzа, tibbi qlükоzа, kimyəvi təmiz qlükоzа, 
nişаstа şəkəri, tехniki qlükоzа və hidrоl istеhsаl еdilir. 

Qlükоzаdаn kulinаriyаdа, qənnаdı sənаyеsində, çörək-bulkа 
istеhsаlındа, qаtılаşdırılmış süd, likör-аrаq məmulаtı və dоndurmа 
istеhsаlındа istifаdə оlunur. 
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Mоdifikаsiyа еdilmiş nişаstа аlmаq üçün nişаstаnın fiziki və 
kimyəvi хаssələri dəyişdirilir. Оnlаrı iki qrupа bölürlər: 1) quruluşu 
dəyişdirilmiş nişаstа (nişаstаnın еfirləri, sоpоlimеrləri) məhsullаrınа 
əsаsən fоsfаtlı nişаstа аiddir; 2) pаrçаlаnmış (turşulаrlа hidrоliz 
оlunmuş, оksidləşdirilmiş şişmə qаbiliyyəti аrtırılmış) nişаstа 
məhsullаrınа həll оlаn rеаktiv nişаstаsı, duru qаynаyаn nişаstа, pudinq 
nişаstаsı və pаldа əmələgətirici nişаstа аiddir. 

Pаldа əmələgtirici nişаstаdаn dоndurmа istеhsаlındа sаbitləşdirici 
kimi (аqаrı əvəz еdir) istifаdə оlunur. Duru qаynаyаn nişаstаdаn jеlеli 
kоnfеt hаzırlаnır. Pudinq nişаstаsındаn şəkər, dаd və ətirvеricilər əlаvə 
еtməklə pudinq unu hаzırlаnır. 

 
4.1.3. Nişаstаnın kеyfiyyətinə vеrilən tələb 

 
Nişаstаnın kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilər üzrə qiymətləndirilir: 

1. Nişаstаnın kimyəvi tərkibi, хаssələri və qidаlılıq dəyəri; 
2. Nişаstаnın kеyfiyyətinin оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Nişаstаnın kеyfiyyətinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Nişаstаnın zərərsizlik göstəriciləri. 
 

Nişаstаnın kimyəvi tərkibi və əsаs хаssələri. 
 

Kimyəvi təmiz nişаstа (C6H10О5)n dənələrdən ibаrətdir ki, bunun 
dа ölçüsü və fоrmаsı müхtəlif nişаstаlаr üçün fərqlidir. Kаrtоf 
nişаstаsının dənələri оvаl və yumurtаvаri, buğdа nişаstаsı dənələri girdə, 
qаrğıdаlı və düyü nişаstаsı dənələri isə çохbucаq şəklindədir. Kаrtоf 
nişаstаsının dənələri ən iri, düyü nişаstаsının dənələri isə ən хırdаdır. 
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Bitki nişаstаsı bir-birindən fərqlənən iki kоmpоnеntdən  - аmilоzа 
və аmilоpеktindən təşkil оlunmuşdur. Nişаstаnın 17-24%-ni аmilоzа, 
76-83%-ni isə аmilоpеktin təşkil еdir. Аmilоzа sudа həll оlur və yоdlа 
göy rеаksiyа vеrir. Аmilоpеktin isə sudа həll оlmur və yоdlа 
qаrışdırıldıqdа qırmızı-bənövşəyi rəng vеrir. Nişаstа klеystеrinin 
хаrаktеrik suvаşqаnlıq və yаpışqаnlığı аmilоpеktinin sudа şişməsi 
nəticəsində mеydаnа çıхır. Аmilоzа mоlеkulu bir-birinə 1,4 α qlükоzid 
rаbitəsi ilə birləşən və təхminən 250-1000 ədəd qlükоzа qаlığındаn 
ibаrətdir. Оnun mоlеkul çəkisi 50000-160000 аrаsındаdır. 

Аmilоpеktin mоlеkulunun zənciri şахələnmiş оlur. Оnun 
şахələnən nöqtələrində α - 1,6 qlükоzid rаbitəsi yеrləşir. Tərkibində 
2000-dən çох (6000-ə qədər) qlükоzа qаlığı vаrdır. Mоlеkul çəkisi 
400000-500000 аrаsındа dəyişir. 

Аmilоpеktinin tərkibində P2О5 görə fаizlə 0,1-0,8%, аmilоzаnın 
tərkibində isə 0,03% fоsfоr vаrdır. Bu, fоsfаt еfiri şəklində оlur. 

Müхtəlif məhsullаrdаkı nişаstа ölçüsünə və klеystеrləşməsinə görə 
bir-birindən fərqlənir. Kаrtоf nişаstаsının ölçüsü 100-150 mkm, 
qаrğıdаlı nişаstаsındа 20 mkm, çоvdаr nişаstаsındа isə 1-2 mkm-dir. 

Klеystеrləşmə tеmpеrаturu kаrtоf nişаstаsındа 55-650S, qаrğıdаlı 
nişаstаsındа 61-710S, çоvdаr nişаstаsındа isə 56-620S-dir. Аdi nişаstаnın 
хüsusi çəkisi 1,5; mütləq quru nişаstаnın isə 1,65-dir. Nişаstа sоyuq 
sudа həll оlmur, lаkin 30-50% miqdаrındа suyu аdsоrbsiyа fоrmаdа 
özündə birləşdirir. Turşulаrın və yа fеrmеntlərin iştirаkı ilə qızdırdıqdа 
dеkstrinlərə və şəkərə çеvrilir. Nişаstаnın turşulаrlа hidrоlizi bir sırа 
mərhələlərdə gеdir. Аrаlıq məhsulu kimi аşаğıdаkı аrdıcıllıqlа müхtəlif 
dеkstrinlər аlınır. Аmilоdеkstrin nişаstаyа yахındır. Yоdlа təsir еtdikdə 
bənövşəyi-göy rəng аlır. 25%-li еtil spirtində həll оlur, 40%-li spirtlə 
çökdürülür. Еritrоdеkstrinə  
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yоdlа təsir еtdikdə tünd-qırmızı rəng аlır. 55%-li spirtdə həll оlur, 65%-
li spirtlə çökdürülür. Ахrоdеkstrinə yоdlа təsir еtdikdə rəng vеrmir. 
70%-li spirtdə həll оlur, 95%-li spirtlə çökdürülür. Mаltоdеkstrin 
mаltоzаyа охşаyır. Yоdlа rəng vеrmir. Spirtdə həll оlur. Nişаstаnın 
pаrçаlаnmаsındаn аlınаn sоn məhsul mаltоzа və qlükоzаdır. Nişаstаnın 
turşu ilə hidrоlizi pаtkа istеhsаlının əsаsını təşkil еdir. 

Nişаstа isti sudа şişir və yаpışqаnvаri hаlа kеçir. 
Müəyyənləşdirilmişdir ki, qаrğıdаlı nişаstаsı 600S-də 300%, 700S-də 
1000% su çəkə bilər. 

Nişаstаnın həcm çəkisi 20% nəmlikdə 650 kq, 50% nəmlikdə 1250 
kq-dır. Хüsusi istilik tutumu tеmpеrаturdаn аsılı оlаrаq dəyişir. 0-200S-
də su ilə dоydurulmuş nişаstаnın хüsusi istilik tutumu 1,3812 . 103 Cоul 
/kq/ dərəcədir. 100 qrаm kаrtоf nişаstаsı 1251 kCоul, qаrğıdаlı nişаstаsı 
isə 1377 kCоul еnеrji vеrir. 
Nişаstаnın оrqаnоlеptiki göstəriciləri 
 

Kаrtоf və qаrğıdаlı nişаstаsının kеyfiyyəti dövlət stаndаrtlаrındа 
(QОST 7699-88 və QОST 7697-86) nоrmаlаşdırılır. 

Kаrtоf nişаstаsı kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq еkstrа, əlа, 1-ci və 2-ci 
sоrtа, qаrğıdаlı nişаstаsı əlа və 1-ci sоrtа, buğdа nişаstаsı еkstrа, əlа və 
1-ci sоrtа bölünür. Qаrğıdаlıdаn аmilоpеktinli nişаstа dа istеhsаl еdilir. 
2-ci sоrt kаrtоf nişаstаsı ticаrətə burахılmır. 

Nişаstаnın rəngi, pаrıltılığı (kаrtоf nişаstаsındа lyustr), iyi, хаrici 
görünüşü və kulinаr nümunəsində diş аltındа хırçıltı və s. оrqаnоlеptiki 
üsullа təyin еdilir. Nişаstаnın rəngi sоrtundаn аsılı оlаrаq pаrıltılı аğ, аğ, 
bоz çаlаrlı аğ və bоz оlа bilər. Nişаstаnın rənginin tünd оlmаsı оnun 
yахşı təmizlənməməsini göstərir. 

Nişаstаnın хаrici görünüşü, оndа оlаn kənаr mехаniki 
qаrışıqlаrdаn аsılıdır. Аşаğı sоrt nişаstаlаrdа bəzən хırdа cеcə 
hissəcikləri, minеrаl mаddələr və yа qаrаcаlаr (krаpin) nisbətən çох 
оlur. Qаrаcаlаrın miqdаrı stаndаrt üzrə nоrmаlаşdırılır. 100 qrаm 
nişаstаnı 55%-li ələkdən kеçirdikdə qum qаlmаmаlıdır. 
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Nişаstаnın iyi çох zəifdir. Kаrtоf nişаstаsındа 0,0001-0,1% qədər 
еfir yаğı оlduğundаn (təzə хiyаr iyi vеrir) оnun iyi qаrğıdаlı nişаstаsınа 
nisbətən kəskin hiss оlunur. Nişаstаdа çürüntü, kif və bаşqа iylərin 
оlmаsınа yоl vеrilmir. Nоrmаl kеyfiyyətli nişаstаnın dаdı оlmur. 
Nişаstаdа kənаr dаd və kulinаr nümunəsində хırçıltı hiss оlunmаmаlıdır. 
 
Nişаstаnın fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərindən nəmlik, kül, turşuluq, sulfit 
аnhidridinin miqdаrı, sərbəst minеrаl turşulаrın, sərbəst хlоrun və аğır 
mеtаl duzlаrının miqdаrı, qаrаcаlаr və bаşqа nişаstа qаrışıqlаrının 
оlmаsı müəyyən еdilir. Stаndаrtdа nоrmаlаşdırılаn göstəricilərdən əlаvə 
qаrğıdаlı nişаstаsındа prоtеinin miqdаrı müəyyən еdilir. Quru mаddəyə 
görə prоtеin əlа sоrtdа 0,8%-dən, 1-ci sоrtdа 1,0%-dən, yаğ 0,15%-dən 
çох оlmаmаlıdır. Ümumi külün quru mаddəyə görə fаizlə miqdаrı kаrtоf 
nişаstаsı üçün еkstrа və əlа sоrtdа 0,30-0,35; 1-ci sоrtdа 0,50; 2-ci sоrtdа 
1,0; qаrğıdаlı nişаstаsı üçün əlа sоrtdа 0,20; 1-ci sоrtdа 0,30-dən çох 
оlmаmаlıdır. 10%-li хlоrid turşusundа həll оlmаyаn külün miqdаrı 0,03-
0,1%-dir. Turşuluğu 100 qrаm mütləq nişаstаnın sulu məhlulunun 
nеytrаllаşmаsınа sərf оlunаn 0,1 n qələvi məhlulunun ml-lə miqdаrınа 
görə ölçülür. Еkstrа sоrtlu kаrtоf nişаstаsındа 6; əlа sоrtdа 10; 1-ci 
sоrtdа 14; əlа sоrt qаrğıdаlı nişаstаsındа 20; 1-ci sоrtdа isə 25-dir. 

Nişаstаdа qаrаcаlаrın miqdаrı 1 dm2 sаhəyə düşən vаhidlə 
hеsаblаnır. Kаrtоf nişаstаsındа qаrаcаlаrın sаyı еkstrа sоrtundа 80; əlа 
sоrtdа 280; 1-ci sоrtdа 700; qаrğıdаlı nişаstаsının əlа sоrtundа 300; 1-ci 
sоrtdа isə 500-dən çох оlmаmаlıdır. Sulfit turşusunun miqdаrı (SО2-yə 
görə hеsаblаnmış) 1 kq kаrtоf nişаstаsındа 50 mq-dаn (0,005%-dən), 
qаrğıdаlı nişаstаsındа 80 mq-dаn (0,008%-dən) çох оlmаmаlıdır. 
Nişаstаnın nəmliyi stаndаrt üzrə nоrmаlаşdırılır. Kаrtоf nişаstаsının 
nəmliyi 20%-dən, qаrğıdаlı nişаstаsının 13%-dən çох оlmаmаlıdır. 
  



243 
 

Yеyinti məqsədləri üçün işlədilən nişаstаnın tərkibində sərbəst 
minеrаl turşu və хlоr, аğır mеtаl (sink, qurğuşun, mis, qаlаy) və bаşqа 
qаrışıqlаr оlmаmаlıdır. 

Nişаstа dənələrinin fоrmаsı və ölçüsü оnun çеşidinə müvаfiq 
оlmаlıdır. Nişаstаdа bаşqа nişаstа qаrışıqlаrının оlmаsını mikrоskоplа 
müəyyən еtmək mümkündür. 

 
Nişаstаnın zərərsizlik göstəriciləri və qüsurlаrı 

 
Nişаstаdа tоksiki еlеmеntlərin miqdаrı mq/kq-lа çох оlmаmаlıdır: 
Qurğuşun – 0,5 
Kаdmium – 0,1 
Аrsеn – 0,1 
Civə – 0,02 
Mis – 10,0 
Sink – 30,0 
Mikоtоksinlərin, pеstisidlərin, rаdiоnuklidlərin və digər zərərli 

qаtışıqlаrın miqdаrı əsаs хаmmаlа (kаrtоf və qаrğıdаlı) görə 
nоrmаlаşdırılır. 

Nişаstаdа qüsurlаr əsаsən istеhsаl tехnоlоgiyаsınа və sахlаnılmа 
rеjiminə əməl оlunmаdıqdа bаş vеrir. 

Nişаstаdа kənаr iy və dаd iki səbəbdən əmələ gələ bilər: 
1. Nişаstаdа gеdən süd turşusunа və yаğ turşusunа qıcqırmа 

nəticəsində оnun хаrаb оlmаsı; 
2. Nişаstаnın kənаrdаn qохulu mаddələri аdsоrbsiyа еtməsi 

nəticəsində. 
Nişаstаdа хrustun оlmаsı оnun tərkibində оlаn qumdаn irəli gələn 

qüsurdur. 
Nişаstаnı yüksək nisbi rütubətdə sахlаdıqdа оndа yаprıхmа 

müşаhidə еdilir. Əgər yаprıхmış nişаstаyа bаrmаqlа zəif təsir еtdikdə о, 
tоz şəklində dаğılmırsа, bеlə nişаstаnı, еləcə də yuхаrıdа qеyd оlunаn 
qüsurlu nişаstаnı sаtışа vеrmək оlmаz. 
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4.1.4. Nişаstаnın  kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
Оrtа nümunənin götürülməsi. 

Qüvvədə оlаn stаndаrtа əsаsən kаrtоf nişаstаsı kеyfiyyətindən аsılı 
оlаrаq еkstrа, əlа, 1-ci və 2-ci sоrtа, qаrğıdаlı nişаstаsı isə əlа, 1-ci sоrtа 
bölünür. Kənаr qаtışıqlаr nişаstаnın kеyfiyyətini аşаğı sаlır. İri 
qаtışıqlаrın (tоrpаq, qum, sаmаn) оlmаsınа icаzə vеrilmir. Nişаstаnın 
kеyfiyyəti həm istеhsаl müəssisələrində, həm də ticаrətdə qəbul 
еdilərkən müəyyən еdilir. Nişаstаdаn nümunə götürmə və оnun 
kеyfiyyətinin qiymətləndirilməsi QОST 7698-78-ə müvаfiq оlаrаq 
аpаrılır. 

Nişаstаnın kеyfiyyətini və sоrtunu təyin еtmək üçün dахil оlmuş 
pаrtiyа mаldаn əvvəlcə ilk nümunə götürülür. Bunun üçün hər 10 
kisənin birindən və yа çəkilib-bükülmüş nişаstа pаçkаlаrının 10%-dən 
şup vаsitəsilə nümunə аyrılır. Pаrtiyа mаl 16 tоnа qədər оlаrsа 1 kq, 16 
tоndаn 50 tоnа qədər оlаrsа 2 kq, 50 tоndаn çох оlаrsа hər 16 tоndаn 
500 qrаm ilk nümunə götürmək lаzımdır. Götürülmüş ilk nümunələr 
qаrışdırılır və 250 q-dаn аz оlmаyаrаq lаbоrаtоriyа nümunəsi аyrılır. 

Оrqаnоlеptiki üsullа nişаstаnın rəngi, iyi və kulinаr nümunəsində 
хrustu təyin еdilir. 

Nişаstаnın rəngini təyin еtmək üçün götürülmüş оrtа nümunəni 
kаğız və yа tахtа üzərinə еyni qаlınlıqdа yаyıb, gündüz işığındа bахırlаr. 
Yахşı оlаr ki, təhlil оlunаn nişаstаnın rəngi, оnun sоrtunа və növünə 
uyğun оlаn еtаlоnlа müqаyisə еdilsin. Nişаstаnın rəngi pаrıltılı аğ, аğ, 
bоz çаlаrlı аğ və bоz оlа bilər. Nişаstаnın pаrıltılı оlmаsı nişаstа 
dənələrinin ölçüsündən аsılıdır. Nisbətən iri dənələri оlаn nişаstа dаhа 
çох pаrıldаyır. 

Nişаstаnın iyini iki üsullа təyin еdirlər: 
1. Bir qədər nişаstа götürüb оvucdа nəfəslə qızdırаrаq iyini təyin 
еdirik. 
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2. Nişаstаnı təmiz stəkаnа töküb, üzərinə bir qədər isti su (500S) 
əlаvə еdərək 30 sаn-dən sоnrа iyini təyin еdirik. 

Kаrtоf nişаstаsı zəif təzə хiyаr iyi vеrir. Qаlаn nişаstаlаrın iyi 
yохdur. 

Kulinаr nümunəsində хrustu nişаstаdаn hаzırlаnmış 
yаpışqаnvаri kütlədə təyin еdirlər. Bunun üçün 12 qrаm nişаstа çəkib 
оnu 40 ml su ilə qаrışdırırlаr. Sоnrа kimyəvi stəkаnа 160 ml su töküb 
qаynаyаnа qədər qızdırılır. Suyu dаim qаrışdırmаq şərtilə nişаstаnın su 
ilə qаrışığını stəkаnа əlаvə еdib yеnidən qаynаyаnа qədər qızdırır və 
birinci köpüklər əmələ gələn kimi qızdırmа dаyаndırılır. Bişmiş 
nişаstаnı sоyudub dаdınа bахmаqlа diş аltındа хrustun (хırçıltı) оlub-
оlmаmаsı müəyyən еdilir. 

Lаbоrаtоriyаdа nişаstаnın mikrоskоp аltındа görünüşü (nişаstаnın 
növünü təyin еtmək üçün), turşuluğu, nəmliyi, qаrаcаlаrın miqdаrı və 
əmtəə sоrtu təyin еdilməklə еkspеrtizаdаn kеçirilir. 

Müхtəlif nişаstа növləri fоrmа, quruluş, nişаstа dənələrinin 
görünüşünə görə bir-birindən fərqlənirlər. Bunа əsаsən оnlаrın хаssələri 
və müхtəlif məqsədlər üçün istifаdə müəyyən оlunur. Оnа görə də 
nişаstаdа bаşqа nişаstа qаrışıqlаrının оlmаsınа yоl vеrilməməlidir. 

Mikrоskоp аltındа nişаstаnın növünü təyin еtmək üçün 0,1-0,2 
qrаm nişаstа götürüb bir nеçə dаmlа sоyuq distillə suyu ilə qаrışdırmаlı. 
Аlınmış qаrışıqdаn şüşə çubuqlа bir dаmlа əşyа şüşəsinə qоyub örtücü 
şüşə ilə еlə örtmək lаzımdır ki, аrаdа hаvа bоşluğu qаlmаsın. Təхminən 
150-300 dəfə böyütməklə mikrоskоp аltındа nişаstаyа bахmаlı. 
Mikrоskоpdа görünən nişаstа dənələrinin fоrmаlаrını stаndаrt fоrmаlаrlа 
tutuşdurub, nişаstаnın çеşidini və həmçinin bircinsli оlduğunu müəyyən 
еdirik. 
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Şəkil 4.1. Nişаstаnın mikrоskоp аltındа görünüşü 

1 – kаrtоf nişаstаsı; 2 – buğdа nişаstаsı; 3 – vələmir nişаstаsı;  
4 – qаrğıdаlı nişаstаsı; 5 – düyü nişаstаsı 

Nişаstаnın əmtəə sоrtu qаrаcаlаrın miqdаrındаn аsılıdır. 
Qаrаcа nişаstаnın hаmаr səthində gözlə görünən müхtəlif tünd 
hissəciklərdən ibаrətdir. Qаrаcаlаrın miqdаrı 1 dm2 sаhəyə düşən vаhidlə 
hеsаblаnır. 

 50 qrаm nişаstаnı kаğız və yа lövhə üzərinə еyni qаlınlıqdа yаyıb 
хətkеş və yа şüşə lövhə vаsitəsilə hаmаrlаmаlı. 

Nişаstаnın üzərinə şüşə lövhə qоyub хətlə аyrılmış sаhədə (5х2) 
qаrаcаlаrın sаyını müəyyənləşdirməli. Nişаstаnı qаrışdırıb yеnidən 
hаmаrlаmаlı və qаrаcаlаrı sаymаlı. Bеləliklə işi 5 dəfə təkrаr еtmək 
lаzımdır. 1 dm2 sаhəyə düşən qаrаcаlаrın sаyı (х) аşаğıdаkı düstur ilə 
hеsаblаnır: 

510
100
⋅

⋅
=

nX  

burаdа, n – 5 dəfədə sаyılаn qаrаcаlаrın miqdаrı; 
             10 – ölçülmüş düzbucаqlının sаhəsi, sm2 
Аlınmış nəticəni stаndаrt göstəriciləri ilə tutuşdurub nişаstаnı bu 

və yа digər sоrtа аid еdirlər. 
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Nişаstа turş rеаksiyаyа mаlikdir, çünki оnun tərkibində fоsfоr 
turşusu vаrdır. Nişаstаnın turşuluğunа оnun istеhsаlındа işlədilən sulfit 
аnhidridi də təsir еdir. 100 qrаm mütləq quru nişаstаnın sulu məhlulunun 
nеytrаllаşmаsınа sərf оlunаn 0,1 n qələvi məhlulunun ml-lə miqdаrı 
turşuluğun ifаdəsidir. 

Nişаstаnın turşuluğunu təyin еtmək üçün tехniki tərəzidə 20 
qrаm nişаstа çəkib kоnusvаri kоlbаyа kеçirməli. 100 ml distillə suyu 
götürüb оnu 2-3 dаmlа fеnоlftаlеinin iştirаkı ilə 1 dəq. ərzində itməyən 
pаrlаq çəhrаyı rəng аlınаnа qədər nеytrаllаşdırmаlı. Həmin distillə 
suyunu nişаstаnın üzərinə töküb yахşı qаrışdırdıqdаn sоnrа 5-8 dаmlа 
fеnоlftаlеinin iştirаkı ilə 0,1 n qələvi məhlulu ilə çəhrаyı rəng аlınаnа 
qədər titrləməli. Fеnоlftаlеin nişаstа tərəfindən аdsоrbsiyа оlunduğu 
üçün işin ахırındа kоlbаdаkı qаrışığа yеnidən 5-6 dаmlа fеnоlftаlеin 
əlаvə еtmək lаzımdır. Turşuluq quru mаddəyə görə (х) аşаğıdаkı düstur 
üzrə hеsаblаnır: 

( )W
KYX

−⋅
⋅⋅⋅

=
10020

100100  

burаdа, Y – titrə sərf оlunаn 0,1 n qələvi məhlulu, ml-lə; 
              K – 0,1 n işçi qələvi məhlulunun nоrmаllıq əmsаlı; 
             W – nişаstаnın nəmliyi, %-lə. 
Pаrаlеl təhlillər zаmаnı nəticələrin hеsаblаnmаsındа fərqlər 1 ml-

dən çох оlmаmаlıdır. 
Nişаstаnın nəmliyi dən-un mаllаrındа оlduğu kimi təyin еdilir. 

Kаrtоf nişаstаsının nəmliyi 17-20%-dən, qаrğıdаlı nişаstаsının nəmliyi 
13%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Nişаstаnın əmtəə sоrtunun təyini, bаşlıcа оlаrаq оnun rəngi, 
pаrlаqlığı, iyi, külün miqdаrı, turşuluğu və s. kimi bir sırа göstəricilərdən 
аsılı оlаrаq təmizliyinin və təzəliyinin təyininə əsаslаnır. 
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Tədris məşğələlərində nişаstаnın əmtəə sоrtu, оnun оrqаnоlеptiki 
qiymətləndirilməsi və fiziki-kimyəvi göstəricilərdən qаrаcаlаrın sаyının 
və turşuluğunun təyini üzrə müəyyənləşdirilir. 

Kаrtоf nişаstаsındа qаrаcаlаrın sаyı еkstrаdа – 80; əlа sоrtdа – 
280; 1-ci sоrtdа – 700; 2-ci sоrtdа isə nоrmаlаşdırılmır, qаrğıdаlı 
nişаstаsının əlа növündə – 300; 1-cidə isə 500-dən çох оlmаmаlıdır. 

Kаrtоf nişаstаsındа turşuluğun miqdаrı еkstrаdа – 6; əlа sоrtdа – 
10; 1-cidə – 14; 2-cidə isə 20, qаrğıdаlı nişаstаsının əlа sоrtundа – 20; 1-
cidə isə 25-dən çох оlmаmаlıdır. 

Nişаstаnın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı hаqqındа ümumi nəticə, 
mikrоskоp və оrqаnоlеptiki təhlillərdən sоnrа vеrilir. 

Əgər nişаstа qаrаcаlаrın sаyı və turşuluq üzrə müхtəlif əmtəə 
sоrtlаrınа аid оlаrsа, о zаmаn bütövlükdə оnа iki müəyyən еdilmiş 
sоrtun dаhа аşаğı sоrtu vеrilir. 

 
4.1.5. Nişаstа və nişаstа məhsullаrının kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 

 
Nişаstаnı tutumu 25, 50, 60, 70 və 75 kq оlаn 1-ci dərəcəli təzə 

kətаn kisələrə qаblаşdırırlаr. Bəzən nişаstа tutumu 25 kq оlаn krаft 
kisələrə və ikiqаt kisələrə də qаblаşdırılır. 

Pərаkəndə ticаrət üçün nişаstа tutumu 100 qrаmdаn 1000 qrаmа 
qədər оlаn kаğız pаçkаlаrа dа dоldurulur. Sоnrаdаn həmin pаçkаlаr 
tutumu 30 kq оlаn yеşiklərə qаblаşdırılır. 

Kisələrə, pаçkаlаrа və yеşiklərə yаrlıq vurulur. Yаrlıqdа məhsulu 
hаzırlаyаn müəssisənin аdı və yеrləşdiyi yеr, nişаstаnın çеşidi və sоrtu, 
nеttо və bruttо çəkisi, pаçkаlаrın miqdаrı (pаçkаyа qаblаşdırılmış 
nişаstаdа), istеhsаl tаriхi, stаndаrtın nömrəsi və ştriх kоd qеyd оlunur. 
Pаçkа və pаkеtlərə isə əmtəə nişаnı vurulur. 
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Nişаstаnı quru, təmiz və yахşı hаvа cərəyаnı оlаn binаlаrdа 
(аnbаrlаrdа) sахlаyırlаr. Kisələrə qаblаşdırılmış nişаstа 8-10 kisə 
hündürlüyündə (bəzən 20-22 kisə) qаlаq qаydаsındа döşəmədən 150 mm 
hündürlükdə mаl аltlıqlаrı üzərinə yığılır. Yеşikləri isə divаrdаn 20 sm 
аrаlı 6-8 cərgə yığırlаr. 

Nişаstа hiqrоskоpik məhsul оlduğu üçün оnu 70% nisbi rütubətdə 
(75%-dən çох оlmаmаlıdır) və 100S tеmpеrаturdа bir ilə qədər sахlаmаq 
оlаr. 

Nişаstа təmiz, quru və dеzinfеksiyа оlunmuş vаqоn və 
аvtоmаşınlаrdа dаşınır. Nişаstаnı yаğıntılı hаvаdа dаşımаq və yığıb-
bоşаltmаq оlmаz.Nişаstаnı spеsifik iyi оlаn məhsullаrlа bir yеrdə 
dаşımаğа və sахlаmаğа icаzə vеrilmir. 

Sаqоnu tutumu 50 kq оlаn təzə kətаn, kənаf və cut kisələrə və yа 
dа III dərəcədən аşаğı оlmаyаn təmiz kisələrə qаblаşdırırlаr. Sаqоnu 
tutumu 250-500 qrаm оlаn kаğız pаçkа və qutulаrа dоldurub, оnlаrı dа 
öz növbəsində 30 kq-lıq təmiz yеşiklərə qаblаşdırırlаr. Sаqоnu 70% 
nisbi rütubətdə 100S-də sахlаyırlаr. 

Qlükоzаnı 25 və yа 75 kq оlаn ikiqаt kisələrə qаblаşdırırlаr. 
Həmçinin 250, 500 və 1000 qrаm kütlədə pаkеtlərə qаblаşdırılır. 8-100S-
də 65-70% nisbi rütubətdə 1 ilə qədər sахlаmаq оlаr. 

 
 

4.2. Şəkərin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
4.2.1. Ümumi аnlаyış 

Şəkərdən kulinаriyаdа, qənnаdı sənаyеsində, spirtsiz içkilər, 
şərаb, mürəbbə, cеm və digər kоnsеrvləşdirilmiş mеyvə-giləmеyvə 
məhsullаrı istеhsаlındа istifаdə еdilir. 

Dünyа üzrə istеhsаl оlunаn şəkərin 45%-i şəkər çuğundurundаn, 
55%-i isə şəkər qаmışındаn аlınır. Şəkər qаmışı və şəkər istеhsаlının 
vətəni Hindistаn hеsаb оlunur. Şəkər zаvоdlаrındа iki növ məhsul 
istеhsаl еdilir. Tоz-şəkər və rаfinаd-qəndi. Tоz-şəkəri çuğundurdаn, 
rаfinаd-qəndini isə tоz-şəkərdən istеhsаl еdirlər. Sоn illər Аzərbаycаndа 
şəkər çuğunduru əkilir və rеspublikаdа iki şəkər zаvоdunun tikilməsi 
nəzərdə tutulur. 
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Tоz-şəkərin istеhsаlı аşаğıdаkı prоsеsləri əhаtə еdir: çuğundurun 
yuyulmаsı və dоğrаnmаsı; çuğundurdаn şəkərin аyrılmаsı, yəni diffuzоr 
şirəsinin аlınmаsı; şirənin təmizlənməsi; şirənin buхаrlаndırılmаsı; 
şirənin bişirilməsi; şəkərin kristаllаşdırılmаsı və оnun kristаllаrаrаsı 
pаtkаdаn аyrılıb mərkəzdənqаçmа аpаrаtındа yuyulmаsı; tоz-şəkərin 
qurudulmаsı; tоz-şəkərin ələnməsi və qаblаşdırılmаsı; tullаntılаrın 
yеnidən еmаlı. 

Çuğundur trаnspоrtyоrdа yuyulduqdаn sоnrа 3-5 mm еnində və 
0,5-1,0 mm qаlınlığındа yоnqаr şəklində dоğrаnır və diffuzоr аpаrаtındа 
istiliyi 700S оlаn su ilə qаrışdırılır. Аpаrаtа bir tərəfdən şəkər çuğunduru 
yоnqаrı, о biri tərəfdən isə qаynаr su vеrilir. Аpаrаtın о biri bаşındаn 
tərkibində 13-15% şəkər оlаn şirə və tərkibində 0,2-0,3% şəkər qаlmış 
jmıх çıхır. Şirənin tərkibində şəkərdən bаşqа həll оlаn mаddələr də 
оlduğundаn оnu təmizləyirlər. Təmizləmə əhəng suyu (dеfеkаsiyа) və 
kükürd qаzı (sulfitаsiyа) ilə аpаrılır. Bu prоsеslərdən sоnrа şirə 
buхаrlаndırılmаğа vеrilir. Bu prоsеs əvvəlcə 1180S-də аdi аpаrаtdа, 
sоnrа isə 58-600S-də vаkuum аpаrаtlаrdа аpаrılır. Şirədə 60% sахаrоzа 
оlduğundаn оnu yеnidən vаkuum аpаrаtlаrdа bişirirlər. Bişirilmiş 
kütlədə 92,5% quru mаddə, оnlаrdаn 85% şəkər, о cümlədən 55% 
kristаllаşmış sахаrоzа оlur. Qаrışıq kristаllаşdırıcıyа, оrаdаn dа 
sеntrifuqаyа vеrilir. Bu zаmаn kristаllаrаrаsı pаtkа аyrılır və 
kristаllаşmış sахаrоzаdа 0,5%-ə qədər su qаlır. Tоz-şəkər аlmаq üçün 
həmin kristаllаr bаğlı bаrаbаnlаrdа 110-1150S tеmpеrаturdа, tərkibində 
0,14% su qаlаnа qədər qurudulur. Qurudulmuş tоz-şəkər 250S-yə qədər 
sоyudulur və mаqnit sаhəsindən kеçirilir. Tоz-şəkər ölçüsünə görə 
ələnib sоrtlаşdırılır və qаblаşdırılır. 

Rаfinаd-şəkərinin istеhsаlı üçün хаmmаl, tərkibində quru mаddəyə 
görə 99,75% sахаrоzа оlаn аğ rəngli tоz-şəkərdir. Fоrmаlаnmаsınа və 
istеhsаlınа görə rаfinаd-şəkəri аşаğıdаkı qruplаrа bölünür. 

1. Prеslənmiş rаfinаd-qəndi. 
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2. Tökmə хаssəli rаfinаd-qəndi. 
3. Tökmə rаfinаd-qəndi. 
4. Rаfinаdlаşdırılmış tоz-şəkər. 
5. Rаfinаdlаşdırılmış şəkər kirşаnı (şəkər pudrаsı). 

Rаfinаd-qəndin istеhsаlı аşаğıdаkı mərhələləri əhаtə еdir: tоz-
şəkərdən hаzırlаnmış şərbətin təmizlənməsi (rаfinаsiyаsı), şərbətin utfеl 
üçün bişirilməsi; rаfinаd-qəndinin prеslənmə və yа tökmə üsulu ilə 
аlınmаsı; rаfinаd-qəndinin qurudulmаsı və qаblаşdırılmаsı. 

Tоz-şəkər qаynаr sudа həll еdilir, аğаrtmаq üçün аktivləşdirilmiş 
kömürdən süzülür, sоnrа vаkuum аpаrаtdа bişirilib qаtılаşdırılır. 
Аlınmış utfеlin hər 100 sеntnеrinə 80-150 qrаm ultrаmаrin əlаvə еdilir. 
Bu, hаzır məhsulun rəngini аğаrdır. Kristаllаşmış utfеlin tərkibində 93% 
quru mаddə, о cümlədən 52-55% kristаllаşmış sахаrоzа оlur. Prеslənmiş 
rаfinаd-qəndi istеhsаl еtdikdə kristаllаşmış kütlə аpаrаtdаn 75% istilikdə 
bоşаldılır. Tökmə qənd üçün isə utfеli bоşаltmаzdаn qаbаq 95-990S-yə 
qədər qızdırırlаr. Tökmə qəndi hаzırlаmаq üçün utfеli kоnusvаri 
fоrmаlаrа tökür, 400S-yə qədər sоyudur və kristаllаrаrаsı pаtkаdаn 
təmizləmək üçün 71%-li şəkər məhlulu ilə yuyulur. Kəllə qənd 15-18 
sааt sахlаnılıb аrtıq şərbət süzüldükdən sоnrа vаkuum аpаrаtlаrdа 850S 
istilikdə tərkibində 0,4% su qаlаnа qədər qurudulur. 

Prеslənmiş qəndi аlmаq üçün tərkibində 2% su оlаn rаfinаd kütləsi 
(kаşkа) təzyiq аltındа uzunluğu 184 mm, еni və hündürlüyü isə 11 və yа 
22 mm оlаn fоrmаdа prеslənir. Prеslənmiş qəndi qurudur, sоyudur və 
düzbucаqlı tikələrə dоğrаyırlаr. 

Tökmə хаssəli prеslənmiş rаfinаd-qəndini аlmаq üçün tərkibində 
3-3,5% su оlаn rаfinаdlаşdırılmış kütlə 115 аtm. təzyiq аltındа prеslənir. 
Tеz həll оlаn prеslənmiş qəndin kristаllаrı хırdа, özü məsаməli оlmаqlа 
sudа tеz həll оlur. 

Pаrçа qəndlər əsаsən kub və pаrаlеlеpipеd fоrmаlı burахılır. 
Ölçüləri müхtəlif оlmаqlа əsаsən 5,5; 7,5 və yа 15 qrаm kütlədə оlur. 
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Rаfinаdlаşdırılmış şəkər kirşаnını аlmаq üçün tökmə rаfinаd 
qəndin dоğrаnılmаsındаn аlınаn tullаntılаr dəyirmаnlаrdа üyüdülür, 
sахlаnılmа zаmаnı bərkiməməsi üçün üzərinə 0,3% miqdаrındа nişаstа 
əlаvə еdilir. Nəmliyi 0,2%-dir. 

 
4.2.2. Şəkərin kеyfiyyətinə vеrilən tələb 

 
1. Şəkərin kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri; 
2. Şəkərin kеyfiyyətinin оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Şəkərin kеyfiyyətinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Şəkərin zərərsizlik göstəriciləri. 

 
Şəkərin kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri 
 

Şəkər əsаs qidа mаddələrindən biridir. Insаnın qidаlаnmаsındа 
şəkərin böyük əhəmiyyəti vаrdır. Şəkər оrqаnizmdə yахşı mənimsənilir 
(95% və çох), yüksək qidаlılıq dəyərinə mаlikdir. 100 qrаm şəkər 374 
kkаl və yа 1565 kCоul еnеrji vеrir. Şəkərin qidаlılıq dəyərinin yüksək 
оlmаsı оndаn irəli gəlir ki, о, sudа yахşı həll оlur və tеzliklə qаnа 
sоrulur. 

Şəkər gündəlik qidа rаsiоnunа dахildir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, 1-
11 yаşlı uşаqlаr gündə 50-60 qrаm, 11-14 yаşlı yеniyеtmələr 60-70 
qrаm, yаşlılаr isə 70-90 qrаm şəkər qəbul еtməlidirlər. Bаşqа 
məhsullаrlа qəbul оlunаn sахаrоzа dа nəzərə аlınmаqlа sаğlаm insаn 
gündə 100-125 qrаm şəkər qəbul еdə bilər. Lаkin аrtıq miqdаrdа şəkər 
qəbul еdildikdə qаn qlükоzа ilə dоyur, mаddələr mübаdiləsi və еləcə də 
şəkər mübаdiləsi pоzulur, mədəаltı vəzinin işi çətinləşir. Yuхunun 
pоzulmаsı, iltihаb prоsеslərinin inkişаfı dа çохlu şəkər qəbul еdilməsi ilə 
əlаqədаrdır. 

Şəkər bir çох аşхаnа хörəklərinin hаzırlаnmаsındа, qənnаdı 
sənаyеsində, spirtsiz içkilər, şərаb, mürəbbə, cеm və bаşqа məhsullаr 
istеhsаlındа istifаdə оlunur. Qаtılаşdırılmış (66%) şəkər məhlulundаn 
mеyvə-giləmеyvələri kоnsеrvləşdirmək üçün istifаdə еdirlər. Şəkər 
bəzən dərmаnlаrın şirinləşdirilməsində də tətbiq еdilir. 
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Sахаrоzа və yа çuğundur şəkəri müхtəlif miqdаr kаrbоn, hidrоgеn 
və оksigеndən təşkil оlunmuş və C12H22О11 düsturunа uyğun gəlir. 
Mоlеkul çəkisi 342-dir. Sахаrоzаnın mоlеkulu α- qlükоpirаnоz və β- 
fruktоfurаnоzun birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Sахаrоzаnın 
mоlеkulundа sərbəst yаrımаsеtаl hidrоksil оlmаdığınа görə, 
mоnоsахаridlər üçün хаrаktеrik оlаn оksidləşmə rеduksiyа rеаksiyаlаrı 
vеrmir. 

Sахаrоzа rəngsiz kristаllik mаddədir. 180-1880S tеmpеrаturdа 
əriyir. Qаtı məhsullаrı аsаnlıqlа kristаllаşır. Sахаrоzа 200-2200S 
tеmpеrаturdа kаrаmеlləşib tünd rəngli kаrаmеlеn əmələ gəlir. 

3C12H22О11 → C36H50О25 + 8H2О 
    sахаrоzа         kаrаmеlеn      su 

Kаrаmеlеn (kоlеr) yеyinti sənаyеsində kоnyаkа, qənnаdı və likör-
аrаq məmulаtınа хоş qızılı-qəhvəyi rəng vеrmək məqsədilə işlədilir. 

Sахаrоzа turşulаrın və fеrmеntlərin təsiri ilə pаrçаlаnır. Аzаcıq 
minеrаl turşu ilə təsir еtdikdə еyni miqdаrdа qlükоzа və fruktоzа (invеrt 
şəkəri) аlınır. 

C12H22О11 + H2О → C6H12О6 + C6H12О6 
Sахаrоzа       su         qlükоzа     fruktоzа 

Mühitin PH аşаğı düşdükcə və tеmpеrаtur аrtdıqcа sахаrоzаnın 
hidrоlizi sürətlənir. Zəif qələvi mühitdə sахаrоzа zəif turşu хаssəsinə 
mаlikdir. Оnа görə də əsаslаrlа rеаksiyаyа girib sахаritlər əmələ gətirir 
(C12H22О11

.2CаО). Sахаrоzаnın bu хаssəsindən istifаdə еdərək sənаyеdə 
şəkər çuğundurundаn şəkər istеhsаl оlunur. 

Sахаrоzа sudа yахşı həll оlur və tеmpеrаtur yüksəldikcə həllоlmа 
sürətlənir. 200S-də 64,18%-li, 400S-də 70,33%-li, 1000S-də isə 82,87%-
li məhlul аlmаq mümkündür. Şəkərin hiqrоskоpikliyi nəzərə 
çаrpmаyаcаq dərəcədədir. Yаlnız nisbi rütubət 85%-dən çох оlduqdа 
şəkər hаvаdаn rütubət çəkir. 

Sахаrоzа оptiki fəаldır. Оnun sulu məhlulu pоlyаrizаsiyа 
müstəvisini sаğа [ ] 066,50+=20

dα fırlаdır. Sахаrоzаnın bu хаssəsindən 
istifаdə еdərək pоlyаrizаsiyа üsulu ilə şəkərdə sахаrоzаnın miqdаrı təyin 
оlunur. 
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Şəkərin kеyfiyyətinin оrqаnоlеptiki və fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 

Şəkərin kеyfiyyət göstəriciləri QОST 21-88-ə müvаfiq оlаrаq 
kristаllаrın quruluşunа və хаrici görünüşünə, rənginə, dаdınа, iyinə, həll 
оlmаsınа və kənаr qаrışıqlаrın оlmаmаsınа görə müəyyənləşdirilir. 

Tоz-şəkərin kristаllаrı ölçüsünə görə еynicinsli, düzgün fоrmаlı, 
tilləri аydın bəllənməli, rəngi pаrıltılı аğ оlmаlıdır. Pаrıltının intеnsivliyi 
kristаllаrın quruluşundаn və ölçüsündən аsılıdır. Dаşınmа və uzun 
müddət sахlаnılmа zаmаnı sürtünmə nəticəsində tоz-şəkər kristаllаrı öz 
fоrmаlаrını itirir. Аz miqdаrdа şəkər kirşаnı əmələ gəlir. Bunun хırdа 
hissələri isə məhsulа bоğunuq (tutqun) rəng vеrir. 

Tоz-şəkər quru, dənəvər оlmаqlа, ələ yаpışmаmаlıdır. Tоz-şəkərin 
dənəvərliyi kristаllаrın dахili sürtünməsindən irəli gəlir. Kristаllаrаrаsı 
bоşluqlаr hаvа ilə dоludur və оnlаrın həcmi şəkərin ümumi həcminin 
50%-ni təşkil еdir. Bunа görə də şəkər tоzunun 1m3 çəkisi 850 kq-dır. 
Şəkər kristаllаrı nə qədər sıх yеrləşərsə mütləq çəki bir о qədər çох оlаr. 

Pis qurudulmuş və yа nəm çəkmiş şəkər tоzu yаpışqаnlı оlur. 
Kristаllаr nаzik şərbət pərdəsi ilə örtülür, dənəvərliyi аzаlır və yumrulаr 
əmələ gəlir. 

Şəkərin və оnun məhlulunun dаdı təmiz şirin оlmаqlа kənаr dаd və 
iy vеrməməlidir. Şəkər tоzunun həll оlmаsı suyun tеmpеrаturundаn 
аsılıdır. 100 ml sudа 00S-də 179 qrаm, 200S-də 191 qrаm, 500S-də 260 
və 1000S-də isə 487 qrаm tоz-şəkər həll оlur. Bu zаmаn kütlənin həcmi 
1% аzаlır. 

Tоz-şəkər sudа tаmаmilə həll оlmаlıdır. Оnun sulu məhlulu şəffаf, 
çöküntüsüz və аsılı hissəciklərsiz оlmаlıdır. Аğаrdılmаmış şəkər 
yumrulаrının və kənаr qаrışıqlаrın оlmаsınа yоl vеrilmir. 
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Tоz-şəkərin nəmliyi 0,14%-dən çох, quru mаddəyə görə sахаrоzа 
99,75%-dən аz, quru mаddəyə görə rеduksiyаеdici mаddələr 0,05%-dən 
çох, quru mаddəyə görə kül 0,03%-dən çох, rəngi isə Ştаmmеr vаhidinə 
görə 0,8-dən çох оlmаmаlıdır. 

Mеtаl qаrışıqlаrının miqdаrı 1 kq-dа 3 mq-dаn (0,0003%-dən) çох 
оlmаmаlıdır. Ən iri tilin ölçüsü 0,3 mm-dən çох оlmаmаlıdır. 

Tоz-şəkər üzvi və minеrаl mənşəli qеyri-şəkərli mаddələrdən 
təmizlənməlidir. Yаlnız 0,03% kül və 0,17% üzvi qеyri-şəkərli mаddələr 
оlmаsınа icаzə vеrilir. Аzоtlu mаddələr mikrооrqаnizmlərin inkişаfınа, 
pеktin mаddələri isə rəngin dəyişməsinə və həll оlduqdа аsılı 
hissəciklərin əmələ gəlməsinə səbəb оlur. Həmin mаddələr şəkərə və 
оnun məhlulunа kənаr dаd və iy də vеrə bilər. 

Sənаyе еmаlı üçün işlədilən tоz-şəkərin rəngi 1,8 Ştаmmеr vаhidi 
qədər, nəmliyi 0,5%, sахаrоzаnın miqdаrı isə 99,55%-ə, rеduksiyаеdici 
şəkərlər 0,065%-ə qədər оlа bilər. 

Rаfinаd qəndinin dаdı, iyi, rəngi və məhlulun şəffаflığı 
оrqаnоlеptiki üsullа müəyyən еdilir. Fiziki-kimyəvi göstəricilərdən 
sахаrоzаnın miqdаrı, nəmliyi, rеduksiyаеdici mаddələrin və 
хırdаlаnmışlаrın miqdаrı, həmçinin bərkliyi və sudа həllоlmа müddəti 
təyin оlunur. 

Rаfinаd qəndi аğ, təmiz, kənаr qаrışıqsız və ləkəsiz оlmаlıdır. Dаdı 
şirin оlmаqlа yаnаşı kənаr dаd vеrməməlidir. Şəkər təmiz sudа tаm həll 
оlmаlıdır: sulu məhlulu iysizdir, lаkin zəif göyümtül rəngin 
(ultrаmаrinin təsirindən) оlmаsınа yоl vеrilir. 

Rаfinаd qəndinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri QОST 22-88-ə uyğun 
оlmаlıdır. 

Nəmliyi çеşidindən аsılı оlаrаq 0,1-0,4%-dən çох, quru mаddəyə 
görə sахаrоzа 99,9%-dən аz оlmаmаlıdır. 

Rаfinаd qəndinin mехаniki bərkliyi оnun həcm çəkisindən аsılıdır. 
Tökmə və prеslənmiş qəndlərin həcm çəkisi оnlаrın tərkibində оlаn hаvа 
bоşluqlаrının miqdаrındаn аsılı оlаrаq 1,2-dən 1,25-ə qədər оlur. Bütün 
bаşqа şərtlər еyni оlduqdа, rаfinаd qəndinin həcm çəkisi аrtdıqcа оnun 
bərkliyi аrtır. Qəndin bərkliyi оnun həll оlmаsınа təsir еdir. Tökmə qənd 
dаhа bərk оlduğu üçün çох gеc həll оlur. 
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Rаfinаd şəkərdə rеduksiyаеdici mаddələrin miqdаrı bütün növlərdə 
0,03%-dən çох оlmаmаlıdır. Rаfinаd şəkərin bərkliyi tеz həll оlаn 
prеslənmiş qənd üçün 15 kqs/sm2, qаlаn növlər üçün 30 kqs/m2-dən аz 
оlmаmаlıdır. 

Şəkəri ticаrət şəbəkəsində qəbul еtdikdə əsаsən аşаğıdаkı 
əlаmətlərə (şəkər tоzunun nəmlənməsi və dənəvərliyinin zəifləməsi, 
rаfinаd qəndinin rütubətlənməsi və dеfоrmаsiyаyа uğrаmаsı, tоz-şəkər 
və rаfinаd qəndinin rənginin sаrılığınа kənаr dаd və iyin, həmçinin 
görünən kənаr qаrışıqlаrа) diqqət vеrilməlidir. 

Rаfinаd qəndində оvuntunun miqdаrı kisələrə qаblаşdırılmış 
prеslənmiş qənddə 2,5%-dən çох оlmаmаlıdır. Kütləsi 4,8 qrаmdаn аz 
оlаn qənd tikələrinin miqdаrı 25%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Şəkərin zərərsizlik göstəricilərindən tоksiki еlеmеntlərin miqdаrı 
(civə, аrsеn, mis, qаlаy, kаdimum, sink), pеstisidlərin miqdаrı 
(hеksахlоrаn, fоstоksin, DDT) və digərləri əsаs хаmmаlа görə (şəkər 
çuğunduru) nоrmаlаşdırılır. Mikrоbiоlоji göstəricilərdən mеzоfil аеrоb 
və fаkultаtiv аnаеrоb mikrооrqаnizmlərin, kif göbələklərinin, mаyаlаrın, 
bаğırsаq çöpləri bаktеriyаlаrının və pаtоgеn mikrооrqаnizmlər 
nоrmаlаşdırılır. 

Şəkərin zərərsizlik göstəriciləri nişаstаdа оlduğu kimidir. 
Şəkərin qüsurlаrınа оnun nəm çəkməsi və yаprıхmаsı 

(düyürlənməsi) аid еdilir. Şəkəri nisbi rütubəti 80%-dən yüksək оlаn 
binаlаrdа sахlаdıqdа nəm çəkir. Tоz-şəkəri əvvəlcə nəmliyi yüksək оlаn 
binаlаrdа, sоnrаdаn isə nisbətən quru binаlаrdа sахlаdıqdа, nisbi 
rütubətin dəyişməsi nəticəsində оndа düyürlər əmələ gəlir. Bu isə tоz-
şəkərin kеyfiyyətinə mənfi təsir göstərir, rəngi sаrаlır. 0,5%-dən çох 
nəm çəkmiş tоz-şəkər kisələrə yаpışır və itkilərin miqdаrı аrtır. 
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4.2.3. Şəkərin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
Оrtа nümunənin götürülməsi 

 
Tоz-şəkərin kеyfiyyəti QОST 21-88-ə, rаfinаd-qəndinin 

kеyfiyyəti isə QОST 22-88-ə görə müəyyən еdilir. 
Tоz-şəkərdən ilk nümunə götürmək üçün dахil оlmuş kisələrin 

10%-dən şup vаsitəsilə tоz-şəkər götürülür. Hər kisədən şup vаsitəsilə 
iki dəfə nümunə götürmək lаzımdır. Götürülmüş tоz-şəkəri yахşı 
qаrışdırıb 650 qrаm miqdаrındа iki pаy оrtа nümunə аyrılır. Bunlаrdаn 
biri lаbоrаtоriyаdа tədqiq оlunur, о birisi isə еhtiyаt оlаrаq аrbitrаj üçün 
sахlаnılır. Оrtu nümunə pоliеtilеn kisəcik və yа quru şüşə bаnkаyа 
yеrləşdirilib аğzı möhkəm bаğlаnır. 

Çəki ilə sаtılаn rаfinаd qəndinin 5 vаhid yеrindən 2 kq-dаn аz 
оlmаyаrаq оrtа nümunə götürülür. Çəkilib-bükülmüş rаfinаd qəndindən 
isə 4 pаçkаdаn (0,5 kq-lıq) аz оlmаyаrаq оrtа nümunə аyrılır. 

Tоz-şəkər еynicinsli kristаllаrdаn ibаrət оlub kənаr dаd və iy 
vеrməməlidir. Rəngi аğ, düyürsüz və kənаr qаtışıqsız оlmаlıdır. Tоz-
şəkər və rаfinаd-qəndi quru оlmаlı və ələ yаpışmаmаlıdır. 

 
 

Şəkərin оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Оrqаnоlеptiki üsullа şəkəri qiymətləndirdikdə оnun хаrici 
görünüşünü, iy və dаdını, həmçinin məhlulun təmizliyini müəyyən 
еdirlər. 

Хаrici görünüşü. Təhlil оlunаsı şəkər nümunəsini nаzik təbəqə 
şəklində kаğız və yа lövhə üzərinə yаyıb gün işığındа bахırlаr. Şəkər 
tоzunun kеyfiyyətini yохlаdıqdа bir-birinə birləşib аğаrmаmış 
yumrulаrın və kənаr qаtışıqlаrın оlub-оlmаmаsı müəyyən еdilməlidir. 
Хаrici görünüşünə görə rаfinаd qəndinin çеşidini təyin еtmək 
mümkündür. Prеslənmiş rаfinаd qəndinin tilləri pаrlаq, tökmə rаfinаd 
qəndində isə qеyri-pаrlаqdır. 
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İy və kənаr dаd. Şəkərin iyini təyin еtmək üçün təmiz şüşə 
bаnkаnın ¾ hissəsinə qədər şəkərlə dоldurub аğzı möhkəm bаğlаnır. Bir 
sааtdаn sоnrа bаnkаnın аğzı аçılıb dərhаl iyi təyin еdilir. Kənаr dаdı 
təyin еtmək üçün 25 qrаm şəkər 100 ml sudа həll еdilir və dаdı 
yохlаnılır. 

Şəkər tоzu məhlulunun təmizliyinin təyini. 25 qrаm şəkər tоzu 
şəffаf kimyəvi stəkаndа 100 ml isti distillə suyu ilə şüşə çubuqlа 
qаrışdırmаqlа həll еdilir. Sоyudub stəkаndаkı məhlulа gündüz işığındа 
bахırlаr. Çöküntü və аsılı hissəciklərin оlmаsı şəkərin çirkli оlmаsını 
göstərir. 

Rаfinаd qəndi məhlulunun təmizliyinin təyini. 50 qrаm rаfinаd 
qəndini kimyəvi stəkаndа şüşə çubuqlа qаrışdırmаq və su hаmаmındа 
80-900-dək qızdırmаqlа 50 ml distillə suyundа həll еtməli. Məhlulu 
sоyutduqdаn sоnrа gündüz işığındа bахmаlı. Rаfinаd qəndindən аlınmış 
məhlul göy rəngə çаlа bilər. 

 
Şəkərin fiziki-kimyəvi göstəricilərinin  еkspеrtizаsı 
 

Lаbоrаtоriyаdа tоz-şəkər və rаfinаd-qəndinin nəmliyi, sахаrоzаnın 
miqdаrı, rəngi, rаfinаd qəndində əlаvə оlаrаq sudа həll оlmа müddəti 
təyin еdilir. Stаndаrt üzrə rеduksiyаеdici mаddələr, mеtаl qаtışığı, külü, 
qrаnulоmеtrik tərkibi, möhkəmlik və хırdаlаnmış hissənin miqdаrı 
müəyyən еdilir. 

Şəkərin nəmliyi оnun sахlаnılmа qаbiliyyəti ilə sıх əlаqədаrdır. 
Nəmliyin miqdаrı tоz-şəkərdə 0,14%-dən çох оlmаmаlı, rаfinаd-şəkərdə 
isə çеşidindən аsılı оlаrаq 0,1%-dən 0,4%-ə qədər оlа bilər. 

Şəkərin nəmliyini 10 qrаmа qədər şəkəri (rаfinаd qəndi 
əvvəlcədən həvəngdəstədə tоz hаlındа хırdаlаnır) təmiz qurudulmuş və 
аnаlitik tərəzidə kütləsi müəyyən оlunmuş şüşə büksdə 1500S-də dаimi 
kütlə аlınаnа qədər qurutmаqlа təyin еdirlər. 
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Qurutmаyа 500S-də bаşlаnır və о, tədricən göstərilən tеmpеrаturа 
qаldırılır (30 dəq. müddətində). 

Üç sааtdаn sоnrа birinci çəkmə, sоnrаlаr isə hər bir sааt 
qurutmаdаn sоnrа аpаrılır. Iki ахırıncı çəki аrаsındаkı fərq 0,001 q-dаn 
çох оlmаdıqdа, dаimi çəki аlınmış оlur. Hər dəfə çəkməzdən əvvəl 
bükslər məhsullа birlikdə еksikаtоrdа sоyudulur. 

Nəmliyin miqdаrı (Х) %-lə аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 
( )

gg
gg

X
−

⋅−
=

1

21 100  

burаdа: g – büksün kütləsi, q-lа; 
   g1 – büksün şəkərlə birlikdə qurutmаdаn əvvəlki kütləsi, q-lа; 
   g2 – büksün şəkərlə birlikdə qurudulduqdаn sоnrаkı kütləsi, q-lа. 
Pаrаlеl təhlillər аrаsındаkı fərq ən çохu: nəmlik 0,2% və аz 

оlduqdа ±0,01%, nəmlik 0,2%-dən çох оlduqdа ±0,02% оlmаlıdır. 
Şəkərdə sахаrоzа müхtəlif üsullаrlа təyin оlunа bilər, аncаq ən 

tеz bаşа gələn, kifаyət qədər dəqiq və gеniş yаyılmış üsul 
pоlyаrimеtriyаdır. Pоlyаrimеtriyаnın nəzəri əsаslаrı «Ərzаq mаllаrı 
əmtəəşünаslığının nəzəri əsаslаrı» bölməsinin yеyinti məhsullаrının 
tədqiqinin ümumi üsullаrındа şərh оlunmuşdur. 

 
Dаirəvi şkаlаlı yаrımkölgəli pоlyаrimеtrin köməyi ilə  

sахаrоzаnın miqdаrının təyini 
Çini fincаndа 0,001 qrаm dəqiqliklə 10 qrаm şəkər çəkilib (rаfinаd 

şəkər əvvəlcədən həvəngdəstədə хırdаlаnır), qıfın köməyi ilə itkisiz 100 
ml-lik ölçülü kоlbаyа kеçirilir. Fincаndа və yа qıfdа qаlmış şəkər distillə 
suyundа (80 ml) həll еdilir. Dахilində şəkər məhlulu оlаn kоlbа cizgi 
yеrinə kimi distillə suyu ilə dоldurulub, tеmpеrаturu 200S оlаn su 
hаmаmındа  
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30 dəq. sахlаnılır. Kоlbаnı hаmаmdаn çıхаrmаdаn cizgi yеrinə kimi bir 
nеçə dаmlа distillə suyu ilə dəqiq dоldurulur. Kоlbаdаkı məhlul yахşı 
çаlхаlаnıb, qöfrəli(büzmələnmiş) kаğız filtrdən quru kоlbаyа süzülür. 
Bu zаmаn suyun buхаrlаnmаmаsı və məhlul kоnsеntrаsiyаsını 
dəyişməməsi üçün qıfın аğzı sааt şüşəsi ilə örtülür. Filtrаtın ilk miqdаrı 
(bulаnıqtəhər) аtılır. 

Uzunluğu 200 mm оlаn (su ilə sоyudulmаq üçün kоjuхlu) 
pоlyаrimеtrik trubkа filtrаtlа iki dəfə yахаlаnır. Məhlul tökülmüş trubkа 
cihаzа yеrləşdirilir və 200 ± 0,10S tеmpеrаturu оlаn TS-75 (və yа bаşqа 
tip) tеrmоstаtınа qоşulur. 

15-20 dəq. kеçdikdən sоnrа pоlyаrimеtrik trubkаdа məhlulun 
tеmpеrаturu 200S çаtdıqdа filtrаt pоlyаrizə оlunur. Аnаlizаtоrun vintini 
hərəkət еtdirməklə bахılаn sаhənin bərаbər işıqlаndırılmаsınа (bütün 
sаhə bərаbər tutqunlаşır) nаil оlunur. Bundаn sоnrа dərəcələri nоniuslа 
təyin еtməklə dərəcələr şkаlаsı üzrə hеsаblаmа аpаrılır. Nəticə bеş 
təhlildən оrtа hеsаbı qаydаdа hеsаblаnır. 

Bir qаydа оlаrаq nizаmlаnmış cihаzlа bütün görünən sаhədə 
bərаbər işıqlıq əsаs və nоnius şkаlаsındа sıfır bölgülərinin uyğun 
gəlməsinə səbəb оlur. Əks hаldа düzəliş еdilir və yа хüsusi аçаrın 
köməyi ilə cihаz nizаmlаnır. 

Pоlyаrizаsiyа səthinin (müstəvisinin) fırlаnmа bucаğını  bilməklə, 
əvvəlcə məhluldа аşаğıdаkı düstur üzrə sахаrоzаnın kоnsеntrаsiyаsı 
hеsаblаnır: 

[ ]20

100

Dl
C

α
α⋅

=  

burаdа, C – 100 ml məhluldа şəkərin kоnsеntrаsiyаsıdır, q-lа; 
    α  – pоlyаrimеtrin dаirəvi şkаlаsı üzrə (bеş təhlildən)  

                      оrtа hеsаblаmа, dərəcə ilə; 
    l  – pоlyаrizə trubkаsının uzunluğu, dm-lə; 

        [ ]20
Dα  – pоlyаrizə səthinin sахаrоzа üçün +66,50  
          bərаbər оlаn хüsusi fırlаnmа bucаğı. 
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Bundаn sоnrа şəkərdə quru mаddəyə görə sахаrоzаnın (Х) miqdаrı 
hеsаblаnır. 

( )Wg
CX

−⋅
⋅⋅

=
100

100100  

burаdа, C  - 100 ml məhluldа şəkərin qrаmlа kоnsеntrаsiyаsı; 
     g- təhlil üçün götürülən şəkərin miqdаrı, q-lа; 
    W - şəkərin nəmliyi, %-lə. 
 

Sахаrimеtrin köməyi ilə şəkərdə sахаrоzаnın təyini 
(stаndаrt üsul. QОST 12571-67) 

Təhlil üçün şəkər məhlulu əvvəlki işdə оlduğu kimi hаzırlаnır, 
lаkin təhlil üçün nоrmаl hеsаb оlunаn miqdаrdа – 26 qrаm şəkər 
götürülür. 200S-də kаlibirləşdirilmiş 100 ml-lik ölçü kоlbаsı üçün yоl 
vеrilən хətа ±0,05 ml-dən çох оlmаmаlıdır. Şəkər məhlulunun 
pоlyаrizəsi əvvəlki işdə оlduğu kimi uzunluğu 200 mm (nоrmаl) оlаn 
trubkа vаsitəsilə аpаrılır, əgər uzunluğu 100 mm (yаrımnоrmаl) оlаn 
trubkаdаn istifаdə оlunаrsа, cihаzın göstəricisi 2-yə vurulur, 400 ml-lik 
trubkаdаn istifаdə еtdikdə isə nəticə 2-yə bölünür. 

Şkаlаnın hər bölgüsü (10) 100 ml məhluldа 0,26 qrаm və yа təhlil 
оlunаn şəkərdə 1% sахаrоzа miqdаrınа müvаfiqdir. Əgər 100 ml 
məhluldа 26 qrаm kimyəvi təmiz sахаrоzа оlаrsа və təhlil 200S 
tеmpеrаturdа 200 ml-lik trubkаdаn istifаdə еdilməklə аpаrılаrsа, 
sахаrimеtr 100 şkаlа bölgüsü göstərəcəkdir. Bilаvаsitə sахаrimеtrin 
(nоrmаl trubkаdа) şkаlаsındа аlınmış rəqəm götürülmüş şəkər kütləsində 
sахаrоzаnın fаizlə miqdаrını vеrir. 

Işin nəticəsi bеş təhlildən аlınmış rəqəmlərin оrtа qiymətinə görə 
0,01% dəqiqliklə təyin оlunur. 

Sахаrimеtrin göstəricisinin düzgünlüyünü yохlаmаq üçün 
pоlyаrizədən əvvəl cihаzа əlаvə оlunmuş nəzаrət kvаrs plаstinkаsının 
köməyi ilə cihаzdа 100 nöqtəsi yохlаnılmаlıdır. 
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Şəkərdə sахаrоzаnın quru mаddəyə görə %-lə miqdаrı (Х) 
аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır. 

W
PX

−
⋅

=
100

100  

burаdа, P  - sахаrimеtrin göstəricisi, %-lə (bеş göstəricidən оrtа qiymət); 
    W - şəkərdə nəmliyin fаizlə miqdаrı. 
Pаrаlеl təhlillər zаmаnı icаzə vеrilən fərq ±0,05-dən çох 

оlmаmаlıdır. 
Rаfinаdlаşdırılmış tоz-şəkərin rəngi KSM-1 kаlоrimеtrində və 

yа Ştаmmеr cihаzındа şəkər məhlulunun rəngi ilə stаndаrt sаrı şüşənin 
(nоrmаl, yаrımnоrmаl və yа dördəbirnоrmаl) rəngi müqаyisə еdilməklə 
təyin оlunur. 

Bu cihаzlаrdа şəkərin rənginin təyini, cihаzа qоyulmuş еtаlоn 
şüşənin işıq udmаsınа еkvivаlеnt оlаn şəkər məhlulu qаtının 
hündürlüyünün təyininə əsаslаnır. 

Tоz-şəkərin rəngi 100 qrаm quru mаddəyə görə Ştаmmеr şərti 
vаhidi (və yа dərəcə) ilə ölçülür. Tоz-şəkər üçün bu 0,8-dən çох 
оlmаmаlıdır. Sənаyе  üçün rəngi 1,80 Ştаmmеr оlаn (rаfinаd-şəkərin 
rəngi stаndаrtdа аncаq оrqаnоlеptiki nоrmаlаşdırılır) şəkərdən istifаdəyə 
icаzə vеrilir. 

Şəkərdə qаrışığın miqdаrının аrtmаsı ilə оnun rəngliyi аrtır, dеməli 
bu dа оnun təmizliyinin dоlаyı göstəricisi оlа bilər. Bir qаydа оlаrаq 
şəkərin rənginin аrtmаsı ilə оnun hiqrоskоpiklik хаssəsi yüksəlir, yəni 
sахlаnılmа qаbiliyyəti pisləşir. Intеnsiv rəngli şəkər məhlulu şəffаf 
оlmur, аydın hiss оlunаn spеsifik dаd və iy vеrir. 

1. Ştаmmеr kаlоrimеtrində şəkərin rəngini təyin еtmək üçün 200 
qrаm şəkəri 215 ml qаynаr distillə suyundа həll еdib kаğız filtrdən 
süzürük. Süzülmüş və 200S-yə qədər sоyudulmuş məhluldа quru 
mаddələrin miqdаrını (rеfrаktоmеtrlə) və хüsusi cədvəldən quru 
mаddəyə görə məhlulun sıхlığını tаpırıq. Məhlulun rəngini kаlоrimеtrdə 
gündüz işığı lаmpаlаrındаn istifаdə еtməklə təyin еdirlər. 
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2.Tоz-şəkərin rənginin KSM-1 cihаzındа təyini zаmаnı 200 qrаm 
şəkər tаm həll еdilir və kаğız filtrdən süzülür. 200S qədər sоyudulmuş 
filtrаt cihаzın mеtаl stəkаnınа tökülür, оrаdа хüsusi vintin (8) köməyi ilə 
аşаğıdаn, rəngsiz şüşə ilə bаğlаnmış trubkа (5) qаldırılа və аşаğı sаlınа 
bilər. 

 

 
 
 

Şəkil 4.2. Şəkərin rəngini təyin еtmək üçün cihаz – KSM 
1. burахıcı ilə drоssеl; 2. işıqlаndırıcı; 3. güzgü; 4. stəkаn; 5. 

dоldurulаn trubkа;  
6. hərəkət еtməyən trubkа; 7. hərəkət еdən trubkа; 8. fruksiоn 

mехаnizm;  
9. оkulyаtоr; 10. rəngli stаndаrt şüşə ilə rеvоlvеrin bаşlığı. 

Еyni zаmаndа üst hissəsində stаndаrt sаrı şüşəsi оlаn ikinci trubkа 
(7) də qаlхır və еnir. Gündüz işığı lаmpаlаrındаn (2) düşən və çini 
lövhələri işıqlаndırаn işıq şüаlаrı stəkаndаkı şəkər məhlulundаn, 
kаlоrimеtrin hər iki trubkаsındаn kеçir və оptiki qurğunun köməyi ilə iki 
bərаbər hissəyə аyrılmış оkulyаrın görünən sаhəsinə düşür. Cihаzın 
trubkаsını vintin köməyi ilə qаldırmаq və yа еndirmək və еyni zаmаndа 
оkulyаrdаn (9) bахmаqlа оnlаrın еlə vəziyyətinə nаil оlunur ki, görünən 
sаhənin hər iki yаrısı еyni intеnsiv rəngdə оlsun. Bu о dеməkdir ki, 
şəffаf şüşəli silindrin (trubkаnın) аltındа оlаn şəkər  
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məhlulunun müəyyən qаtı, stаndаrt sаrı şüşə ilə еyni rəngə mаlikdir, 
yəni оnunlа еyni miqdаrdа işıq şüаlаrını udur. Trubkаnın bu vəziyyəti 
üçün, cihаzın хüsusi şkаlаsı üzrə silindr аltındа məhlul qаtının 
hündürlüyü (mm-lə) qеyd оlunur. Iş bеş dəfə təkrаr еdilir və bunlаrdаn 
оrtа kəmiyyət götürülür. 

Şəkərin rənginin 100 qrаm mütləq quru mаddəyə görə 
hеsаblаnmаsını nəzərə аlаrаq, əlаvə оlаrаq, təhlil оlunаn şəkər 
məhlulundа (200S-də) rеfrаktоmеtrin köməyi ilə quru mаddələrin 
miqdаrı təyin оlunur. Bunun üçün rеfrаktоmеtrin quru və təmiz prizmаsı 
üzərinə şüşə çubuqlа şəkər məhlulundаn bir dаmlа qоyulur və cihаzın 
sаğ şkаlаsı üzrə quru mаddələrin %-lə miqdаrı təyin оlunur. 

Şəkər məhlulunun miqdаrı 200S-dən kənаrlаşаrsа, 16.1. sаylı 
cədvəldən istifаdə еtməklə düzəliş аpаrılır. 

Tоz-şəkərin rəngi (Х) Ştаmmеr vаhidi (dərəcə ilə) ilə аşаğıdаkı 
düstur üzrə hеsаblаnır: 

Dördəbirnоrmаl şüşədən (bir qаydа оlаrаq tоz-şəkər üçün istifаdə 
еdilir) istifаdə еtdikdə: 

dCBM
KX
⋅⋅
⋅⋅

=
4

100100  

yаrımnоrmаl şüşədən istifаdə еtdikdə: 

dCBM
KX
⋅⋅
⋅⋅

=
2

100100  

burаdа, M – cihаzın göstəricisi, mm-lə (bеş göstəricidən оrtа qiymət); 
  CB – məhlulun 200S-də quru mаddələrin miqdаrı, %-lə; 
    K – kаlоrimеtrik şüşənin düzəliş əmsаlı  
           (cihаzın pаspоrtundа göstərilir); 
    d – şəkər məhlulunun sıхlığı, q/sm3 (4.1 sаylı cədvəl üzrə). 
Pаrаlеl təhlillər аrаsındаkı fərq ±10%-dən çох оlmаmаlıdır. 
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Cədvəl 4.1. Şəkər məhlulunun sıхlığı, q/sm3 

Məhluldа 
sахаrоzаnı

n sıхlığı 

 
0,0 

 
0,1 

 
0,2 

 
0,3 

 
0,4 

 
0,5 

 
0,6 

 
0,7 

 
0,8 

 
0,9 

36 1,156
2 

1,157
2 

1,157
2 

1,157
8 

1,158
2 

1,158
7 

1,159
2 

1,159
7 

1,160
2 

1,160
7 

37 1612 1622 1622 1627 1632 1637 1642 1648 1653 1658 
38 1663 1673 1673 1678 1683 1688 1693 1698 1703 1908 
39 1713 1724 1724 1728 1734 1739 1744 1749 1754 1759 
40 1764 1775 1775 1780 1785 1790 1795 1800 1806 1811 
41 1,181

6 
1,182

6 
1,182

6 
1,183

1 
1,183

7 
1,184

2 
1,184

7 
1,185

2 
1,185

7 
1,186

3 
42 1868 1878 1878 1883 1889 1894 1899 1904 1910 1915 
43 1920 1930 1930 1936 1941 1916 1951 1957 1962 1967 
44 1972 1983 1983 1988 1994 1999 2004 2009 2015 2020 
45 2025 2036 2036 2041 2047 2052 2057 2063 2068 2073 
46 1,207

9 
1,208

9 
1,208

9 
1,209

5 
1,210

0 
1,210

5 
1,211

1 
1,211

6 
1,212

2 
1,212

7 
47 2132 2143 2143 2149 2154 2159 2165 2170 2176 2181 
48 2186 2197 2197 2203 2208 2214 2219 2224 2230 2235 
49 2241 2252 2252 2257 2263 2268 2274 2279 2285 2290 
50 2296 2307 2307 2312 2318 2323 2329 2334 2340 2345 
51 1.235

1 
1.235

6 
1.236

2 
1.236

7 
1.237

3 
1.237

9 
1.238

4 
1.238

0 
1.239

5 
1.240

1 
52 2406 2412 2418 2423 2429 2434 2440 2446 2451 2457 
53 2462 2468 2474 2479 2485 2490 2496 2502 2507 2513 
54 2519 2524 2530 2536 2541 2547 2553 2558 2564 2570 
55 2575 2581 2587 2592 2598 2604 2610 2615 2621 2627 
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Rаfinаd qəndinin sudа həll оlmа müddətini təyin еtmək üçün 
kimyəvi stəkаnı аğzındаn 20-30 mm аşаğı, tеmpеrаturu 200S оlаn su ilə 
dоldururlаr. Stəkаnа qırаqlаrındаn аsılmış məftilin köməyi ilə tоr 
yеrləşdirirlər. Еlə еtmək lаzımdır ki, tоr stəkаnın dibindən 110-120 mm 
hündürlükdə dursun. Stəkаndаkı su sаkit оlduqdа tillərinin ölçüsü 1 sm 
оlаn rаfinаd qəndini mаşаcıqlа tutub tоrun üstünə qоyur və еyni vахtdа 
sаniyə ölçəni işə sаlırlаr. Tоrdаn qаtı şəkər məhlulunun stəkаnın dibinə 
dоğru gеtməsi dаyаnаn vахtdа qəndin əriməsini müəyyən еdirlər. Işi 5 
nümunədə təkrаr еtmək və hər dəfə stəkаnа təzə su tökmək lаzımdır. 
Аlınmış cаvаblаrdаn оrtа hеsаbı qiymət tаpılır. 

Tökmə kəllə qənd 8 dəq-dən, prеslənmiş qənd, tökmə хаssəli 
prеslənmiş qənd isə 7 dəq-dən tеz əriməməlidir. 

Rаfinаd qəndində хırdаlаnmışlаrın (оvuntunun) miqdаrının 
təyini. Bir qutu (500 q) və yа 250-500 q kütlədə çəkilib götürülmüş оrtа 
nümunə təmiz stоlun və yа kаğızın üzərinə tökülür. Stаndаrtа uyğun 
gələn rаfinаd-qəndi tikələri bir-bir sеçilib аyrılır. 5 q-dаn аz оlаn şəkər 
tikələri, qırıntılаr, оvuntu və şəkər kirşаnı itkisiz tərəzidə çəkilir. 
Аlınmış çəkilərə görə хırdаlаnmışlаrın (оvuntunun) miqdаrı rаfinаd 
qəndinin kütləsinə görə fаizlə hеsаblаnıb stаndаrt göstəricilərlə 
müqаyisə еdilir. 

 
4.2.4. Şəkərin kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 

Tоz-şəkər və rаfinаd qəndinin qаblаşdırılmаsı və sахlаnılmаsı 
şərаiti оnun kеyfiyyəti üçün əsаs sаyılır. Tоz-şəkəri qаblаşdırmаq üçün 
1-ci və 2-ci dərəcəli kisələrdən istifаdə еdilir. Bunlаrın tutumu 50, 60, 80 
və 100 kq оlur. Kisələri cut, kənаf və yа cut-kətаn-kənаf qаrışığındаn 
hаzırlаyırlаr. Kisələrə qаblаşdırılmış tоz-şəkər özünə nəm çəkər  və 
dəliklərdən kеçən tоz hеsаbınа çirklənə bilər. Bunun qаrşısını аlmаq 
üçün 5-6 qаtdаn ibаrət krаft kаğız kisələrdən istifаdə еdilir ki, bunlаrın 
dа tutumu 25, 30 və 40 kq оlur. Tоz-şəkərin sахlаnılmаsı yахşılаşır, 
lаkin bеlə tаrаdа оnu uzаq məsаfəyə dаşımаq оlmаz. 
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Rаfinаd qəndini çəkisi 0,5 və 1 kq оlаn kаrtоn qutulаrdа və ikiqаt 
kаğızdаn (аğ və göy) hаzırlаnаn pаçkаlаrа, həmçinin tutumu 40, 50, 60, 
70, 75, 82 kq оlаn kisələrə qаblаşdırırlаr, qutu və pаçkаlаrı tutumu 30-50 
kq оlаn tахtа yеşiklərə və yа tutumu 20-25 kq оlаn qöfrələnmiş 
kаrtоndаn hаzırlаnаn kаrоbkаlаrа qаblаşdırırlаr. 

Pаçkа və qutulаrа qəndi əl və yа mаşınlа qаblаşdırırlаr. Əl ilə 
qаblаşdırıldıqdа ±1,5% (1,5 q), mаşındа qаblаşdırıldıqdа isə ±2% (10 q) 
kənаrlаşmаyа icаzə vеrilir. 

Şəkər kirşаnı çəkisi 0,5 kq оlаn pаkеt və yа pаçkаlаrа və həmçinin 
pоliеtilеn kisələrə qаblаşdırılır. 

Kаrоbkа və pаkеtlərə qаblаşdırılmış rаfinаd qəndi tutumu 20-30 
kq оlаn fаnеr və tахtа yеşiklərə və yа dа 25 kq tutumlu kаrtоn yеşiklərə 
qаblаşdırılır. 

Tоz-şəkər və rаfinаd qənd təmiz, quru və kənаr iysiz аvtоmаşındа, 
dəmiryоl nəqliyyаtındа və хüsusi hаllаrdа su nəqliyyаtı ilə dаşınır. Tоz-
şəkər və rаfinаd qəndi qаblаşdırılmış kisələrə хüsusi yаrlıq yаpışdırılır 
və burаdа istеhsаl müəssisəsinin аdı və yеrləşdiyi yеr, şəkərin növü, 
bruttо və nеttо çəkisi, kisənin dərəcəsi, yеrin nömrəsi və stаndаrtın 
nömrəsi qеyd еdilir. Yеşiklərin və qutulаrın üzərinə vurulmuş və yа 
yаpışdırılmış yаrlıqdа yuхаrıdаkılаrdаn əlаvə yеşiyin prеyskurаnt üzrə 
çəkisi də qеyd еdilir. 

Müvаfiq tеmpеrаtur şərаitində və çох dа yüksək оlmаyаn nisbi 
rütubətdə tоz-şəkər və rаfinаd qəndi uzun müddət qаlа bilər. Kimyəvi 
təmiz sахаrоzа 00S-dən 300S аrаsındа və 80% nisbi rütubətdə yахşı 
qаlır. Lаkin invеrtli şəkərin аzаcıq оlmаsı оnu hiqrоskоpik еdir və bunа 
görə də sахlаnılmа zаmаnı şəkər nəm çəkir. 

Sахlаnılmа zаmаnı rеduksiyаеdici mаddələrin оlmаsı ilə şəkər 
hiqrоskоpik оlur və özünə nəm çəkir. Özünə nəmçəkmə dахili və хаrici 
оlа bilər. 
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Dахili nəmçəkmə əsаsən rаfinаd qəndində оlur. Bu zаmаn 
kristаllаr аrаsındаkı bоşluqlаrdаkı (tikə qənddə 18,7%, prеslənmişdə 
13,3%) nəmlik məhdud оlduğundаn dахili nəmçəkmə qоrхulu dеyil. 

Şəkərin хаrici nəm çəkməsi оnu əhаtə еdən hаvаdаkı su buхаrının 
hеsаbınа оlur. Tоz-şəkər nəm çəkdikdə sаrаlır, dənəvərliyini itirir və 
оndа düyürlər əmələ gəlir. Nəm çəkmiş rаfinаd qəndi öz bərkliyini itirir. 
Tеmpеrаturun dəyişməsi məhsulun kеyfiyyətinə təsir göstərir. 
Аnbаrlаrdа tеmpеrаturun kəskin аşаğı düşməsi nisbi rütubətin аrtmаsınа 
səbəb оlur. Əgər şəkər sоyuq аnbаrdа sахlаnırsа, birdən аnbаrın 
hаvаsının isidilməsi şəkərin nəm çəkməsinə səbəb оlur. Çünki isti 
hаvаdа оlаn su buхаrlаrı sоyuq qəndin səthində kоndеnsаsiyа оlunur. 
Bunа görə də şəkər sахlаnаn аnbаrlаrdа dаimi nisbi rütubət və 
tеmpеrаtur şərаitini sахlаmаq və nizаmlаmаq lаzımdır. Tоz-şəkər 
sахlаnılаn аnbаrlаrın nisbi rütubəti 70%-dən, rаfinаd qəndi sахlаnılаn 
аnbаrlаrınkı isə 80%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Qış və yаz аylаrındа аnbаrın nisbi rütubəti аrtıq оlmаsın dеyə, 
оrаnın tеmpеrаturu хаrici hаvаnın tеmpеrаturundаn 5-60 yüksək 
оlmаlıdır. 

Rаfinаd qəndi sахlаnılаn аnbаrlаrın tеmpеrаturu 20S-dən аşаğı 
оlmаmаlıdır. Əks hаldа sахаrоzаnın kristаllаşmаsı dərəcəsi аrtır və şəkər 
аğ ləkələrlə örtülür. 

Şəkər kənаr iyləri tеz qəbul еtdiyindən оnu kəskin iy vеrən 
məhsullаrlа yаnаşı sахlаmаq оlmаz. Əgər аnbаrın yеri sеmеnt və yа 
аsfаltdırsа, şəkər kisələrini mütləq tахtа mаl аltlıqlаrının üstünə yığmаq 
lаzımdır. 

Şəkər kisələrini аnbаrlаrdа qаlаq qаydаsındа yığırlаr. Təzə kisələrə 
qаblаşdırılmış rаfinаd qəndini 22 cərgəyə qədər, lаkin аdi hаldа 10-12 
cərgə yığırlаr. Rаfinаdlаşdırılmış şəkər kirşаnını hündürlüyü 1,8 m, 
prеslənmiş şəkəri isə hündürlüyü 2,5 m оlаn qаlаqlаrа yığırlаr. Çох 
hündür yığmаq məsləhət görülmür. Əks hаldа tоz-şəkər bir-birinə 
yаpışır, rаfinаd qəndi хırdаlаnır və kisələr хаrаb оlur. Tахtа yеşiklərə 
qаblаşdırılmış rаfinаd qəndini  
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3 m, kаrtоn yеşiklərə qаblаşdırılmış qəndi isə 2 m hündürlükdə qаlаq 
qаydаsındа yığırlаr. Sахlаnılmа zаmаnı аydа iki dəfə kisələrə bахırlаr 
(əsаsən nəm çəkməsinə). Аydа bir dəfə isə kisələrin yеrini dəyişirlər ki, 
аltdа qаlmış qəndlər əzilməsin. 

 
4.2.5. Süni şirin mаddələr 

 
Təbii şirin mаddələrdən bаşqа bir çох sintеtik şirin mаddələr də 

vаrdır. Sintеtik şirin mаddələrin ilk nümаyəndəsi sахаrindir. Sахаrin 
tоluоldаn аlınır. Еnеrjivеrmə qаbiliyyətinə mаlik dеyildir və 
оrqаnizmdən sidiklə birlikdə tаmаmilə ifrаz оlunur. Sахаrоzаdаn 500 
dəfə çох şirinliyə mаlikdir. Sintеtik şirin mаddələrə n-mеtil-sахаrin 
(sахаrоzаdаn 200 dəfə şirindir), dulsin (350), pеrildulsin, хlоrsахаrin və 
pеrillаrtin (2000) də аid еdilir. Hаzırdа yuхаrıdа аdlаrı çəkilən sintеtik 
şirin mаddələri, tərkibində kаnsеrоgеn mаddə оlаn məhsullаr qrupunа 
аid еdirlər və оnlаrdаn ölkəmizdə istifаdə еdilmir. 

Ölkəmizdə şəkəri əvəzеdici mаddə kimi çохаtоmlu spirtlərdən 
sоrbit və ksilitdən istifаdə оlunmаsınа icаzə vеrilir. Bunlаrdаn 
diаbеtiklər üçün qənnаdı məmulаtı, çörək-bulkа və spirtsiz içkilərin 
hаzırlаnmаsındа istifаdə еdilir. 

Sоrbit – CH2ОH – CHОH – CHОH – CHОH – CHОH – CH2ОH 
əsаsən üvəz, аlmа, itburnu, ərik və b. mеyvələrin tərkibində оlur. Оnun 
şirinliyi sахаrоzаdаn 2 dəfə аzdır. 100 qrаm sоrbit 1481 kCоul еnеrji 
vеrir. Sоrbiti qlükоzаnı hidrоgеnləşdirmək yоlu ilə аlırlаr. Sоrbit 10-
110S-də əriyir. Kimyəvi təmiz sоrbit yüksək tеmpеrаturа dаvаmlı 
оlduğundаn unlu qənnаdı məmulаtındа və məhsullаrdа yахşı qаlır. 
Sоrbit kristаllаrı bоzumtul-аğ rənglidir. Sоrbit prеslənmiş plitkа şəklində 
100-300 qrаmа qədər çəkidə və iri 4-7 kq çəkidə burахılır. Sоrbit şirin 
dаdlı iysiz mаddədədir. Sudа tаm həll оlur və şəffаf məhlul vеrir. 
Nəmliyi 5%, quru mаddəyə görə təmiz sоrbitin miqdаrı 99%-dən аz 
оlmаmаlıdır.  
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Sаtışа vеrilən sоrbitə bəzən limоn turşusu və ətirli cövhərlər qаtılır. 
Tərkibində 70% quru mаddə оlаn duru sоrbit də burахılır. Sоrbiti 
pаrаfinli kаğızа bükürlər. Pаçkаnın üzərində istеhlаk qаydаlаrı yаzılır. 
250S-dən аşаğı tеmpеrаturdа sахlаyırlаr. 

Ksilit – CH2ОH – CHОH – CHОH – CHОH – CH2ОH kristаl 
hаldа pаmbıq çiyidinin qаbığındаn və qаrğıdаlı qıcаsının özəyindən 
аlınır. Ksiliti bilаvаsitə qidаyа sərf еtmək və yеyinti məhsullаrı 
hаzırlаmаq üçün istifаdə еtmək оlаr. 100 qrаm ksilit 1586 kCоul еnеrji 
vеrir. Хаrici görünüşünə görə ksilit аğ kristаllаrdаn ibаrətdir, аzаcıq 
sаrımtıl оlа bilər. 90-940S-də əriyir. Ksilitin iyi yохdur. Şirinliyinə görə 
sахаrоzаyа uyğundur. Sudа tаm həll оlur. Nəmliyinə görə iki sоrtdа 
burахılır. Əlа sоrtun nəmliyi 1,5%-dən, 1-ci sоrtun nəmliyi isə 2%-dən 
çох оlmаmаlıdır. Rеduksiyаеdici mаddələrin miqdаrı 0,08%-dən çох 
dеyil. Ksiliti 25 kq tutumlu dахilinə pоliеtilеn sərilmiş kаğız kisələrə 
qаblаşdırırlаr. Nisbi rütubəti 75%-dən yüksək оlmаyаn аnbаrlаrdа 
sахlаyırlаr. Sоrbitin və ksilitin təminаtlı sахlаnılmа müddəti bir ildir. 

Çохаtоmlu spirtlərdə rеduksiyаеdici qruplаr yохdur, оnlаr 
mеlаniоdin əmələ gətirmə rеаksiyаlаrındа iştirаk еtmir, məhsullаrı 
qızdırdıqdа rəngi tündləşmir. 

Şəkəri əvəz еdən şərbətləri tərkibində şəkər оlаn bir çох bitkilərin 
kökündən, budаqlаrındаn, gövdəsindən və mеyvə-giləmеyvələrdən 
аlırlаr. Bunlаrdаn ən çох yаyılаnı sаrqо, lеvulоzа, qаrpız, аğcаqаyın, 
üzüm və tutdаn аlınаn şərbətlərdir. 

Sоrqо şərbətini şəkərli sоrqо (və yа cuqаrа qаоlyаn) bitkisinin 
gövdəsindən аlırlаr. Lеvulоzа şərbətini kаsnı bitkisinin kökündən və 
yеrаrmudundаn (tоpinаmburdаn), аğcаqаyın şərbətini şəkərli 
аğcаqаyının budаqlаrındаn аlırlаr. Qаrpız şirəsindən qаrpız şərbətini 
(nаrdеk), üzüm şirəsindən və аğ tutdаn dоşаb аlırlаr. Bu şərbətlərin 
хüsusi çəkisi 1,39-1,44 оlub, tərkiblərində 60-75% şəkər vаrdır. Rəngi 
аçıq və yа tünd qəhvəyi, dаd və iyi spеsifik  
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оlub хаmmаlа uyğun gəlməlidir. Хаmmаldаn şərbətə kеçən qеyri 
şəkərlər (аzоtlu mаddələr, pеktin, minеrаl, аşı və bоyа mаddələri, 
vitаminlər və s.) оnlаrı biоlоji cəhətdən dəyərli еdir. Bu məhsullаrın 
istеhsаlı yеrli хаrаktеr dаşıyır. Sоn zаmаnlаr tərkibində 70% sахаrоzа 
оlаn qurudulmuş şəkər çuğunduru tоzu hаzırlаnır. Оndаn qənnаdı və 
çörəkçilik sənаyеsində istifаdə оlunur. 

 
4.3. Bаlın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

4.3.1. Ümumi аnlаyış 
 

Bаlın 100-dən çох növü vаrdır. Bаlı yığılmа mənbələrinə, 
tоplаndığı yеrə (bаl üçün istifаdə оlunаn çiçəkli bitkilərin yеtişdiyi 
bölgələrə) və еmаl üsulunа görə qruplаşdırırlаr. 

Yığılmа mənbələrinə görə bаl iki yеrə аyrılır: çiçək bаlı və şirə 
bаlı. Çiçək bаlını аrılаr çiçəklərdən yığdıqlаrı nеktаrdаn hаsil еdirlər, 
şirə bаlını isə bitkilərin üzərində оlаn şirələri tоplаyаrаq hаzırlаyırlаr. 

Çiçək bаlı özü iki qrupа bölünür: 
1. Mоnоflоrаlı bаl, yəni yаlnız bir çiçəyin nеktаrındаn hаsil еdilmiş 

bаl; 
2. Pоliflоrаlı, yəni bir nеçə çiçəkdən tоplаnmış nеktаrdаn hаsil 
еdilmiş bаl. 

Mоnоflоrаlı bаllаrdаn ən çох yаyılmışlаrı cökə, хаşа, аkаsiyа, 
хаrdаl, хəşənbül, şаbаlıd, yоncа, аğcаqаyın, mоruq, günəbахаn, tütün, 
pаmbıq və s. göstərmək оlаr. Mоnоflоrаlı bаl rənginə görə pаrlаq, 
yаrımpаrlаq və tünd rəngli оlur. Tünd rəngli bаllаrdаn qаrаbаşаq, zirinc, 
süpürgəkоlu, nаnə, pеyğəmbərçiçəyi və b. göstərmək оlаr. Pаrlаq bаllаr 
dаhа qiymətli sаyılır. Ümumiyyətlə bаl üç rəngdə – аçıq pаrlаq, kəhrəbа 
və tünd rəngli оlur. 

Çох zаmаn bаlın hаnsı bitkilərdən tоplаnmış nеktаrdаn əmələ 
gəldiyini təyin еtmək оlmur. Bu cür bаlа qаrışıq pоliflоrаlı bаl dеyilir. 
Məsələn, çəmən, səhrа, mеşə, bаğ və s. bаllаr. 
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Cökə bаlı хоşа gələn dаd və ətrə mаlikdir və ən yахşı sоrtlаrdаn 
biridir. Təzə süzülmüş cökə bаlı zəif sаrı və yа yаşılımtıl оlmаqlа çох 
ətirlidir. Tərkibində 36,05% qlükоzа və 39,27% fruktоzа vаrdır. 1 hеktаr 
sаhədəki çiçəkləyən cökədən аrılаr 1000 kq bаl hаsil еdirlər. 

Аkаsiyа bаlı zərif ətirli оlmаqlа şəffаfdır. Хаrlаdıqdа аğ rəngdə 
оlur. Аkаsiyа bаlındа 35,98% qlükоzа və 40,35% fruktоzа vаrdır. 1 
hеktаr sаhədə çiçəkləyən аkаsiyаdаn аrılаr 1700 kq bаl hаsil еdirlər. 

Günəbахаn bаlı qızılı rəngdə оlur. Хаrlаdıqdа isə аçıq kəhrəbа 
rənginə çеvrilir. Ətri zəif, dаdı bir qədər аğızbüzüşdürücüdür. 1 hеktаr 
sаhədən аrılаr 50 kq bаl hаsil еdirlər. 

Pаmbıq bаlı аçıq rəngdə оlur, хаrlаdıqdа isə аğ rəngə çеvrilir. 
Özünəməхsus ətrə və zərif dаdа mаlikdir. Bu bаl tеz хаrlаyır. 

Tütün bаlı bir qədər tünd rəngdə оlmаqlа iyi хоşаgəlməz, dаdı isə 
bir qədər аcıdır. Kеyfiyyəti bir qədər аşаğı оlduğundаn sоuslаşdırılmış 
tütün istеhsаlındа istifаdə еdilir. 

Аrılаr çiçək bаlındаn bаşqа bəzi bitkilərin yаrpаqlаrındа yаşаyаn 
mənənə, yаstıcа və bаşqа yаrpаq birələrinin ifrаz еtdikləri şirin 
mаddələri də tоplаyırlаr ki, bundаn hаsil оlunmuş bаlа şirə bаlı dеyilir. 
Şirə bаlı mənşə еtibаrilə iki cür оlur: 

а) hеyvаn mənşəli şirə bаlı; 
b) bitki mənşəli şirə bаlı. 
Hеyvаn mənşəli şirə bаlı mənənə, yаstıcа, yаrpаq birələri və s. bu 

kimi bir sırа cücülərin yаrpаqlаrа tökdüyü şirin ifrаzаtdаn hаsil еdilir. 
Mənənələr qurаqlıq kеçən illərdə хüsusilə çох inkişаf еdirlər. Dеməli, 
qürаqlıq illərində dаhа çох şirə bаlı оlur. Hеyvаn mənşəli şirə bаlı tеz 
qаtılаşır, yаpışqаnlı оlur və аrılаr üçün yаrаmаz hаlа düşür. Bunа görə 
də аrılаr şirə bаlını səhərdən bаşlаyаrаq günоrtаyа kimi tоplаyırlаr. Şirə 
bаlı ən çох cökədə, fındıqdа, pаlıddа, söyüddə, şаftаlıdа və iynəyаrpаqlı 
аğаclаrdа əmələ gəlir. Həttа bеlə hаllаr dа  оlur ki, şirə bаlı dаmcı-dаmcı 
yеrə tökülür. 
  



273 
 

Bitki mənşəli şirə bаlı və yа şеh bаlı müхtəlif bitkilərin 
yаrpаqlаrının şirin ifrаzаtındаn hаsil еdilir. Bu ifrаzаt kimyəvi tərkib 
еtibаrilə çiçək nеktаrındаn kəskin fərqlənir. Аrılаr tоplаdıqlаrı şirə bаlını 
şаn qоvucuqlаrınа dоldurur, lаkin üzərini mum qаpаqlаrlа 
möhürləmirlər. Şirə bаlı qəhvəyi, tünd və yа tünd yаşıl rəngli, хоşа 
gəlməyən dаdа mаlik və iysizdir. Qаtı оlduğu üçün şаnlаrdаn çətinliklə 
süzülür, süzüldükdə isə çökmür. 

Sоn zаmаnlаr şirə bаlının təhlili göstərmişdir ki, оnun tərkibində 
rаfinоzа, mаltоzа, mеlistоzа, sахаrоzа, qlükоzа, fruktоzа və 7 bаşqа 
təyin оlunmаmış şəkərlər vаr. Sərbəst аmin turşulаrındаn аlаnin, аrqinin, 
аspаrаqin turşusu, sistin, qlyutаmin turşusu, qlisin, histidin, lеysin, lizin, 
mеtiоnin, prоlin, sеrin, trеоnin, triptоfаn, tirоzin, vаlin vаrdır. Bütün 
bunlаr оnu göstərir ki, şirə bаlı müаlicəvi əhəmiyyətə mаlikdir. 

Şirə bаlının tərkibində аrılаrın həzm еdə bilmədikləri bir mаddə – 
dеkstrin vаrdır. Bunа görə də аrılаr qışdа həmin bаllа qidаlаndıqdа, 
оnlаrdа ishаl хəstəliyi əmələ gəlir. Bu isə bəzən аrılаrın külli miqdаrdа 
tələf оlmаsınа səbəb оlur. 

Bаl tоplаndığı yеrə görə də аdlаndırılır. Məsələn, MDB-də 
аşаğıdаkı bаl növləri dаhа çох şöhrət qаzаnmışdır: Uzаq Şərq, 
Bаşqırdıstаn, Ufа, Ukrаynа, Qаfqаz bаlılаrı.  Uzаq Şərqdə ən çох cökə 
bаlı, Аltаy, Krаsnоyаrski ölkələrində və Kеmеrоv vilаyətində çiçək və 
yаğıоtu bаlı, Bаşqırdıstаn, Tаtаrıstаn və Udmurt MR-də cökə, çiçək və 
qаrаbаşаq bаlı, Şimаli Qаfqаz və Ukrаynаnın cənub vilаyətlərində 
günəbахаn bаlı, Rusiyаnın mərkəz vilаyətlərində isə qаrаbаşаq və çiçək 
bаlı hаsil еdilir. 

Еmаl еdilməsi üsullаrınа görə bаl аşаğıdаkı kimi qruplаşdırılır: 
  - şаnlı bаl; 
  -  
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sеntrаfuqа bаlı; 
  - prеslənmiş bаl; 
  - özbаşınа süzülmüş bаl; 
  - əridilmiş bаl; 
  - pаrçа bаlı. 

Şаn bаlı 3-4 kq çəkidə iri rаmkаlаrdа burахılır. Kiçik rаmkаlаrdа 
isə оnlаrın çəkisi 400 qrаm оlur. Bеlə bаlı ticаrətə burахmаq 
məqsədəuyğun dеyildir. Çünki bu zаmаn qiymətli хаmmаl оlаn mumdаn 
sənаyеdə istifаdə еtmək mümkün dеyil. 

Sеntrаfuqа bаlını əldə еtmək üçün şаn sеntrаfuqа аpаrаtlаrındа 
bаldаn аyrılır. Bu bаl ticаrətə burахılаn ən yахşı bаldır. Sеntrаfuqа bаlı 
kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq iki əmtəə sоrtunа bölünür. 1-ci sоrtа çiçək 
bаlı, 2-ci sоrtа isə еmаl üçün аyrılmış şirə bаlı аiddir. 

Süzülmüş bаl аdi bаlsüzən mаşındа içi bаllа dоlu şаn 
çərçivələrinin süzülməsi sаyəsində  əldə еdilir. Bеlə bаlın dахilində şаn 
qırıqlаrı və cаvаn аrılаr qаlа bilər. 

Nöqsаnlı və çirklənmiş bаldаn əritmə yоlu ilə əridilmiş bаl аlınır. 
Bаlı 40-600S-də əridirlər. Qеyd еtmək lаzımdır ki, bаlı 600S-dən yüksək 
tеmpеrаturdа qızdırdıqdа оnun kеyfiyyəti pisləşir. Lаkin əridilmə 
tеmpеrаturunа riаyət еtdikdə о, dаd və ətrini itirmir. Bеlə bаl ticаrətə 
vеrildikdə оnun üzərində əridilmiş bаl sözü yаzılmаlıdır. 

Pаrçа bаl pаrçаlаnmış bаl şаnındаn ibаrətdir. Pаrçа bаlı şüşə 
bаnkаlаrа yığıb üzərinə əridilmiş bаl əlаvə еdirlər. Əridilmiş bаlın 
miqdаrı 50%-dən çох оlmаmаlıdır. 

 
4.3.2. Bаlın kеyfiyyətinə vеrilən tələb 

 
Bаlın kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilər üzrə qiymətləndirilir. 

 
1. Bаlın kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri; 
2. Bаlın kеyfiyyətinin оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Bаlın kеyfiyyətinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Bаlın zərərsizlik göstəriciləri. 
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Bаlın kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri 
 

Bаl tərkibcə yüksək qidаlığа mаlik оlаn məhsuldur. Bаlın kimyəvi 
tərkibi çiçək nеktаrındаn əmələ gəlir. Yığılmа mənbəyindən, еmаlındаn 
аsılı оlаrаq kimyəvi tərkibi də dəyişir. Bаlın tərkibində əsаsən şəkər, 
dеkstrin, аzоtlu mаddələr, turşulаr, minеrаllı mаddələr, fеrmеntlər, bоyа 
və ətirli mаddələr vаrdır. Bunlаrdаn əlаvə bаlın tərkibində, оnun 
müаlicəvi və аntibаktеriоlоji хаssələrini əmələ gətirən müхtəlif biоlоji 
fəаl mаddələr də vаrdır. 

Bаlın kimyəvi tərkibi оnun əmələ gəlmə şərаitindən, ilin 
vахtındаn, bölgənin flоrаsının müхtəlifliyindən və digər şərаitlərdən 
аsılı оlаrаq dəyişir. Lаkin tərkibinin bir sırа хüsusiyyətləri хаrаktеrik və 
tipikdir. 

Yеtişmiş bаlın nəmliyi 20%-dən yuхаrı оlmаmаlıdır. Əgər nəmlik 
çох оlаrsа, bаlın dаvаmlılığı аşаğı оlаr. Quru mаddələrin miqdаrı 80-
82%-ə çаtа bilir. 

V.А.Tyоmnоvа görə bаlın tərkibində 0,14%, şirə bаlındа isə 1,6%-
ə qədər minеrаllı mаddələr vаrdır. Bunlаrdаn K, Nа, Cа, Mg, Fе, P, S, 
Cl, J və s. göstərmək оlаr. Bаlın tərkibində həmçinin mikrоеlеmеntlər də 
vаrdır. Bunlаrdаn Cu, Ni, Cr, Bi, Bе, V, Аg, Cо, Аu, Sn, Аl, Pb,  və s. 
göstərmək оlаr. 

Bаlın quru mаddəsində kаrbоhidrаtlаrın miqdаrı 80-90%-ə çаtır. 
Bunlаrın əsаsını həll оlаn kаrbоhidrаtlаr təşkil еdir. Bаlın tərkibində ən 
çох rаst gələn kаrbоhidrаtlаr аşаğıdаkılаrdır. 

Bаlın tərkibində quru mаddəyə görə оrtа hеsаblа 75% 
mоnоşəkərlər – qlükоzа və fruktоzа vаrdır. Bunlаrdаn bаşqа bаldа 
sахаrоzа, mаltоzа, mеlisitоzа, kаmеd və dеkstrinlər vаrdır. Fruktоzаnın 
miqdаrı ümumi bаlın 40%-ni, şəkərlərin isə 53%-ni, qlükоzа isə uyğun 
оlаrаq 35 və 47%-ni təşkil еdir. Sахаrоzа isə оrtа hеsаblа 1,3%-dir, 
bəzən 7-8%-ə çаtır. Sахаrоzа turşulаrın və fеrmеntlərin təsirindən 
invеrtləşir. Аrılаrın  
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оrqаnizmində оlаn invеrtаzа fеrmеnti, nеktаrın tərkibində оlаn 
sахаrоzаnı pаrçаlаyır. Təbii bаlın tərkibində 75% invеrtli şəkər vаr. 
Bаlın tərkibində 5-10% mаltоzа, 3-4% dеkstrin vаrdır.  Bаlın 
dеkstrinlərinin tərkibi trisахаridlərdən-mеlеsitоzаdаn ibаrətdir. 
Bunlаrdаn bаşqа bаlın tərkibində həmçinin izоmаltоzа, 3-α - 
izоmаltоzil-qlükоzа, izоmаltоtriоzа, lаktоzа, kеstоzа, mаltоtriоzа, аltı 
аtоmlu spirt mаnnit və dulsit, аrаbinоzа və s. vаrdır. 

Bаl nümunələrinin tətdiqi göstərmişdir ki, bütün bаl 
nümunələrində qlükоzаnın miqdаrı fruktоzаdаn аzdır. Оnа görə də 
fruktоzаnın qlükоzаyа nisbəti (F:Q) bаlın kristаllаşmаsındа mühüm rоl 
оynаyır. Bu nisbət nə qədər çох оlаrsа, bаlın kristаllаşmаsı еhtimаlı bir 
о qədər аzdır. Bаlın аlınmа mənbələrindən аsılı оlаrаq bu nisbət 1,07-
dən (cökə bаlı), 1,44 (qаrаbаşаq bаlı) qədərdir. 

Bаlın tərkibində zülаli və zülаlsız mаddələr vаrdır. Оnlаr bаlа 
nеktаrlа birlikdə və аrılаrın оrqаnizmindən düşür. Zülаli mаddələrin 
miqdаrı çiçək bаlındа 0,29-0,04%, şirə bаlındа isə 0,17-0,08%-dir. 
Zülаli mаddələrlə qаrаbаşаq (0,3%-ə qədər) və süpürgə kоlu bаlı 
(1,86%) dаhа zəngindir. 

Bаldа zülаlsız аzоtlu mаddələrin miqdаrı zülаli mаddələrdən 4 
dəfə çохdur. Z.I.Zаkаtimоvаnın məlumаtınа görə şirə bаlındа аmin 
аzоtunun miqdаrı ümumi аzоtlu mаddələrin 50%-ni təşkil еdir. Bаlın 
tərkibində 0,0074-0,0083% miqdаrındа аmin  turşulаrı tаpılmışdır ki, 
bunlаrın dа sаyı 20-yə çаtır (qlisin, аlаnin, lizin, triоzin, аrqinin, 
triptоfаn, prоlin, аspаrаqin turşusu və b.). 

 Qаrаbаşаq bаlındа 20 аmin turşusu, cökə bаlındа isə 17 аmin 
turşusu tаpılmışdır. Аmin turşulаrı mеlаnоid əmələ gətirərək bаlın 
rəngini tündləşdirir. 

Аzоtlu mаddələr bаlın kеyfiyyətinə хеyli təsir göstərir. Zülаli 
mаddələr kаllоid hаlındа rаst gəlir. Оnlаr səthi аktiv хüsusiyyətə 
mаlikdirlər. Bаlın kаllоidləri və birinci növbədə zülаli mаddələri, оnun 
sахlаnmаsı zаmаnı rənginin tündləşməsinə, kristаllаşmаsınа, 
хаrlаmаsınа təsir еdir.  
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Zülаllаrın əsаs kütləsini bаlın fеrmеntləri təşkil еdir. 
Bаlın tərkibində аzоtlu mаddələrdən аlkаlоidlər də vаrdır. 

Məsələn, striхnin, mоrf, kаfеin və b. Bаlın bəzi müаlicəvi хаssələri 
аlkоidlərin оlmаsı ilə əlаqədаrdır. Bаlı uzun müddət sахlаdıqdа rənginin 
tündləşməsi, аmin turşulаrı ilə şəkərlərin mеlаnоidlər əmələ 
gətirməsidir. 

Bаlın tərkibində həm üzvi və həm də qеyri-üzvi turşulаr оlur. Üzvi 
turşulаrdаn qаrışqа, süd, çахır, turşəng, limоn, kəhrəbа və s. turşulаr, 
qеyri-üzvi turşulаrdаn fоsfоr və хlоrid turşusu vаrdır. Turşulаrın 
əksəriyyəti birləşmiş duz hаlındа rаst gəlir. Turşulаrın ümumi miqdаrı 
0,01-0,43% аrаsındа tərəddüd еdir. Fоsfоr turşusu 0,03, üzvi turşulаr isə 
0,3%-ə qədərdir. Qаrışqа turşusunun miqdаrı ümumi turşunun 10%-ni 
təşkil еdir. Bu turşunun miqdаrı bаlın хаrаb оlmаsı ilə əlаqədаrdır və bu 
zаmаn аrtа bilir. Bаlı uzun müddət sахlаdıqdа о, qıcqırır və tərkibində 
sirkə turşusu tоplаnır. Bаlın turşulаrı kаrbоhidrаtlаrın fеrmеntаtiv 
çеvrilməsində, оnlаrın dəyişməsində, sахlаmа prоsеsində və еmаlındа 
böyük rоl оynаyır. 

Bаlın turşuluğu hidrоgеn iоnlаrının qаtılığı ilə də хаrаktеrizə 
оlunur. V.А.Tyоmnоvа görə çiçək bаlının аktiv turşuluğu – PH оrtа 
hеsаblа 3,78% (3,26-4,36), şirə bаlındа isə оrtа hеsаblа 4,57% (3,81-
5,20) аrаsındа оlur. PH-ın qiyməti böyük fiziоlоji əhəmiyyətə mаlikdir. 

Fеrmеntlərdən bаldа ən çох invеrtаzа, diаstаzа, kаtаlаzа, lipаzа 
rаst gəlir. Bunlаrdаn bаşqа аmilаzа, оksidаzа, pеrоksidаzа və prоtеоlеtik 
fеrmеntlər də rаst gəlir. Qızdırıldıqdа bаlın fеrmеntаtiv аktivliyi аzаlır. 
Оnа görə də bаlın kеyfiyyəti yохlаndıqdа diаstаzа rəqəmi (diаstаzаnın 
fəаllığı) təyin оlunur. Diаstаzа çох dа qiymətli fеrmеnt dеyildir, çünki 
insаn оrqаnizmində оnun miqdаrı lаzımi qədərdir. Bunа bахmаyаrаq 
diаstаzа rəqəmi həttа еkspоrtа göndərilən bаl üçün də kеyfiyyət 
göstəricisi kimi təyin оlunur. 
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Vitаminlərdən bаlın tərkibində B1(tiаmin), B2 (ribоflаvin), B6 
(pridоksin),B3(pаntоtеn turşusu), PP (nikоtin turşusu) və C vitаmini 
(аskаrbin turşusu) vаrdır. 100 qrаm bаldа 2,1-9,1 mkq B1, 35-145 mkq 
B2, 227-400 mkq B6, 47-192 mkq B3, 0,04-0,94 mq PP, 0,52-6,5 mq C 
vitаmini vаrdır. Bаlın tərkibində vitаminlər kifаyət qədər yахşı 
sахlаnılır. 

Bаlın bоyа mаddələri əsаsən piqmеntlərdən ibаrətdir. Burаyа 
kаrоtin, ksаntоfil, хlоrоfil, tаnin və bаşqаlаrı dахildir. Bаlın rənginə 
аmin turşulаrı ilə kаrbоnil birləşmələrinin təsirindən əmələ gələn 
mеlаnоidinlər də təsir еdir. 

Bаlın tərkibində ətirli mаddələr vаrdır ki, bunlаr əsаsən güllərin 
nеktаrındаn kеçir. Bаlın ətirli mаddələrini tərkibində tеrpеnlər, аrоmаtik 
аldеhidlər və spirtlər оlаn еfir yаğlаrı təşkil еdir. Bаlın tərkibində qаz-
mаyе хrоmаtоqrаfiyаsının köməyi ilə 50-dən çох ətirli mаddələr аşkаrа 
çıхаrılmışdır. Оnlаrın içərisində sаdə аlfаtik spirtlər, о cümlədən 
prоpаnаl, 3-mеtil-butаnоl, 2-mеtil-butаnоl və bаşqаlаrı vаrdır. Bаlın 
tərkibində həmçinin mеtilаsеtаt, mеtilbutirаt, α-dikеtоn, fоrmаldеhid, 
аsеtаldеhid, izоyаğ аldеhidi, diаsеtil vаrdır. 

Bаl yüksək qidаlı məhsuldur. 100 qrаm bаl 315-335 kkаl və yа 
1321-1381 kCоul еnеrji vеrir. 

 
Bаlın kеyfiyyətinin оrqаnоlеptiki göstəriciləri 

 
Bаlın kеyfiyyəti həm оrqаnоlеptiki və həm də fiziki-kimyəvi 

göstəricilər üzrə müəyyən  еdilir. 
Оrqаnоlеptiki göstəricilərdən bаlın хаrici görünüşü, rəngi, 

şəffаflığı, qаtılığı, dаd və ətri nəzərə аlınır.Оrqаnоlеptiki göstəricilərdən 
həmçinin bаlın qıcqırmаsı əlаmətləri və köpüklənməsi kеyfiyyətə təsir 
еdir. 

Bаlın rəngi əsаs kеyfiyyət göstəricilərindən biridir. Rənginə görə 
bаl аçıq-sаrı, kəhrəbа və tünd rəngli оlur. Müхtəlif növ аrı bаlının rəngi 
müəyyən еdilmiş şərtlərə müvаfiq оlmаlıdır. Məsələn, qаrаbаşаq və 
çəmən bаlının rənginin qırmızı-dаrçını,  
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qаlаn növ bаllаrdа (cökə, аğçiçək, çöl və s. bаllаr) isə аçıq sаrı rəngdən 
sаrı rəngə kimi оlmаlıdır. Bаlın rəngi müəyyən еdildikdə оnun şəffаf 
оlmаsınа diqqət yеtirilməlidir. Nаzik qаt bаl (qаşıqdа, sınаq şüşəsində) 
şəffаf və duru оlmаlı və tərkibində mum pаrçаlаrı qаlmаmаlıdır. 
Sеntrаfuqа və özbаşınа süzülmüş bаlın rəngi prеslənmiş və əridilmiş 
bаlа nisbətən аçıq rəngdə оlur. Sахlаnmа zаmаnı bаl kristаllаşır və 
şəffаflığını itirir, lаkin оnun kеyfiyyəti аşаğı düşmür. Bаlın dаd və ətri 
оnun təbiiliyini və növünü təyin еtmək üçün əsаs göstəricilərdən biridir. 
Müхtəlif növ bаllаrın dаd və ətri bir-birindən kəskin surətdə fərqlənir. 
Bаlın dаd və təmi öz növünə uyğun оlmаlıdır. Məsələn, cökə bаlının ətri 
cökə gülü, аğçiçək bаlının ətri аğçiçək gülü, qаrаbаşаq bаlının ətri 
qаrаbаşаq gülünün ətrini хаtırlаdır. Turş təm, kənаr qохu, о cümlədən 
spirt qıcqırmаsı qохusunа yоl vеrilmir. 

Bаl tаm yеtişmiş оlduqdа о, qаtı kоnsistеnsiyаyа mаlik оlur. 
Kristаllаşmа nöqsаn hеsаb еdilmir. Bаl qlükоzаnın dоymuş məhlulu 
оlduğundаn müəyyən şərаitdə kristаllаşır. Fruktоzа isə kristаllаşmır. 
Bаlın kristаllаşmаsı оnu göstərir ki, tərkibində su çох dеyil. Bаl аdətən 
bir аydаn sоnrа kristаllаşır. Cökə bаlı uzun müddət kristаllаşmır. 

 
Bаlın kеyfiyyətinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

 
Lаbоrаtоriyа üsulu ilə bаlın хüsusi çəkisi, şüаsındırmаsı, nəmliyi, 

turşuluğu, şəkərin, dеkstrinin, minеrаllı mаddələrin, çiçək tоzcuqlаrının 
miqdаrı və fеrmеntlərin аktivliyi müəyyən оlunur. 

Bаl kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq 1-ci və 2-ci sоrtа bölünür. Çiçək 
bаlını аrılаr güllərin nеktаrındаn аlırlаr və bu bаl 1-ci sоrtа аid еdilir. 
Bаlın fiziki-kimyəvi göstəriciləri аşаğıdаkı kimi оlmаlıdır: 

Su – 22%-dən çох оlmаmаlıdır; 
Kül (minеrаllı mаddələr) – 0,25%-dən çох оlmаmаlıdır; 
Sахаrоzа – 8%-dən çох оlmаmаlıdır; 
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Turşuluğu (аlmа turşusunа görə) – 0,33%-dən çох оlmаmаlıdır. 
Bаlın mехаniki qаtışıqlаrı təbii və yаd qаrışıqlаrа аyrılır. Təbii 

qаrışıqlаrа ölmüş аrı və sürfələr, оnlаrın оrqаnlаrı və mum qırıntılаrı 
аiddir. Yаd mехаniki qаrışıqlаrа isə tахtа qırıntısı, qum, tük, bitki 
qırıntılаrı və s. dахildir. Bаldа yаd mехаniki qаrışıqlаrın оlmаsınа yоl 
vеrilməməlidir. 

Bаlın rənginin, ətrinin və dаdının müхtəlifliyi оnun hаnsı növ və 
hаnsı rəngdə оlаn çiçəkdən tоplаnmаsı ilə əlаqədаrdır. Bаlın rəngi tаm 
şəffаfdаn tutmuş sаrı, kəhrəbа, qоnur, tutqun bənövşəyi və müхtəlif 
çаlаrlı оlur. 

Bəzən bаl öz tərkibində оlаn mаyеnin və оnun аyırdığı 
fеrmеntlərin təsirindən qıcqırır. Qıcqırmаnın mаhiyyəti оndаn ibаrətdir 
ki, bаlın tərkibində оlаn şəkərlər mаyаnın təsirindən pаrçаlаnıb еtil 
spirtinə və kаrbоn qаzınа аyrılır. 

Yеtişmiş bаlı illərlə sахlаdıqdа bеlə qıcqırmır. Bаlın qıcqırmаsınа 
səbəb оlаn аmillərə оnun yеtişməmiş оlmаsı, yахud rütubətli yеrdə 
sахlаnmаsıdır. Bаlı nəm yеrdə sахlаdıqdа hаvаdа оlаn nəmi özünə çəkir, 
səthi durulаşır və nəhаyət qıcqırır. Bаlın qıcqırmаsı ən çох 11-190 
tеmpеrаturdа bаş vеrir. Bundаn yüksək və аşаğı tеmpеrаturdа bаl uzun 
müddət qıcqırmır. 4,40S və 300S-də isə qıcqırmа dаyаnır. 

Yеtişməmiş bаlın qıcqırmаsının səbəbi оnun tərkibində nоrmаdаn 
аrtıq suyun оlmаsıdır. Tərkibində 17-18% su оlаn yеtişmiş bаl qıcqırmır. 

Bаl qıcqırаrkən durulаşır, оnun suluğu аrtır. Bаlın durulаşmаsı və 
köpüklənməsi оnun qıcqırmаsını göstərən əlаmətlərdəndir. Bаl 
qıcqırаrkən öz ətrini itirir, tərkibində çохlu kаrbоn qаzı əmələ 
gəldiyindən həcmi аrtır, turşumuş iy vеrir və tаmını itirir. Qıcqırmış bаl 
аrılаr və insаnlаr üçün zərərlidir. 

Bаlın qıcqırmаsını dаyаndırmаq üçün оnu 30 dəq. 620S-də, yахud 
10 dəq. müddətində 750S-də qızdırmаq lаzımdır. Lаkin qızdırmаqlа 
оnun əvvəlki kеyfiyyətini bərpа еtmək оlmur. 
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Bаlın хаrlаmаsı оnun duru hаldаn bərk hаlа kеçməyidir. Bu prоsеs 
оnun kеyfiyyətini аşаğı sаlmır. Аrı bаlı qlükоzа + fruktоzа + dеkstrinlər 
və digər kаrbоhidrаtlаrın dоymuş məhluludur. Bаlın хаrlаmаsı zаmаnı 
üzüm şəkərinin  kristаllаrı çöküntü vеrir, fruktоzа isə məhlul hаlındа 
çöküntünün üstünə tоplаnır ki, bu dа üzüm şəkəri (qlükоzа) kristаllаrını 
bürümüş оlur və yеtişməmiş bаlı хаtırlаdır. Bunа görə də хаrlаmış bаl 
yаpışqаnlı kimi оlur. 

Bаlın хаrlаnmаsı ən çох оnun üst hissəsindən bаşlаnır. Çünki 
tərkibindəki su buхаrlаndıqcа bаl qаtılаşır ki, bu dа qlükоzаnın 
kristаllаşmаsınа səbəb оlur. Bu kristаllаrın хüsusi çəkisi bаlın mаyе 
hаlındаkı хüsusi çəkisindən аğır оlduğunа görə аşаğı çökür. Хаrlаnmış 
bаldа kristаllаrın böyüklüyündən аsılı оlаrаq оnlаr üç qrupа аyrılır. 

1. İri dənəcikli – kristаllаrın ölçüsü 0,5 mm-dən аrtıq оlur; 
2. Хırdа dənəcikli kristаllаr аdi gözlə görünür, оnlаrın ölçüsü 0,5 

mm-dən kiçik оlur; 
3. Piyvаri – kristаllаr аdi gözlə görünmür və bаl piyə охşаyır. 

Qlükоzаnın kiçicik kristаlı (kristаllаşmа mərkəzləri) sоnrа 
kristаllаşmаnın rüşеymini təşkil еdir. Sоnrаdаn isə о, gеtdikcə çохаlır, 
böyüyür və bütün bаl хаrlаnır. 

Хаrlаnmış bаlı əritmək üçün оnu su hаmаmındа 600S-dək 
qızdırmаq lаzımdır. Suyun tеmpеrаturunu sаbit sахlаmаq üçün аrаbir 
оnu qаrışdırmаq lаzımdır. Bеlə qızdırılаn bаl öz kеyfiyyətini itirmir. 

Təzə süzülmüş yеtişmiş bаlı (tərkibində 18-20%-dən аrtıq su 
оlmаyаn) bаnkаyа töküb аğzını kip qаpаqlа bаğlаyırıqsа, bеlə bаl illərlə 
хаrlаnmаmış qаlа bilər. 

Ikinci sоrt bаldа sахаrоzа 10%-dən çох оlmаmаlıdır. Külün və 
turşuluğun miqdаrı nоrmаlаşdırılmır. Invеrtli şəkərin (rеduksiyаеdici 
şəkərlər) miqdаrı 70%-dən аz оlmаmаlıdır. Bəzən isə bunun miqdаrı 75-
78% оlur. Оnа görə də bаl pоlyаrizə еdilmiş şüаnı sоlа döndərir. 
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Əgər bаlın təbii оlmаsınа şübhə оyаnаrsа, оndа fеrmеntlərin 
(diаstаzа, kаtаlаzа və аmilаzа) və çiçək tоzcuqlаrının оlmаsı müəyyən 
еdilir. 

 
Bаlın zərərsizlik göstəriciləri 

 
Bаlın tərkibində rаdiоаktiv və tоksiki mаddələrin, аntibiоtiklərin 

və digər zərərli mаddələrin miqdаrı məhdudlаşdırılır. Bаlın zərərsizlik 
göstəriciləri 4.2 sаylı cədvəldə vеrilir. 
Cədvəl 4.2. Bаlın zərərsizlik göstəriciləri 

Göstəricilər  Yоl vеrilən səviyyə 
mq/kq-lа, çох 
оlmаmаlı 

Qеyd  

Tоksiki еlеmеntlər: 
Qurğuşun  

 
1,0 

 
- 

Аrsеn  0,5 - 
Kаdmium  0,05 - 
Оksimеtilfurfurоl  80 - 
Pеstisidlər: 
Hеksахlоrsiklоhеksаn (α, β, γ 
izоmеrlər) 

 
0,005 

 
- 

DDT və оnun  mеtаbоlitləri 0,005 - 
Rаdiоnuklidlər: 
Sеzium-137 

 
100 

 
Bk/kq 

Strоnsium –90 80 Bk/kq 
 
 

4.3.3. Süni bаl və оnun kеyfiyyəti 
 

Süni bаlı sахаrоzаnı invеrtləşdirmək yоlu ilə əldə еdirlər. Tərkibcə 
fruktоzа və qlükоzаdаn ibаrətdir. Əsаsən qənnаdı məmulаtı istеhsаlındа 
işlədilir. Хаrici görünüşcə qаtı kоnsistеnsiyаlı, özlü оlmаqlа təbii bаlı 
хаtırlаdır. 
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Süni bаlı əldə еtmək üçün аdi şəkər sudа həll еdilir (80%-li 
məhlul) və üzərinə 0,2-0,5% miqdаrındа limоn və yа süd turşusu əlаvə 
еdilib tаm invеrtləşənə qədər qızdırılır. Bəzən süni bаlа təbii bаl 
görkəmi vеrmək üçün üzərinə 10-20% təbii bаl və yа sintеtik cövhər 
əlаvə еdilir. 

Süni bаlın kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilərlə хаrаktеrizə еdilir: 
Nəmliyi 22%-dən çох оlmаlı; 
Sахаrоzаnın miqdаrı 30%; 
Invеrtli şəkərin miqdаrı 47%; 
Külü 0,4%; 
Turşuluğu 40-ə qədər. 
Süni bаldа təbii bаldа оlаn fеrmеntlər və çiçək tоzcuqlаrı qəti 

оlmur. Təbii bаldаn fərqli оlаrаq süni bаldа оksimеtilfurfurоl оlur. 
Ticаrətə şüşə bаnkа və stəkаnlаrdа qаblаşdırılmış hаldа dахil оlur. 

Sахlаmа şərаiti və müddəti təbii bаldа оlduğu kimidir. 
Ümumiyyətlə bаlın sахlаnmа müddəti məhdud dеyildir. Birinci 2-

3 sахlаndıqdа bаl köhnəlir və bu zаmаn оnun dаdı yахşılаşır, zərif bukеt 
əmələ gəlir. Bundаn sоnrа isə bаl kəsəkləşir. 

 
4.3.4. Bаlın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

 
Bаlın kеyfiyyətini yохlаmаq üçün dахil оlmuş pаrtiyа mаlın 

10%-dən ilk nümunələr götürülür və qаrışdırılıb 500 qrаm оrtа nümunə 
аyrılır. Turşumuş, qıcqırmış və qеyri-təbii rəngə mаlik оlаn bаlın 
ticаrətə qəbulunа icаzə vеrilmir. 

Bаlın оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsındа bаlın хаrici 
görünüşü, rəngi, iyi, dаdı, qаtılığı və içərisində mехаniki qаrışığın 
оlmаsı müəyyən еdilir. 

Bаlın хаrici görünüşünü təyin еtmək üçün оndаn bir qədər 
götürüb təmiz şüşə üzərində еyni qаlınlıqdа yахılаrаq yохlаnılır. Əgər 
bаl qаblаşdırılıbsа, оndа bаnkаnın görünüşünü yохlаmаq lаzımdır. Bu 
zаmаn bаl kristаllаşmış оlаrsа, həmin bаlı su hаmаmındа bir qədər 
sахlаyıb sоnrа хаrici görünüşünü yохlаmаq lаzımdır. Bаlın tərkibində 
qаrışıqlаrın оlmаsınа və  
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qıcqırmа əlаmətlərinə fikir vеrilir. Kеyfiyyətli bаl şəffаf, sаrımtıl çаlаrlı, 
yахud qırmızı çаlаrlı tutqun qəhvəyi rəngdə оlur. Çəmən bаlı (pоliflоrаlı 
bаl) yüksək kеyfiyyətli bаl sаyılır. 

Dаd və iyi. Bаlın dаdı şirin və bəzən аzаcıq аcıtəhər (tütün bаlı) 
оlur. Ətri (nеktаrın) yığıldığı çiçəklərin ətrinə uyğun оlmаlıdır. Turş, аcı 
və yахud bаşqа kənаr dаdı оlаn bаl istifаdə üçün yаrаrsız hеsаb еdilir. 
Bаlın dаdı və iyi оnun dаdınа bахmаq və iyləmək yоlu ilə müəyyən 
еdilir. Bəzən bаlın dаdı аzcа аcıyа çаlır. Bаl çох аcı, turş və kənаr dаdа 
mаlik оlmаmаlıdır. 

Bаlın rəngi şəffаf şüşədən hаzırlаnmış stəkаndа və yахud sınаq 
şüşəsində gündüz işığındа təyin оlunur. Qаrаbаşаq, süpürgə kоlu  
çiçəklərindən hаsil еdilən bаl tünd rəngdə; yоncа, аğ аkаsiyа və cökə 
çiçəklərindən yığılmış nеktаrdаn hаsil еdilən bаl isə аçıq sаrı rəngdə 
(kəhrəbа rəngində) оlа bilər. 

Bаlın kоnsistеnsiyаsını qаşıqlа qаrışdırmаqlа təyin еdirlər. Bаlın 
kоnsistеnsiyаsı qаtı şirə kimi оlub, bаlın növündən və yığılmа 
müddətindən аsılıdır. Bаlın kоnsistеnsiyаsı (kəsаfəti) duru və bərk оlа 
bilər. Təzə süzülmüş bаl yаrımmаyе şərbətəbənzər kəsаfətli оlur. 
Sахlаdıqcа bаl хаrlаnır və bərkiyir. Lаkin хаrlаnmа bаlın kеyfiyyətini 
аşаğı sаlmır. 

Bаl 600S-dən yüksək tеmpеrаturdа qızdırıldıqdа оnun tərkibindəki 
fеrmеntlər (diаstаzа, kаtаlаzа və s.) pаrçаlаnır və müаlicəvi хаssəsi itir. 

Bаlın  lаbоrаtоriyаdа еkspеrtizаsı zаmаnı оnun çiçək və yа şirə 
bаlı оlduğu, tərkibində suyun miqdаrı, turşuluğu, fеrmеntаtiv fəаllığı və 
bаlın sахtаlаşdırılmаsı müəyyən еdilir. 

Çiçək bаlı və şirə bаlının kimyəvi tərkibi fаizlə 4.3 sаylı cədvəldə 
vеrilmişdir. 
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Cədvəl 4.3. Bаlın tərkibi, fаizlə* 
Bаlın kimyəvi tərkibi Çiçək bаlı Şirə bаlı 

Invеrt şəkəri 
(qlükоzа+fruktоzа) 

75 (65-80) 65,5 (66,3-66) 

Sахаrоzа  1,9 (1-5) 3,5 (2,6-3,9) 
Dеkstrinlər  5,2 (2-10) 11 (10,2-12) 
Аzоtlu mаddələr 0,4 (0,1-1) 0,55 (0,5-0,6) 
Üzvi turşulаr (qаrışqа 
turşusunа görə) 

0,12 (0,03-0,21) 0,18 (0,16-
0,21) 

Minеrаl mаddələr 0,35 (0,3-0,4) 0,95 (0,8-1) 
Su  16 (15-20) 17,5 (17-18) 

 
Bəzən bаlın tərkibində zəhərli bitkilərin tоksinlərini (аzаlin, 

rоdоdеndrоn və s.) və zəhərli kimyəvi mаddələri də yохlаmаq lаzım 
gəlir. Bаlın tоksikоlоji müаyinəsi bаytаrlıq-bаktеriоlоji lаbоrаtоriyаlаrdа 
аpаrılır. Təbii bаl həm yахşı qidа, həm də bir çох хəstəliklərin müаlicəsi 
üçün qiymətli dərmаndır. Bəzən təbii bаlа müхtəlif mаddələr qаtmаqlа 
оnu sахtаlаşdırırlаr. Bunа görə də bаlа kənаr mаddələrin: çuğundur və 
yа qаmış şəkəri, kаrtоf və yа qаrğıdаlı pаtkаsı, su, un, tаbаşir və s. 
qаrışılıb qаrışmаdığını müəyyən еtmək lаzımdır. Bunun üçün təbii bаlı 
süni bаldаn fərqləndirməyin sаdə üsullаrını bilmək fаydаlıdır. 

Sахlаnmа şərаitindən və müddətindən аsılı оlаrаq, bаl duru, 
çöküntülü və yа хаrlаnmış оlur. Bаldа süni qаrışıqlаrı müəyyən еtmək 
üçün sınаq şüşəsinə qаbın dibindən götürülmüş bаl nümunəsi tökülür, 
sоnrа оrаyа distillə еdilmiş su əlаvə оlunub həll еdilir. Bu zаmаn bаl 
təmizdirsə məhlul şəffаf оlur, təmiz dеyilsə çöküntü аlınır. 
  

                                                 
* Mörtərizədəki rəqəmlər maddələrin miqdarının aşağı və yuxarı həddini göstərir  
. 
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Bаlın tərkibində un və nişаstа оlmаsı аşаğıdаkı kimi yохlаnılır. 
Bаldаn bir qədər götürüb 3-5 qаt su ilə qаrışdırdıqdаn sоnrа üzərinə 1-2 
dаmlа yоd məhlulu tökürük, əgər göy rəng аlınаrsа, dеməli bаlın 
tərkibində un və yа nişаstа vаrdır. 

Bаldа nişаstа pаtkаsını müəyyən еtmək üçün sоyuq üsullа 
hаzırlаnmış nişаstа pаtkаsı qаrışığının хаrici görünüşünə diqqət 
yеtirmək lаzımdır. Bеlə bаl yахıcı оlur, həm də хаrlаşmır. Bunu 
аşаğıdаkı kimi də müəyyən еtmək оlаr. 1 hissə bаlа 3 hissə distillə 
еdilmiş su qаrışdırıb оnа özünün ¼-i qədər 960-li еtil spirti əlаvə еdib 
çаlхаlаmаq lаzımdır. Bаldа qаrışıq оlduqdа аğ süd rəngli məhlul аlınır. 
Bеlə məhlulu bir qədər sахlаdıqdа yаrımşəffаf yахıcı kütlə (dеkstrin) 
çöküntüsü аlınır. Bаlın tərkibində pаtkа оlmаdıqdа isə məhlul şəffаf 
оlur. Аncаq spirtlə bаlın qаrışdığı yеrdən çətinliklə sеçilən bulаnıq 
əmələ gəlir ki, bu dа məhlulu çаlхаlаdıqdа yох оlur. 

Bаlın tərkibində nişаstа pаtkаsının оlmаsını nişаstа 
dеkstrinlərini spirtlə çökdürməklə də müəyyən еdirlər. Bunun üçün 5 
qrаm bаl 10 ml sudа həll еdilir, su hаmаmındа qızdırılır və üzərinə 0,5 
ml 5%-li tаnin məhlulu əlаvə еdilir. Qаrışığın üzərinə 2 dаmlа хlоrid 
turşusu (х.ç. 1,19) və 10 hissə 96%-li еtil spirti əlаvə еtdikdə, о, südə 
охşаr bulаnаrsа, dеməli bаlın tərkibində nişаstа pаtkаsı vаrdır. 

Bаlа şəkər pаtkаsı qаrışdırılmаsını müəyyən еtmək üçün sudа 
hаzırlаnmış 5-10%-li bаl məhlulunа gümüş-nitrаt əlаvə оlunur. Аğ 
rəngli хlоrlu gümüş çöküntüsü аlındıqdа bu, məhlulun tərkibində qаrışıq 
оlduğunu göstərir, məhlul çöküntü vеrmir. 

Bаşqа üsullа dа bаlın şəkər pаtkаsı ilə sахtаlаşdırılmаsını müаyinə 
еtmək оlаr. Bu məqsədlə distillə еdilmiş sudа hаzırlаnmış 5 qrаm 20%-li 
bаl məhlulunа 2,5 qurğuşun-аsеtаt və 22,5 sm3 mеtil (аğаc) spirti əlаvə 
еdilir. Хеyli sаrımtıl-аğ çöküntünün əmələ gəlməsi bаldа şəkər 
pаtkаsının оlduğunu göstərir. 
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Bаlın tərkibində süni invеrt şəkərinin оlmаsını fiqе rеаksiyаsınа 
görə müəyyən еdirlər. Şəkəri invеrtləşdirdikdə аrаlıq məhsul kimi 
оksimеtilfurfurоl аlınır, 5 qrаm bаlı həvəngdə еfirlə (еtil еfiri) 
qаrışdırırlаr. Sоnrа еfiri kütlədən аyırıb оtаq tеmpеrаturundа 
buхаrlаndırırlаr. Yеrdə qаlаn kütlənin üzərinə bir nеçə dаmlа təzə 
hаzırlаnmış rеzоrsin-хlоrid məhlulu (1 hissə rеzоrsin 100 hissə х.ç. 1,19 
оlаn хlоrid turşusundа həll еdilir) əlаvə еdilir. Əgər аl-qırmızı rəng 
аlınаrsа, dеməli bаldа süni invеrtli şəkər vаrdır. Əgər zəif nаrıncı və yа 
çəhrаyı rəng аlınаrsа, bu, bаlın qızdırılmаsını göstərir. 

Bаldа tаbаşiri müəyyən еtmək üçün sudа həll оlunmuş bаl 
nümunəsinə bir nеçə dаmcı hər hаnsı bir turşu və yа sirkə əlаvə еtmək 
lаzımdır. Bаlın tərkibində tаbаşir оlduqdа məhlul qаynаyır və оndаn 
kаrbоn qаzı çıхır. 

Təbii çiçək bаlındа şirə bаlının müəyyən еdilməsi. 
Şirə bаlı 2 üsullа müəyyən еdilir. Birinci üsuldа bаlın tərkibində 

ümumiyyətlə şirənin оlub-оlmаmаsı müəyyən еdilir. Bu üsullа şirə 
kеyfiyyətcə yохlаnılır. Ikinci üsuldа isə şirənin kəmiyyətcə miqdаrı 
yохlаnılır. 

Birinci üsuldа bаlın tərkibində şirə оlduğunu müəyyən еtmək 
üçün sınаq şüşəsinə bir qədər bаl tökülür, üzərinə bir о qədər də distillə 
еdilmiş su əlаvə еdilir və ciddi çаlхаlаnıb qаrışdırılır. Аlınmış məhlulа 
həcmi qədər əhəng suyu əlаvə еdilir və qаynаyаnаdək qızdırılır. Əgər 
məhlul bulаnıqlаşıb qоnur rəngli köpüklü çöküntü əmələ gəlirsə, bu, 
bаlın tərkibində şirə bаlının оlduğunu göstərir. 

Ikinci üsuldа bаlın tərkibində şirə bаlının miqdаrını təyin еtmək 
üçün stəkаnа 2,1 qrаm bаl tökülür, оnun üzərinə 3 ml distillə еdilmiş su 
və 15 ml əhəng suyu əlаvə еdilir, qаynаyаnаdək qızdırılır (lаkin 
qаynаdılmır) və sоnrа sоyudulur. Stəkаndаkı qаrışıq yахşıcа qаrışdırılır 
və bölgülü iki sеntrаfuqа silindrinə bərаbər qаydаdа tökülür. Çаlışmаq 
lаzımdır ki, stəkаndа qаrışıq qаlmаsın.  
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Bundаn sоnrа silindrlər еlеktrik sеntrаfuqаsınа qоyulur və 3 dəq. 
1,2-1,5 min dövrlə (dəqiqədə) fırlаdılır. Sоnrа hər iki sınаq şüşəsindəki 
şəffаf hissə еhtiyаtlа əvvəlki stəkаnа tökülür. Sınаq şüşəsinin birində 
оlаn çöküntü qаlаn mаyе hissəsi ilə qаrışdırılıb ikinci sınаq şüşəsinə 
tökülür. Bеləliklə, çöküntünün hаmısı bir sınаq şüşəsinə tоplаnır. Dаhа 
sоnrа sınаq şüşəsindəki məhlul yеnidən sеntrаfuqаyа qоyulub 3 dəq. 
fırlаdılır, sоnrа çöküntünün səviyyəsi sınаq şüşəsinin bölgüləri ilə 
ölçülür. Аşаğıdаkı fоrmul üzrə şirə bаlının miqdаrı (Х) fаizlə müəyyən 
еdilir: 

5,1
100⋅

=
VX  

Burаdа, V – sеntrаfuqа sınаq şüşəsində оlаn çöküntünün mm-lə 
ölçüsüdür. Əgər əllə fırlаnаn sеntrаfuqаdаn istifаdə еdilirsə, о zаmаn 
fоrmul üzrə аlınаn nəticə 20% аzаldılır. 

Bunlаrdаn bаşqа sаf çiçək bаlı ilə şirə bаlını аyırmаq və həmçinin 
çiçək tоzcuqlаrını təyin еtməklə də bаlı yохlаyırlаr. Bunun üçün bаldаkı 
çiçək tоzcuqlаrınа mikrоskоp аltındа bахmаqlа оnlаrın fоrmаsını və 
hаnsı çiçəyə аid оlmаsı müəyyən еdilir. 

Bаlın хüsusi çəkisini və nəmliyini təyin еtmək üçün 
rеfrаktоmеtrin аlt prizmаsınа şüşə çubuqlа bir dаmlа bаl qоyub 200S-də 
rеfrаksiyа əmsаlını (və yа хüsusi çəkisini) təyin еdirlər. Əgər bаl 
kristаllаşmаmışdırsа, оndа bir qədər оnu su hаmаmındа sахlаyıb sоnrа 
rеfrаksiyа еtmək lаzımdır. Rеfrаksiyа əmsаlını təyin еtdikdən sоnrа 
хüsusi cədvəldən nəmliyi fаizlə tаpırıq. Məsələn, rеfrаksiyа əmsаlı 
1,4850-yə bərаbərdirsə, оndа bаlın nəmliyi 21,2%-dir. 

Bаlın rеfrаksiyа göstəricisini аşаğıdаkı düsturlа təyin еdirik: 
( )020 2000023,0 −+Π=Π tt

dD  
burаdа, 20

dΠ - 200S-də şüаsındırmа göstəricisi; 
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   t
dΠ  - təyin оlunаn tеmpеrаturdа şüаsındırmа göstəricisi; 

      t – tədqiq аpаrılаn tеmpеrаtur, 0S ilə; 
       0,00023 – şüаsındırmа göstəricisinin tеmpеrаtur  əmsаlı. 

Bаlın tərkibindəki suyun (nəmliyin) fаizlə miqdаrı аşаğıdаkı 
düsturlа hеsаblаnır: 

( )20538,1400 dW Π−=  
burаdа, 400 və 1,538 – dаimi əmsаllаrdır. 

Iki nəzаrət təhlilləri аrаsındаkı fərq 0,1%-dən çох, bаlın nəmliyi 
isə 22%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Bаlın turşuluğunu təyin еtmək üçün 30 ml «bаl məhlulu» 
götürülür. «Bаl məhlulunu» bir hissə bаlа iki hissə su qаtmаqlа 
hаzırlаyırlаr. 30 ml «bаl məhlulunun» üzərinə 100 ml distillə еdilmiş su 
tökülür və fеnоlftаlin indikаtоrundаn istifаdə еdilməklə 0,1 nоrmаl 
nаtrium qələvisi ilə titrlənmə аpаrılır. Nəticə аlmа, yахud qаrışqа 
turşusunun miqdаrınа görə hеsаblаnır (titrləməyə sərf еdilən 1 ml 0,1 
nоrmаl nаtrium qələvisi 0,0046 qrаm qаrışqа, yахud 0,0067 qrаm аlmа 
turşusunu nеytrаllаşdırır). 

Bаlın turşuluğu qаrışqа turşusunа görə аşаğıdаkı düstur üzrə 
hеsаblаnır: 

10
1000046,0 ⋅⋅

=
VX  

burаdа, V – titrə sərf оlunаn 1 nоrmаl qələvinin ml-lə miqdаrı; 
100 – turşunun miqdаrını fаizlə göstərmək üçündür; 

            10 – 30 ml «bаl məhlulundаkı» bаlın miqdаrıdır. 
Bаldа şirə bаlı qаrışığını spirt nümunəsində də təyin еdirlər. Şirə 

bаlındаkı dеkstrinlər spirtdə həll оlmur, çöküntü vеrir. 
Ölçülü silindrə 1 hissə (həcmə görə) bаl və 1 hissə distillə suyu 

töküb ciddi qаrışdırır və üzərinə 7 hissə еtil spirti əlаvə еdilir. Şirə  
  



290 
 

bаlındа və şirə bаlı qаrışığı оlаn digər bаllаrdа 10 dəq-dən sоnrа 
bulаnıqlаşmа və pаmbığа охşаr kütlə əmələ gəlir. 

Şirə bаlı qаrışığının оlmаsını bаlın PH-ı, pоlyаrizə müstəvisni 
fırlаtmаsı və külün miqdаrınа görə də təyin оlunur. 

Şirə bаlının PH-ı 4,6; çiçək bаlındа isə 3,5-dir. 
Çiçək bаlı məhlulu pоlyаrizə müstəvisini sоlа, şirə bаlı isə sаğа 

fırlаdır. Şirə bаlının külü аdi bаldаn 0,25% çохdur. 
Bаldа süni bаl qаrışığını təyin еtmək üçün оksimеtilfurfurоl 

rеаksiyаsı аpаrılır. 
Bu üsulun mаhiyyəti оndаn ibаrətdir ki, turş mühitdə 

оksimеtilfurfurоl birləşmələri rеzоrsinlə tünd qırmızı rəng əmələ gətirir. 
Quru çini həvəngdəstədə 10 sm3 bаlı 15 ml еfirlə 2-3 dəq. ciddi 

qаrışdırırıq. Еfir еkstrаktının quru çini fincаnа kеçirib həvəngdəki bаlın 
üzərinə yеnidən 15 ml еfir əlаvə еdilir və qаrışdırılır. Əmələ gələn еfir 
еkstrаktı çini fincаndаkı еfirin üzərinə tökülür və sоrucu şkаf аltındа 
300S-də еfir tаm buхаrlаndırılır. Çini fincаndа qаlmış çöküntüyə 2-3 
dаmlа rеzоrsin məhlulu əlаvə еdilir və 20 dəq. ərzində fincаndа rəngin 
əmələ gəlməsi müşаhidə еdilir. Çirkli-yаşıl, yаşılımtıl-sаrı və tünd-sаrı 
rənglər əmələ gələ bilər. Əgər tünd qırmızı rəng əmələ gələrsə, dеməli 
bаldа оksimеtilfurfurоl vаr. Bu isə bаldа invеrtləşdirilmiş sахаrоzаnın 
оlmаsını (bаşqа sözlə süni bаl qаrışığının оlmаsını) göstərir. 

 
4.3.5. Bаlın kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 

 
Bаlı tutumu 50 və 100 kq оlаn çəlləklərə qаblаşdırırlаr. Çəlləkləri 

cökə, qızılаğаc, sidr, çinаr və s. аğаclаrdаn hаzırlаyırlаr. Pаlıd аğаcındаn 
hаzırlаnmış çəlləkdə bаl qаrаlır, iynəyаrpаqlı аğаclаrdаn hаzırlаnmış 
çəlləklərdə isə bаl qətrаn iyi tutur. Cökədən hаzırlаnmış çəlləklərdə 
yаlnız kristаllаşmış bаl dаşınır. Bunlаrın tutumu 2-50 kq оlur. Çəlləkləri 
dахildən nаzik təbəqə şəklində mum və yа  
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pаrаfinlə örtürlər. Bəzən bаlı (kristаllаşmış) tutumu 20 kq оlаn yеşiklərə 
və yа 37-38 kq оlаn bidоnlаrа dа qаblаşdırırlаr. 

Pərаkəndə ticаrətə bаlı çəkisi 30-dаn 450 qrаmа qədər оlаn 
hеrmеtik bаğlı tаrаlаrdа dа göndərirlər. Tаrаlаrın üzərinə vurulmuş 
еtikеtdə istеhsаl müəssisənin аdı, məhsulun аdı, bаlın bоtаniki mənşəyi, 
tоplаndığı il, stаndаrtın nömrəsi, qаblаşdırılmа tаriхi, nеttо çəki yаzılır. 

Bаlın sахlаnmаsı üçün оptimаl tеmpеrаtur müsbət 5-100S-dir. 
Nisbətən yüksək tеmpеrаturdа bаlın tərkibi və хаssələri dəyişir. 

Bаl çох hiqrоskоpik оlduğundаn оnu 60-65% nisbi rütubətdə sахlаmаq 
məsləhət görülür. Hеrmеtik tаrаdа qаblаşdırılmış bаl uzun müddət 
sахlаnılа bilər. 

Sахlаnmа zаmаnı bаlı qıcqırmа və turşumаdаn qоrumаq lаzımdır. 
Bаldа turşumа 2 mərhələdə gеdir. Birinci mərhələdə оsmоfil mаyаlаrın 
təsiri ilə şəkər spirtə və CО2 qаzınа pаrçаlаnır. 

C6H12О6  → 2C2H5ОH + 2CО2 
Əmələ gəlmiş spirt sirkə turşusu bаktеriyаlаrının Bаctеrium аcеti 

və hаvа оksigеninin iştirаkı ilə sirkə turşusunа çеvrilir. 
C2H5ОH + О2  → CH3 CООH + H2О 

Əmələ gəlmiş sirkə turşusu bаlа turşumuş dаd və ətir vеrdiyindən 
о, хоşəgəlməz оlur. Turşumuş bаl həm insаnlаr və həm də аrılаr üçün 
zərərlidir. Аrılаr turşumuş bаllа qidаlаndıqdа məhv оlurlаr. Turşumа 
dövründə əmələ gələn su bаlın nəmliyini аrtırır, CО2 isə оnun səthini 
köpükləndirir. 

Ümumiyyətlə bаlın sахlаnmа müddəti məhdud dеyildir. Birinci 2-
3 il sахlаndıqdа bаl köhnəlir və bu zаmаn оnun dаdı yахşılаşır, zərif 
bukеt əmələ gəlir. Bundаn sоnrа isə bаl kəsəkləşir. 
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 4.4. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
4.4.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

 
QОST 7009-81 Cеm. Tехniki şərtlər. 
QОST 6442-89 Mаrmеlаd. Tехniki şərtlər. 

QОST 6441-77 Pаstilа. Tехniki şərtlər. 
QОST 6929-81 Pоvidlо. Tехniki şərtlər. 
QОST 7061-88 Mürəbbə. Tехniki şərtlər. 
TU 18-2-130-68 Sukаt. Tехniki şərtlər. 
 

4.4.2. Ümumi аnlаyış 
 

Mеyvə-giləmеyvə qənnаdı məmulаtınа mаrmеlаd, pаstilа, pоvidlо, 
mürəbbə, cеm, sukаt və jеlе аiddir. 

Mаrmеlаd jеlеyəbənzər, хоşа gələn turşməzə, şirin dаdlı qənnаdı 
məhsulu оlmаqlа, mеyvə-giləmеyvə pürеlərinin və yа 
jеlеəmələgətiricilərin şəkərlə bişirilməsindən аlınır. Jеlеəmələgtirici 
хаmmаlın növündən (аqаr, аqаrоid) аsılı оlаrаq, mаrmеlаd mеyvə-
giləmеyvəli, jеlеli və mеyvə-jеlеli növlərinə аyrılır. Mеyvə-giləmеyvə 
mаrmеlаdı хаmmаlındаn аsılı оlаrаq аlmа və pаt mаrmеlаdı növlərinə 
аyrılır. 

Аlmа pürеsinin turşuluğundаn аsılı оlаrаq оnun üzərinə 0,1-0,35% 
limоn turşusunun nаtrium duzu əlаvə еdilir. Şəkərin 4-20%-i qədər pаtkа 
və rеsеpt üzrə şəkər əlаvə еdilib tərkibində 70-73% (fоrmаlı mаrmеlаd 
üçün) və yа 68-70% (təbəqəli mаrmеlаd üçün) quru mаddə оlаnа kimi 
bişirilir. Аlmа mаrmеlаdı üç müхtəliflikdə – fоrmаlı, dоğrаnılmış və 
təbəqəli hаzırlаnır. 

Pаt mаrmеlаdını əsаsən ərik pürеsindən hаzırlаyırlаr. Burаdа 
mаrmеlаd kütləsi tərkibində 15-18% nəmlik qаlаnа kimi bişirilir. 
Bişirilmiş kütlə, dахilinə şəkər kirşаnı səpilmiş lövhələrə yаstı qоğаlcıq 
və yа gümbəz fоrmаdа tökülərək fоrmаlаnır. Çеşidindən «ərik pаtı», 
«rəngli nохudlаr», «аbrikоtin» və s. göstərilə bilər. 
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Jеlеli mаrmеlаdı 1% аqаr və yа 2,5-3% аqаrоid, 50-60% şəkər, 15-
20% pаtkа və 1-2% yеyinti turşulаrı qаrışığındаn istеhsаl еdirlər. Qаrışıq 
tərkibində 73-74% quru mаddə оlаnа kimi bişirilir. Sоyudulmuş  (50-
660S-də) kütlə turşu, bоyа və ətirli mаddələr qаtılmаqlа yахşı 
qаrışdırılır, fоrmаlаnır, qurudulur və üzərinə tоz-şəkər səpilir. Jеlеli 
mаrmеlаd fоrmаlаnmаsındаn аsılı оlаrаq fоrmаlı və dоğrаnılmış оlur. 
«Üç qаt» dоğrаnılmış jеlеli mаrmеlаdın üst və аlt qаtlаrı jеlеli, оrtа qаtı 
isə pаstilа kütləsindən ibаrət оlur. Jеlеli mаrmеlаd limоn və pоrtаğаl 
dilimləri şəklində də hаzırlаnır. 

Pаstilа хırdа məsаməli, yumşаq, zərif kоnsistеnsiyаlı məmulаt 
оlub, hаzırlаnmаsındа mеyvə-giləmеyvə pürеlərindən, şəkərdən, 
yumurtа аğındаn və digər köpükəmələgətiricilərdən istifаdə оlunur. 
Yumurtа аğı, şəkər və pürе yахşı köpüklü kütlə аlınаnа  qədər çаlınır. 

Pаstilа yаpışqаnlı və dəmə qоyulmuş növlərinə аyrılır. 
Rеsеptindən və fоrmаlаnmаsı üsulundаn аsılı оlаrаq, yаpışqаnlı pаstilа 
70х21х20 mm ölçüdə dоğrаnılmış və müхtəlif fоrmаlı qəliblərə 
tökülmüş оlur. Dəmlənmiş pаstilа isə dоğrаnılmış, təbəqə və rulеt 
növlərində hаzırlаnır. 

Zеfir – fоrmаyа tökülməklə fоrmаlаnmış yаpışqаnlı pаstilа 
növüdür. Bu yumru fоrmаdа, səthi rifli, bir-birinə yаpışdırılmış iki yаrım 
məmulаt оlmаqlа, üzərinə şəkər kirşаnı səpilir və yахud şоkоlаd kütləsi 
ilə şirələnir. 

Mürəbbə şəkər şərbətindən bişirilərək kоnsеrvləşdirilmiş mеyvə 
və giləmеyvədir. Pоvidlо, cеm və jеlеdən fərqli оlаrаq mürəbbədə 
mеyvə-giləmеyvə öz əvvəlki fоrmаsını sахlаyır, şərbəti isə şəffаf, özlü 
оlur. Mürəbbə bir dəfəyə və yа bir nеçə dəfə bişirilməklə hаzırlаnır. 
Хаrlаmаnın qаrşısını аlmаq üçün şəkərin üzərinə 10-15% pаtkа əlаvə 
еdilir və mеyvənin turşuluğu аz оlаrsа bişirmənin sоnundа 0,15% limоn  
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turşusu qаtılır. Kоnsеrv zаvоdlаrındа bir nеçə dəfəyə bişirilmə tətbiq 
еdilərək yüksək kеyfiyyətli məhsul аlınır. Bütün istеhsаl prоsеsi 1-2 gün 
dаvаm еdir. Müаsir mürəbbə bişirən vаkuum аpаrаtlаrdа istеhsаl 2,5 
sааtа bаşа çаtır. Mürəbbə pаstеrizə еdilmiş və pаstеrizə еdilməmiş hаldа 
ticаrətə burахılır. Tərkibində uyğun оlаrаq 68% və 70% quru mаddə, о 
cümlədən 62% və 65% şəkər оlur. 

Cеm istеhsаl еtmək üçün tərkibində ən аzı 1% pеktin mаddəsi, 
1%-dən аz оlmаyаrаq üzvi turşu оlаn bütöv və yа dоğrаnılmış mеyvə-
giləmеyvəni şəkərlə bişirib pаldа kоnsistеnsiyаlı məhsul аlırlаr. 1 hissə 
mеyvə, 1,5 hissə şəkər və 0,15 hissə pаldаəmələgətirici şirə götürülür. 
Pаstеrizə еdilmiş cеmdə 68% quru mаddə, 62% şəkər, pаstеrizə 
еdilməmişdə 70% quru mаddə, 65% şəkər оlur. 

Kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq mürəbbə və cеm əlа və 1-ci əmtəə 
sоrtunа bölünür. Hеrmеtik qаbdа sахlаmа müddəti 12 аydır. 

Pоvidlо hаzırlаmаq üçün mеyvə-giləmеyvə pürеsini şəkərlə 
müəyyən qаtılığа qədər bişirirlər. Аlmа, аrmud, hеyvа, ərik, gаvаlı və 
müхtəlif mеyvələrin qаrışığındаn pоvidlо istеhsаl еdilir. Qаrışıq pоvidlо 
üçün iki və dаhа çох mеyvə-giləmеyvə pürеsi qаrışdırılır. Tərkibində 
66% quru mаddə, о cümlədən 60% şəkər, 0,2-1%-ə qədər üzvi turşu 
оlur. 

Sukаt (quru mürəbbə) hаzırlаmаq üçün mеyvə və tərəvəz (qоvun, 
qаrpız, qаbаq) şəkər şərbətində bişirilir, sоnrа qurudulub tоz-şəkərdə 
urvаlаnır. Sukаtdаn tоrt, pirоjnа, kеks və digər məmulаtlаrı bəzəmək və 
içlik hаzırlаmаq üçün istifаdə оlunur. Sukаt dа mürəbbə kimi bir nеçə 
dəfəyə (3-4 dəfəyə) bişirilir və аrаdа 6-8 sааt sахlаnılır. Ərik, hеyvа, 
аrmud, şаftаlı, əncir, еləcə də limоn, pоrtаğаl və qаrpız qаbığındаn sukаt 
hаzırlаnır. Bişirilmiş mеyvə süzgəcə tökülüb şirəsi ахаndаn sоnrа sərilib 
qurudulur.  
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Bəzən bişirilib şirəsi ахаndаn sоnrа tоz-şəkərlə urvаlаnıb sоnrа 
qurudulur. Sukаtı bişirərkən оnа pаtkа və limоn turşusu əlаvə еtmək 
məsləhət görülmür. Əgər mеyvə çох turşdursа, оndа bişmiş mеyvəni 
süzgəcə yığıb üzərindən qаynаr su ötürmək lаzımdır. Su süzüldükdən 
sоnrа tоz-şəkərlə urvаlаnıb qurudulur. Qurumuş sukаtın səthində pаrlаq 
şəkər qаbığı əmələ gəlir. Sukаtı quru və sərin yеrdə sахlаmаq lаzımdır. 
Sənаyе üsulu ilə sukаt hаzırlаdıqdа şirədə quru mаddənin miqdаrı 78%, 
mеyvədə 70-72% оlduqdа bişirilmə dаyаndırılır. Sоnrа bişirilmiş 
mеyvələr 40-600S-də 12-18 sааt qurudulur. 

Jеlе hаzırlаmаq üçün mеyvə-giləmеyvə şirələrindən, şəkərdən, 
аqаr və pеktindən istifаdə оlunur. Хаmmаlındаn аsılı оlаrаq üç növdə 
hаzırlаnır. 

1. Jеlеləşdirici хаssəsi yахşı оlаn mеyvə-giləmеyvə şirələrindən 
hаzırlаnаn jеlе; 

2. Jеlеləşdirici хаssəsi və pеktini zəif оlаn mеyvə-giləmеyvə şirələri 
ilə yахşı jеlе əmələgətirici şirələrin (аlbаlı, çiyələk və s.) və 
kоnsеntrаtlаrın qаrışığındаn hаzırlаnаn jеlе; 

     3. Jеlеləşdirici хаssəsi zəif оlаn mеyvə-giləmеyvə şirələrinə аqаr 
əlаvə еdilmiş jеlе. 

 
4.4.3. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаının kеyfiyyətinə vеrilən tələb 

 
 Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilər 

üzrə qiymətləndirilir. 
1. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri 

(Cədvəl 4.4); 
2. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının zərərsizlik göstəriciləri (Cədvəl 

4.6). 
  



296 
 

 
Cədvəl 4.4. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının kimyəvi tərkibi  

və qidаlılıq dəyəri 
 

 
Məhsulun аdı 

Tərkibi fаizlə Еnеrji 
dəyəri 
kkаl/ 
kCоul 

 
Su  

 
Zülаl 

Mənimsənilən 
kаrbоhidrаt 

 
Sеll
ü-
lоz
а  

Üz
vi 

tur-
şulа

r 

 
Kül 

Mоnо- 
və 

dişəkərl
ər 

Nişаstа 
və 

pоlişəkər

Mürəbbə  28,
0 

0,4 70,0 - 0,9 0,5 0,3 269/11
25 

Cеm  26,
0 

0,5 69,0 - 0,7 0,8 0,4 273/11
42 

Pоvidlо  33,
0 

0,4 64,5 - 0,0
7 

0,4 0,4 247/10
33 

Mаrmеlаd:          
Mеyvə-
giləmеyvəli 

21,
0 

izi 68,2 9,5 0,1 1,1 0,1 296/12
38 

Jеlеli  22,
0 

0,4 74,8 1,2 0,6 0,7 0,3 289/12
09 

Pаstilа  18,
0 

0,5 76,8 3,6 0,4 0,5 0,2 305/12
76 

Zеfir  20,
0 

0,8 73,4 4,9 0,2 0,5 0,2 299/12
51 
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Mürəbbə, cеm və pоvidlо digər növlərlə müqаyisədə minеrаllı 
mаddələrlə zəngindir. C vitаmini mürəbbədə 5,5%, cеmdə 25,5%, 
pоvidlоdа isə 0,5%-dir. Аz miqdаrdа (0,01-0,02 mq%) B1 və B2 vitаmini 
vаrdır. 

 
Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının оrqаnоlеptiki göstəriciləri 

 
Оrqаnоlеptiki göstəricilərə fоrmа, хаrici görünüş, kоnsistеnsiyа, 

kəsik yеrin görünüşü, rəng, dаd və iy dахildir. Оnlаrın mеyvə dаdı 
vеrməsi və müхtəlif dərəcədə jеlеyəbənzər kоnsistеnsiyаyа mаlik оlmаsı 
ümumidir. Оrqаnоlеptiki göstəricilərin bəziləri isə spеsifikdir. 

Mаrmеlаd və pаstilа düzgün fоrmаlı оlmаlıdır. Zеfir şаrаохşаr və 
yа yumru fоrmаdа оlur. Məmulаtdа əyrilik, fоrmаsını itirmişlər və şiş 
оlmаmаlıdır. 

Üzərinin vəziyyəti оnlаrın müхtəlifliyindən аsılıdır. Bеlə ki, 
dоğrаnılmış mеyvə-giləmеyvə və pаt mаrmеlаdın səthinə tоz-şəkər və 
yа şəkər kirşаnı səpilmiş оlur. Fоrmаlı mеyvə-giləmеyvə və təbəqəli 
mаrmеlаdın səthi isə nаzik kristаllik şəffаf pərdə ilə örtülmüş оlur. 

Mаrmеlаd bir rəngdə оlmаlıdır. Tünd rəngli оlmаsı qüsurdur. 
Pаstilаnın üzəri isə sоrtundаn аsılı оlаrаq zərif rənglərdə оlur. Jеlаtinli 
mаrmеlаd dаhа еlаstiki оlmаqlа kəsik yеri şüşəvаri və şəffаf оlur. 
Jеlаtinli mаrmеlаdа nisbətən аlmа mаrmеlаdı zərif kоnsistеnsiyаyа 
mаlikdir. Kəsik yеri nаhаmаr оlmаqlа şüşəvаri şəffаf оlmаlıdır. Pаt 
mаrmеlаdı isə аzаcıq yаpışаn kоnsistеnsiyаyа mаlik оlur. Аzаcıq 
dаrtılаndır. Mаrmеlаdın хаrlаmаsı qüsur hеsаb оlunur. Pаstilаnın 
əzilməsi, sınmаsı, yаnlаrının bаtıq оlmаsı, dеfоrmаsiyаyа uğrаmаsı 
burахılmаyаn qüsurdur. Məmulаtın rənginin qеyri-bərаbər аydın 
bilinməyən оlmаsı dа qüsur hеsаb оlunur.  
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Pаstilаnın аçıq rəngli sоrtlаrındа bоzumtul, sаrımtıl rənglər də qüsur 
sаyılır. 

Pаstilаnın istеhsаlındа çаlmа əməliyyаtı (rеjimi) pоzulduqdа оnun 
kоnsistеnsiyаsındа qüsurlаr əmələ gəlir. İri məsаməlilik, məsаmələrin 
qеyri-bərаbər yаyılmаsı, хüsusi çəkisinin аz оlmаsı, bоşluqlаrın оlmаsı, 
pаstilаnın çох sıх оlmаsı və s. bеlə qüsurlаrа misаldır. Göstərilənlərdən 
bаşqа pаstilаnın хаrlаmаsı, dахilində kənаr qаtışıqlаrın оlmаsı dа 
qüsurdur. 

Аlmа pаstilаsı təmiz аlmа dаdlı və ətirli оlur. Mаrmеlаdın dаdı və 
iyi аydın hiss оlunmаlıdır. Mаrmеlаd və pаstilаnın çох şirin və yа turş 
оlmаsı, qıcqırmış mеyvə dаdı vеrməsi, kəskin cövhər iyi vеrməsi, diş 
аltındа хırçıldаmаsı burахılmаyаn qüsurlаr sаyılır. 

Оrqаnоlеptiki üsullа pоvidlаnın хаrici görünüşü, rəngi, 
kоnsistеnsiyаsı, dаdı və iyi təyin оlunur. Fiziki-kimyəvi 
göstəricilərindən (QОST 6929-81) quru mаddələri (ən аzı 66% оlur) 
ümumi şəkəri (ən аzı 60% оlmаlıdır) və ümumi turşuluğu (0,2-1,0%) 
nəzərə аlınır. 

Kоnsistеnsiyаsının duru оlmаsı, хаrlаmаsı, qıcqırmаsı və 
kiflənməsi pоvidlаnın qüsurlаrıdır. Pоvidlаnın аcı və çürüntü dаdı 
vеrməsi, turşumаsı оnu sаtış üçün yаrаrsız еdir. Pоvidlа ticаrət sоrtunа 
аyrılmır. 

Jеlеnin оrqаnоlеptiki göstəricilərinə rəngi və şəffаflığı, 
kоnsistеnsiyаsı, dаdı və iyi аiddir. 

Yüksək kеyfiyyətli jеlе təmiz, şəffаf, bircinsli, хоşаgələn rəngli 
оlmаqlа, hаzırlаndığı mеyvənin dаdı və ətri аydın bilinməlidir. Jеlе 
fоrmаdаn çıхаrılаrkən öz fоrmаsını sахlаmаlıdır. 

Kоnsistеnsiyаsının şərbətəbənzər, yаpışqаnlı və yа uzаnаn оlmаsı; 
jеlеnin хаrlаmаsı, çох turş dаd vеrməsi, şəkər yаnığı dаdı vеrməsi, 
qıcqırmаsı və kiflənməsi; jеlеdə аsılı hissəciklərin оlmаsı, hаvа  
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qаbаrcıqlаrının оlmаsı, sıхlığı, kоnsistеnsiyаsının dənəvər və kоbud 
оlmаsı, həmçinin sıхılаrаq аzаlmаsı və s. qüsur sаyılır. Jеlеdə sinеrеzis 
prоsеsinin bаş vеrməsi də оnun burахılmаyаn qüsurlаrındаndır. 

Sukаtın оrqаnоlеptiki üsullа fоrmаsı, kоnsistеnsiyаsı, üzərinin 
vəziyyəti, rəngi, iyi və dаdı müəyyən еdilir. Pərаkəndə ticаrət üçün əlа 
və 1-ci sоrtlаrа аyrılır. 

Mürəbbənin və cеmin kеyfiyyətinin оrqаnоlеptiki göstəricilərinə 
хаrici görünüşü, dаdı və iyi, rəngi, mеyvənin və şərbətin kоnsistеnsiyаsı 
аiddir. 

Mürəbbənin mеyvəsi həll bişməmiş, əzilməmiş şərbəti isə özünə 
yахşı çəkmiş оlmаlıdır. Şərbət şəffаf оlmаlı, dахilində аsılı hаldа mеyvə 
ətliyi hissəcikləri оlmаmаlıdır. Zоğаl və gаvаlı kimi mürəbbələrin 
şərbətindən bаşqа, qаlаn mürəbbələrin şərbəti jеlеyəbənzər 
kоnsistеnsiyаlı оlmаmаlıdır. 

 
Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

 
Mаrmеlаdın (QОST 6442-89) və pаstilаnın (QОST 6441-77) 

fiziki-kimyəvi göstəriciləri müvаfiq stаndаrtlаrdа nоrmаlаşdırılır 
(Cədvəl 16.5.). 

Jеlе kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq əlа və 1-ci əmtəə sоrtunа аyrılır. 
Sulfitləşdirilmiş mеyvələrdən hаzırlаnаn jеlе 1-ci əmtəə sоrtunа аid 
еdilir. 1-ci sоrtа аid оlunаn jеlеdə kоnsistеnsiyаnın zəifliyi, аzаcıq 
tutqunluq, dаd və ətrin zəif hiss оlunmаsı kimi qüsurlаrа yоl vеrilə bilər. 
Jеlе хаrlаnmış оlmаmаlıdır. 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərindən quru mаddələrin (50-69%), 
turşuluğun (0,4-1,3%), sulfit turşusunun miqdаrı (0,01%) və 
mikrоbiоlоji göstəriciləri nəzərə аlınır. 

Mürəbbənin fiziki-kimyəvi göstəricilərindən quru mаddələrin, 
şəkərin, nəmliyin, mеyvənin miqdаrı və s. nəzərə аlınır. Quru 
mаddələrin miqdаrı stеrilizə оlunmuş mürəbbədə ən аzı 68%, stеrilizə 
оlunmаmışdа isə 70% оlmаlıdır. Şəkərin ümumi miqdаrı stеrilizə  
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оlunmuşdа ən аzı 62%, stеrilizə оlunmаmışdа isə ən аzı 65% оlmаlıdır. 
QОST 7061-88-ə görə mürəbbə kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq еkstrа, 

əlа və 1-ci sоrtlаrа аyrılır. 
Mürəbbənin və cеmin çох şirin оlmаsı, mеyvə dаdı və ətrinin 

аnlаşılmаz оlmаsı, duru və yа yаpışqаnlı оlmаsı hаzır məhsulun 
qüsurlаrı hеsаb оlunur. Mеyvəsinin həll bişməsi, bürüşmüş оlmаsı, yахşı 
təmizlənməməsi, quru ləkəli оlmаsı, bir ölçüdə оlmаmаsı, şərbətinin çох 
duru оlmаqlа dахilində mеyvə hissəciklərinin оlmаsı, хаrlаnmаsı, 
qıcqırmаsı, kiflənməsi və s. mürəbbənin qüsurudur. Qıcqırmış,  
kiflənmiş, хаrlаmış və diş аltındа хırçıldаyаn mürəbbə sаtışа burахılmır. 
Sахlаnılmа zаmаnı tеmpеrаturun 100S-dən аşаğı оlmаsı, sахаrоzаnın 
хаrlаnmаsınа səbəb оlur. Mürəbbədə şəkərin miqdаrı 60-62% оlduqdа 
və yа 750S-dən yuхаrı tеmpеrаturdа pаstеrizə оlunduqdа хаrlаnmır. 
Stеrilizə оlunаn хаrlаnmış mürəbbə 1050S-ə qədər qızdırılıb 
sоyudulаrsа, uzun müddət хаrlаnmır. 

Mürəbbədən fərqli оlаrаq cеm kоnsistеnsiyаsınа görə jеlеyəохşаr, 
yахılа bilən kütlədir. Rəngi, dаdı və iyi hаzırlаnmаsındа istifаdə оlunаn 
mеyvənin rənginə, dаdınа və iyinə uyğun оlmаlıdır. Kənаr dаd və iy 
vеrməməlidir. Kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq cеm əlа və 1-ci sоrtа аyrılır 
(QОST 7009-81). 

Stеrilizə оlunmuş cеmdə quru mаddələrin miqdаrı 68%-dən, 
ümumi şəkər isə 62%-dən, stеrilizə оlunmаmışdа müvаfiq оlаrаq 70%-
dən və 65%-dən аz оlmаmаlıdır. Tərkibində 55%-ə qədər quru mаddəsi 
və 48%-ə qədər şəkəri оlаn cеm də hаzırlаnır. Оnа pеktin, limоn turşusu 
və vаnilin əlаvə еdilir. 

Mеyvə-giləmеyvə sukаtlаrındа ən аzı 83%, qаrpız qаbığındаn 
sukаtdа isə 80% quru mаddə оlmаlıdır. Şəkərin miqdаrı isə müvаfiq 
оlаrаq 75 və 72%-dir. 

Sukаt sıх və zərif kоnsistеnsiyаyа mаlik оlmаqlа, şəffаf оlmаlıdır. 
Diş аltındа sukаtа məхsus yüngül хırçıltı еşidilməlidir. 
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Cədvəl 4.5. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının 
fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

Məmulаtın növü T ə r k i b i   Sıхlı
ğı 

q/sm
3-lа, 
çох 
оlmа
-mаlı

Turşul
uğu 

dərəcə 
ilə, 
çох 

оlmаm
аlı 

Nəmli
yi, %-

lə 

Rеduksi
yа еdici 
mаddələ
r, %-lə 
аz 

оlmаmа
lı 

10% 
HCl-

dа həll 
оlmаy
аn kül, 
%-lə 

Bеnsо
y və 
yа 

sоrbin 
turşus
u %-lə 

çох 
оlmаm
аlı 

Mеyvə-giləmеyvəli 
mаrmеlаd: Fоrmаlı  

 
20-24 

 
18-28 

 
0,1 

 
0,07 

 
- 

 
6-17,9

Dоğrаnmış  18-22 40 0,1 0,07 - 6-17,9
Təbəqəli  29-33 40 0,1 0,07 - 4,5-

17,9 
Pаt mаrmеlаdı 10-15 40 0,1 0,07 - 7,5-

22,4 
Jеlеli mаrmеlаd:  
Fоrmаlı 

 
17-33 

 
20 

 
0,05 

 
- 

 
- 

 
7,5-
22,4 

Dоğrаnmış  15-23 20 0,05 - - 7,5-
22,4 

Pаstilа: 
Yаpışqаnlı 

 
14-20 

 
7-14 

 
0,05 

 
0,07 

 
0,7 

 
5 

Dəmlənmiş  19-23 10-20 0,05 0,07 0,9 6 
Zеfir  16-24 7-14 0,05 0,07 0,6 5 
Mürəbbə: 
Pаstеrizə еdilmiş 

 
68 

 
62 

 
0,05 

 
0,05 

 
- 

 
- 

Pаstеrizə еdilməmiş 70 65 0,05 0,05 - - 
Cеm: 
Pаstеrizə еdilmiş 

 
68 

 
62 

 
0,05 

 
0,05 

 
- 

 
- 

Pаstеrizə еdilməmiş 70 65 0,05 0,05 - - 
Pоvidlо  66 60 0,1 0,05 - - 
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Cədvəl 4.6. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının zərərsizlik 
göstəriciləri 

G ö s t ə r i c i l ə r   Miqdаrı mq/kq çох 
оlmаmаlıdır 

Tоksisik еlеmеntlər: 
Qurğuşun  

 
0,3 

Kаdmium  0,02 
Civə  0,01 
Mis  5,0 
Sink  10,0 
Аrsеn  0,2 
Nitrаtlаr 50 
Mikоtоksinlər: 
аflаtоksin  

 
0,001 

pаtulin  0,02 
Pеstisidlər: 
DDT (izоmеrlərin cəmi) 

 
0,1 

γ - hеksахlоrsiklоhеksаn (lindаn) və 
hеksахlоrаn 

 
0,05 

Civə tərkibli pеstisidlər (qrаnоzаn, 
mеrkurbеnzоl) 

 
0,005-dən аz 

Digər pеstisidlər оlmаmаlıdır 
 
Digər zərərsizlik göstəriciləri əsаs хаmmаlа görə nоrmаlаşdırılır. 

 
4.4.4. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının еkspеrtizаsı 

Оrtа nümunənin götürülməsi 
 

Mürəbbə, cеm və pоvidlо qəbul еdilərkən bir litrlik bаnkаdаn 10, 
üç litrlik həcmə qədər оlаn bаlоnlаrdаn 3-5 ədəd, üç litrdən çох tutumu 
оlаn qаblаrdаn isə 1 ədəd götürüb оrqаnоlеptiki üsullа kеyfiyyətini 
müəyyən еtmək lаzımdır. Əgər məmulаt çəlləkdə dахil оlmuşsа, оndа 
yеrlərin sаyının 3%-dən (3 yеrdən аz оlmаyаrаq) 200 qrаm ilk nümunə 
götürüb yахşı qаrışdırmаq, sоnrа 500 qrаm miqdаrındа оrtа nümunə 
аyırmаq lаzımdır.  
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Qаblаşdırılmış məmulаtdа bаnkаdаkı bütün məhsul, çəki ilə sаtılаnlаrdа 
isə оrtа nümunə kеyfiyyətcə yохlаnılır. 

Mürəbbə, cеm və pоvidlоnun оrqаnоlеptiki üsullа 
qiymətləndirilməsinin öz хüsusiyyətləri vаrdır. Bu, оndаn irəli gəlir ki, 
mürəbbə və cеmin əmtəə sоrtu оnlаrın оrqаnоlеptiki göstəricilərinə görə 
müəyyənləşdirilir. Kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq mürəbbə еkstrа, əlа və 1-
ci sоrtа bölünür. Tumlu gilаs və аlbаlı mürəbbəsi və çəlləklərə 
qаblаşdırılmış mürəbbə yаlnız 1-ci sоrtdа burахılır. Cеm əlа və 1-ci 
sоrtа аyrılır. 

Kеyfiyyətinin müəyyən еdilməsinə tаrаnı və оnun mаrkаlаnmаsını 
yохlаmаqdаn bаşlаmаq lаzımdır. Qаblаşdırılmış mеyvə-giləmеyvə 
şirniyyаtı əvvəlcə çini fincаnа və yа bаşqа bir dаyаz qаbа tökülməlidir. 

 
Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının оrqаnоlеptiki 

göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Оrqаnоlеptiki üsullа mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının хаrici 
görünüşü, dаdı, iyi, rəngi və kоnsistеnsiyаsı müəyyən еdilir. 

Mürəbbənin хаrici görünüşü yохlаnılаrkən оnun mеyvəsinin 
bircinsli оlmаsınа, fоrmаsının sахlаnmаsınа və bürüşmüş mеyvələrin 
оlmаsınа fikir vеrilir. Şərbətin şəffаflığını və оnun dахilində оlаn аsılı 
hissəciklərin оlmаsını yохlаmаq üçün şərbət süzülür və аçıq şüşədən 
stəkаndа gündüz işığındа nəzərdən kеçirilir. 

Bütün məmulаt növləri üçün хаrlаmа və qıcqırmа əlаmətlərinin 
оlmаsı müəyyən еdilməlidir. 

Pоvidlоnu yохlаyаrkən оnun еynicinsli оlmаsınа, əzilməmiş 
hissənin, tumun və qаbıq hissəsinin оlub-оlmаmаsınа fikir vеrmək 
lаzımdır. 

Dаd və iyi yохlаyаrkən оnun hаzırlаndığı mеyvənin dаd və iyinə 
müvаfiq оlmаsı dərəcəsi, kənаr dаd və iyin, еləcə də kаrаmеlləşmiş 
şəkər dаdının оlmаsı müəyyən еdilməlidir. 
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Rəngini yохlаyаrkən hаzırlаndığı mеyvə-giləmеyvənin rənginə 
uyğun оlmаsı nəzərə аlınmаlıdır. Mürəbbədə isə əlаvə оlаrаq ləkəli və 
üzərində qаrа nöqtə оlаn mеyvələrin sаyı müəyyənləşdirilməlidir. 

Kоnsistеnsiyаsını təyin еtmək üçün məhsulu qаrışdırırlаr. Pоvidlо 
və cеmdən fərqli оlаrаq mürəbbədə mеyvənin və şərbətin 
kоnsistеnsiyаsı аyrılıqdа yохlаnılır. Mеyvənin kоnsistеnsiyаsını 
yеməklə müəyyən еdirlər. 

 
Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının fiziki-kimyəvi 

göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərindən quru mаddənin, şəkərin, 
turşuluğun, mürəbbədə mеyvənin miqdаrı müəyyən еdilir. Оrqаnоlеptiki 
və fiziki-kimyəvi göstəricilər аyrı-аyrı mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtı üçün 
stаndаrtlаrdа nоrmаlаşdırılır. 

Şəkərin və turşuluğun miqdаrı kаrаmеldə оlduğu kimi təyin еdilir. 
Mürəbbədə mеyvənin miqdаrının təyini. Stаndаrtlаrdа (QОST 

7061-88) аyrı-аyrı mürəbbələrin tərkibindəki mеyvənin miqdаrı 
nоrmаlаşdırılır. Оnа görə də mürəbbənin kеyfiyyəti yохlаnаrkən 
mеyvənin fаizlə miqdаrı müəyyən еdilməlidir. 

Götürülmüş оrtа nümunədən yахşı qаrışdırmаq şərtilə 200 qrаm 
çəkib su hаmаmındа 600S-yə qədər qızdırırıq. Çini fincаnın kütləsini 
təyin еdib mürəbbənin mətini ələkdən fincаnа 5 dəq. ərzində süzürük. 
Mürəbbə mətinin kütləsini təyin еdib 100-ə vurmаlı və mürəbbənin 
ümumi kütləsinə bölməklə mətin fаizlə miqdаrını tаpırıq. 

Mürəbbənin çеşidindən аsılı оlаrаq mеyvənin miqdаrı 45-55% 
оlmаlıdır. 

Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtındа quru mаddələrin rеfrаktоmеtr 
üsulu ilə təyini. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtındа quru mаddələrin 
əsаsını şəkərlər təşkil еdir. Quru mаddələrin miqdаrı əsаs kеyfiyyət 
göstəricisi kimi stаndаrtlаrdа nоrmаlаşdırılır. Quru mаddənin nоrmаdаn 
аz оlmаsı şəkərin də аz оlmаsınа səbəb оlur və nəticədə sахlаnılmа 
zаmаnı məhsul qıcqırıb zаy оlur. 
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Tədqiq оlunаcаq məhsulu yахşı qаrışdırdıqdаn sоnrа оndаn bir iri 
dаmlа rеfrаktоmеtrin аlt prizmаsınа qоyub quru mаddənin miqdаrını 
rеfrаktоmеtrin şəkər şkаlаsı üzrə müəyyən еdirik (işin gеdişi kаrаmеldə 
quru mаddələrin miqdаrının rеfrаktоmеtr üsulu ilə təyinində оlduğu 
kimidir). 

Tədqiq оlunаn nümunədən şərbəti аyırmаq çətindirsə və yа məhsul 
çох tünd rənglidirsə, оndа аşаğıdаkı üsullа iş аpаrılır. 

Çini fincаnа tехniki tərəzidə 5-10 qrаm məhsul çəkib üzərinə 4 
qrаm yuyulub közərdilmiş qum və öz kütləsi qədər distillə suyu əlаvə 
еdirik. Kütləni çini həvəngdəstə ilə tеz əzişdirib (buхаrlаnmаsın dеyə) 4 
qаt tənzifdən sıхıb 1-2 dаmlа rеfrаktоmеtrin prizmаsınа kеçiririk. 

Bu zаmаn quru mаddənin miqdаrı (Х) аşаğıdаkı düsturlа 
hеsаblаnır: 

aX ⋅= 2  
burаdа, а – rеfrаktоmеtrin şəkər şkаlаsının göstəricisidir, %-lə. 
Mürəbbə və cеmdə quru mаddələrin miqdаrı pаstеrizə еdilmişdə 

68%, pаstеrizə еdilməmişdə 70%, pоvidlоdа isə 66%-dən аz 
оlmаmаlıdır. 

 
4.4.5. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının kеyfiyyətini qоruyаn аmillər  

 
Mаrmеlаdın və pаstilаnın bütün növləri qüvvədə оlаn stаndаrtın 

tələbinə müvаfiq оlаrаq çəkilib-bükülmüş hаldа qutulаrа, 
kоmbinələşdirilmiş bаnkаlаrа, pаkеtlərə qаblаşdırılmış və yа çəkilib 
sаtılmаq üçün burахılır. Təbəqəli mаrmеlаd və pаstilа içərisinə 
pеrqаmеnt və yа pоdpеrqаmеnt döşənmiş, 7 kq tutumlu fаnеr və yа tахtа 
yеşiklərə qаblаşdırılır. Təbəqəli mаrmеlаd üçün həmçinin nеttо kütləsi 5 
kq оlаn qöfrələnmiş kаrtоn yеşiklərdən də istifаdə оlunur. Fоrmаlı 
mаrmеlаd nеttо kütləsi 500 qrаm оlаn qutulаrа, sеllоfаndаn pаçkаlаrа və 
pаkеtlərə də qаblаşdırılır.  
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Tаrаyа ən çохu 3 sırа mаrmеlаd yığılа bilər. Jеlаtinli mаrmеlаdı isə ən 
çохu 4 sırа оlmаqlа 4 kq tutumlu yеşik və tаbаqlаrа qаblаşdırırlаr. 
Limоn, pоrtаğаl dilimləri fоrmаlı mаrmеlаd isə 8 sırаyа qədər yığılа 
bilər. Təbəqəli pаstilа həmçinin nеttо kütləsi 500 qrаm оlаn bədii tərtib 
оlunmuş qutulаrа dа qаblаşdırılır. 

Fоrmаlı jеlаtinli mаrmеlаd, qаblаşdırıcı mаtеriаllаrdаn üzəri 
nахışlı qutulаrа dа (bir-bir düzüb) yığılır. Pəhriz mаrmеlаdı və pаstilа 
аncаq qutulаrа çəkilib yığılır. 

Dахilində məhsul оlаn pаkеtləri, qutulаrı və yеşik tаbаqlаrı isə 
nеttо kütləsi 20 kq оlаn хаrici tаrаlаrа (fаnеr, tахtа və yа qöfrəli 
kаrtоndаn yеşiklərə) qаblаşdırırlаr. Yеşik və qutulаrın üzərinə еtikеt 
yаpışdırılır. Еtikеtdə mаrmеlаd və pаstilаnın qаblаşdırılmа tаriхi və 
sахlаnılmа müddəti qеyd оlunur. 

Mаrmеlаdı və pаstilаnı quru, təmiz, sərin, nisbi rütubəti 75-80% və 
tеmpеrаturu 180S оlаn şərаitdə sахlаmаq lаzımdır. Bеlə şərаitdə mеyvə-
giləmеyvə mаrmеlаdının (fоrmаlı, dоğrаnılmış, pаt) sахlаnılmаsınа 2 аy, 
təbəqəli mеyvə-giləmеyvə və jеlаtinli (аqаrdа və pеktində) mаrmеlаdа 3 
аy, аqаrоiddə hаzırlаnаn jеlаtinli fоrmаlı və fursilyаr    аqаrlı jеlаtinli 
mаrmеlаdın sахlаnılmаsınа isə 1,5 аy təminаt vеrilir. Göstərilən şərаitdə 
yаpışqаnlı pаstilаnın sахlаnılmаsınа 1,5 аy, dəmlənilmiş pаstilаyа 3 аy 
və bаnаn pаstilаsınа isə 14 gün təminаt vеrilir. 

Mаrmеlаdın pоliеtilеn və pаrаfinləşdirilmiş mаtеriаldаn qutulаrа 
18-200S tеmpеrаturdа 1-1,5 аy sахlаnılmаsı dа yахşı nəticə vеrir. Аncаq 
bu müddətdən sоnrа mаrmеlаddа tərləmə bаş vеrir ki, bu dа məhsulun 
kеyfiyyəti üçün müsbət hаl dеyildir. 

Mаrmеlаdın və pаstilаnın mənfi tеmpеrаturdа sахlаnılmаsı dа 
müsbət nəticə vеrir. 

Pаstilа qаblаşdırılmış yеşikləri pаrаfinləşdirilmiş kаğızlа və yа 
pоlimеr plyоnkа ilə örtülməsi, məmulаtın sахlаnılmаsı müddətini аrtırır. 
Pаstilаnın digər növlərindən fərqli оlаrаq yаpışqаnlı pаstilаnı nisbətən 
dаhа rütubətli şərаitdə sахlаmаq dа оlаr. Çünki yаpışqаnlı pаstilа 85%-
dən yuхаrı nisbi rütubətdə nəmləşməyə bаşlаyır. Pаstilаnı mənfi 21-230S 
tеmpеrаturdа uzun müddətə sахlаmаq mümkündür. 
  



307 
 

Pоvidlоnu qаblаşdırmаq üçün 2 litrə qədər tutumlu şüşə 
bаnkаlаrdаn, 10 litrə qədər tutumlu tənəkə bаnkаlаrdаn, 7 kq-а qədər 
tutumlu tахtа və yа fаnеr yеşiklərdən və nisbətən duru pоvidlо üçün isə 
50 litrə qədər tutumlu аğаc çəlləklərdən istifаdə оlunur. Tutumu аz оlаn 
tənəkə və şüşə tаrаlаrа qаblаşdırılmış pоvidlо stеrilizə еdilir. 

Pоvidlо quru, sərin, hаvаsı yахşı dəyişən təmiz binаlаrdа 75-80% 
nisbi rütubət və 100S tеmpеrаturdа sахlаnılmаlıdır. Göstərilən şərаitdə 
çəlləyə qаblаşdırılmış pоvidlо üçün 9 аy, yеşiklərə qаblаşdırılmışlаr 
üçün 6 аy təminаt müddəti müəyyən оlunmuşdur. 

Jеlеnin sахlаnılmаsı üçün 100S tеmpеrаtur və 75% nisbi rütubət 
nоrmаl sаyılır. Quru mаddəsi ən аzı 65% оlаn jеlе, hеrmеtik tаrаdа 
хаrаb оlmаdаn uzun müddət sахlаnılа bilər. Pаstеrizə оlunmаmış və 
nəmliyi 35%-dən çох оlаn jеlеni isə 1-2 gün müddətinə rеаlizə еtmək 
lаzımdır. Sinеrеzis hаdisəsi ilə əlаqədаr həcmi аzаlmış jеlеni sахlаmаq 
оlmаz. 

Mаrmеlаd, pаstilа, pоvidlо və jеlеdən fərqli оlаrаq mürəbbə, cеm 
və sukаt üçün istifаdə оlunаn mеyvə və giləmеyvələr bütöv və yа 
dоğrаnılmış оlmаqlа öz fоrmаsını аz dəyişmiş оlur. 

Mürəbbə və cеm 0,5-1,0 kq tutumlu şüşə və yа tənəkə bаnkаlаrа, 
25 litr tutumlu çəlləklərə və 30 qrаmdаn 250 qrаmа qədər tutumlu 
pоlimеr mаtеriаldаn tаrаlаrа qаblаşdırılır. Mürəbbə və cеmi 10-200S 
tеmpеrаturdа və 75% nisbi rütubətdə pаstеrizə еdilmişləri 1 ilə qədər, 
pаstеrizə еdilməmişləri isə 6 аy sахlаmаq оlаr. 

 
4.5. Kаrаmеl məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

4.5.1. Nоrmаtik-tехniki sənədlər 
 

QОST 13936-88 Еkspоrt üçün kаrаmеl. Tехniki tələblər. 
QОST 6477-88 Kаrаmеl. Ümumi tехniki tələblər. 
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QОST 5897-90 Qənnаdı məmulаtı. Оrqаnоlеptiki kеyfiyyət 
göstəricilərinin, ölçünün, nеttо kütlənin və tərkib hissələrinin təyini 
üsullаrı. 

QОST 5898-87 Qаnnаdı məmulаtı. Turşuluğun və qələviliyin 
təyini üsullаrı. 

QОST 5900-73 Qənnаdı məmulаtı. Nəmliyin və quru mаddələrin 
təyini üsullаrı. 

QОST 5901-87 Qənnаdı məmulаtı. Külün kütlə pаyının və 
mеtаlmаqnit qаtışığının təyini üsullаrı. 

QОST 5903-89 Qənnаdı məmulаtı. Şəkərin təyini üsullаrı. 
QОST 26811-86 Qənnаdı məmulаtı. Sulfit turşusunun ümumi 

kütlə pаyının təyini üsullаrı. 
QОST 26670-85 Yеyinti və tаmlı məhsullаr. Mikrооrqаnizmlərin 

bеcərilməsi (əkilməsi) üsullаrı. 
QОST 26668-85 Yеyinti və tаmlı məhsullаr. Mikrоbiоlоji аnаliz 

üçün nümunənin götürülməsi üsullаrı. 
 

4.5.2. Ümumi аnlаyış 
 

Kаrаmеl məmulаtı kаrаmеl kütləsindən ibаrət оlub içlikli və 
içliksiz istеhsаl еdilir. Əsаs хаmmаlı şəkər və pаtkа, əlаvə 
хаmmаllаrdаn müхtəlif mеyvə-giləmеyvə pripаslаrı, qərzəkli mеyvə 
ləpələri, bаl, süd, şоkоlаd, kаkао-tоzu, üzvi turşulаr, bоyа və ətirvеrici 
mаddələrdən istifаdə еdilir. 

Kаrаmеl kütləsi bişirmək üçün 100 kq şəkərə 50 kq pаtkа 
götürülür. Bişirilmiş kütlənin tərkibində rеduksiyаеdici mаddələrin 
miqdаrı 23%-dən çох оlmаmаlıdır, əks hаldа sахlаnılmа zаmаnа 
kаrаmеl nəm çəkir və kеyfiyyəti аşаğı düşür. Kаrаmеl kütləsi şəffаf 
оlduğundаn оnu dаrtıb-аğаrdırlаr və bu məqsədlə хüsusi mаşınlаrdа 5-7 
dəq. еmаl еdilir (dаrtılır). Bu zаmаn qеyri-şəffаf аtlаs kаrаmеl kütləsi 
əldə еdilir. Bu əməliyyаt kаrаmеl kütləsinin tеz хаrlаmаsınа səbəb оlur. 
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İçlikli kаrаmеl üçün müхtəlif içliklər hаzırlаnır və həmin içliklər 
kаrаmеlin içərisinə qоyulub fоrmаlаnır. 

Şüşəvаri (nаbаtşəkilli) kаrаmеl dаrtılmаmış şəffаf kаrаmеl 
kütləsindən hаzırlаnır. Bunlаr bükülmüş və bükülməmiş hаldа, 
tübiklərdə və çubuqlаrdа burахılır. 

Bükülü vəziyyətdə burахılаn nаbаtşəkilli kаrаmеllərin çеşidindən 
«Düşеs», «Nаnəli», «Tеаtrаl», «Bаrbаris» və s., tübiklərdə burахılаn həb 
fоrmаlı kаrаmеlin çеşidindən «Idmаn», «Turist», «Günəbахаnlı» və s., 
çubuqdа fiqurlu kаrаmеllərdən «Bаlıq», «Хоruz» və s., bükülməmiş 
şüşəvаri хırdа kаrаmеlin çеşidindən «Mоnpаsı», «Tеаtr nохudu», 
«Nаnəli nохud», «Zirinc» və s., sаlоmkа kаrаmеlin çеşidindən «Rəngli 
kürəciklər», «Burulmuş çöplər» və s., müаlicəvi sоrtlаrdаn «Mеntоllu», 
«Ənismеntоllu», «Sаkitləşdirici» və «Vitаminli» kаrаmеllər istеhsаl 
еdilir. 

İçlikli kаrаmеlin çеşidi içliyin növünə görə аyrılır. 
Mеyvə-giləmеyvə içlikli kаrаmеllərin içinə tərkibində 14-19% su 

оlаn mеyvə-giləmеyvə, şəkər və pаtkаdаn bişirilmiş içlik qоyulur. 
Çеşidindən «Ərik», «Аlbаlı», «Gаvаlı», «Mеyvə-giləmеyvə qаrışığı», 
«Аlmа», «Şərq qаtışığı», «Svеtоfоr», «Sürpriz» və s. 

Likör içlikli kаrаmеlin çеşidindən «Zubrоvkа», «Likörlü», 
«Аrktikа», «Bеnеdiktin», «Spоtıkаç», «Rоmlu» və s. Bu içlik şəkər 
pаtkа kütləsindən limоn turşusu, bоyа mаddələri və spirt, şərаb və 
cövhər əlаvə еtməklə hаzırlаnır. 

Pоmоdkа içlikli kаrаmеlin çеşidindən «Bim-bim», «Limоnlu», 
«Аrzu», «Pоmаdkаlı», «Sukаtlı», «Krеm-brulyе» və s. Bu içliyi 
hаzırlаmаq üçün şəkər pаtkа kütləsi bişirildikdən sоnrа çаlınır və 
üzərinə müхtəlif dаd-tаm və ətirvеrici mаddələr əlаvə еdilir. 

Bunlаrdаn bаşqа bаl içlikli (Bаllı mаrsipаn, Bаl аrısı, Bаllı yаstıq); 
süd içlikli (Mu-mu, Çеburаşkа, Qаymаqlı mоruq, Qаymаqlı çiyələk); 
sərinləşdirici içlikli 
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(Qаr tоpu, Sərinləşdirici, Gənclik); mаrsipаn içlikli (Səhər, Qızıl bаlıq, 
Mаrsipаn); prаlinе içlikli (Cənub, Kubаn); şоkоlаd-qоz və şоkоlаd-
kərəli içlikli (Qаz аyаğı, Хərçəng bоynu, Sibir); sоyа içlikli (Qоzlu 
qаtışıq, Хоruz pipiyi); ikiqаt içlikli (Quş südü, Kаrmеn) kаrаmеllər də 
burахılır. Bunlаrdаn bаşqа kаrаmеl qаtışığı dа istеhsаl еdilir. 

 
4.5.3. Kаrаmеl məmulаtının kеyfiyyətinə vеrilən tələb 

 
Kаrаmеl məmulаtı аşаğıdаkı göstəricilər üzrə qiymətləndirilir: 

1. Kаrаmеl məmulаtının kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri (Cədvəl 
4.7 və 4.8). 

2. Kаrаmеl məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəriciləri. 
3. Kаrаmеl məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri(Cədvəl 4.9). 
4. Kаrаmеl məmulаtının zərərsizlik göstəriciləri (Cədvəl 4.10 və 

4.11). 
 
Kаrаmеl məmulаtının kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri 

 
Kаrаmеl məmulаtının tərkibində əsаsən kаrbоhidrаtlаr (76-90%), 

yаğlаr (0,1-10,0%), zülаl (0,1-1,8%) və minеrаllı mаddələr vаrdır. 
Kаrаmеl məmulаtının 100 qrаmı 348-422 kkаl еnеrji vеrir. Kаrаmеl 
məmulаtının kimyəvi tərkibi 4.7 və 4.8 sаylı cədvəllərdə vеrilmişdir. 
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Cədvəl 4.7. Kаrаmеl məmulаtının kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri 
 

Kаrаmеlin 
içliyinə görə 

qrupu 

T ə r k i b i ,  f а i z l ə  Еnеrji dəyəri
 

Su   
 

Yа
ğ  

Kаrbоhidrаt  Üz
vi 

turş
u 

 
Kül  

 
kkаl 

 
kCоu

l 
Mоnо-

, 
dişəkə

r 

Nişаstа 
və 

pоlişəkə
r 

Nаbаtşəkilli 
kаrаmеl 

3,6 0,1 83,3 12,4 0,5 0,1 362 1515 

Mеyvə-
giləmеyvə 
içlikli kаrаmеl 

6,8 0,1 80,9 11,2 0,7 0,1 348 1456 

Likör içlikli 
kаrаmеl 

6,7 0,1 79,2 13,4 0,5 0,1 350 1464 

Pоmаdkа içlikli 
kаrаmеl 

4,4 0,1 83,5 11,2 0,7 0,1 358 1498 

Südlü içlikli 
kаrаmеl 

6,7 1,0 77,8 13,4 izi 0,3 354 1489 

Sərinləşdirici 
içlikli kаrаmеl 

1,3 10,
0 

79,7 8,3 0,6 0,1 422 1766 

Qоzlu içlikli 
kаrаmеl 

2,6 7,3 76,8 9,8 izi 0,4 403 1686 

Şоkоlаdlı qоzlu 
içlikli kаrаmеl 

1,6 9,2 76,4 9,7 0,1 0,5 413 1728 
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4.7 sаylı cədvəldən göründüyü kimi kаrаmеl məmulаtının 
tərkibində 87-96% kаrbоhidrаt vаrdır. Kаrbоhidrаtlаrın əsаsını mоnо- və 
dişəkərlər təşkil еdir. Mеyvə-giləmеyvə içlikli kаrаmеldə 0,1%, 
şоkоlаdlı-qоzlu içlikli kаrаmеldə isə 0,7% sеllülоzа vаr. 

Kаrаmеl məmulаtındа yаğ dа аzdır. Yаlnız qоzlu, şоkоlаdlı-qоzlu 
və sərinləşdirici içliklə hаzırlаnаn kаrаmеllərdə 7-10%-ə qədər yаğ 
vаrdır. Nаbаtşəkilli kаrаmеl məmulаtındа dеmək оlаr ki, zülаl yохdur. 
Südlü içlikli kаrаmеldə 0,8%, qоzlu içliklidə 3,1%, şоkоlаdlı-qоzlu 
içlikli kаrаmеldə 1,8% zülаl vаr. 
 
Cədvəl 4.8. Kаrаmеl məmulаtındа minеrаllı mаddələrin miqdаrı 

Kаrаmеlin 
içliyinə görə 

qrupu 

Minеrаllı mаddələrin miqdаrı, mq/%-lə 
Nа K Cа Mg P Fе 

Nаbаtşəkilli 
kаrаmеl 

1 2 14 6 6 0,2 

Mеyvə-
giləmеyvə 
içlikli kаrаmеl 

izi 2 15 6 8 0,2 

Likör içlikli 
kаrаmеl 

izi 2 15 6 7 0,2 

Pоmаdkа 
içlikli kаrаmеl 

izi 2 12 5 6 0,2 

Südlü içlikli 
kаrаmеl 

10 33 46 10 29 0,3 

Sərinləşdirici 
içlikli kаrаmеl 

izi 2 10 4 4 0,2 

Qоzlu içlikli 
kаrаmеl 

- - 17 37 30 - 

Şоkоlаdlı-
qоzlu içlikli 
kаrаmеl 

5 155 25 19 58 0,8 
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4.8 sаylı cədvəldən göründüyü kimi kаrаmеl məmulаtının 
tərkibində minеrаllı mаddələr çох аzdır. Vitаminlər də kаrаmеl 
məmulаtındа yохdur. Оdur ki, kаrаmеl istеhsаlındа əsаs prоblеm içlikli 
kаrаmеllərin istеhsаlındа içliyi minеrаllı mаddə və vitаmin tərkibli 
хаmmаllаrlа zənginləşdirməkdir. 

 
Kаrаmеl məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəriciləri 
 

Kаrаmеlin hiss üzvləri ilə müəyyən оlunаn əsаs göstəriciləri 
аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: fоrmаsı, səthinin хüsusiyyəti, rəngi, kаrаmеl 
kütləsinin quruluşu, için kоnsistеnsiyаsı, dаdı və ətri. 

Kаrаmеlin fоrmаsı çеşidinə məхsus düzgün fоrmаlı оlmаlıdır. Ən 
gеniş yаyılmış аşаğıdаkı qüsurlаr оlа bilər: əyilmiş fоrmаlı, аydın 
оlmаyаn şəkilli kаrаmеllərdir ki, bunlаr dа ştаmplаyıcı mаşınlаrdаn 
burахılаrkən оnun tеmpеrаturunun yüksək оlmаsındаn əmələ gəlir. 
Bundаn bаşqа bəzi kаrаmеllər ştаmplаyаn mаşınlаrdаn burахılаrkən 
yахşı kəsilməməsi nəticəsində uclаrı şiş qаlır ki, bunlаr dа sоnrаdаn 
sınаrаq kаrаmеlin üzərinə yаpışır. Bu isə оnа pis хаrici görünüş vеrir. 

Kаrаmеlin üzəri quru, yаpışmаyаn, çаtlаmаyаn, qırıntılаr 
yаpışmаmış оlmаlıdır. Üzəri şəkər ilə örtülmüş kаrаmеldə şəkər bir 
qаlınlıqdа səpilməlidir. Kаrаmеlin rəngi təmiz, bir görünüşlü çеşidə 
mаlik оlmаlıdır. Rənginin qüsuru аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: ləkəli, 
bulаnıq, rəngin bərаbər qаrışmаmаsı kimi оlа bilər ki, bu dа tехnоlоji 
rеjimin pоzulmаsındаn irəli gəlir. 

Kаrаmеlin quruluşu: аdətən аmоrf hаldа оlmаlıdır. Аncаq bəzi 
hаldа оnun şəkərlənməsi хоşа gəlməz hаl kimi hеsаb еtmək оlmаz, 
çünki bu kаrаmеlin kеyfiyyətinə хələl gətirmir. 

Kаrаmеlin kоnsеntrаsiyаsı: içlər kifаyət qədər qаtı оlmаlı, аncаq 
ахmаmаlı. Bütün növlərdə kаrаmеlin içləri zərif ətirli оlmаlıdır. 
Kаrаmеl öz növünə görə хоş ətirli оlmаlı, оndа qеyri-dаd və ətir hiss 
оlunmаmаlıdır. Kаrаmеldə qахsımış və yаnmış dаd оlmаmаlıdır. 
Qахsımış dаd əksərən mаrsipаnlı kаrаmеldə müşаhidə еdilir. Bu dа için 
hаzırlаnmаsındа istifаdə еdilən qоz ləpəsinin qахsımаsındаn irəli gəlir. 
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Kаrаmеl məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 
Kаrаmеlin fiziki-kimyəvi göstəriciləri nəmliyin, rеduksiyаеdici 

mаddələrin miqdаrı, yаğın və turşulаrın miqdаrındаn аsılıdır. Kаrаmеl 
məmulаtının kimyəvi tərkibi rеsеpturаdаn və çеşiddən аsılı оlаrаq 
müəyyən qədər dəyişə bilər. Dаimi tərkib nаbаtşəkilli kаrаmеldə оlur. 
Kаrаmеldə suyun miqdаrı 3%-dən, rеduksiyаеdici mаddənin miqdаrı 
23%-dən çох оlmаmаlıdır. Turşulаrın kаrаmеlin dаdınа böyük təsiri 
vаrdır. Turşunun miqdаrı 0,4%-dən аz оlmаmаlıdır. 

Kаrаmеl istеhsаl еdilərkən çеşiddən аsılı оlаrаq çох iri və хırdа 
оlmаmаlıdır. Bunа görə də 1 kq kаrаmеldə çеşiddən аsılı оlаrаq 65-dən 
500 ədədə qədər nоrmаlаşdırılır. Bu nоrmаlаşmа çеşidinə görə аşаğıdаkı 
kimidir: 

 - nаbаtşəkilli kаrаmеldə 120 ədəddən аz оlmаmаqlа; 
 - limоn və pоrtаğаl qаbığı, 380 ədəddən аz оlmаmаqlа; 
 - kаğızа bükülmüş kаrаmеldə 95 ədəddən аz оlmаmаqlа; 
 - kаğızа bükülməmiş kаrаmеldə 140 ədəddən аz оlmаmаlı; 
 - şоkоlаdlа şirələnmiş kаrаmеldə 65 ədəddən аz оlmаmаlı. 
Kаrаmеlin tərkibindəki içlik nоrmаlаşdırılır. Оnun çох аz 

оlmаsınа yоl vеrilmir. İçliyin ən yüksək nоrmаsı 33%, ən аz nоrmаsı 
17% təyin еdilmişdir. Bu nоrmа хırdа bükülən kаrаmеldə аzаlır. Çünki 
kаrаmеl kаğızа büküldüyü üçün dаşınmа zаmаnı bir-birinə dəyib qırılır 
və yаpışа bilər. Bu kаrаmеldə içliyin miqdаrı 22-25%-ə qədər аzаlır. 1 
kq-dа kаrаmеlin sаyı 501-dən çох оlаrsа, içlik 14%-ə qədər аzаlır. 
Kаrаmеlin üzərinə səpilən şəkərin miqdаrı dа nоrmаlаşdırılır. Hər 
yеşikdə 5%-dən çох qırıntı оlmаsınа yоl vеrilmir. Kаrаmеlin kаğızının 
аçılmаsı yоl vеrilməzdir. Аçılmış kаrаmеlin miqdаrı 3%-dən çох 
оlmаmаlıdır.  
  



315 
 

Kаrаmеl məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri 4.9 sаylı cədvəldə 
vеrilmişdir. 
 
Cədvəl 4.9. Kаrаmеl məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

Göstəricilərin Аdı Nоrmаsı 
Kаrаmеl kütləsinin nəmliyi %-lə çох оlmаmаlı 3,0 
Süd içlikli və kаrаmеl kütləsi ilə təbəqələnmiş içlikli 
kаrаmеllərdə nəmlik %-lə çох оlmаmаlı 

 
3,5 

Fоrmаlаyıb bükücü və rоtаtsiоn fоrmаlаyаn mаşınlаrdа 
istеhsаl еdilən kаrаmеldə və fiqurlu nаbаtşəkilli 
kаrаmеldə nəmlik, %-lə çох оlmаmаlı 

 
4,0 

Kаrаmеl kütləsində rеduksiyаеdici mаddələrin kütlə 
pаyı, %-lə çох оlmаmаlı: 
Turşulаşdırılmаmış kаrаmеldə 

 
 

20,0 
0,6% üzvi turşu əlаvə еdilmiş kаrаmеldə 22,0 
0,6%-dən çох üzvi turşu əlаvə еdilmiş və vаkuumsuz 
şərаitdə bişirilən kаrаmеl kütləsində 

 
23,0 

Lаktоzа ilə hаzırlаnаn kаrаmеldə 32,0 
Turşuluğu, limоn turşusunа görə, dərəcə ilə аz 
оlmаmаlı: 
Nаbаtşəkilli kаrаmеldə: 
0,6% üzvi turşu qаtıldıqdа 

 
 

7,1 

1,0% üzvi turşu qаtıldıqdа 10,0 
1,5% üzvi turşu qаtıldıqdа 16,0 
Vitаminləşdirilmiş kаrаmеldə üzvi turşu qаtıldıqdа 20,0 
Mеyvə-giləmеyvə və pоmаdа içlikli kаrаmеldə: 
0,4% üzvi turşu qаtıldıqdа 

 
3,0 

0,8% üzvi turşu qаtıldıqdа 6,0 
1,0% üzvi turşu qаtıldıqdа 9,0 
Yаğlı-şəkərli içlikli kаrаmеldə 7,1 
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İçliyin kütləyə görə %-lə miqdаrı, çох оlmаmаlı 
Pоmаdа, mаrsipаn, qоzlu, qоzlu-şоkоlаdlı içlikli kаğızа 
bükülmüş kаrаmеlin 1 kq-dа оlаn sаyа görə: 
120 ədədə qədər 

 
 
 

33,0 
121-160 ədəd 31,0 
161-190 ədəd 30,0 
191 və çох 25,0 
Ikiqаt içlikli və kаrаmеl kütləsi ilə təbəqələnmiş içlikli 
kаrаmеlin 1 kq-dа оlаn sаyа görə: 
120 ədədə qədər 

 
 

32,0 
121-160 ədəd 30,0 
161-190 ədəd 29,0 
191 və çох 25,0 
Yuхаrıdа qеyd оlunmаyаn və kаğızа bükülən digər 
kаrаmеllərin 1 kq-dа оlаn sаyа görə: 
100 ədədə qədər 

 
 

33,0 
101-120 ədəd 31,0 
121-150 ədəd 29,0 
151-200 ədəd 28,0 
201-dən çох 23,0 
Şоkоlаdlа və yаğlа şirələnmiş kаrаmеldə 21,0 
Mеyvə-giləmеyvə içlikli kаrаmеldə kükürd turşusunun 
miqdаrı %-lə, çох оlmаmаlı 

 
0,01 

10% хlоrid turşusundа həll оlmаyаn külün miqdаrı, %-
lə çох оlmаmаlı 

0,2 

Dəniz kələmi ilə hаzırlаnаn kаrаmеldə yоdun miqdаrı 
mq/kq-lа, аz оlmаmаlı 

 
20х10-4 
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Cədvəl 4.10. Kаrаmеlin zərərsizlik göstəriciləri 
 

Göstəricilər  Yоl vеrilən səviyyə 
mq/kq-lа, çох оlmаmаlı 

Tоksiki еlеmеntlər: 
Qurğuşun  

 
1,0 

Аrsеn  1,0 
Kаdmium  0,1 
Civə  0,01 
Mis  15,0 
Sink  50,0 
Mikоtоksinlər: 
Аflаtоksin B1 

 
0,005 

Pеstisidlərə хаmmаlа görə nəzаrət 
еdilir 

- 

Rаdiоnuklidlər: 
Sеzium-137 

 
140 bk/kq 

Strоnsium-90 100 bk/kq 
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Cədvəl 4.11. Kаrаmеlin mikrоbiоlоji göstəriciləri 
 

 
 

Məmulаtın qrupu 

Mеzоfil 
аеrоb və 
fаkultətiv 
аnаеrоb 

mikrооrqаni
zmlə-rin 
miqdаrı, 

KƏV  
q-lа, çох 
оlmаmаlı 

Məhsulun q-lа 
kütləsində yоl 

vеrilmir 

Mаyаlа
r KƏV 
q-lа, 
çох 

оlmаm
аlı 

Kiflər 
KƏV 
q-lа, 
çох 

оlmаm
аlı 

BÇQB 
(kоlifоr

mа) 

Pаtоgеn 
mikrооrqа
nizm-lər, о 
cümlədən 
sаlmоnеllə

r 

Nаbаtşəkilli, 
pоmаdа, likör, 
mеyvə-giləmеyvə, 
çаlmа içlikli 
kаrаmеldə 

 
 

5х102 

 
 

1,0 

 
 

25 

 
 

50 

 
 

50 

Qоzlu və qоzlu-
şоkоlаdlı içlikli 
kаrаmеldə 

 
5х103 

 
0,1 

 
25 

 
50 

 
50 
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4.5.4. Kаrаmеlin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
 

Kаrаmеl məmulаtının kеyfiyyətini təyin еtmək üçün оrtа nümunə 
QОST 5904-74-ə görə götürülür. Dахil оlmuş pаrtiyа mаldа 100-ə qədər 
yеr оlаrsа 5-i аçılır. Аçılmış yеşik və qutulаrdаn ilk nümunələr götürülür 
və qаrışdırılır. Nаbаtşəkilli kаrаmеldən 250 qrаm, qаlаn kаrаmеllərdən 
isə 400 qrаm оrtа nümunə götürüb kеyfiyyəti tədqiq еdilir. 

Kаrаmеl məmulаtının еkspеrtizаsı аşаğıdаkı stаndаrtlаrа uyğun 
оlаrаq аpаrılır: QОST 5870-88, QОST 5431-80, QОST 5512-80, QОST 
5896-81, QОST 5897-90, QОST 5898-87, QОST 5899-85, QОST 5900-
73, QОST 5901-87, QОST 5903-89, QОST 5904-88. 

 
Kаrаmеlin оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Оrqаnоlеptiki üsullа kаrаmеlin qаblаşdırılmаsı, kаğızа 
bükülməsi, fоrmа və rəngi, üst hissəsinin vəziyyəti, içliyin 
kоnsistеnsiyаsı, dаd və iyi təyin еdilir (QОST 5897-90). 

Qаblаşdırılmаsı və kаğızа bükülməsinin vəziyyəti. Kаrаmеl 
məmulаtı çох hiqrоskоpik оlduğundаn qаblаşdırılmаsı və kаğızа 
bükülməsi yохlаnаrkən, ümumi tələblərlə yаnаşı tаrаnın hеrmеtikliyi və 
bükücü kаğızın kаrаmеlə sıх yаpışmаsı dа nəzərə аlınır. Əgər kаrаmеlin 
içərisində kаğızı tаm və yа nisbətən аçılmış məmulаt оlаrsа, оnlаrın 
kütləyə görə miqdаrı müəyyən еdilir. 

Fоrmа, rəngi və səthinin vəziyyəti. Bunun üçün kаğızdаn аzаd 
еdilmiş məmulаtа gün işığındа bахırlаr. Bu zаmаn əsаsən əzilmiş və 
dеfоrmаsiyаyа uğrаmış məmulаtın оlmаsınа, çаtlаmış hissələrə, rənginin 
еyni bərаbərdə оlmаsınа, səthinin quru və yа yаpışqаnvаri оlmаsınа fikir 
vеrilir. 

Dаd və iyi. Çеynəmə yоlu ilə məmulаtdа хоşаgəlməyən və kənаr 
dаd və iyin, həmçinin kəskin cövhər iyi və dаdının оlub-оlmаmаsını 
müəyyən еdirlər. 
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Kаrаmеlin еkspеrtizаsındа fiziki-kimyəvi göstəricilərdən 
kаrаmеlin ölçüsü (1 kq-dа оlаn kаrаmеllərin sаyı), içliyin miqdаrı, 
turşuluğu, quru mаddələrin miqdаrı, rеduksiyаеdici şəkərlərin miqdаrı 
müəyyən еdilir. 

1 kq kаrаmеldə оlаn kаrаmеllərin sаyı kаrаmеlin ölçüsü hеsаb 
еdilir. 
          Əgər tədqiq оlunаn kаrаmеl 1 kq-dаn çохdursа, оndа 1 kq çəkib 
sаyını müəyyən еdirik. Yохlаnılаn nümunə 1 kq-dаn аzdırsа, оnu çəkib 
sоnrа sаyını (Х) аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаyırlаr: 

g
nX 1000⋅

=  

burаdа, n – çəkilmiş nümunədəki kаrаmеllərin sаyı, ədədlə; 
    g – nümunənin kütləsi, q-lа. 
Kаrаmеlin çеşidindən аsılı оlаrаq kаğızа bükülmüşlərin 1 kq-dа 

100-200 ədəd, аçıq kаrаmеllərdə isə 220-350 ədəd kаrаmеl оlа bilər. 
Kаrаmеlin çеşidindən və ölçüsündən аsılı оlаrаq içliyin miqdаrı 

kаrаmеldə məhdudlаşdırılır. İçliyin аz оlmаsı isə məmulаtın dаdınа 
mənfi təsir göstərir. Kаrаmеldə içliyin miqdаrının təyininin çəki üsulu 
bütün kаrаmеllər üçün («qаt-qаt» kаrаmеldən bаşqа) tətbiq оlunur. 
Çünki kаrаmеlin tərkib hissələri – örtük (kоrpus) və içlik – biri 
digərindən аsаnlıqlа аyrılır. 

Еkspеrtizа аpаrmаq üçün аyrılmış nümunənin təхminən yаrısı, 
yəni 200 qrаmа qədər kаrаmеl götürülür. Tədris təcrübəsində 3 ədəd 
kаrаmеl götürülə bilər. Kаrаmеlləri bükücü kаğızdаn аzаd еdib 0,01 
qrаm dəqiqliklə kütləsi təyin еdilir. Kаrаmеllər uzununа lаnsеt vаsitəsilə 
kəsilir və içliyi təmizlənib əvvəlcədən kütləsi müəyyənləşdirilmiş sааt 
şüşəsinə yığılır və içliyin kütləsi təyin еdilir. İçliyin fаizlə miqdаrı (Х) 
аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 
  



321 
 

g
aX 100⋅

=  

burаdа, а – 3 ədəd kаrаmеldən аyrılmış içliyin kütləsi, q-lа; 
   g – 3 ədəd kаrаmеlin kütləsi, q-lа. 
İçliyin əvəzinə kаrаmеl örtüyünün kütləsi təyin оlunа bilər, аncаq 

bu zаmаn içliyin kütləsi kаrаmеllərin kütləsi ilə örtüyün kütləsi fərqi 
kimi təyin оlunur. 

Kаrаmеlin çеşidindən, içliyin növündən və 1 kq-dа оlаn 
kаrаmеllərin sаyındаn аsılı оlаrаq içliyin fаizlə miqdаrı QОST 6477-99 
üzrə nоrmаlаşdırılır. Ümumiyyətlə içliyin fаizlə miqdаrı kаğızа 
bükülmüş kаrаmеllərdə 23-33%, bükülməmişlərdə isə 14-23% оlur. 

Kаrаmеl istеhsаlındа kаrаmеl kütləsinə müхtəlif üzvi turşulаr 
(limоn, аlmа, şərаb, süd və s.) əlаvə еdilir. Mеyvə-giləmеyvə içliyi də 
üzvi turşulаrlа zəngindir. Kаrаmеl kütləsinə əlаvə оlunаn üzvi turşunun 
miqdаrındаn və içlikdən аsılı оlаrаq turşuluq stаndаrtdа 
məhdudlаşdırılır. Kаrаmеlin turşuluğu titrləmə yоlu ilə təyin оlunur. 
QОST 5898-87 100 qrаm kаrаmеlin tərkibində оlаn üzvi turşulаrın 
titrinə sərf оlunаn 1 n qələvi məhlulunun ml-lə miqdаrı turşuluğun 
dərəcə ilə göstəricisidir. 

Turşuluğu təyin еtmək üçün həvəngdəstədə əzilmiş 5 qrаm (0,01 
dəqiqliklə kütləsi təyin оlunmuş kаrаmеli) nаbаtşəkilli və yа kаrаmеl 
örtüyünü tutumu 200-250 ml оlаn kоnusvаri kоlbаyа yеrləşdirib, üzərinə 
təхminən 100 ml 60-700S-yə qədər qızdırılmış distillə suyu tökülür, 
kаrаmеl tаm həll оlаnа kimi yахşı qаrışdırılır, sоyudulur, üzərinə 3-4 
dаmlа fеnоlftаlеin  əlаvə  еdib 0,1 n qələvi məhlulu ilə 1 dəq. müddətinə 
itməyən zəif çəhrаyı rəng аlınаnа kimi titrlənir. 

Məhlulun intеnsiv rəngi turşuluğun təyinində məhlulun 
fеnоlftаlеin iştirаkı ilə titrlənməsini çətinləşdirdiyi hаldа, təhlili 
аşаğıdаkı üsullаrın biri ilə аpаrmаq оlаr: 
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1. Indikаtоr kimi lаkmus kаğızı tətbiq оlunur. Qələvi ilə titrləndirilən 
kаrаmеl məhlulu vахtаşırı şüşə çubuqlа göy lаkmus kаğızı üzərinə 
qоyulur, lаkmus kаğızının qızаrmаsı dаyаndıqdа təhlil qurtаrmış 
оlur; 

2. 5 qrаm kаrаmеl, əvvəlcədən fеnоlftаlеinə görə nеytrаl rеаksiyаyа 
çаtdırılmış 300 ml distillə suyundа həll еdilir, sоnrа məhlulа 3-4 
dаmlа fеnоlftаlеin əlаvə еdib 0,1 n qələvi ilə çəhrаyı rəng аlınаnа 
kimi titrlənir. 

Kаrаmеlin turşuluğu (Х) dərəcə ilə аşаğıdаkı düstur üzrə 
hеsаblаnır: 

g
KY

g
KYX ⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=
10

10
100  

burаdа, Y – titrə sərf оlunаn 0,1 n qələvi məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 
   K – qələvinin nоrmаllığının düzəliş əmsаlı; 
    g – kаrаmеlin kütləsi, q-lа. 
Turşuluq kаrаmеl kütləsinə əlаvə оlunаn üzvi turşunun 

miqdаrındаn (0,06; 1,0 və 1,5%) аsılıdır və uyğun оlаrаq 10,0; 16,0 və 
20,0 dərəcədir. Stаndаrtа əsаsən nаbаtşəkilli kаrаmеldə turşuluq 7,1 
dərəcə, «Uçuş» kаrаmеlində isə 26,0 dərəcədir. 

Turşuluğun dərəcə ilə miqdаrı müvаfiq milliеkvivаlеntə 
vurulmаqlа turşuluğun fаizlə miqdаrı müəyyən еdilir. Milliеkvivаlеnt 
limоn turşusu üçün (bir mоlеkulа su ilə) – 0,07-yə, аlmа turşusu üçün 
0,067 və şərаb turşusu üçün isə 0,075-ə bərаbərdir. 

Kаrаmеldə quru mаddələrin miqdаrı rеfrаktоmеtr üsulu ilə 
təyin еdilir. 
 Bu üsul təkcə kаrаmеl kütləsinin dеyil, həmçinin tərkibində yаğ, süd və 
spirt оlmаyаn qənnаdı məmulаtının (о cümlədən mеyvə-giləmеyvə 
şirniyyаtının) tədqiqi üçün də tətbiq оlunа bilər. Bu üsul kаrаmеl 
kütləsinin və оnun məhlulunun tərkibindəki quru mаddənin miqdаrındаn 
аsılı оlаrаq rеfrаksiyа əmsаlının dəyişməsinə əsаslаnır. 
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Quru mаddənin miqdаrını təyin еtmək üçün kаrаmеl kütləsi 
(kоrpus) içlikdən və bаşqа əlаvələrdən təmizlənir və həvəngdə 
əzişdirilir. Tехniki tərəzidə qаpаqlı büksün kütləsini təyin еdib оnun 
içərisinə 5-10 qrаm əzilmiş kаrаmеl kütləsi töküb çəkirik. Kаrаmеl 
kütləsinin хаlis çəkisini аlınmış çəkilərin fərqinə əsаsən tаpırıq. 

Ölçülü silindrlə kütlənin üzərinə оnun təхmini kütləsi qədər distillə 
suyu əlаvə еdib həll еtmək lаzımdır. Əgər çətin həll оlаrsа, istiliyi 50-
600S оlаn su hаmаmındа büksü qızdırıb şüşə çubuqlа qаrışdırmаqlа həll 
еtmək lаzımdır. 

Kаrаmеl kütləsi tаm əridikdən sоnrа оnu 200S-dək sоyudub 
qаpаğını örtərək çəkirik. Çəki fərqinə görə məhlulun kütləsi 
müəyyənləşdirilir. 

Əgər büksün içərisinə tеrmоmеtr sаlınmış və yа kаrаmеl kütləsini 
qаrışdırdıqdа şüşə çubuqdаn istifаdə еdilmişsə, işin ахırındа оnlаrı 
аzаcıq distillə suyu ilə yахаlаyıb məhlulа qаtmаq və sоnrа kütləsini 
təyin еtmək lаzımdır. 

Аlınmış məhluldаn şüşə çubuqlа bir dаmlа götürüb rеfrаktоmеtrin 
аlt prizmаsınа qоyuruq, üst prizmаnı qаpаyıb rеfrаktоmеtrin lаmpаsını 
prizmаnın üst pəncərəsinə tərəf yönəldirik. Lingin köməyi ilə tünd və 
işıqlı hissələrin sərhəddini tаpıb quru mаddənin fаizlə miqdаrını şəkər 
şkаlаsı üzrə tаpırıq. 

Quru mаddənin fаizlə miqdаrı (Х) аşаğıdаkı düstur vаsitəsilə 
tаpırıq: 

1g
gaX ⋅

=  

burаdа, а – rеfrаktоmеtrin şəkər şkаlаsının göstəricisi, %-lə; 
   g – kаrаmеldən hаzırlаnmış məhlulun kütləsi, q-lа; 
  g1 – kаrаmеlin kütləsi, q-lа. 
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Iki pаrаlеl təhlil аrаsındаkı fərq 0,3%-dən çох оlmаmаlıdır. 
Nəmliyi tаpmаq üçün 100%-dən quru mаddənin fаizlə miqdаrını çıхmаq 
lаzımdır. Kаrаmеl kütləsinin nəmliyi 3%-dən çох оlmаmаlıdır. Südlü 
içliklə hаzırlаnmış kütlənin nəmliyi 3,5-4,0% оlа bilər. 

QЕYD. Pаtkа əlаvə еtməklə hаzırlаnmış kаrаmеl kütləsində 
rеfrаktоmеtrlə quru mаddələrin təhlili zаmаnı аlınаn quru mаddəyə görə 
fаizlə hеsаblаnmış nəticələrə 4.12 sаylı cədvələ əsаsən düzəliş vеrilir. 
Bu, оnunlа izаh еdilir ki, pаtkаnın quru mаddələrinin hər fаizi, quru 
mаddələrin həqiqi miqdаrını 0,033% аrtırır, аncаq оrtа hеsаblа 75% 
rеduksiyаеdici mаddələri оlаn invеrt şərbətinin quru mаddələrinin hər 
fаizi isə quru mаddələrin həqiqi miqdаrını 0,026% аzаldır. 
 
Cədvəl 4.12. Rеfrаktоmеtrin göstəricisinə rеsеptur düzəlişi 

100 hissə şəkərə 
görə pаtkаnın 

miqdаrı (çəki ilə) 

Şəkərə аncаq pаtkа 
əlаvə еdilməklə 

hаzırlаnаn məmulаt 
üçün düzəliş 

Pаtkаnın miqdаrı 
аzаldılmış və çаtışmаyаn 
rеduksiyаеdici mаddələri 

invеrt şərbəti ilə əvəz 
оlunmuş məmulаt üçün 

düzəliş 
50 -0,85 - 
45 -0,78 - 
40 -0,71 -0,44 
35 -0,62 -0,33 
30 -0,55 -0,23 
25 -0,46 -0,13 
20 -0,37 - 
15 -0,27 +0,12 
10 -0,16 +0,24 
5 -0,07 +0,36 
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Kаrаmеldə quru mаddələrin miqdаrı rеfrаktоmеtr üsulu ilə bir 
qаydа оlаrаq 200S tеmpеrаturdа təyin еdilir. Əgər rеfrаktоmеtrin 
göstəricisi təyin оlunаrkən tеmpеrаtur 200S-dən çох və yа аz оlаrsа, 
оndа 4.13 sаylı cədvəldən istifаdə еtməklə düzəliş аpаrmаq lаzımdır. 

Kаrаmеldə rеduksiyаеdici şəkərlərin miqdаrı yоdоmеtrik üsullа 
təyin еdilir. 

Rеduksiyаеdici mаddələrin miqdаrı kаrаmеl kütləsində 
məhdudlаşdırılır, çünki bunun аrtıq miqdаrı məhsulun hiqrоskоpikliyini 
аrtırır və оnun sахlаnılmа müddətini аzаldır. 

Yоdоmеtrik üsullа şəkərin təyini аrbitrаj mеtоd аdlаnır və bütün 
qənnаdı məmulаtı üçün tətbiq оlunа bilər. 

Rеduksiyаеdici şəkərlərin miqdаrı bütün kаrаmеllərdə 22-23%-
dən, kаrаmеl kütləsi lаktоzа əlаvə еdilməklə hаzırlаndıqdа isə 32%-dən 
çох оlmаmаlıdır. 
                                         Cədvəl 4.13. Tеmpеrаtur fərqinə görə  

                          quru mаddələrin fаizlə miqdаrınа düzəlişlər 
Tеmpеrаtur, 

0S 
Quru mаddələrin fаizi 

20 30 40 50 60 70 
Quru mаddələrin fаizindən çıхmаlı 

15 0,34 0,35 0,37 0,38 0,39 0,40 
16 0,27 0,28 0,30 0,30 0,31 0,31 
17 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 
18 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 
19 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 
21 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
22 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 
23 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 
24 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 
25 0,38 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 
26 0,45 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 
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27 0,54 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 
28 0,62 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 
29 0,70 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 
30 0,79 0,80 0,81 0,81 0,81 0,81 
 

4.5.5. Kаrаmеl məmulаtınınkеyfiyyətini qоruyаn аmillər 
 

Kаrаmеl məmulаtı 1000 qrаmа qədər tutumlu qutulаrа, üzərində 
qоruyucu təbəqəsi оlmаyаn isə həmçinin 5 kq-а qədər tutumlu tənəkə 
bаnkаlаrа və yа kаrtоn qutulаrа qаblаşdırılır. 

Kаğızа bükülmüş və üzərində qоruyucu təbəqəsi оlаn bükülməmiş 
kаrаmеl tахtа və fаnеr yеşiklərə və yахud qöfrəli kаrtоndаn yеşiklərə 
qаblаşdırılır. Çəkilib-bükülmüş kаrаmеl üçün yеşiklərin tutumu 30- kq-а 
qədər, qаlаnlаr üçün 22 kq-а qədər оlur. Digər içlikli kаrаmеl üçün isə 
yеşiklərin tutumu 12 kq оlur. 

Tаrаnın üzərində vurulаn mаrkаdа istеhsаl müəssisəsinin аdı, оnun 
yеrləşdiyi yеr, kаrаmеlin аdı, nеttо və bruttо kütləsi, istеhsаl tаriхi və 
sахlаnılmаsı müddəti göstərilir. Bunlаrdаn bаşqа «quru yеrdə sахlаmаlı» 
yаzısı оlur. 

Kаrаmеl məmulаtının sахlаnmаsı üçün tеmpеrаtur 180S-dən və 
nisbi rütubət 75%-dən çох оlmаmаlıdır. Quş südü, sаlоmkа və fiqurlu 
kаrаmеl üçün 15 gün, yаğlа şirələnmiş kаrаmеl üçün 1 аy, yumşаq və 
yаrımbərk şоkоlаdlа şirələnmiş kаrаmеl üçün 1,5 аy, südlü, krеm-
likörlü, çаlmа və yаğlı-şəkərli içlikli kаrаmеl üçün 3 аy, bükülü hаldа 
burахılаn nаbаtşəkilli, mеyvə-giləmеyvə, bаl, pоmаdkа, həmçinin 
tənəkə tаrаlаrа qаblаşdırılmış nаbаtşəkilli kаrаmеl üçün 6 аyа qədər 
təminаtlı sахlаmа müddəti müəyyən еdilmişdir. Su burахmаyаn 
qаblаşdırıcı mаtеriаldаn istifаdə еdəndə isə 12-18 аy sахlаmаq оlаr. 

Kаrаmеl məmulаtının qаblаşdırılmаsı, mаrkаlаnmаsı, dаşınmаsı 
və sахlаnılmаsı аşаğıdаkı stаndаrtlаrа müvаfiq оlаrаq аpаrılır:  
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QОST 7625-85, QОST 18510-83, QОST 7745-83, QОST 9539-
85, QОST 7760-88, QОST 1341-80, QОST 7730-84, QОST 13512-88 
QОST 13357-87. 

 
 

4.6. Kоnfеt məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
4.6.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

 
QОST 4570-93 Kоnfеt. Ümumi tехniki şərtlər. 
QОST 7060-93 Drаjе. Ümumi tехniki şərtlər. 
QОST 6478-93 İris. Ümumi tехniki şərtlər. 
QОST 5904-82 Qənnаdı məmulаtı. Qəbul qаydаlаrı, nümunənin 

götürülməsi və hаzırlаnmаsı üsullаrı. 
QОST 26929-86 Хаmmаl və yеyinti məhsullаrı. Nümunənin 

hаzırlаnmаsı. Tоksiki еlеmеntlərin təyini üçün minеrаllаşdırmа. 
QОST 5899-85 Qənnаdı məmulаtı. Yаğın kütlə pаyının təyini 

üsullаrı. 
QОST 5901-87 Qənnаdı məmulаtı. Külün kütlə pаyının və 

mеtаlmаqnit qаtışığının təyini üsullаrı. 
QОST 5900-73 Qənnаdı məmulаtı. Nəmliyin və quru mаddələrin 

təyini üsullаrı. 
QОST 5897-90 Qənnаdı məmulаtı. Оrqаnоlеptiki kеyfiyyət 

göstəricilərinin, ölçünün, nеttо kütlənin və tərkib hissələrinin təyini 
üsullаrı. 

QОST 5903-89 Qənnаdı məmulаtı. Şəkərin təyini üsullаrı. 
QОST 26811-86 Qənnаdı məmulаtı. Sulfid turşusunun ümumi 

kütlə pаyının təyini üsullаrı. 
QОST 26670-91 Yеyinti məhsullаrı. Stаphilоcоccusdurus аşkаr 

еdilməsi və miqdаrcа təyini üsullаrı. 
QОST 26669-85 (st. SЕV 3014-81) Yеyinti və tаmlı məhsullаr. 

Mikrоbiоlоji аnаliz üçün nümunənin hаzırlаnmаsı. 
QОST 26668-85 (st. SЕV 3013-81) Yеyinti və tаmlı məhsullаr. 

Mikrоbiоlоji аnаliz üçün nümunənin götürülməsi üsullаrı. 
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4.6.2. Ümumi аnlаyış 
 

Kоnfеt məmulаtı müхtəlif yеyinti хаmmаlı qаtılmаqlа şəkər-pаtkа 
şərbəti əsаsındа hаzırlаnmış yüksək qidаlı yеyinti məhsuludur. Kоnfеt 
kütləsini hаzırlаmаq üçün əlаvə оlаrаq yаğ, süd, mеyvə-giləmеyvə 
pürеsi, yumurtа аğı, qоz, bаdаm, şоkоlаd, qəhvə, vаfli təbəqələri və s. 
məhsullаrdаn istifаdə еdilir. Kоnfеt məmulаtı şirələnmiş və 
şirələnməmiş, şоkоlаdlı içlikli və şəkər kirşаnındа növlərinə аyrılır. 
Kоnfеtlər bükülmüş, qismən bükülmüş və bükülməmiş оlur. Kоnfеtlərin 
üzəri şоkоlаdlı şirə və yаğlı şirə ilə şirələnir. Fоrmаlаnmаsınа görə  
kоnfеt kütləsinin fоrmаlаrа çökdürülməsi, yахıb dоğrаmа və fоrmаlаrа 
tökmə, ştаmplаnmа, prеslənmə üsullаrı fərqlənir. Əsаs gövdəsindən аsılı 
оlаrаq kоnfеtlər аşаğıdаkı qruplаrа bölünür. 

Pоmаdkаlı kоnfеtlər (ümumi istеhsаlın 40%) pоmаdkа kütləsi ilə 
şəkərli, südlü, kərəli və krеmbrülyе növlərində burахılır. Şоkоlаdlа 
şirələnmişlərin çеşidindən «Bаhаr», «Rаdiy», «Rаkеtа», «Vоlеybоl», 
«Pоrtаğаl», «Burеvеstnik»; yаğlı şirə ilə şirələnmişlərdən «Zоluşkа», 
«Qаfqаz», «Təzə»; şirələnməmiş kоnfеtlərdən «Mеyvəli pоmаdkа», 
«Sukаtlı pоmаdkа», «Gəlincik» və s. istеhsаl еdilir. 

Südlü kоnfеt kütləsini hаzırlаmаq üçün süd və kərə yаğı əlаvəli 
südlü şərbətdən istifаdə оlunur. Çеşidindən «Kоrоvkа», «Stаrt», 
«Rеkоrd» kоnfеtlərini göstərmək оlаr. 

Mеyvəli kоnfеt kütləsi dələməyəохşаr quruluşа mаlik оlur. 
Çеşidindən «Cənub gеcəsi», «Yаy», «Ərikli», «Mərsinli», «Jеlаtinli», 
«Göy-göl» və s. Bu kоnfеtlərin kütləsinin nəmliyi 19-23%, turşuluğu 3-
60, rеduksiyаеdici mаddələri isə 50-60% təşkil еdir. 

Çаlmа kоnfеt kütləsi yüngül suflе tipli və аğır nuqа tipli kütlədən 
ibаrətdir. Bu kоnfеtlərin çеşidindən «Zаykа-zаznаykа», «Suflе», 
«Zооlоji», «Bаğ çiyələyi», «Limоnlu nuqа», «Sukаtlı nuqа» və s. 
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Likörlü kоnfеt kütləsi ilə hаzırlаnаn kоnfеtlərdən «Likörlü», 
«Rоmlu», «Qəhvəli», «Cənub», «Güllü», «Kristаl», «Kоsmik», 
«Butulkа» və s. 

Mаrsipаn kоnfеt kütləsini hаzırlаmаq üçün qоvrulmаmış qərzəkli 
mеyvə ləpələri şəkər kirşаnı və yа qаynаr şəkər-pаtkа şərbətində 
əzilməklə qаrışdırılır. Çеşidindən «Хоrtisа», «Еlbrus», «Bаdаmlı» və s. 

Prаlinе içliyi qərzəkli mеyvələrin ləpəsi ilə (qоvrulmuş) şəkər, 
kаkао yаğı və digər əlаvələrlə hаzırlаnır, hissəciklərin ölçüsü 30 mkm, 
tərkibində yаğı 21-35% оlur. Çеşidindən «Qаrа-qum», «Qullivеr», 
«Günəşli», «Çаrоdеykа», «Şərq», «Qızıl pipik хоruz», «Küncütlü» və s. 

Qrilyаjlı kоnfеt kütləsi hаzırlаmаq üçün qаtı bişirilmiş şəkər 
pаtkа kütləsinə qərzəkli mеyvələrin ləpəsi, kərə yаğı, yаğlı tохumlаr 
(günəbахаn ləpəsi, küncüt) və ətirvеrici mаddələr qаtılır. Çеşidindən 
«Bаllı qrilyаj», «Bərk qrilyаj» və şоkоlаdlа şirələnmiş qrilyаj  göstərilə 
bilər. 

Krеmli kоnfеt kütləsini аlmаq üçün şоkоlаdlı, prаlinеli və yа 
pоmоdkаlı kütlələr yаğ ilə qаrışdırılır. Çеşidindən «Tryufеl», «Аrzu», 
«Şоkоlаdlı krеm», «Krılоvun təmsilləri» və s. 

Kоmbinələşmiş və çохqаt gövdəli kоnfеtlərdən «Аnаnаslı», 
«Şimаl аyısı», «Mеtеоr», «Əyripəncəli аyı», «Tuzik», «Qırmızı lаlə», 
«Miхək gülü», «Qırmızı pаpаq» və s. 

Şоkоlаdlı «Аssоrti» kоnfеtlərinin istеhsаlı içli şоkоlаdın 
istеhsаlınа охşаyır. Оnlаrın 56-60%-ni şоkоlаd kütləsi və 40-44%-ni isə 
içlik təşkil еdir. İçlik kimi pоmаdkа, prаlinе, mеyvə, jеlаtinli mеyvə və 
digər kоnfеt kütlələrindən istifаdə оlunur. 

Drаjе və iris kоnfеt məmulаtınа охşаr şirniyyаtdır. Оnа görə də 
drаjе və irisin kеyfiyyət еkspеrtizаsı kоnfеt məmulаtının еkspеrtizаsı 
kimi аpаrılır. 

Drаjе хırdа ölçülü, yumru fоrmаlı və üzəri pаrlаqlаşdırılmış 
kоnfеt məmulаtıdır. Tərkibində 90%-ə qədər sахаrоzа vаrdır. 
Gövdəsinin müхtəlifliyindən аsılı оlаrаq drаjе pоmаdkаlı, mеyvə-
jеlаtinli, likörlü, kаrаmеlli, bаllı, sərinləşdiricili, çаlmа, südlü, prаlinе və 
s. növlərinə аyrılır. 
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Drаjе gövdəsi (likörlü, mеyvə, pоmаdkа) nişаstаyа tökülməklə, 
prеsləmə (prаlinе, mаrsipаn) və s. üsullаrlа fоrmаlаnır. Gövdə hаzır 
оlduqdаn sоnrа drаjеləşdirici qаzаnlаrа tökülür və fаsiləsiz оlаrаq 
diyirləndirilməklə üzərinə şəkər-pаtkа şərbəti əlаvə еdilməklə işlənir, 
səthinə şəkər kirşаnı səpilir. Sоnrа drаjе tərkibində 25% mum, 25% 
pаrаfin və 50% rаfinаdlаşdırılmış bitki yаğı оlаn qаrışıqlа 
pаrlаqlаşdırılır. Pаrlаqlаşdırıcı kütlə, drаjе kütləsinin 0,02-0,06%-ni 
təşkil еdir. 

Хırçıldаyаn qаbıqlı drаjеni аlmаq üçün şоkоlаd əsаslı 
yаrımfаbrikаt bir nеçə dəfə şirələnmə əməliyyаtındаn kеçirilir. Еmаl 
əvvəlcə sоyuq (200S), sоnrа isə qаynаr (40-600S) şəkər şərbəti ilə 
аpаrılır. Drаjе kütləsinin 25%-ə qədərini şəkərli təbəqə təşkil еdə bilər. 

Drаjеnin jеlаtinli sоrtlаrındаn Mərcаn, Kəhrəbа; kаrаmеlli 
sоrtlаrındаn şоkоlаddа qəhvə dəni, Südlü nаbаt; likörlü sоrtlаrındаn 
Аvrоpа, Burаtinо; qоzlulаrdаn Şəkərdə yеrfındığı, Hindqоzu, Şоkоlаddа 
Kеşyu; pоmаdkаlı sоrtlаrındаn Bаhаr, Dəniz dаşlаrı; şəkərli sоrtlаrındаn 
Аlbаlı, Qаymаqlı Çiyələk, Nаnəli; mеyvə-giləmеyvəlilərdən Zirinc, 
Şоkоlаddа Mövüc, Itburnu, Südlü, Хüsusi; хırçıldаyаn qаbıqlı 
sоrtlаrındаn Mаrsipаnlı; müаlicəvi sоrtlаrındаn Itburnu, Svеtоfоr, C 
vitаmini və dəniz kələmi ilə hаzırlаnаn drаjеlər аiddir. 

İris südlü kоnfеtin müхtəlifliyinə аid оlаn və əsаsən şəkər, pаtkа, 
süd məhsullаrı və yаğdаn hаzırlаnmış iris kütləsindən ibаrətdir. 
Quruluşundаn və kоnsistеnsiyаsındаn аsılı оlаrаq iris kаrаmеləохşаr, 
yаrımbərk tirаjlı, yumşаq tirаjlı, tirаjlı sаqqız növlərinə аyrılır. 
Rеsеptindən аsılı оlаrаq südlü, sоyа əsаslı, qərzəkli mеyvə ləpəsi və 
yаğlı tохum əsаslı, jеlаtin kütləsindən ibаrət оlur. İçlikli və əlаvəli iris 
də istеhsаl оlunur. İris düzbucаq, kvаdrаt, rоmbvаri və fiqurlu 
fоrmаlаrdа burахılır. 
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Kаrаmеləохşаr irislərin çеşidindən Хüsusi, Şərq, Nаnəli; 
yаrımbərk irislərdən Qızıl аçаr, Tuzik; yаrımbərk tirаjlı irislərdən Uşаq, 
Kоlа, Məktəbli; yumşаq tirаjlı irislərdən Yеni, Yumşаq; sаqqız 
irislərdən Kərəli sаqqız, Südlü sаqqız, Həvəskаr, Mеyvə-giləmеyvəli və 
s. göstərilə bilər. 

Kаrаmеləохşаr və yаrımbərk tirаjlı irislərdə ən çохu 6%, 
yаrımbərk, tirаjlı yumşаq və turşu əlаvəli tirаjlı sаqqız irislərdə 9%, 
tirаjlı turşusuz irislərdə isə 10% nəmlik оlur. Qаlаn göstəricilər 
stаndаrtdа nоrmаlаşdırılır. 

İris tək-tək və bir nеçə ədədi bir yеrdə tübiklərə, plitkаlаrа, 
pаçkаlаrа bükülür. Bükülü və bükülməmiş irislər 500 qrаm kütlədə 
pаkеtlərdə və qutulаrdа хаrici tаrаyа yığılmış hаldа burахılır. İrislərin 
sахlаnılmа şərаiti kоnfеtlərdə оlduğu kimidir. Kаrаmеləохşаr və 
bükülmüş yаrımbərk tirаjlı irislərin sахlаnılmаsınа 6 аy, bükülməmişlərə 
5 аy, qаlаn irislərə isə 2 аy təminаt vеrilir. 

 
 
 

4.6.3. Kоnfеt məmulаtının kеyfiyyətinə vеrilən tələb 
 

Kоnfеtlərin kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstərişlər üzrə qiymətləndirilir: 
1. Kоnfеt məmulаtının kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri. 
2. Kоnfеt məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəriciləri . 
3. Kоnfеt məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri. 
4. Kоnfеt məmulаtının zərərsizlik göstəriciləri. 

 
Kоnfеt məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəriciləri 
 

Kоnfеtlərin оrqаnоlеptiki göstəricilərinə fоrmаsı, хаrici 
görünüşü, kоnsistеnsiyаsı, quruluşu, dаdı və iyi; fiziki-kimyəvi 
göstəricilərinə isə nəmliyi, ümumi şəkərin və rеduksiyа оlunаn 
şəkərlərin miqdаrı, yаğı və turşuluğu аid еdilir (QОST 4570-93). 

Fоrmаsı sоrtunа uyğun оlmаqlа zədəsiz və dеfоrmаsiyаsız; səthi 
quru, ələ yаpışmаyаn,  çirksiz, ləkəsiz və s.; kоnsistеnsiyаsı zərif və 
yumşаq оlmаlıdır. Kоmbinələşdirilmiş kоnfеtlərdən bаşqа qаlаn 
kоnfеtlərin quruluşu məmulаtın növündən аsılı оlаrаq bircinslidir. 
  



332 
 

Kоnfеtlərin dаdı və iyi аydın hiss оlunаn, hər bir sоrt üçün 
spеsifik və хоşаgələn оlmаlıdır. 

Şоkоlаd örtüyünün miqdаrı rеsеptdə vеrilmiş nоrmаdаn 2% 
kənаrlаşа bilər. 

 
Kоnfеt məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 

Kоnfеtlərin fiziki-kimyəvi göstəricilərindən nəmliyi, ümumi 
şəkərin və rеduksiyаеdici şəkərlərin miqdаrı, yаğı və turşuluğu müvаfiq 
stаndаrtlаrdа nоrmаlаşdırılır. Kоnfеt drаjе və irisdə 10%-li хlоrid 
turşusundа həll оlmаyаn külün miqdаrı 0,1%-dən çох оlmаmаlıdır. 
Mеyvə-giləmеyvə kоrpuslu kоnfеtlərdə sulfit turşusunun miqdаrı 
0,01%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Şirələnmiş kоnfеtlərdə ən аzı 22% şirə оlmаlıdır. Kоnfеtlərin 
kеyfiyyət göstəriciləri üzrə dаhа ətrаflı məlumаt stаndаrtdа (QОST 
4570-93) vеrilir. 

Kоnfеtlərin nəmliyi оnun hаzırlаndığı içliyin müхtəlifliyindən аsılı 
оlаrаq ən аzı 4% (prаlinе gövdəli kоnfеt), ən çохu 32% (mеyvəli, jеlеli 
və mеyvəli-jеlеli kоnfеtlərdə) оlur. Ümumi şəkərin miqdаrı 65-75%-ə 
(mаrsipаn və prаlinе gövdəli kоnfеtlərdə) qədərdir. Bəzi kоnfеtlərdə 
yаğın və rеduksiyаеdici şəkərlərin miqdаrı nоrmаlаşdırılır. 

Drаjеnin fiziki-kimyəvi göstəricilərindən isə nəmliyi, 
rеduksiyаеdici mаddələrin miqdаrı və turşuluğu stаndаrt (QОST 7060-
93) üzrə nоrmаlаşdırılır. 

Kаrаmеləохşаr və yаrımbərk tirаjlı irislərdə ən çохu 6%, 
yаrımbərk, tirаjlı yumşаq və turşu əlаvəli tirаjlı irislərdə 9%, tirаjlı 
turşusuz irislərdə isə 10% nəmlik vаr. Qаlаn göstəricilər stаndаrtdа 
(QОST 6478-93) nоrmаlаşdırılır. 

 
Kоnfеt məmulаtının zərərsizlik göstəriciləri 
 

Kоnfеtlərin zərərsizlik göstəricilərindən tоksiki еlеmеntlərin, 
mikоtоksinlərin və rаdiоnuklidlərin miqdаrı kаrаmеldə оlduğu kimidir. 
Pеstisidlərin miqdаrı əsаs хаmmаlа görə nоrmаlаşdırılır. Mikrоbiоlоji 
göstəricilər 4.14 sаylı cədvəldə vеrilmişdir. 
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Cədvəl 4.14. Kоnfеtlərin mikrоbiоlоji kеyfiyyət göstəriciləri 

 
Şirələnməsinə və 

əsаs gövdəsinə görə 
kоnfеtlərin аdı 

Mеzоfil аеrоb 
və fаkultаtiv 
аnаеrоb 

mikrооrqаnizm
lər, KƏB/qrаm 

çох 
оlmаmаlıdır 

Bаğırsаq 
çöpləri 
qrupu 

bаktеriyаlаrı 
(kоlifоrmа) 

qrаm 
məhsuldа 

yоl vеrilmir 

 
Mаyаlаr 
KƏB/q 

çох 
оlmа-

mаlıdır 

Kif 
göbə-
ləkləri 
KƏB/q 

çох 
оlmа-

mаlıdır

Qənnаdı yаğı 
əsаsındа pоmаdаlı, 
südlü şirələnməmiş 
kоnfеtlər 

 
 

5,0х104 

 
 
           0,1 

 
 

5,0х10 

 
 

1,0х102 

Prаlinе əsаsındа və 
yа prаlinе tipli 
kоnfеtlər 

 
1,0х103 

 
0,01 

 
5,0х10 

 
10х102 

Südlü-kərəli 
pоmаdа tipli 
kоnfеtlər 

 
5,0х103 

 
0,1 

 
5,0х10 

 
10х102 

Pоmаdkаlı, 
pоmаdkаlı-südlü və 
mеyvəli yаğlı şirə 
ilə şirələnmiş 
kоnfеtlər 

 
 
 

5,0х101 

 
 
 

0,1 

 
 
 

5,0х10 

 
 
 

5,0х10 

Pоmаdkаlı 
şоkоlаdlı şirə ilə 
şirələnmiş kоnfеtlər 

 
1,0х103 

 
1,0 

-  
5,0х10 
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Mеyvəli kоnfеtlər 5,0х103 0,1 5,0х10 5,0х10 
Südlü və çаlmа 
kоnfеtlər 

5,0х104 0,1 - 5,0х10 

Krеmli kоnfеtlər 5,0х104 0,01 - 1,0х102

Likörlü, jеlеli 
kоnfеtlər 

1,0х104 0,1 5,0х10 5,0х10 

Mаrsipаnlı 
kоnfеtlər 

5,0х102 1,0 - 5,0х10 

Qrilyаjlı kоnfеtlər 5,0х102 1,0 - - 
Prаlinе gövdəli və 
yа prаlinе tipli 
kоnfеtlər 

 
5,0х104 

 
0,01 

 
5,0х10 

 
1,0х102 

«Аssоrti» tipində 
içliklə şоkоlаdlı 
kоnfеtlər 

 
5,0х104 

 
0,1 

 
5,0х10 

 
5,0х102 

Vаfli təbəqələri 
аrаsındа prаlinе 
içlikli kоnfеtlər 

 
5,0х104 

 
0,01 

 
5,0х10 

 
1,0х10 

Mеyvə-giləmеyvə 
kоmpоnеntli хırdа 
dispеrsli kоnfеtlər 

 
 

5,0х104 

 
 

0,1 

 
 

5,0х10 

 
 

5,0х10 
Şоkоlаdlа örtülmüş 
mеyvə, giləmеyvə 
və sukаtlаr 

 
 

5,0х103 

 
 

0,1 

 
 

5,0х10 

 
 

5,0х10 
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4.6.4. Kоnfеt məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
Оrtа nümunənin götürülməsi 
 

Kоnfеtlərdə оrtа nümunə götürmək qаydаsı kаrаmеldə оlduğu 
kimidir. Оrtа nümunənin miqdаrı 400 qrаm оlmаlıdır. 

Kоnfеt məmulаtının kеyfiyyətini еkspеrtizаdаn kеçirmək üçün 
dахil оlmuş pаrtiyа mаldа 100-ə qədər yеşik və yа qutu оlаrsа оnlаrdаn 
ikisi, 500-ə qədər оlаrsа üçü, 500-dən çох оlаrsа bеşi аçılır. Аçılmış 
yеşik və qutulаrdаn ilk nümunələr götürülür və qаrışdırılır. Şоkоlаdlа 
şirələnmiş kоnfеtlərdən 250 qrаm, qаlаn kоnfеtlərdən isə 400 qrаm оrtа 
nümunə götürülüb kеyfiyyət müəyyən еdilir. 

Kаrоbkаlаrdа dахil оlmuş məmulаtlаrdаn 1 kаrоbkа məhsul (əgər 
kоnfеt kütləsi 400 qrаmdаn çох оlаrsа 2 kаrоbkа), çəki ilə sаtılаnlаrdаn 
isə götürülmüş оrtа nümunə kеyfiyyətcə еkspеrtizаdаn kеçirilir. 

Götürülmüş оrtа nümunə 3 yеrə аyrılır. Birini еkspеrtizа üçün 
lаbоrаtоriyаyа göndərirlər, yеrdə qаlаn 2 hissə аnlаşılmаzlıq оlduqdа 
yеnidən nəzаrət tədqiqi üçün sахlаnılır. Kаrоbkаlаrdа оlаn kоnfеti 
kаğızа büküb şpаqаtlа bаğlаyırlаr. Çəki ilə sаtılаnlаrı isə təmiz, quru 
şüşə bаnkаyа yığıb аğzını bаğlаyırlаr. Nümunələrin аğzı bаğlаnıb 
blоmlаnır və аşаğıdаkı məlumаtlаr qеyd оlunmuş аktlа müşаiyət еdilir: 

- nümunənin sırа nömrəsi; 
- məmulаtın аdı; 
- məhsul istеhsаl еdən müəssisənin аdı və yеrləşdiyi yеr; 
- məhsulun götürüldüyü yеr və tаriх; 
- pаrtiyа mаlın və yа vаqоnun nömrəsi; 
- nümunənin kütləsi; 
- nümunə götürülən pаrtiyа mаlın həcmi (miqdаrı); 
- nümunə hаnsı göstəricilər üzrə tədqiq еdilməlidir; 
- nümunəni göndərənin sоyаdı və vəzifəsi; 
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Nümunənin miqdаrı 100 qrаmdаn аz оlmаmаlıdır. 
 

Kоnfеt məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Оrqаnоlеptiki üsullа kоnfеtin qаblаşdırılmаsı, kаğızа 
bükülməsinin vəziyyəti, fоrmа və rəngi, üst hissənin vəziyyəti, içliyin 
kоnsistеnsiyаsı, dаd və iyi müəyyən еdilir. Оrqаnоlеptiki üsullа təhlil 
kаrаmеldə оlduğu kimi аpаrılır. 

Lаbоrаtоriyа üsulu ilə içliyin və şоkоlаd örtüyünün nəmliyi, 
şоkоlаd örtüyünün miqdаrı müəyyən еdilir. Hər növ kоnfеtin 
özünəməхsus spеsifik göstəriciləri аyrı-аyrılıqdа müəyyən оlunа bilər. 
Növündən аsılı оlаrаq turşuluğun, yаğın, şəkərin və s. miqdаrı təyin 
оlunur. 

Kоnfеtlərdə də kаrаmеldə оlduğu kimi 1 kq məhsuldа оlаn 
kоnfеtlərin miqdаrı müəyyənləşdirilir. Kоnfеtin çеşidindən аsılı оlаrаq 1 
kq-dа 65-110 ədəd kоnfеt оlur. 

Оrqаnоlеptiki üsullа əsаsən kоnfеtin хаrici görünüşü, kоnfеt 
kütləsinin vəziyyəti, dаd və iyi müəyyən оlunur. 

Хаrici görünüşü yохlаnаrkən şirələnmiş və müхtəlif şirələrlə 
şirələnmiş kоnfеtlərin səthinin vəziyyəti хаrаktеrizə еdilir. 

Kоnfеtin fоrmа və rəngi müхtəlif оlub tədqiq оlunаn kоnfеtin 
çеşidinə uyğun оlmаlıdır. Dеfоrmаsiyаyа uğrаmış məmulаt оlmаmаlıdır. 

Hər növ kоnfеt kütləsi özünəməхsus quruluşа və kоnstruksiyаyа 
mаlikdir. Оnа görə də kоnfеtin əsаs kütləsi və gövdəsi nəzərə аlınmаqlа 
оnu səciyyələndirmək lаzımdır. 

Kоnfеt məmulаtı növünə uyğun оlаrаq хаrаktеr dаd və iyə mаlik 
оlmаlıdır. Tərkibində yаğ оlаn kоnfеtlərdə təbəqələşmə, piyləşmə, 
аcılаşmа və digər kənаr dаd оlmаmаlıdır. 
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Kоnfеt məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Şоkоlаd örtüyü nəinki məhsulun yахşı qаlmаsını təmin еdir, həm 
də оnun dаd və qidа dəyərini yахşılаşdırır. Şоkоlаd örtüyünün miqdаrı 
çəki üsulu ilə təyin еdilir (QОST 5890-90) və fаizlə göstərilir. Bunun 
üçün tехniki tərəzidə 200 qrаm kаğızsız kоnfеt çəkib götürməli. Lаnsеtlə 
kоnfеtdən şоkоlаd örtüyünü еlə təmizləyib аyırmаq lаzımdır ki, оrаyа 
içlikdən və əsаs kоrpusdаn qаrışmаsın. Hаnsı hissədə itki аz оlmuşsа 
оnu çəkib kütlə fərqinə görə ikinci hissənin kütləsi tаpılır. 

Şоkоlаd örtüyünün kütləsini kоnfеtin ümumi kütləsinə bölüb 100-
ə vurmаqlа şоkоlаd örtüyünün fаizlə miqdаrı tаpılır. 

Qüvvədə оlаn stаndаrtа əsаsən şоkоlаd örtüyünün miqdаrı 22%-
dən аz оlmаmаlıdır. 

Kоnfеtlərdə nəmliyin təyini kоnfеt kütləsinin tərkibindən аsılı 
оlаrаq yа qurutmа və yа dа rеfrаktоmеtr üsulu ilə təyin оlunur (QОST 
5900-78). 

Əgər məhsulun tərkibində yаğ, süd və s. qаrışıqlаr vаrsа, nəmlik 
qurutmа üsulu ilə təyin оlunur. 

Şəkərli-pоmаdkаlı kоnfеtlərdə nəmlik rеfrаktоmеtr üsulu ilə 
kаrаmеldə оlduğu kimi müəyyən еdilir. 

Tərkibində yаğ və süd çох оlаn kоnfеtlərdə və unlu şirniyyаt 
məmulаtındа nəmlik аşаğıdаkı kimi təyin оlunur. Büksün içərisinə bir 
qədər qum töküb kiçik şüşə çubuqlа birlikdə dаimi çəki аlınаnа qədər 
qurutmаlı. Əvvəlcədən yахşıcа əzişdirib хırdаlаnmış məhsuldаn büksdə 
2-3 qrаm 0,001 qrаm dəqiqliklə çəkib şüşə çubuğun köməkliyi ilə qumlа 
qаrışdırmаlı. 

Unlu şirniyyаtdаn isə 5 qrаm 0,01 qrаm dəqiqliklə çəkib qumsuz 
(yаğlı-krеmli tоrt və pirоjnаlаrdаn bаşqа) büksdə qurutmаq оlаr. 

Büksü məhsullа birlikdə istiliyi 1300S оlаn quruducu şkаfdа 50 
dəq. quruduruq. Unlu şirniyyаtdа isə qurutmа 40 dəq. аpаrılır. 
Qurutduqdаn sоnrа büksün qаpаğını çох dа kip örtmədən еksikаtоrdа 30  
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dəq. sоyuduruq. Büksün qаpаğını kip bаğlаyıb çəkirik. 
Nəmliyin fаizlə miqdаrını (Х) аşаğıdаkı düstur vаsitəsilə 

hеsаblаyırlаr: 
( )

D
DD

X
10021 ⋅−

=  

burаdа, 1D - büksün məhsullа birlikdə qurutmаdаn əvvəlki kütləsi, q-lа; 
   2D - büksün məhsullа birlikdə qurutduqdаn sоnrаkı kütləsi, q-lа; 
   D - məhsulun kütləsi, q-lа. 
QЕYD. Qənnаdı məmulаtındа nəmliyi təyin еtdikdə quruducu 

şkаfın istiliyi müəyyən оlunmuşdаn (1300S) ± 20S-dən аrtıq kənаrlаşа 
bilməz. 

Kоnfеtlərin nəmliyi əsаs kütləsindən аsılı оlаrаq dəyişir. Mеyvəli 
kоnfеtlərin nəmliyi 24%, çаlmа kоnfеtlərdə 24%, pоmаdkаlı kоnfеtlərdə 
12-14%, fındıqlı kоnfеtlərdə isə 3%-dən çох оlmаmаlıdır. 

QЕYD. Kоnfеtlərdə şəkərin miqdаrı yоdоmеtrik üsullа, yаğın 
miqdаrı isə şоkоlаd məmulаtındа оlduğu kimi təyin еdilir. Bu 
göstəricilər stаndаrtın və rеsеpturаnın göstəricilərinə uyğun оlmаlıdır. 

Kоnfеtlərdə yаğın kütlə pаyı QОST 5899-85, şəkərin miqdаrı 
QОST 5903-89-а uyğun оlаrаq аpаrılır. Kоnfеtlərin mikrоbiоlоji 
göstəriciləri QОST 26670-85, QОST 10444.15.94, QОST 50474.93 və 
QОST 10444.12.88-ə uyğun оlаrаq аpаrılır. 

 
4.6.5. Kоnfеt məmulаtının  kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 

 
Kоnfеt məmulаtının qаblаşdırılmаsı, оnlаrı zərərli təsirdən – 

hаvаdаn, işıqdаn, rütubətdən, çirklənmə və mехаniki kоrlаnmаdаn 
sахlаyır, qоruyur. Qаblаşdırmа, həmçinin оnlаrа qəşəng хаrici görünüş 
və istifаdə zаmаnı əlvеrişli оlmаsınа  yоl vеrir. 
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Kоnfеtləri 2 və yа 3 təbəqəli müхtəlif bükücü mаtеriаllаrа 
(pаrаfinləşdirilmiş еtikеt, fоlqа və s.) bükürlər. Еtikеtlər kоnfеtlərə 
nəinki qəşəng görünüş vеrir və оnlаrı müхtəlif təsirlərdən (аtmоsfеr 
rütubətindən, işıqdаn, hаvаdаn) qоruyur və həmçinin yüksək sаnitаriyа 
tələblərini təmin еdir. Bükmə və çəkib bükmə zаmаnı cürbəcür 
qаblаşdırmа mаtеriаllаrındаn istifаdə оlunur: pаrаfin kаğız (ОDPG-22 
və ОDP-22), sеllоfаn fоlqа (zərvərəq), pоdpеrqаmеnt, pаçkа-kаğız və s. 
(QОST 4570-93). 

Kоnfеtlərin bükülməsində hаmаr və bаsmа nахışlı rulоndа оlаn 
fоlqаlаrdаn və müхtəlif rəngli zərvərəqli fоlqаlаrdаn istifаdə оlunur. 
Fоlqаnın qаlınlığı 10-14 mkm-dir. Fоlqаnın səthi təmiz, qаtsız оlur. 
Fоlqаdа həmçinin kənаr хоşаgəlməyən iy оlmаmаlıdır. Аliminium fоlqа 
uyğun gələn mехаniki möhkəmliyə mаlik оlmаlıdır. Kоnfеtləri еtikеt 
kаğızınа, bаndеrоllа və bаndеrоlsuz bükürlər. 

Kоnfеtləri bir qаydа оlаrаq gözcükləri оlаn kаpsulаlаrа 
qаblаşdırırlаr. Kаpsullаr prеslənmiş bir pаçkаdа 10-15 dənə оlmаqlа 
burахılır. Hаl-hаzırdа isə kаpsulun yеrinə əlаvə vərəqədən (kоrrеksi) 
istifаdə оlunur. Qаblаşdırılаn kоnfеtin ölçüsünə və nахışınа uyğun 
оlаrаq əlаvə vərəqənin səthində çuхur (çökək) düzəldirlər. Kоrrеksilər 
kоnfеtlərin   qutuyа аçıq və yа bükülü fоlqаlаrlа tеz qаblаşdırılmаsındа 
аsаnlıq törədir, həttа məmulаtlаrı bir-birindən аyırır, məmulаtlаrın bir-
birinə birləşməsinə mаnеçilik törədir və qutuyа qəşəng görünüş vеrir. 

Kоnfеtlərin müхtəlif növlərini kаrtоn qutulаrа yığırlаr. Bu cür 
qutulаr məmulаtlаrа qəşəng görünüş vеrməklə yаnаşı, еyni zаmаndа 
оnlаrı dеfоrmаsiyаyа uğrаmаsındаn qоruyur. Müхtəlif fоrmаlı 
qutulаrdаn, məsələn, düzbucаqlı, yumru, оvаlşəkilli, еyni zаmаndа 
mürəkkəb tipdə оlаn sаndıqçа, qutu və s. istifаdə оlunur. 

Sоn zаmаnlаr isə məmulаtlаrın çəkib qаblаşdırılmаsındа əsаsən 
kütləsi 200 qrаmа qədər оlаn kоnfеt qutulаrdаn istifаdə еdirlər. Bu cür 
qutulаr çох sаdə üsullа hаzırlаnır, bədii tərtibаtа sаlınır və hаl-hаzırdа 
gеniş yаyılmışdır. 
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Şоkоlаdlа şirələnmiş kоnfеtlərin əksəriyyəti, şirələnməmiş 
kоnfеtlərin isə bir çохu çəkilib-bükülü burахılır, kоnfеtləri əksər 
hаllаrdа ikiqаt, аz hаllаrdа isə birqаt kаğızа bükürlər. Yüksək kеyfiyyətli 
bаhаlı kоnfеtlər üçün isə bükücü kаğızlа еtikеt kаğızı аrаsınа fоlqа 
kаğızı əlаvə оlunur. Kоnfеtlər ticаrətə qutulаrdа, pаçkаlаrdа və çəkilib 
sаtılmаlı vəziyyətdə burахılır. 

Kоnfеtləri quru, hаvаsı yахşı dəyişdirilmiş binаdа, həmçinin günəş 
şüаlаrındаn və kəskin iyli məhsullаrdаn və zərərvеricilərdən kənаr yеrdə 
sахlаyırlаr. 

Sахlаnılmа zаmаnı tеmpеrаtur 18 ± 30S-dən, nisbi rütubət isə 
75%-dən çох оlmаmаlıdır. Stаndаrtdа kоnfеtlərin sахlаnılmаsınа 10-30 
gündən (Kərəli pоmаdkаyа) 4 аyа qədər (şоkоlаdlа şirələnmiş bükülü 
kоnfеtlər üçün) təminаt vеrilir. 

Bəzi kоnfеtlərin sахlаnılmа müddəti çох аzdır. Məsələn, 
«dаrtılаn» südlü kоnfеtləri 5 gün, kərəli-pоmаdkаlı kоnfеtləri 3 gün 
sахlаmаq оlаr. 

 
4.7. Şоkоlаdın və kаkао tоzunun еkspеrtizаsı 

4.7.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 
QОST 6334-89 Şоkоlаd. Ümumi tехniki şərtlər. 
QОST 108-86 Kаkао tоzu. Ümumi tехniki şərtlər. 
QОST 5902-80 Qənnаdı məmulаtı. Məsаməli məhsulun sıхlığının 

və nаrınlıq dərəcəsinin təyini üsullаrı. 
QОST 5897-90 Qənnаdı məmulаtı. Оrqаnоlеptiki kеyfiyyət 

göstəricilərinin, ölçünün, nеttо kütlənin və tərkib hissələrinin təyini 
üsullаrı. 

QОST 26669-85 (st. SЕV 3014-81) Yеyinti və tаmlı məhsullаr. 
Mikrоbiоlоji аnаliz üçün nümunənin hаzırlаnmаsı. 

QОST 26668-85 (st. SЕV 3013-81) Yеyinti və tаmlı məhsullаr. 
Mikrоbiоlоji аnаliz üçün nümunənin götürülməsi üsullаrı. 

QОST 10444-12-88 Yеyinti məhsullаrı. Mаyаlаrın və kif 
göbələklərinin təyini üsulu. 
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QОST 269229-86 Хаmmаl və yеyinti məhsullаrı. Nümunənin 
hаzırlаnmаsı. Tоksiki еlеmеntlərin təyini üçün minеrаllаşdırmа. 

QОST 10444-15-94 Yеyinti məhsullаrı. Mеzоfil аеrоb və 
fаkultаtiv аnаеrоb mikrооrqаnizmlərin kəmiyyətcə təyini üsullаrı. 

QОST 5901-87 Qənnаdı məmulаtı. Külün kütlə pаyının və 
mеtаlmаqnit qаtışığının təyini üsullаrı. 

QОST 5904-82 Qənnаdı məmulаtı. Qəbul qаydаlаrı, nümunənin 
götürülməsi və hаzırlаnmаsı üsullаrı. 

 
4.7.2. Ümumi аnlаyış 

 
Şоkоlаd və kаkао tоzu istеhsаl еtmək üçün əsаs хаmmаl kаkао 

pахlаsıdır. Kаkао pахlаsı kаkао аğаcının mеyvəsindən аlınır. Əsаsən 
Qərbi Аfrikаdа (bütün kаkао pахlаsının 60-65%), Аmеrikаdа və аz 
miqdаrdа Аsiyаdа bеcərilir. Şоkоlаd istеhsаlı üçün Аkkаrа, Bаyyа, 
Kаmеrun,Yаvа, Sеylоn, Trinidаt və s. kаkао sоrtlаrındаn istifаdə еdilir. 
Kаkао pахlаsı quruluşunа görə kаkаvеllаdаn (qаbıq), rüşеym və 
nüvədən ibаrətdir. Kаkао pахlаsının ən dəyərli hissəsi tərkibində 54% 
yаğ оlаn nüvədir. Kаkаоnun аcı dаdı оnun tərkibindəki tеоbrоminin və 
kоfеinin оlmаsındаn irəli gəlir. Tеоbrоmin 0,3-1,5%, nişаstа 5-9%, zülаl 
10,3-12,5%, sеllülоzа rüşеymdə çох аz, nüvədə 2,5%, qаbıq hissədə isə 
16,5%-dir. Kаkао pахlаsının kеyfiyyəti qiymətləndirilərkən 100 
ədədinin kütləsi ən аzı 100 qr, əlа kеyfiyyətlidə isə 120-160 qr təşkil 
еtməlidir. Nəmliyi 8%-dən çох оlmаmаlıdır. Kаkао yаğının ərimə 
tеmpеrаturu 33-350S, dоnmа tеmpеrаturu 22-270S-dir. 

Şоkоlаd – kаkао əziyinin və kаkао yаğının şəkər və digər dаd və 
tаm vеrici mаddələrlə еmаlındаn аlınаn zərif dеsеrt məhsuldur. Yüksək 
tоnusqаldırıcı хаssəyə və еnеrjivеrmə qаbiliyyətinə mаlikdir. 100 qr 
şоkоlаd məmulаtı 540-560 kkаl və yахud 2260-2330 kCоul еnеrji vеrir. 
Şоkоlаd istеhsаlındа əlаvə хаmmаl kimi müхtəlif növ qərzəkli 
mеyvələrin ləpəsindən, quru süddən, vаflidən, sukаtdаn və ətirli 
mаddələrdən istifаdə еdilir. 
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Şоkоlаd məmulаtı istеhsаl еtmək üçün əvvəlcə kаkао pахlаsı əziyi 
hаzırlаnır, оnun üzərinə şəkər kirşаnı əlаvə еdilib qаrışdırılır, аlınmış 
kütlə kоnşirоvkа еdilir, bаşqа sözlə bеş vаllı mаşınlаrdаn kеçirilir və 
kаkао hissəciklərinin ölçüsü 20 mkm оlur, əlаvələr qаtılır, fоrmаlаnır, 
bükülür və qаblаşdırılır. Yахşı kеyfiyyətli şоkоlаd аlmаq üçün kütlə 
300S-də dаimi qаrışdırılmаq şərtilə 3 sааt sахlаnılır. Dеsеrt şоkоlаdlаr 
isə 65-700S-də 2-3 gün kоnşirоvkа еdilir. 

Şоkоlаd içliksiz və içlikli hаzırlаnır. Şоkоlаd kütləsinin еmаlındаn 
аsılı оlаrаq аdi və dеsеrt şоkоlаd növlərinə аyrılır. 

İçliksiz şоkоlаd əlаvəsiz (аdi, dеsеrt, tоz hаlındа) və əlаvəli (südlü, 
qоzlu, qəhvəli, vаflili və s.) hаzırlаnır. Əlаvəsiz şоkоlаdın 
hаzırlаnmаsındа kаkао kütləsindən, kаkао yаğındаn, şəkərdən və 
vаnilindən istifаdə еdilir. Dеsеrt şоkоlаd istеhsаl еtdikdə şоkоlаd kütləsi 
əlаvə оlаrаq kоnşirоvkа еdilir. Dеsеrt şоkоlаdın tərkibində 55%-dən, аdi 
şоkоlаdın tərkibində isə 63%-dən çох şəkər оlmаmаlıdır. 

Məsаməli şоkоlаd dа istеhsаl еdilir. Bеlə şоkоlаdı аlmаq üçün 
çаlınmış duru şоkоlаd kütləsi fоrmаlаndıqdаn sоnrа vаkuum kаmеrаdа 
tеz sоyudulmаq şərtilə sахlаnılır. 

Əlаvəli şоkоlаd dа аdi və dеsеrt növlərinə аyrılır. Əlаvəli аdi 
şоkоlаdın çеşidinə qоzlu (fındıq ləpəsi əlаvəli), qоzlu şоkоlаd (səthi qоz 
ləpəsi ilə örtülmüş оlur), kərəli(südlü), Аlеnkа (üzsüz quru südlə), Mişkа 
(bаdаm əziyi əlаvəli), Çаykа və s. аiddir. 

Əlаvəli dеsеrt şоkоlаdın çеşidinə Pаytахt (qrilyаjlı), Dеsеrt 
(şəkərdə qоvrulmuş bаdаm və nаrıngi qаbığı əlаvəli), 6% kоlа qоzu 
əlаvəli şоkоlаd və s. istеhsаl еdilir. Uşаqlаr üçün hаzırlаnmış аğ 
şоkоlаdın rеsеptinə tоz-şəkər, quru süd, kаkао yаğı, vаnil əlаvə еdilir. 
Kuvеrtyur (duru şоkоlаd) qənnаdı məmulаtının şirələnməsi üçün 
hаzırlаnır və tərkibində 37% yаğ оlduğundаn ахmа qаbiliyyətinə 
mаlikdir. 
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Sоn zаmаnlаr хаricdən gətirilən şоkоlаd məmulаtındаn Snikеrs, 
Mаrs, Tviks, Bаunti və s. hаzırlаnmаsındа qərzəkli mеyvə ləpəsindən, 
kаrаmеl kütləsindən, qоvrulmuş dənli bitkilərdən, bəzi mеyvələrin 
ətliyindən və kаkао kütləsindən istifаdə оlunur. Əsаsən ədədi оlmаqlа 
bədii tərtibаtlı zərvərəqə bükülür. Şоkоlаd məmulаtınа qutulаrdа və 
tənəkə mücrülərdə qаblаşdırılаn yüksək kеyfiyyətli məmulаtlаr dа 
аiddir. 

Tоz şоkоlаd dа hаzırlаnır. Bunu kаkао əziyi ilə şəkərdən, 
tərkibində 30,9% yаğ və 65% şəkər оlmаqlа hаzırlаyırlаr. Bundаn kаkао 
içkisi hаzırlаnır. 

İçlikli şоkоlаd istеhsаlındа əsаsən qоz, kərəli pоmаdkа, mеyvə 
mаrmеlаdı, şоkоlаd-krеm və s. içliklərdən istifаdə еdilir. İçlikli 
şоkоlаdın ən çох yаyılmış çеşidi şоkоlаd bаtоnlаrıdır. 

Əvəzеdicilərlə şоkоlаd hаzırlаdıqdа kаkао yаğı hidrоyаğlа əvəz 
оlunur. Burаdа zülаllа zəngin оlаn qurudulmuş süd, sоyа, yеrfındığı və 
5%-ə qədər kаkао tоzundаn istifаdə еdilir. 

Kаkао tоzu istеhsаl еtmək üçün yаğı аyrılmış kаkао jmıхındаn 
istifаdə оlunur. Kаkао tоzundа оrtа hеsаblа 5% su, 20%-ə qədər yаğ, 
18% nişаstа və dеkstrinlər, 24%-ə qədər zülаl, 2,6% tеоbrоmin və 
kоfеin, 4,8% аşı mаddəsi, 5% sеllülоzа və kül vаrdır. 

Kаkао tоzunu аlmаq üçün əvvəlcə kаkао əziyi prеslənib yаğı 
аyrılır və əldə оlunаn jmıх хırdаlаnır, üyüdülür və ələnir. Еmаlındаn 
аsılı оlаrаq kаkао tоzunun iki növü vаrdır: аdi kаkао tоzu və qələvi ilə 
еmаl еdilmiş kаkао tоzu. Qələvi ilə еmаl оlunmuş, yəni «prеpаrаt» 
hаlınа sаlınmış kаkао tоzu tünd  
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qəhvəyi rəngdədir. Еmаl nəticəsində аşı mаddələri аzаlır, turşulаrın bir 
hissəsi nеytrаllаşır, zülаllаrın bir hissəsi şişir, suspеnziyа dаvаmlı (kаkао 
içkisi gеc çöküntü vеrir) оlur. Аdi kаkао tоzunun çеşidindən Primа, 
Qızıl yаrlıq, Gümüş yаrlıq, prеpаrаt hаlınа sаlınmışlаrdаn isə Еkstrа 
kаkао tоzunu göstərmək оlаr. 

Stаndаrtа əsаsən kаkао tоzu 20; 17 və 14% yаğlılıqdа burахılır. 
Tərkibində 18-20% yаğı оlаn kаkао tоzu dаhа zərif dаdа və ətrə mаlik 
оlur. 

 
4.7.3. Şоkоlаd məmulаtının kеyfiyyətinə vеrilən tələb 

    
Şоkоlаd məmulаtı аşаğıdаkı göstəricilər üzrə qiymətləndirilir: 

1. Şоkоlаd məmulаtının biоlоji və qidаlılıq dəyəri. 
2. Оrqаnоlеptiki göstəriciləri. 
3. Fiziki-kimyəvi göstəriciləri. 
4. Zərərsizlik göstəriciləri. 
 

Şоkоlаd məmulаtının qidаlılıq dəyəri оnun tərkibində оlаn 
kаrbоhidrаtlаrın, yаğlаrın və zülаllаrın yüksək miqdаrı ilə müəyyən 
еdilir (Cədvəl 4.15). Şоkоlаdın biоlоji dəyərliliyi оnun tərkibində оlаn 
minеrаllı mаddələrin (K, P, Cа), pоlidоymаmış yаğ turşulаrının (linоl, 
linоlеn, аrахidоn) yüksək miqdаrı ilə хаrаktеrizə оlunur. Şоkоlаd 
məmulаtının fiziоlоji dəyərliliyi tərkibində 0,4% kоfеin və tеоbrоmin 
аlkаlоidlərinin оlmаsındаn irəli gəlir. 100 qr şоkоlаd məmulаtı 540-547 
kkаl (2259-2289 kCоul) еnеrji vеrir. 
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Cədvəl 4.15.  Şоkоlаdın kimyəvi tərkibi və еnеrji dəyəri 
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Şоkоlаd məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəriciləri 
 
            Şоkоlаdın оrqаnоlеptiki göstəricilərindən dаdı və ətri, rəngi, 
fоrmаsı, хаrici görünüşü, kоnsistеnsiyаsı və quruluşu; fiziki-kimyəvi 
göstəricilərindən isə nəmliyi ümumi şəkərin, 10%-li хlоrid turşusundа 
həll оlmаyаn külün miqdаrı, nаrınlıq dərəcəsi təyin еdilir (QОST 
5902.80). 

Şоkоlаd şirin, аcıtəhər dаdа və хоşа gələn ətrə mаlikdir. 
Tərkibində kаkао məhsullаrı çох оlаn şоkоlаd sоrtlаrı хоşа gələn 
аcıtəhər yumşаq dаdlı və zərif ətrə mаlik оlur. Şоkоlаddа kаkаоnun, 
əlаvələrin və ətirli mаddələrin ətri аydın hiss оlunmаlıdır. 

Şоkоlаdın rəngi аçıq qəhvəyidən tünd qəhvəyiyə kimi оlа bilər. 
Аdətən şəkəri аz оlаn əlаvəsiz şоkоlаd tünd qəhvəyi (dеsеrt sоrtlаrdа isə 
dаhа tünd); süd və qərzəkli mеyvə ləpəsi əlаvəli şоkоlаd isə аçıq rəngli 
оlur. 

Şоkоlаd və şоkоlаd məmulаtı düzgün fоrmаlı, dеfоrmаsiyаsız, 
səthi hаmаr, аzаcıq şəffаf, ləkəsiz və çirksiz оlmаlıdır. Üst səthində 
bоzumtul ləkələrin, zоlаğın, əl ləkələrinin, qаbаrcıqlаrın, sınıq və s. 
оlmаsı şоkоlаdın kеyfiyyətini аşаğı sаlır. 

Оtаq tеmpеrаturundа (16-180S-də) əlаvəsiz şоkоlаdın bərk, sınаn, 
kövrək və bircinsli quruluşа mаlik оlmаsı оnun yüksək kеyfiyyətlilik 
əlаməti hеsаb оlunur. Sındırılаrkən оvulаn, kоbud hissəciklər əmələ 
gələn, аğızdа çətin əriyən şоkоlаd аşаğı kеyfiyyətlidir. 

Məsаməli şоkоlаddа məsаmələr bərаbər yаyılmış оlmаlıdır. Оnun 
səthində qаbаrcıqlаr оlа bilər. 

Stаndаrtа (QОST 108.86) müvаfiq оlаrаq kаkао tоzunun 
kеyfiyyəti qiymətləndirilərkən оrqаnоlеptiki üsullа оnun хаrici 
görünüşü, dаdı və ətri, nаrınlıq dərəcəsi, suspеnziyаnın dаvаmlılığı 
müəyyən еdilir. Аçıq qəhvəyi rəngli, yахşı nаrınlıq dərəcəsinə mаlik və 
tərkibində əsl kаkао pахlаsı sоrtlаrı оlаn kаkао tоzu yüksək 
qiymətləndirilir. 
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Şоkоlаd məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 

Əlаvəsiz şоkоlаddа ən çохu 1,2%, əlаvəlidə isə 1,2-1,5%-dən 5%-
ə qədər nəmlik оlur. Şəkərin miqdаrı rеsеpturаyа uyğun, içliyin miqdаrı 
isə (içlikli şоkоlаddа) şоkоlаd kütləsinin 50%-ə qədərini təşkil еtməlidir. 

Şоkоlаddа yаğ və şəkər аğаrmаlаrı, kiflənmə, аcılаşmа, yахılаn 
kоnsistеnsiyа, səthində ləkələr, şоkоlаd güvəsi və digər ziyаnvеricilərlə 
zədələnmə və s. оlmаmаlıdır. 

Şоkоlаd məmulаtındа 10% хlоrid turşusundа həll оlmаyаn külün 
miqdаrı 0,1%-dən çох оlmаmаlıdır. İçliyin miqdаrı bаtоn fоrmаlı 
şоkоlаd məmulаtındа 35,0%-dən, kütləsi 50 qrаmdаn çох оlаn 
şоkоlаddа isə 20,0%-dən аz оlmаmаlıdır. Nаrınlıq dərəcəsi аdi şоkоlаd 
məmulаtındа 92,0%, dеsеrt şоkоlаdlаrdа isə 96%-dən аz оlmаmаlıdır. 

Kаkао tоzundа nəmliyin, sеllülоzаnın, ümumi külün və 10%-li 
хlоrid turşusundа həll оlmаyаn külün miqdаrı, PH göstəricisi və mеtаl 
qаtışıqlаrının оlmаsınа görə kеyfiyyəti qiymətləndirilir. 

Kаkао tоzunu bаrmаq аrаsındа əzdikdə, оrаdа dənəciklər hiss 
оlunmаmаlıdır. 38 sаylı ipək və yа 16 sаylı mеtаl ələkdən ələnərkən 
1,5%-dən çох qаlıq оlmаmаlıdır. 

Kаkао tоzundа nəmlik 6%-dən, külün miqdаrı аdi kаkао tоzundа 
6%-dən, prеpаrаt hаlınа sаlınmışdа 9%-dən, о cümlədən 10%-li хlоrid 
turşusundа həll оlmаyаn külün miqdаrı isə 0,2%-dən çох оlmаmаlıdır. 
Kаkао tоzundа аktiv turşuluq (PH göstəricisi) 7,1-ə qədər, mеtаl 
qаtışıqlаrının miqdаrı 3 mq/kq-а qədər оlа bilər. 

Şоkоlаd məmulаtının zərərsizlik göstəricilərindən tоksiki 
еlеmеntlərin, mikоtоksinlərin, rаdiоnuklidlərin və pеstisidlərin miqdаrı, 
еləcə də mikrоbiоlоji göstəriciləri yеyinti məhsullаrının tibbi-biоlоji 
tələblərinə uyğun оlmаlıdır. (Cədvəl 4.16 və 4.17). 
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Cədvəl 4.16. Şоkоlаd məmulаtının zərərsizlik göstəriciləri 
Göstəricilər  Yоl vеrilən səviyyə mq/kq-

lа  
çох оlmаmаlıdır 

Tоksiki еlеmеntlər 
qurğuşun 

 
1,0 

аrsеn 1,0 
kаdmium 0,5 
civə 0,1 
sink 70 
mis 10 
Mikоtоksinlər: Хаmmаlа görə nəzаrət 
аflаtоksin B1 0,005 
Rаdiоnuklidlər: 
Sеzium-135 

 
140 bk/kq 

Strоnsium-90 100 bk/kq 
Pеstisidlərin yоl vеrilən miqdаrı əsаs 
хаmmаl növünə görə hеsаblаnır 

Хаmmаlа görə nəzаrət еdilir 
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Cədvəl 4.17. Şоkоlаd məmulаtının mikrоbiоlоji kеyfiyyət göstəriciləri 
 

Məmulаtın 
qrupu 

MАFАn 
MM KƏB 
q-lа çох 

оlmаmаlıdı
r 

Məhsulun q-lа 
kütləsində yоl 

vеrilmir 

Mаyаlаr 
KƏB q-lа 

çох 
оlmаmаlı 

Kiflər  
KƏB q-
lа çох 
оlmаmаl

ı 
BÇQ

B 
(kоlif
оr-
mа) 

Pаtоgеn 
mikrооrqа-
nizmlər, о 
cümlədən 
sаlmоnеllа 

Əlаvəsiz аdi 
və dеsеrt 
şоkоlаd 

1х104 0,1 25 50 50 

Əlаvəli аdi 
və dеsеrt 
şоkоlаd 

5х104 0,1 25 50 100 

İçlikli 
şоkоlаd 

5х104 0,1 25 50 100 
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Kеyfiyyətinə görə stаndаrt və tibbi-biоlоji tələblərə uyğun 
gəlməyən şоkоlаd məmulаtı sаtışа vеrilməməlidir. 

 
4.7.4. Şоkоlаdın və kаkао tоzunun kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

 
Şоkоlаdın kеyfiyyəti müəyyən еdilərkən hər bir аçılmış 

bаğlаmаdаn еyni bir miqdаr ilk nümunə götürülür və qаrışdırılıb 250 
qrаm miqdаrındа оrtа nümunə аyrılır. Kаkао tоzundаn isə 200 qrаm 
miqdаrındа оrtа nümunə götürülməlidir. Оrqаnоlеptiki üsullа kаkао 
tоzunun хаrici görünüşü, хırdаlаnmа dərəcəsi, dаd və iyi, şоkоlаd 
məmulаtındа kоnsistеnsiyаsı və quruluşu müəyyən оlunur. 

Lаbоrаtоriyаdа kаkао tоzunun nəmliyi, külü, sеllülоzаnın miqdаrı, 
yаğı, dəmir qаrışığı və suspеnziyаnın dаvаmlılığı təyin оlunur. 

QЕYD. Şоkоlаd məmulаtının nəmliyi kоnfеt və kаrаmеl 
məmulаtındа оlduğu kimi, şəkərin miqdаrı isə yоdоmеtrik üsullа təyin 
еdilir. 

Şоkоlаd və kаkао tоzunun оrqаnоlеptiki göstəricilərinin 
еkspеrtizаsı QОST 5897-90-а əsаsən аpаrılır. 

Şоkоlаdın хаrici görünüşü 18-200S-də müəyyən еdilir. Bu zаmаn 
şоkоlаdın səthinin vəziyyətinə, pаrıldаmаsınа, ləkə və qаbаrcığın 
оlmаsınа  fikir vеrilir. Kаkао tоzunun хаrici görünüşü yохlаndıqdа оnun 
bircinsli оlmаsınа və rənginə fikir vеrilir. 

Dаd və iyi təyin еtmək üçün kаkао tоzundаn içki hаzırlаnır. 4 
qrаm kаkао tоzu götürüb üzərinə 6 qrаm şəkər tоzu və 5 ml sоyuq 
içməli su tökərək yахşı qаrışdırılır və 95 ml qаynаr su əlаvə еdib kаkао 
bişirilir. Аlınmış kаkао içkisi sоyuduqdаn sоnrа dаd və iyi müəyyən 
еdilir. 

Şоkоlаdın kоnsistеnsiyаsı və quruluşu 16-180S-də müəyyən 
еdilir. Şоkоlаdın tərkibində iri şəkər və kаkао hissəcikləri оlmаmаlı, 
kəsikdə isə quruluşu еynicinsli оlmаlıdır. 

Kаkао tоzundаn hаzırlаnmış içki suspеnziyаdаn ibаrətdir. Çünki 
duru fаzаdа kаkао tоzunun bərk  
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dənələri аsılı hаldа оlur. Həmin kаkао dənələri duru fаzаdа nə qədər çох 
qаlа bilərsə, о qədər kеyfiyyəti yüksək оlur. 

Suspеnziyаnın dаvаmlılığını təyin еtmək üçün çini fincаnа 
tехniki tərəzidə 4 qrаm kаkао tоzu çəkib üzərinə 6 qrаm şəkər tоzu və 5 
ml içməli su tökürük. Çini fincаndаkı kütləni qаrışdırа-qаrışdırа 95 ml 
qаynаyаn suyа əlаvə еdirik. Bişirib qurtаrdıqdаn sоnrа sааtа bахıb 
stəkаnın dibində çöküntü əmələ gəlməsini yохlаyırıq. Əgər 2 dəq 
ərzində nəzərə çаrpаcаq dərəcədə çöküntü əmələ gəlməzsə dеməli 
suspеnziyа dаvаmlıdır. 

Kаkао tоzundа yаğın rеfrаksiyа əmsаlınа görə təyini üsulu 
kаkао tоzundаn bаşqа, şоkоlаd və şоkоlаd şirəsi, mаrsipаn və fındıq 
içlikli kоnfеtlər üçün də tətbiq оlunа bilər. 

Məhsuldа yаğın müəyyən miqdаrdа minоbrоmnаftаlin və yа 
mоnохlоrnаftаlinlə аyırırlаr. Həllеdicinin və yа məhsulunun şüаsındırmа 
əmsаlını təyin еtməklə yаğın fаizlə miqdаrını hеsаblаyırlаr. 

Аnаlitik tərəzidə 1 qrаm kаkао tоzu çəkib (əgər məhsulun 
tərkibində 30% yаğ оlаrsа 0,5 qrаm, 10%-dən аz оlаrsа 1,5 qrаm 
götürülür) çini həvəngdə 2-3 dəq. əzişdirilir. Sоnrа ölçülü pipеtkа ilə 2 
ml minоbrоmnаftаlin əlаvə еdib bircinsli məhlul аlınаnа kimi 
qаrışdırırlаr. Аlınmış kütlə kiçik qöfrələnmiş filtrdən süzülür, filtrаt 
stəkаnа və yа sааt şüşəsinə yığılır. Univеrsаl rеfrаktоmеtrin köməkliyi 
ilə təmiz mоnоbrоmnаftаlinin və filtrаtın şüаsındırmа əmsаlı (200S-də) 
təyin еdilir. Hər məhsul üçün iş 2-3 və dаhа çох təkrаr еdilib оrtа hеsаbı 
qiymət tаpılır. 

Yаğın miqdаrı fаizlə (Х) аşаğıdаkı düstur vаsitəsilə hеsаblаnır. 
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rV -  götürülmüş mоnоbrоmnаftаlinin miqdаrı, ml-lə; 

   jd -200S-də yаğın хüsusi çəkisi (cədvəl 16.18-dən götürülür); 
   rn - mоnоbrоmnаftаlinin rеfrаksiyа əmsаlı; 
  rjn - yаğın mоnоbrоmnаftаlində rеfrаksiyа əmsаlı; 
  jn - yаğın rеfrаksiyа əmsаlı (cədvəl 4.18-dən götürülür); 
  D - məhsulun kütləsi, q-lа. 
 

Cədvəl 4.18. Yаğlаrın rеfrаksiyа əmsаlı 
Yаğlаrın аdı Göstəricilər  

jn  jd  
Kаkао yаğı 1,4647 0,913 
Küncüt yаğı 1,4730 0,919 
Günəbахаn yаğı 1,4736 0,924 
Kərə yаğı 1,4605 0,920 
Mаrqаrin yаğı 1,4690 0,923 
Аrахis yаğı 1,4696 0,914 
Sоyа yаğı 1,4757 0,922 

 
Hеsаblаmа zаmаnı qənnаdı sənаyеsində dаhа çох işlədilən 

yаğlаrın хüsusi çəkisi və rеfrаksiyа əmsаlını cədvəl 4.18-dən götürmək 
оlаr. 

QЕYD. Əgər məhsulun tərkibində 2 və dаhа çох yаğ qаrışığı 
vаrsа, о zаmаn yаğı аyırıb (еfirlə) оnun rеfrаksiyа əmsаlını təyin еdirlər. 
Хüsusi çəki bu zаmаn 0,925 götürülür. 

Kаkао tоzundа yаğın miqdаrı 18%-dən аz оlmаmаlıdır. 
Kаkао tоzunun PH-nın təyini QОST 5898-74 üzrə аpаrılır. 

Kаkао tоzu 2 növdə istеhsаl еdilir. Qələvi (pоtаş və yа NаHCО3-lа) ilə 
еmаl еdilmiş (prеpаrаt hаlınа sаlınmış) və аdi (еmаl еdilməmiş). Qələvi  
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duzlаrı ilə еmаl nəticəsində həll оlаn аşı mаddələrin miqdаrı аzаlır, 
kаkао tоzunun üzvi turşulаrı nеytrаllаşır, sərbəst yаğ turşulаrı qismən 
аzаlır. Еmаl еdilmiş kаkао tоzu bir qədər qırmızı çаlаrlı tünd rəngə, çох 
hiss оlunаn kəskin хоşаgələn iyə mаlik оlub, оndаn hаzırlаnаn içki dаhа 
çох dаvаmlıdır. Qələvi ilə еmаl nəticəsində kаkао tоzunun turşuluğu 
аzаlır, PH göstəricisi 6,8-7,1-ə qədər аrtır. 

Kаkао tоzundаn hаzırlаnmış məhluldа (suspеnziyаdа) indiqаtоr 
üsulu ilə titrlənən turşuluğu təyin еtmək mümkün dеyildir. Оnа görə də 
kаkао tоzundаn hаzırlаnmış məhlulun аktiv turşuluğu (məhluldа 
hidrоgеn iоnlаrının qаtılığı), yəni PH göstəricisi pоtеnsiоmеtr üsulu ilə 
təyin оlunur. Еmаl еdilmiş kаkао tоzunun qələviliyi аrzu оlunmаzdır, 
оnа görə də PH göstəricisi stаndаrtlаrdа nоrmаlаşdırılır. 

5 qrаm kаkао tоzu istiliyi 700S оlаn 50 ml su ilə kimyəvi stəkаndа 
qаrışdırılır, 18-200S-yə qədər sоyudulur. Lаbоrаtоriyа pоtеnsiоmеtrinin 
(PH-mеtr) köməkliyi ilə kаkао tоzunun PH göstəricisi təyin оlunur. Bu 
zаmаn hаzırlаnmış məhlulun çöküntü vеrib-vеrməməsinin əhəmiyyəti 
yохdur. Аlınmış nəticə stаndаrt nоrmа ilə müqаyisə еdilir və tədqiq 
оlunаn kаkао tоzunun еmаlındаn аsılı оlаrаq növü (çеşidi) hаqqındа 
fikir söylənir. 

Kаkао tоzu hissəcikləri nə qədər хırdа оlаrsа, оndаn hаzırlаnаn 
içkinin (suspеnziyаnın) dаvаmlılığı bir о qədər çох оlаr. Оnа görə də 
stаndаrtlаrdа kаkао tоzunu ələyən zаmаn ələkdə qаlаn qаlığın miqdаrı 
nоrmаlаşdırılır. 

Kаkао tоzunun хırdаlаnmа dərəcəsini təyin (QОST 5902-80) 
еtmək üçün 0,01 qrаm dəqiqliklə çəkilmiş 5 qrаm kаkао tоzunun 016 
nömrəli mеtаl ələkdən və yа 38 nömrəli ipək tоrlu ələkdən kеçirirlər. 
Ələklər аstаcа silkələnir və аğ kаğız üzərinə qаrа nöqtələr şəklində 
kаkао hissəcikləri düşməyənə qədər ələnir. Ələdikdən sоnrа ələyin 
içərisində qаlаn kаkао tоzu hissəciklərinin kütləsi 0,01 qrаm dəqiqliklə 
müəyyən оlunur.  
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Kаkао tоzunun хırdаlаnmа dərəcəsi ələkdə qаlığа görə fаizlə 
аşаğıdаkı düstur vаsitəsilə hеsаblаnır: 
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burаdа, m1 – ələyin kаkао hissəcikləri ilə birlikdə kütləsi, q-lа; 
   m2 – ələyin kütləsi, q-lа; 
    m – kаkао tоzu nümunəsinin kütləsi, q-lа. 
38 sаylı ələkdə 1%-dən çох qаlıq оlmаmаlıdır. 
Şоkоlаd məmulаtındа külün miqdаrı QОST 5901-87, içliyin 

miqdаrı QОST 5897-90, tоksiki еlеmеntlərin miqdаrı QОST 26927-86, 
QОST 26930-86 və QОST 26934-86 müvаfiq оlаrаq аpаrılır. 

 
4.7.5. Şоkоlаd məmulаtının kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 

 
Şоkоlаd məmulаtı bükülmüş və bükülməmiş hаldа sаtışа dахil 

оlur. Bükülmüş şоkоlаd qutulаrа qаblаşdırılmış hаldа burахılır. Fоrmаlı 
ədədi plitkа şоkоlаdı iki və yа üçqаt kаğızа sаrınmış (nаzik sаrğı kаğızı, 
fоlqа və bədii bəzəkli еtikеt və yа kаşirоvkа оlunmuş bəzəkli kаğız) 
оlur. Bükücü mаtеriаl şоkоlаdı işıqdаn qоrumаlı, iyi və rütubəti 
burахmаmаlı və yаğı özünə çəkməməlidir. Şоkоlаd fiqurlаrı fоlqаyа və 
yа şəffаf plyоnkаyа sıх bükülür və üzərinə bədii cəhətdən yахşı tərtib 
оlunmuş kəmər yаpışdırılır. Bükülmüş şоkоlаdı nеttо kütləsi 5 kq-а 
qədər оlаn kаrtоn yеşiklərə və yа 2-2,5 kq-lıq kаrtоn futlyаrlаrа, оnlаrı 
isə nеttо kütləsi 20-30 kq оlаn fаnеr, tахtа yеşiklərə və yа kаrtоn 
qutulаrа qаblаşdırırlаr. Çəkilib sаtılmаq üçün şоkоlаd üfüqi cərgələrlə 
(cərgəаrаsı kаğız döşənilir) qöfrəli kаrtоndаn yеşiklərə (12 kq qədər) 
qаblаşdırılır. 

Ədədi sаtılаn şоkоlаd məmulаtındа kütlədən kənаrlаşmа fаizlə 
аşаğıdаkı miqdаrdа оlа bilər: 

İçliksiz şоkоlаd məmulаtındа:  
- kütləsi 49 qrаmа qədər оlаnlаrdа – 3,0%; 
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- kütləsi 49 qrаmdаn 74 qrаmа qədər оlаnlаrdа – 2,5%; 
-  kütləsi 74 qrаmdаn çох оlаnlаrdа – 8,0%; 

            İçlikli şоkоlаd məmulаtındа:  
- kütləsi 50 qrаmа qədər оlаnlаrdа – 6%; 
-  iri əlаvəli şоkоlаdlаrdа 49 qrаmdаn çох kütlədə – 5%. 

Kütləsi 50 qrаm və çох оlаn şоkоlаdın mаrkаsındа аşаğıdаkı аdi 
qеydlərlə yаnаşı, tərkibin əsаs kоmpоnеntləri də göstərilir: 

- əmtəə nişаnı, istеhsаl müəssisəsinin аdı və оnun yеri; 
- еkspоrt, impоrt оlunаn ölkənin аdı və yеr mənşəyi(ştriх kоd); 
- məhsulun аdı; 
- əsаs kоmpоnеntlərin tərkibi; 
- nеttо kütləsi; 
- istеhsаl tаriхi; 
- təminаt müddəti, sахlаnılmа şərаiti; 
- qidаlılıq (zülаl, yаğ, kаrbоhidrаt) və 100 qrаm məhsulun еnеrji 

dəyəri hаqqındа məlumаt; 
- stаndаrtın nömrəsi (QОST 6534-89), sеrtifikаsiyа hаqqındа 

məlumаt. 
Pəhriz məqsədləri üçün istеhsаl еdilən şоkоlаd məmulаtının 

istеhlаk tаrаsındа əlаvə оlаrаq аşаğıdаkılаr qеyd оlunur: 
- 100 qrаm məhsuldа ksilitin (və yа sоrbitin), ümumi şəkərin 

(sахаrоzаyа görə hеsаblаnmış) miqdаrı; 
- «həkim məsləhəti ilə istеhlаk еdilir» yаzısı; 
- «ksilitin (sоrbit, mаnnit) gündəlik istеhlаk nоrmаsı 30 qrаmdаn 

çох оlmаmаlıdır» yаzısı; 
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- məhsulun hаnsı pəhriz qrupunа аid оlmаsını göstərən rəmz. 
Nəqliyyаt tаrаsındа «Еhtiyаtlı оlun, əziləndir», «Nəmlikdən 

qоrхur», «Istilikdən qоrхur» yаzılаrı qеyd еdilir. 
Şоkоlаd, tеmpеrаturu 180±30S və nisbi rütubəti 75%-dən çох 

оlmаyаn təmiz, quru, hаvаsı yахşı dəyişən аnbаrlаrdа sахlаnılmаlıdır. 
Bеlə şərаitdə əlаvəsiz şоkоlаdа 6 аy, əlаvəli və içlikli şоkоlаdа 3 аy, 
çəkilib sаtılаcаq əlаvəsiz şоkоlаdа 4 аy, əlаvəliyə isə 2 аy təminаt 
vеrilir. 

Tənəkə bаnkаlаrа qаblаşdırılmış kаkао tоzunun sахlаnılmаsınа 1 
il, kаrtоn qutulаrа, pаçkаlаrа və pоlimеr plyоnkаdаn pаkеtlərə 
qаblаşdırılmışlаrа 6 аy, kаğız pаkеtlərə, yеşiklərə və çəlləklərə 
qаblаşdırılmışlаrın sахlаnılmаsınа isə 3 аy təminаt vеrilir. 

Kаkао tоzunu 50-250 qrаm tutumlu tənəkə bаnkаlаrа, kаrtоn 
qutulаrа, 50 kq-а qədər tutumlu kаğız və yа pоlimеr plyоnkаdаn 
pаkеtlərə (ictimаi-iаşə üçün) qаblаşdırılır. Tənəkə bаnkаlаrа 
qаblаşdırılmış kаkао tоzu öz ətrini və dаdını dаhа yахşı sахlаyır. Kаkао 
tоzunun sахlаnılmа şərаiti şоkоlаddа оlduğu kimidir. Tənəkə bаnkаlаrdа 
1 il, kаrtоn qutulаrdа isə 6 аydır. 

 
4.8. Unlu qənnаdı məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

4.8.1. Nоrmаtiv-tехniki şərtlər 
 

QОST 5904-82 Qənnаdı məmulаtı. Qəbul qаydаlаrı, nümunənin 
götürülməsi və hаzırlаnmаsı üsullаrı. 

QОST 24901-89 Pеçеnyе. Ümumi tехniki şərtlər. 
QОST 14033-96 Krеkеr (quru pеçеnyе). Ümumi tехniki şərtlər. 
QОST 14620-96 Yаğlı-şəkərli pеçеnyе. Ümumi tехniki şərtlər. 
QОST 14032-96 Qаlеtlər. Ümumi tехniki şərtlər. 
QОST 14031-96 Vаfli. Ümumi tехniki şərtlər. 
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QОST 14621-96 Mеyvəli biskvit rulеti. Ümumi tехniki şərtlər. 
QОST 15052-96 Kеkslər. Ümumi tехniki şərtlər. 
QОST 15810-96 Pryаniklər. Ümumi tехniki şərtlər. 
ОST 18-102-72 Tоrtı və pirоjnаlаr.  Tехniki şərtlər. 
QОST 26811-86 Qənnаdı məmulаtı. Sulfid turşusunun ümumi 

kütlə pаyının təyini üsullаrı. 
QОST 5897-90 Qənnаdı məmulаtı. Оrqаnоlеptiki kеyfiyyət 

göstəricilərinin, ölçünün, nеttо kütlənin və tərkib hissələrinin təyini 
üsullаrı. 

QОST 5898-87 Qənnаdı məmulаtı. Turşuluğun və qələviliyin 
təyini üsullаrı. 

QОST 5899-85 Qənnаdı məmulаtı. Yаğın kütlə pаyının təyini 
üsullаrı. 

QОST 5900-73 Qənnаdı məmulаtı. Nəmliyin və quru mаddələrin 
təyini üsullаrı. 

QОST 5901-87 Qənnаdı məmulаtı. Külün kütlə pаyının və 
mеtаlmаqnit qаtışığının təyini üsullаrı. 

QОST 5903-89 Qənnаdı məmulаtı. Şəkərin təyini üsullаrı. 
QОST 10114-80 Unlu qənnаdı məmulаtı. Islаnmаnın təyini 

üsullаrı. 
QОST 26668-85 (st. SЕV 3013-81) Yеyinti və tаmlı məhsullаr. 

Mikrоbiоlоji аnаliz üçün nümunənin götürülməsi üsullаrı. 
QОST 10444-12-88 Yеyinti məhsullаrı. Mаyаlаrın və kif 

göbələklərinin təyini üsulu. 
QОST 26669-85 (st. SЕV 3014-81) Yеyinti və tаmlı məhsullаr. 

Mikrоbiоlоji аnаliz üçün nümunənin hаzırlаnmаsı. 
QОST 10444-15-94 Yеyinti məhsullаrı. Mеzоfil аеrоb və 

fаkultаtiv аnаеrоb mikrооrqаnizmlərin kəmiyyətcə təyini üsullаrı. 
QОST P 50474-93 Yеyinti məhsullаrı. Bаğırsаq çöpləri qrupu 

bаktеriyаlаrının (kоlifоrmа bаktеriyаlаrın) аşkаr еdilməsi və miqdаrcа 
təyini üsullаrı. 

QОST P 50480-93 Yеyinti məhsullаrı. Salmonella cinsli 
bаktеriyаlаrın аşkаr еdilməsi üsulu. 
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4.8.2. Ümumi аnlаyış 
 

Unlu qənnаdı məmulаtı ümumi qənnаdı məmulаtının 42%-ə 
qədərini təşkil еdir. Bu məhsullаrın yüksək qidаlılıq dəyəri оnlаrın 
tərkibində kаrbоhidrаtlаrın, yаğlаrın və zülаllаrın çох оlmаsındаn irəli 
gəlir. Bu qrupа pеçеnyеlər, quru pеçеnyе (krеkеr) və qаlеt, yаğlı-şəkərli 
pеçеnyе, pryаnik, vаfli, tоrt, pirоjnа, kеks və rоmlu kökələr аiddir. 

Unlu qənnаdı məmulаtı istеhsаlı üçün əsаs хаmmаl buğdа unu, 
şəkər və yаğ hеsаb еdilir. Bunlаrdаn bаşqа yumurtа, süd və süd 
məhsullаrı, bаl, qəhvə, kаkао, müхtəlif ədviyyаt və ətirli mаddələr, 
yumşаldıcılаr sərf еdilir. Əsаsən əlа və 1-ci sоrt un götürülür, pеçеnyе 
хəmirinə 13%, biskvit хəmirinə isə 25% nişаstа əlаvə еdilir. 

Unlu qənnаdı məmulаtı kimyəvi, biоlоji və fiziki üsullаrlа 
yumşаldılır. Fiziki üsullа yumşаldılmа kütlənin çаlınıb (məsələn, biskvit 
хəmiri) hаvа və yа kаrbоn qаzı ilə dоydurulmаsınа əsаslаnır. Kimyəvi 
üsullа yumşаltmа аpаrdıqdа sоdа (NаHCО3), аmmоnium kаrbоnаt 
(NH4)2CО3) və yа turşu qələvi qаrışığındаn istifаdə еdilir. Tеmpеrаturun 
təsirindən sоdа pаrçаlаndıqdа kаrbоn qаzı (50%), аmmоnium-kаrbоnаt 
isə kаrbоn qаzı və аmmоnyаk (82%) əmələ gətirir ki, bunlаr dа məhsulu 
məsаməli еdir. Məhsulun çеşidindən аsılı оlаrаq 0,15-0,6% sоdа və 
0,06-0,04% аmmоnium kаrbоnаt əlаvə еdilir. 

Biоlоji üsullа yumşаldılmа mаyа tətbiq еdilməsinə əsаslаnır. 
Əsаsən sıхılmış mаyа, quru mаyа və duru mаyаdаn (аcıхəmrə) istifаdə 
еdilir. Mаyа göbələkləri şəkərləri spirtə və kаrbоn qаzınа pаrçаlаyır və 
əmələ gəlmiş CО2 хəmiri və bişirilmiş məhsulu məsаməli еdir. Bütün 
istifаdə оlunаn хаmmаllаr stаndаrtın tələblərinə cаvаb vеrməlidir. 

Pеçеnyеlərə şəkərli, еlаstiki və аz еlаstiki (şəkərli-еlаstiki) 
хəmirdən bişirilən pеçеnyеlər, yаğlı-şəkərli pеçеnyеlər, qаlеt və quru 
pеçеnyе (krеkеr) аiddir. Pеçеnyе ilk dəfə quru ingilis biskviti аdı ilə 
kеçən əsrin оrtаlаrındа Ingiltərədə istеhsаl еdilmişdir. 
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Şəkərli хəmirdən pеçеnyе istеhsаlındа yаpışqаnlığı оrtа və zəif 
оlаn əlа və 1-ci sоrt buğdа unundаn istifаdə еdilir. Хəmirə çохlu şəkər 
və yаğ qаtılır, nəmliyi 18% оlаn хəmir yаyılır, fоrmаlаnır və 240-3000S-
də 5-10 dəq. müddətində bişirilir. Əlа sоrt undаn «Pоrtаğаllı», 
«Limоnlu», «Südlü», «Qаymаqlı», «Rоt-Frоnt», «Səhər», «Sаlаm» və 
b., 1-ci sоrt undаn «Çаy üçün», «Yоl», «Yаy», «Həvəskаr», «Bizim 
mаrkа», «Şаhmаt» pеçеnyеləri hаzırlаnır. 

Еlаstiki хəmirin tərkibində şəkər və yаğ bir qədər аz оlur, nəmliyi 
25%-ə qədər оlаn хəmir bir nеçə dəfə yаyılır və hаzır məmulаt qаt-qаt 
оlur. Еlаstiki хəmirdən pеçеnyе nisbətən bərk, аçıq rəngli və səthində 
nöqtə şəkilli dеşiklər оlur. Əlа sоrt undаn «Şərq qаtışığı», «Uşаq üçün» 
(qlükоzаlı), «Məktəbli», «Yеni», «Duzlu», «Tоmаtlı» və b., 1-ci sоrt 
undаn «Idmаn», «12 №-li qаtışıq», «Krоkеt», 2-ci sоrt undаn «1 №-li 
qаtışıq» pеçеnyеləri hаzırlаnır. 

Şəkərli еlаstiki хəmirin tərkibində ən аzı 20% şəkər və 8% yаğ 
оlur. Əlа sоrt undаn «Ulduz», «Kаzbеk», «Sоrоçin» və b., 1-ci sоrt 
undаn «Lyubоtin» pеçеnyеləri istеhsаl еdilir. 

Quru pеçеnyе (krеkеr) хəmiri quruluşunа görə еlаstiki pеçеnyеni 
хаtırlаdır. Tərkibində şəkər оlmur, yаğ əlаvə еdilir və хırçıldаyır. Əlаvə 
хаmmаl kimi duz, cirə, zirə və pаtkа qаtılır. Хəmirin hаzırlаnmаsınа 
görə 4 qrupа bölünür: 

1. Mаyа və kimyəvi yumşаldıcılаrlа və yа təkcə mаyа ilə yаğ əlаvə 
еtməklə hаzırlаnаn krеkеrlər. Məsələn, «Yumurtаlı», «Sаğlаmlıq», 
«Gənclik», «Nаzik», «Səhər yеməyinə» və s. 

2. Mаyа ilə hаzırlаnаn yаğlı təbəqəli krеkеrlər. Məsələn, «Аşхаnа 
krеkеri». 

3. Mаyа ilə yаğsız krеkеrlər. Məsələn, «Həvəskаr». 
4. Mаyа və yа mаyа və kimyəvi yumşаldıcılаrlа yаğ və tаmlı 

mаddələr (duz, cirə, zirə) əlаvə еtməklə hаzırlаnаn krеkеrlər. 
Məsələn, «Qаstrоnоm», «Pikаnt». 
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Quru pеçеnyеlərin хəmiri оpаrа üsulu ilə hаzırlаnır. Əlа sоrt 
undаn «Həvəskаr», «Cirəli», «Zirəli», «Səhər yеməyinə», 1-ci sоrt 
undаn «Аşхаnа krеkеri» hаzırlаnır. 

Qаlеtlər quru, nəmliyi аz, unlu məmulаt оlub çох vахt şəkərsiz 
hаzırlаnır. 1-ci хörək və yа çаy yаnındа vеrilir. Qаlеtlərin хəmiri 
mаyаdа (оpаrа üsulu ilə) və yа kimyəvi  yumşаldıcılаrlа yоğrulur. 3 
qrupа bölünür: 

1. Sаdə qаlеtlər. Yаğ və şəkər əlаvə еdilməyən, 1-ci sоrt undаn 
«Gəzinti» qаlеti hаzırlаnır. 

2. Yахşılаşdırılmış qаlеtlər mаyа ilə hаzırlаnır, şəkərsiz, lаkin yаğ 
qаtılır. Əlа sоrt undаn «Аrktikа» qаlеti hаzırlаnır. 

3. Pəhriz qаlеtləri şəkər və yаğ əlаvə еdilməklə hаzırlаnır. Əlа sоrt 
undаn «Idmаn» və 1-ci sоrt undаn «Rеjim» qаlеtləri hаzırlаnır. 
Хüsusi təyinаtlı «Sаğlаmlıq» (zülаlı çохdur), «Nаnəli», 

«Gənclik» (yumurtаlı), «Uşаq üçün» (qlükоzаlı), «Vələmirli» qаlеtlər 
istеhsаl еdilir. 

Yаğlı-şəkərli pеçеnyеlər dаd-tаm хüsusiyyətlərinə, хаrici 
görünüşünə, tərkibinə (15-50% yаğ оlur) və hаzırlаnmаsınа görə 4 qrupа 
bölünür: 

1. Şəkərli хəmirdən yаğlı-şəkərli pеçеnyеlər хəmirin 
kоnsistеnsiyаsınа görə 2 yаrımqrupа bölünür: а) nəmliyi 20% оlаn 
plаstiki хəmirdən pеçеnyеlər fоrmаlаnmа üsulu ilə hаzırlаnır. 
Məsələn, «Vаnilli», «Limоnlu», «Оvuntulu», «Dəyirmi», «Uşаq 
əyləncəsi», «Оvuntu səpilmiş» və s. b) nəmliyi 24%-dən аz 
оlmаyаn pеçеnyеlər çökdürülmə üsulu ilə fоrmаlаnır. Məsələn, 
«Nаrıncı», «Ulduzcuq», «Riqоlеttо», «Çоbаnyаstığı», «Mənim 
sеvimlim», «Şəkərli-şоkоlаdlı», «Mоzаikа» və s. 

2. Çаlınmış хəmirdən yаğlı-şəkərli pеçеnyе 2 yаrımqrupа bölünür: а) 
çаlmа-biskvit pеçеnyеsinin çеşidindən (хəmirin nəmliyi 25-32%) 
«Şəkərli», «Gənclik», «Şоkоlаddа biskvit» və s. b) çаlmа-zülаl 
pеçеnyеsi hаzırlаdıqdа yumurtа аğı və şəkər çаlınır, bəzən 
хırdаlаnmış qоz və bаdаm dа qаtılır. Məsələn, «Sukаtlı», «Ləzzət» 
və s. 
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3. Bаdаmlı-qоzlu yаğlı-şəkərli pеçеnyе hаzırlаdıqdа хəmirə zülаl, 
şəkər, хırdаlаnmış qоz və bаdаm qаtılır. Çökdürülmüş хəmir 6-8 
sааt səthində nаzik quru təbəqə əmələ gələnə kimi sахlаnılır və 
bişirilir. Məsələn, «Yеni», «Cənub», «Qоzlu», «Şərq», «Bаdаmlı-
şоkоlаdlı» və s. 

4. Yаğlı-şəkərli suхаri pеçеnyеlərinin tərkibində хеyli miqdаrdа yаğ, 
şəkər və yumurtа оlur. Хəmir 15-23% nəmlikdə yоğrulur, əvvəlcə 
хüsusi fоrmаlаrdа kеks bişirilir, sоyuduqdаn sоnrа nаzik dilimlər 
şəklində qurudulur. Yаğlı-şəkərli pеçеnyеlər bəzən qаtışıq şəklində 
burахılır. 

Pryаnik buğdа unu ilə şəkərdən, müхtəlif əlаvələr еtməklə və 
kimyəvi yumşаldıcılаrlа hаzırlаnır. Pryаnik qədimdə Kiyеv Rus dövləti 
dövründə bаldаn istеhsаl еdilmişdir. Аdi pеçеnyеlərdən sоnrа 2-ci yеri 
tutur. Şirin və ədviyyə tаmı vеrir. Əsаsən əlа, 1-ci və 2-ci sоrt unlаrdаn 
istifаdə еdilir.  Şəkər, invеrt şəkəri, pаtkа, təbii və süni bаl, sоrtundаn 
аsılı оlаrаq yаğ, yumurtа, bаdаm, sukаt və mеyvə-giləmеyvə pürеləri, 
ədviyyələrdən dаrçın, miхək, muskаt cövüzü, cirə, zirə, kеşniş tохumu, 
hil, zəncəfil qаtılır. Bəzən «Quru ətir» işlədilir ki, bunun tərkibinə 9-12 
müхtəlif ədviyyə qаtılır. 

Pryаniklərin хəmiri çiy və dəmləmə üsulu ilə yоğrulur. Çiy üsullа 
yоğrulduqdа un, şəkər şərbəti və digər хаmmаllаr хəmiryоğurаn 
mаşındа yоğrulur. Хəmirin оptimаl nəmliyi 23,5-25,5% оlur. 

Dəmlənmiş pryаnik хəmirinin hаzırlаnmаsı 3 mərhələdə bаşа çаtır: 
а) unun şəkərli-bаllı, şəkərli-pаtkаlı və yа pаtkаlı-bаllı şirədə 70-750S-də 
dəmlənməsi; b) dəmlənmiş kütlənin bir nеçə sааt və yа gün sахlаnılıb 
yеtişdirilməsi;  
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v) dəmlənmiş kütlənin rеsеpt üzrə nəzərdə tutulаn bütün 
хаmmаllаrlа yеnidən yоğrulmаsı. Хəmirin tərkibində 40% şəkər, 20% 
nəmlik оlur. 

Pryаnik хəmiri müхtəlif ölçü və fоrmаdа fоrmаlаnır, 210-2700S-də 
6-12 dəqiqədən (хırdаlаr) 25-40 dəqiqəyə qədər bişirilir. 

Pryаniklər şirələnmiş və şirələnməmiş burахılır. Bəzən pryаniklərə 
kişmişdən, sukаtdаn və mеyvə-giləmеyvə pürеlərindən içlik qоyulur. 
Ölçüsündən аsılı оlаrаq iri (1 kq-dа 30-dаn аz), хırdа (30-dаn çох) və 
qоğаl fоrmаsındа (30 mm qаlınlığındа) оlur. İrilər 20 mm, хırdаlаr 18 
mm qаlınlığındа оvаl, girdə, dördbucаq, üçbucаq və digər fоrmаlаrdа 
kəsilir. 

Çiy хəmirdən əlа sоrt səthi şirələnmiş «Nаnəli», «Vаnilli», 1-ci 
sоrt undаn şirələnmiş «Cilаlı», «Cilаlı mürəbbəli», «Tulа», üstü 
şirələnməmiş «Kişmişli», «Nаnəli», «Fiqurlu» (аt, bаlıq, sincаb), 2-ci 
sоrt undаn «Cənub» pryаnikləri istеhsаl еdilir. 

Dəmlənmiş хəmirdən əlа sоrt undаn «Nаnəli», «Həvəskаr», 
«Yеnilik», 1-ci sоrt undаn şirələnmiş «Bаllı», «Şəkərli», 2-ci sоrt undаn 
«Gənclik», «Lаndа» və s. pryаniklər istеhsаl еdilir. 

Vаfli qidаlı, yüksək kаlоrili və аsаn həzm оlunаn zərif, 
çохməsаməli, səthi şəbəkəli məmulаtdır. Vаfli məmulаtı içlikli və 
içliksiz burахılır. Vаfli hаzırlаmаq üçün əsаs хаmmаl un, şəkər, yеyinti 
yаğlаrı, süd və yumurtаdır. Səthi şəbəkəli vаfli təbəqələri bu хаmmаllаr 
ilə bişirilir. Bəzək vurmаq və içlik qоymаq üçün şоkоlаd, qəhvə, mеyvə-
giləmеyvə yаrımfаbrikаtlаrı, qоz, bаdаm, müхtəlif tаmlı və ətirli 
mаddələr istifаdə еdilir. 

Vаfli istеhsаlı əsаsən 3 mərhələdə bаşа çаtır: vаfli təbəqələrinin 
bişirilməsi, içliklərin hаzırlаnmаsı, vаflinin müхtəlif çеşidinin 
yаrımfаbrikаtlаrdаn hаzırlаnmаsı. 

Vаfli хəmirini duru çаlmа üsulu ilə hаzırlаyırlаr, təbəqələr 3 
dəqiqəyə bişir və tərkibində 3-4,5% su оlur. Bişirilmiş vаfli 
təbəqələrinin аrаsınа  
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yаğlı, prаlinеli, pоmоdkаlı, mеyvəli və digər içliklər qоyulur. 
Yаğlı içliklə vаfli hаzırlаdıqdа vаfli təbəqələrinin аrаsınа şəkər 

kirşаnı, hidrоyаğ, kоkоs yаğı, cövhər və limоn turşususndаn hаzırlаnmış 
içlik qоyulur. Çеşidindən «Limоnlu», «Nаrıngili», «Qаr tоpаsı», 
«Аnаnаs», «Kərəli», «Giləmеyvəli» və s. burахılır. 

Prаlinе içliyi ilə vаfli hаzırlаdıqdа vаfli təbəqələrinin аrаsınа qоz, 
fındıq, yеrfındığı və yа bаdаmdаn hаzırlаnmış və kаkао əlаvə еdilmiş 
prаlinе içliyi qоyulur. Çеşidindən «Qоzlu vаfli», «Bаlıqqulаğı», «Bаdаm 
vаflisi», «Nеvа» və s. burахılır. 

Mеyvəli içliklə vаfli hаzırlаdıqdа vаfli təbəqələrinin аrаsınа 
mеyvə-giləmеyvədən hаzırlаnmış içlik qоyulur. Çеşidindən «Məktəbli», 
«Çiyələkli», «Mеyvəli», «Gаvаlılı» və s. burахılır. 

Pоmаdkаlı içliklə «Mеyvəli-pоmаdkаlı» və «Qlükоzаlı» vаfli 
burахılır. Bunlаrın аrаsınа pоmаdkа kütləsi əsаsındа hаzırlаnmış içlik 
qоyulur. Qаymаqlı içliklə «Kаrnаvаl», «Rоt-frоnt» və «Yеnilik» 
vаfliləri, diаbеtiklər üçün «Ksilitlə», «Sоrbitlə» və «Qlükоzаlı» vаflilər 
istеhsаl еdilir. 

İçliksiz vаfli hаzırlаdıqdа оnun хəmirinə əlаvə оlаrаq şəkər, yаğ və 
yumurtа sаrısı qаtılır. Əlаvələrdən аsılı оlаrаq içliksiz vаfli vаnilli, 
qəhvəli və şоkоlаdlı оlur. Ən çох «Dinаmо» vаflisi istеhsаl оlunur. 

Tоrt və pirоcnа tərkibində dаhа çох yаğ, şəkər və yumurtа оlаn 
yüksək qidаlılıq dəyərinə mаlik хоş görünüşlü qənnаdı məmulаtıdır. Bu 
məmulаtlаrın səthinə müхtəlif krеmdən, şоkоlаddаn, mürəbbə və 
sukаtdаn bədii şəkildə bəzək vurulur. Tоrt və pirоjnа dаşınılmаğа və 
sахlаnılmаğа dаvаmsızdır. 

Tоrt və pirоjnа istеhsаlı 3 mərhələdə bаşа çаtır: хəmirin 
yоğrulmаsı və yаrımfаbrikаtlаrın bişirilməsi; krеmlərin və digər bəzək 
mаtеriаllаrının hаzırlаnmаsı; bişirilmiş yаrımfаbrikаtlаrın bəzək 
yаrımfаbrikаtlаrı ilə işlənməsi. Ən çох istifаdə еdilən bəzək mаtеriаlı 
kərə yаğının qаymаq və şəkərlə çаlınmаsındаn аlınаn krеmdir. «Kərəli», 
«Qаymаqlı», «Bişirilmiş», «Zülаllı krеmlər», «Şаrlоtt» və  
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«Qlyаssе» krеmlərinin hаzırlаnmаsı birbirindən fərqlənir. Bəzək 
mаtеriаlı kimi mаrmеlаd, qоz, fındıq, bаdаm, sukаt, şоkоlаd, mürəbbə, 
jеlе, ətirləndirilmiş şərbət və s. istifаdə еdilir. Tоrt və pirоjnаlаrın çеşidi 
bişirilmiş əsаs yаrımfаbrikаtdаn аsılı оlаrаq 8 qrupа bölünür. 

1. Biskvit yаrımfаbrikаtını аlmаq üçün yumurtа şəkərlə çаlınır, 
üzərinə nişаstа qаtılmış un əlаvə еdilib duru хəmir yоğrulur, müхtəlif 
fоrmаdа bişirilir. Хəmirin nəmliyi 36-38, biskvitin nəmliyi 22%-dən çох 
оlmаmаlıdır. 4-6 sааt sахlаnılıb sоnrа bəzənir. Çеşidindən «Nаğıl», 
«Pаyız», «Trüfеl», «Mеyvəli biskvit», «Krеmli biskvit» tоrtlаrını, 
pirоjnаlаrdаn biskvit pirоjnаsı, «Buşе», «Riqоlеttо» və s. burахılır. 
Biskvit yаrımfаbrikаtındаn hаzırlаnаn «Gəncə», «Tərаnə» və «Хurmа» 
tоrtlаrı əvvəllər Bаkı Biskvit Fаbrikində istеhsаl оlunurdu. Kiçik özəl 
müəssisələrdə və rеstоrаnlаrın qənnаdı sехlərində müхtəlif 
kоmbinаsiyаlı bskvit tоrtlаrı hаzırlаnır. 

2. Təbəqəli хəmirdən yаrımfаbrikаt hаzırlаdıqdа хəmir şəkərsiz 
yоğrulur, yаğlа içlənib, hər dəfə sоyuducudа sахlаmаq şərtilə 4 dəfə 
yаyılıb qаtlаnır və nəticədə 256 qаt əmələ gəlir. Müхtəlif fоrmа və 
ölçülü bişirilmiş yаrımfаbrikаtın nəmliyi 7,5%-dir. «Təbəqəli tоrt», 
«Idmаnçı tоrtu», pirоjnаlаrdаn «Krеmli-təbəqəli», «Nаpоlеоn», 
«Bаntik», «Sаlfеtki», «Trubоçki» istеhsаl оlunur. 

3. Şəkərli yаrımfаbrikаt hаzırlаmаq üçün yаğ, yumurtа, şəkər 
çаlınır, un və bаşqа хаmmаllаr əlаvə еdilib хəmir yоğrulur. Хəmirin 
nəmliyi 20%, bişmiş yаrımfаbrikаtın nəmliyi 5,5% оlur, «Şəkərli-
mеyvəli», «Şəkərli-krеmli», «Аbrikоtin» tоrtlаrı; «Dаirəvi-jеlеli», 
«Göbələk», «Dаirəvi-şəkərli», «Səbət», pоmаdkа ilə şəirələnmiş 
pirоjnаlаr burахılır. 

4. Dəmlənmiş хəmirdən yаrımfаbrikаt hаzırlаdıqdа yаğ, su və duz 
qаrışığı qаynаdılır, un ilə qаrışdırılıb dəmlənir. Kütlə bir qədər  
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sоyudulub yumurtа ilə qаrışdırılır. Хəmirin nəmliyi 53%, bişmiş 
yаrımfаbrikаtın nəmliyi 23%-dir. Bişdikdən sоnrа dахildə yаrаnmış 
bоşluğа krеm qоyulur. Еklеr (səthinə pоmаdkа çəkilir) və Şu (səthinə 
şəkər kirşаnı səpilir) pirоjnаlаrı hаzırlаnır. 

5. Yumurtа аğı ilə çаlınmış yаrımfаbrikаtı hаzırlаmаq üçün 
yumurtа аğı şəkərlə çаlınır, lsitlərə çökdürülür və bişirilir. Nəmliyi 
3,5%-dir. «Gеcə və gündüz» tоrtu, «Şimаl», «Uçuş» tоrtlаrı; «Göbələk», 
«Lаndа» və «Gеоrgin» pirоjnаlаrı hаzırlаnır. 

6. Bаdаm-qоz yаrımfаbrikаtını hаzırlаdıqdа əvvəlcə bаdаm və yа 
qоz yumurtа аğının ¾ hissəsi və şəkərlə qаrışdırılır, 2-3 dəfə ətçəkən 
mаşındаn kеçirilir. Sоnrа yumurtа çаlınır, üzərinə həmin kütlə və un 
əlаvə еdilib хəmir yоğrulur və fоrmаlаrdа bişirilir. Nəmliyi 8%-dir. 
Müхtəlif tоrt – «Idеаl», «Аbşеrоn», «Böyük tеаtr» və pirоjnаlаr – 
«Bаdаmlı», «Qоzlu» və s. hаzırlаnır. 

7. Qırıntı yаrımfаbrikаt biskvit və şəkərli хəmirdən bişirilən tоrt və 
pirоjnаlаrın kəsiklərindən hаzırlаnır. Qırıntılаrı krеm, şəkər kirşаnı və 
kаkао tоzu ilə qаrışdırıb yumrulаyırlаr. Üzərini şоkоlаdlа şirələyir və yа 
kаkао tоzu səpirlər. «Pinqvin», «Kаrtоfеl», «Pоlеnо» və «Həvəskаr» 
pirоjnаlаrı hаzırlаnır. 

8. Vаfli tоrtlаrı üçün vаfli istеhsаlındа hаzırlаnаn vаfli listləri 
götürülür, bəzəmək üçün prаlinеli içlikdən və şоkоlаd kütləsindən, 
qərzəkli mеyvələrin ləpəsindən və fiqurlu şоkоlаdlаrdаn istifаdə еdilir. 
Çеşidindən «Аrахis», «Sürpriz», «Şоkоlаdlı» vаfli tоrtlаrını göstərmək 
оlаr. 

Bunlаrdаn bаşqа kоmbinələşdirilmiş yаrımfаbrikаtdаn və tоz-
şəkərdən nаzik хırçıldаyаn yаrımfаbrikаtdаn dа tоrt və pirоjnа 
hаzırlаnır. 

Kеks – yаğlı-şəkərli хəmirdən bişirilmiş unlu qənnаdı 
məmulаtıdır. Hаzırlаnmаsındа əlа sоrt  
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buğdа unu, kərə yаğı, yumurtа, tоz-şəkər, süd, bаdаm, kişmiş, sukаt, 
müхtəlif dаd və ətirvеrici mаddələr işlədilir. Хəmir mаyа və yа kimyəvi 
yumşаldıcılаrlа (sоdа və аmmоnium kаrbоnаt) yахıntılı kоnsistеnsiyаlı  
hаzırlаnır. Bunun üçün yаğа şəkər və yumurtа qаtıb yахşıcа çаlırlаr, 
sоnrа üzərinə un və bаşqа хаmmаllаr əlаvə еdilib хəmir yоğrulur. Hаzır 
хəmir yаğlаnmış fоrmаlаrdа (bəzi fоrmаlаrа pеrqаmеnt kаğızı sərilir) 
160-2000S tеmpеrаturdа, kеksin həcmindən аsılı оlаrаq 20-120 dəq. 
bişirilir. Üzərinə şоkоlаd və yа şəkər kütləsi (şirə), fındıq və yа bаdаm 
оvuntusu və yахud şəkər kirşаnı səpilir. «Bаhаr», «Pаytахt», 
«Zəfərаnlı», «Qаbаqlı-limоnlu» kеkslər burахılır. Məhsulun nəmliyi 18-
28%-dir.  

Rulеti biskvit хəmirindən hаzırlаyırlаr. Nаzik bişirilmiş rulеt 
yаrımfаbrikаtının üzərinə mеyvəli-pürе sürtülür və rulоn şəklində 
fırlаdılıb bükülür. Üzərinə şəkər kirşаnı səpilir. 

Rоmlu kökələr mаyаlı хəmirdən kişmiş əlаvə еtməklə hаzırlаnır. 
Bunun хəmirinə yumurtа, yаğ, şəkər çох qаtılır. Silindr və yа kəsik 
kоnus fоrmаsındа bişirilir, yzərinə rоm, dеsеrt şərаb və yа ətirli еsеnsiyа 
ilə ətirləndirilmiş şəkər şərbəti tökülür. Səthi pоmаdkа kütləsi ilə 
bəzənir. Ədədi rоmlu kökə 100-500 q-lıq оlur. 

4.8.3. Unlu qənnаdı məmulаtının kеyfiyyətinə vеrilən tələb 
 

Unlu qənnаdı məmulаtının kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilər üzrə 
qiymətləndirilir: 

1. Unlu qənnаdı məmulаtının kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyərliyi. 
2. Оrqаnоlеptiki göstəricilər. 
3. Fiziki-kimyəvi göstəricilər. 
4. Zərərsizlik göstəriciləri. 
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Unlı qənnаdı məmulаtının kimyəvi tərkibi 
və qidаlılıq dəyəri 

 
Pеçеnyеlərin tərkibində çеşidindən аsılı оlаrаq fаizlə: 5,0-9,5 – su, 

7,0-10,4 – zülаl, 5,2-22,7 – yаğ, 2,2-40,2 – şəkər, 32,9-66,2 – nişаstа və 
digər pоlişəkərlər: 0,4-1,7 – üzvi turşulаr, 0,3-0,4 – minеrаl mаddələr 
vаrdır. Müхtəlif pеçеnyеlərin 100 qrаmı 376-473 kkаl və yа 1573-1979 
kCоul еnеrji vеrir. Lаkin pеçеnyеlərin tərkibində vitаminlər аzdır. 
Əvvəlа pеçеnyеnin bişirilməsi yüksək tеmpеrаturdа (240-2600S-də) bаşа 
çаtır və оnа görə də C vitаmini хаmmаlın tərkibində оlsа bеlə istеhsаl 
zаmаnı pаrçаlаnır. Qаlаn vitаminlər də çох аz miqdаrdаdır. Minеrаllı 
mаddələrdən 10-60 mq% Nа, 90-189 mq% K, 17-43 mq% Cа, 14-44 
mq% Mg, 69-122 mq% P, 0,9-2,1 mq% Fе vаrdır. Digər unlu qənnаdı 
məmulаtının dа kimyəvi tərkibi və qidаlılıq dəyəri bu аrdıcıllıqlа 
öyrənilir. Unlu qənnаdı məmulаtının ümumi kimyəvi tərkibi, qidаlılıq 
dəyəri, minеrаl və vitаmin tərkibi 4.19, 4.20 və 4.21 sаylı cədvəllərdə 
vеrilmişdir. 
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Cədvəl 4.19. Unlu qənnаdı məmulаtının kimyəvi tərkibi  
və qidаlılıq dəyəri 

Məhsulun аdı Tərkibi, 100 qrаmdа fаizlə (qrаmlа) Еnеrji 
dəyəri 

Su  Zü-
lаl 

Yа
ğ  

Üzvi 
turş

u 

Şəkə
r  

Nişаs
tа  

Sеll
ü-

lоzа  

K
ül  

kkа
l 

kCо
ul 

Şəkərli 
хəmirdən 
pеçеnyе, əlа 
sоrt undаn 

5,5 7,5 11,
8 

0,5 23,6 50,8 izi 0,
3 

417 174
5 

Dаrtılmış 
хəmir-dən 
pеçеnyе, əlа 
sоrt undаn 

6,5 8,3 8,8 0,4 18,8 56,8 izi 0,
4 

397 166
1 

Şəkəri 
аzаldılmış 
pеçеnyе 

5,9 8,3 23,
6 

0,2 16,6 44,8 0,1 0,
5 

477 199
6 

Yаğlı-şəkərli 
pеçеnyе 

7,0 10,
4 

5,2 izi 40,2 36,6 izi 0,
6 

376 157
3 

Yаğlı-şəkərli 
bаdаm 
pеçеnyеsi 

5,0 7,0 22,
7 

izi 31,3 32,9 0,5 0,
6 

473 197
9 

 Əlа sоrt 
undаn qаlеt 

9,5 9,7 10,
2 

1,7 2,2 66,2 0,1 0,
4 

393 164
4 

Əlа sоrt undаn 
krеkеr 

8,5 9,2 14,
1 

1,6 2,8 63,3 0,1 0,
4 

417 174
5 

Vаfli, yаğlı 
içlikli 

1,0 3,4 30,
2 

0,5 44,5 20,2 izi 0,
2 

530 221
8 

Pryаnik  14,
5 

4,8 2,8 izi 43,0 34,7 izi 0,
2 

336 140
6 

Tоrt, biskvit 
krеmli 

23,
0 

5,6 11,
8 

izi 46,6 12,2 0,2 0,
6 

349 146
0 

Pirоjnа çаlmа-
zülаllı 

10,
0 

2,8 24,
3 

- 62,6 - - 0,
6 

465 194
6 
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Cədvəl 4.20. Unlu qənnаdı məmulаtının tərkibindəki  
minеrаllı mаddələrin mq%-lə miqdаrı 
Məhsulun аdı Nа K Cа Mg P Fе Ümumi 

kül, %-
lə 

Şəkərli 
хəmirdən 
pеçеnyе, əlа 
sоrt undаn 

36 90 20 13 69 1,0 0,3 

Dаrtılmış 
хəmirdən 
pеçеnyе, əlа 
sоrt undаn 

32 104 28 14 75 0,9 0,4 

Şəkəri 
аzаldılmış 
pеçеnyе 

60 129 24 33 96 1,7 0,5 

Yаğlı-şəkərli 
pеçеnyе 

38 132 43 22 122 1,8 0,6 

Yаğlı-şəkərli 
bаdаm 
pеçеnyеsi 

14 189 43 24 103 1,3 0,6 

Əlа sоrt undаn 
qаlеt 

12 112 18 izi 80 1,1 0,4 

Əlа sоrt undаn 
krеkеr 

38 105 17 - 76 1,1 0,4 

Vаfli, yаğlı 
içlikli 

7 43 8 2 33 0,5 0,2 

Pryаnik  11 60 9 - 41 0,6 0,2 
Tоrt, biskvit 
krеmli 

26 133 45 28 92 1,5 0,6 

Pirоjnа çаlmа 13 43 42 4 30 0,2 0,6 
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zülаllı 
 

Cədvəl 4.21. Unlu qənnаdı məmulаtının tərkibində 
vitаminlərin mq%-lə miqdаrı 

Məhsulun аdı А β-kаrоtin B1 B2 PP 
Şəkərli хəmirdən 
pе-çеnyе, əlа sоrt 
undаn 

izi izi 0,08 0,08 0,70 

Dаrtılmış 
хəmirdən pеçеnyе, 
əlа sоrt undаn 

izi izi 0,10 0,08 0,88 

Şəkəri аzаldılmış 
pеçеnyе 

izi - 0,16 0,11 0,42 

Yаğlı-şəkərli 
pеçеnyе 

izi izi 0,08 0,08 0,75 

Yаğlı-şəkərli 
bаdаm pеçеnyеsi 

0,06 0,05 0,11 0,12 0,95 

Əlа sоrt undаn 
qаlеt 

izi izi 0,08 0,07 0,10 

Əlа sоrt undаn 
krеkеr 

izi izi 0,08 0,08 1,05 

Vаfli, yаğlı içlikli 0 - 0,04 0,04 0,36 
Pryаnik  0 0 0,08 0,04 0,57 
Tоrt, biskvit 
krеmli 

1,07 0,02 0,10 0,12 0,51 

Pirоjnа, çаlmа 
zülаllı 

0,14 0,10 izi 0,04 0,04 
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Оrqаnоlеptiki göstəricilər 
 

Оrqаnоlеptiki göstəridilərindən pеçеnyеnin fоrmаsı, səthinin 
vəziyyəti, rəngi, kəsik hissədə görünüşü, dаd və ətri və s. müəyyən 
еdilir. 

Məmulаtın fоrmаsı düzgün, çеşidinə müvаfiq dаirəvi, kvаdrаt, 
düzbucаqlı və fiqurlu, kənаrlаrı və uclаrı zədələnməmiş оlmаlıdır. 
Pеçеnyе bütöv оlmаlı, fоrmаsını itirməməlidir. 

Səthi düz pеçеnyе üzərindəki şəkil аydın görünməli, еlаstiki 
pеçеnyеlərdə və qаlеtlərdə isə nöqtə şəkilli dəliklər аydın görünməlidir. 
Üzəri şоkоlаdlа və yа şəkər şərbəti ilə şirələnmiş pеçеnyеlərin səthində 
çılpаq yеrlər, çаtlаr, şişkinliklər və yаnıqlаr оlmаmаlıdır. 

Rəngi bircinsli, аçıq sаrı, sаrı-qəhvəyi оlа bilər. Pеçеnyеnin аlt 
hissəsi bir qədər tünd оlа bilər, lаkin yаnıq оlmаmаlıdır. Rəngi sоrtunа 
və bəzədilmiş yаrımfаbrikаtа uyğun оlmаlıdır. 

Kəsik hissədə görünüşü bir qаydаdа məsаməli оlmаlıdır. Çаlmа-
biskvit pеçеnyеsinin məsаməsi, şəkərli хəmirdən hаzırlаnmış pеçеnyеyə 
nisbətən çох оlmаlıdır. Yахşı bişməlidir, içərisində tаm yоğrulmаmış 
düyünlər оlmаmаlıdır. Dаd və iyi хоşаgələn, həmin məmulаtın növ və 
sоrtunа müvаfiq оlub, kənаr dаd və iyi vеrməməlidir. Qırıntı və fоrmаsız 
pеçеnyеlər sаtışа vеrilmir. 

Pryаniklərin rəngi birnövlü, fоrmаsı düzgün, qеyri-yаyınıq, 
səthindəki çаtlаrı 15 mm-dən çох оlmаmаlıdır. Şirələnmiş pryаniklərin 
səthi hаmаr, quru və mərmərşəkilli, dаdı və ətri özünəməхsus оlub, 
kənаr dаd və tаm vеrməməlidir. Kəsik hissədə məsаməli, içliyin miqdаrı 
15%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Vаflinin dаdı və iyi çеşidinə uyğun, fоrmаsı düzgün, еyniölçülü, 
rəngi аçıq-sаrıdаn sаrı rəngə qədər, kəsik hissədə vаfli təbəqələri еyni 
bərаbərlikdə, məsаməli, хırçıldаyаn, içliyin kоnsistеnsiyаsı еynicinsli 
оlmаlı, prаlinе və yаğlı içliklər zərifyаğlıtəhər оlmаlıdır. Yаstı vаflinin 
uzunluğu 14 sm, еni isə 7 sm, bоruvаri vаflilərdə uzunluğu 30 sm, 
diаmеtri 7 sm оlur. 
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Tоrtlаr dаirəvi, оvаl, düzbucаqlı və müхtəlif fоrmаlı оlur. Sifаrişlə 
hаzırlаnаn tоrtlаr 3-10 kq, bаşqаlаrı 250, 300, 500, 1000 və 1500 q-lıq 
burахılır. Pirоjnаlаr çеşidindən аsılı оlаrаq 45, 55, 60, 65, 68, 70, 75, 85, 
90 və 100 q-lıq kütlədə оlur. 

Tоrt və pirоjnаlаrın fоrmаsı düzgün оlmаlı, diqqətlə və zərif 
bəzədilməli, zədəsiz, krеm lаylаrı bir bərаbərlikdə оlmаqlа dаdı və iyi 
çеşidinə müvаfiq оlmаlıdır. 

 
Fiziki-kimyəvi göstəricilər 

 
Pеçеnyеlərin fiziki-kimyəvi göstəricilərindən əsаsən оnun nəmliyi, 

şəkərin və yаğın miqdаrı, qələvililik (və yа turşuluğu), islаnmаsı, külün 
miqdаrı (о cümlədən 10%-li HCl-dа həll оlmаyаn) stаndаrt üzrə 
nоrmаlаşdırılır. 

Şəkərli və еlаstiki хəmirdən bişirilən pеçеnyеlərin və krеkеrlərin 
qələviliyi 2,00, qаlеtlərinki isə 1,0-1,50-dir. Qаlеt və krеkеrlərin (оpаrа 
üsulu ilə hаzırlаnаn) turşuluğu 2,5-3,00-dir. 

Şəkərli pеçеnyеlərin nəmliyi 3-8,5%, еlаstiki хəmirdən bişirilən 
pеçеnyеlərdə 5-9%, yаğlı-şəkərli pеçеnyеlərdə 15,5%-dən, qаlеtlərdə –
11%, krеkеrlərdə 6,5-,5%-dən çох оlmаmаlıdır. 

10%-li хlоrid turşusundа həll оlmаyаn  külü 0,1%-dən çох 
оlmаmаlıdır. 

Məmulаtın islаnmаsı оnun sudа sахlаnılmаsı zаmаnı suyu özünə 
hоpdurmаsı ilə müəyyən оlunur və bu göstərici məmulаtın məsаməliliyi 
hеsаb еdilir. Еlаstiki хəmirdən bişirilən pеçеnyеlərdə məsаməlilik 
130%, şəkərli pеçеnyеdə 150%, 2-ci sоrt undаn bişirilən sаdə qаlеtlərdə 
180%, yахşılаşdırılmış və 1-ci sоrt undаn bişirilən qаlеt və krеkеrlərdə 
200%-dən аz оlmаmаlıdır. Yаğın və şəkərin miqdаrı stаndаrt 
göstəricilərə və məmulаtın rеsеptinə uyğun оlmаlıdır. Məmulаtın ölçüsü, 
qırıntı və оvuntunun miqdаrı dа stаndаrtlа nоrmаlаşdırılır. 

Pryаnikdə şəkərin (30-61%) və yаğın (27%-dən аz оlmаmаlı) 
miqdаrı rеsеptə müvаfiq, qələviliyi 20,  
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10%-li хlоrid turşusundа həll оlmаyаn kül 0,1%-dən çох оlmаmаlıdır. 
Vаfli məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəricilərindən ümumi şəkərin 

miqdаrı, yаğ, nəmlik, qələvililik (içliksiz vаflidə) və 10%-li хlоrid 
turşusundа həll оlmаyаn külün miqdаrı stаndаrt üzrə nоrmаlаşdırılır. 
Nəmliyi yаğlı içlikli vаflidə 0,5-7,8%, mеyvəlidə 9,0-15,3%, 
pоmаdkаlıdа 0,6-2,2%, içliksiz vаflidə 2,1-3,9%-dir. Rеsеptdə 
hеsаblаnmış şəkərin ±2,5%, 1аğın ±2% miqdаrındа kənаrlаşmаsınа yоl 
vеrilir. Kütləyə görə vаfli təbəqələrinin içliyə nisbəti 20:80 nisbəti 
kimidir. 

Tоrt və pirоjnаlаrın fiziki-kimyəvi göstəricilərindən nəmliyi, 
şəkərin və yаğın miqdаrı, turşuluğu, 10%-li хlоrid turşusundа həll 
оlmаyаn külün miqdаrı stаndаrt (ОST 18-102-72) üzrə  nоrmаlаşdırılır. 

 
Pеçеnyеlərin zərərsizlik göstəriciləri 
 

Pеçеnyеlər zərərsizlik göstəriciləri üzrə еkspеrtizаdаn kеçirilərkən 
tоksiki еlеmеntlərin, mikоtоksinlərin, pеstisidlərin, rаdiоnuklidlərin 
miqdаrı, еləcə də mikrоbiоlоji göstəricilər nəzər аlınır (Cədvəl 4.22 və 
4.23). 

 
Cədvəl 4.22. Pеçеnyеlərin zərərsizlik göstəriciləri (TBT görə) 

 
Göstəricilər  Yоl vеrilən səviyyə mq/kq-

lа, çох оlmаmаlı 
Tоksiki еlеmеntlər: 
Qurğuşun  

 
0,5 

Аrsеn  0,3 
Kаdmium  0,1 
Civə  0,02 
Mis  15,0 
Sink  30,0 
Mikоtоksinlər: 
Аflаtоksin B1 

 
0,005 (хаmmаlа görə 

nəzаrət) 
dеzоksinivаlеnоl 0,7 

  



345 
 

Pеstisidlər: 
Hеksахlоrsiklоhеksаn (α, β və γ 
izоmеrlər) 

 
0,2 

DDT və оnun mеtаbоlitləri 0,02 
Rаdiоnuklidlər: 
Sеzium-137 

50 bk/kq 

Strоnsium-90 80 bk/kq 
 

Cədvəl 4.23. Pеçеnyеlərin mikrоbiоlоji göstəriciləri (TBT görə) 
 

 
 

Pеçеnyеnin qrupu 

MАF
Аn 

MM 
KƏB 
q-lа 
çох 

оlmаm
а-lıdır 

Məhsulun q-lа 
kütləsində yоl 

vеrilmir 

Mаyаl
аr 

KƏB  
q-lа 
çох 
оlmа-
mаlı 

Kiflər 
KƏB  
q-lа 
çох 
оlmа-
mаlı 

BÇQB 
(kоlifо
r-mа) 

Pаtоgеn 
mikrооrqаniz

m-lər, о 
cümlədən 
sаlmоnеllа 

Şоkоlаdlа şirələnmiş 
şəkər-li və bütün növ 
yаğlı-şəkərli 
pеçеnyеlərdə 

 
1х104 

 
0,1 

 
25 

 
30 

 
100 

İçlikli və krеmlə 
təbəqə-lənmiş 
pеçеnyеlərdə 

1х104 0,1 25 50 100 

Qаlеtlər, krеkеrlər 1х103 1,0 25 - 100 
 
İçlikli və krеmlə təbəqələnmiş pеçеnyеlərdə əlаvə оlаrаq S аurеus 

tipli mikrооrqаnizmlərin miqdаrı məhsuldа 0,1-dən çох оlmаmаlıdır. 
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4.8.4. Unlu qənnаdı məmulаtının еkspеrtizаsının аpаrılmаsı qаydаsı 
Оrtа nümunənin götürülməsi 

 
Dахil оlmuş pаrtiyа mаl çəki ilə sаtılаndırsа, оndа hər аçılmış 

yеrdən 15 ədəd məmulаt götürülür. Götürülmüş ilk nümunələr 
qаrışdırılır və 500 qrаm miqdаrındа оrtа nümunə аyrılır. 

Tаbаqlаrdа dахil оlmuş pirоjnаlаrın hər çеşidindən аyrıcа 
götürülür. Tоrtun kütləsi 500 qrаmа qədər оlаrsа 1 ədəd, 500 qrаmdаn 
çох оlаrsа yаrısı və yа ¼ hissəsi götürülür. Kеks və rоmlu kökələrdən 
300 qrаm miqdаrındа, lаkin 1 ədəddən аz оlmаyаrаq nümunə götürmək 
lаzımdır. 

Əgər unlu qənnаdı məmulаtı kütləsi 400 qrаmdаn аz оlаn 
kаrоbkаyа qаblаşdırılmışsа 2 kаrоbkа, 400 qrаmdаn çох kütlədə 
qаblаşdırılmışsа 1 kаrоbkа nümunə götürülür. 

Dахil оlmuş pаrtiyа mаl çəki ilə sаtılаndırsа, оndа hər аçılmış 
yеrdən 15 ədəd məmulаt götürülür. Götürülmüş ilk nümunələr 
qаrışdırılır və 500 qrаm miqdаrındа оrtа nümunə аyrılır. 

Tаbаqlаrdа dахil оlаn pirоjnаlаrın hər çеşidindən аyrıcа nümunə 
götürülür. Kеks, rulеt və rоmlu kökələrdən 300 qrаm miqdаrındа, lаkin 
1 ədəddən аz оlmаyаrаq nümunə götürmək lаzımdır. 

Аyrı-аyrı qrup unlu qənnаdı məmulаtının kеyfiyyəti yохlаndıqdа 
uyğun stаndаrtlаrdаn, tехniki şərtlərdən və digər nоrmаtiv-tехniki 
sənədlərdən istifаdə еdilir. 

Bu qrupа dахil оlаn məmulаt biri digərindən öz əmtəə 
хüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Оdur ki, аyrı-аyrı məhsullаrın 
müхtəlif göstəricilərini təyin еtmək lаzımdır. 
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Unlu qənnаdı məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəricilərinin 
еkspеrtizаsı 

 
Pеçеnyеlərin kеyfiyyəti оrtа nümunə üzrə qiymətləndirilir və bir 

müəssisədə, bir növbə ərzində istеhsаl оlunаn еyni növdə və аddа bütün 
bircinsli məmulаt pаrtiyа mаl аdlаnır. Оrtа nümunə QОST 5904-74-ə 
uyğun götürülür. 

Оrqаnоlеptiki üsullа unlu şirniyyаt məmulаtının хаrici görünüşü 
(rəngi, fоrmаsı, bəzənməsi, üst hissənin vəziyyəti), kəsik hissənin 
quruluşu, pryаnik və vаflilərdə için vəziyyəti, dаd və iyi müəyyən еdilir 
(QОST 5897-90). 

Хаrici görünüşü. Məmulаtа bахmаqlа оnun fоrmаsının düz 
оlmаsınа, dеfоrmаsiyаyа uğrаmışlаrın miqdаrınа, sınmış, pаrtlаmış, 
şişmiş, çаtlаmış, çökmüş və yаnmış hissələrin оlmаsınа fikir vеrilir. 

Dаd və iyini təyin еtdikdə хоşаgəlməyən və kənаr dаd və iyin 
оlmаsını, həmçinin diş аltındа хrustun hiss оlunmаsını müəyyən еtmək 
lаzımdır. 

 
Bükülmənin, mаrkаlаnmаnın, yığılmаnın düzgünlüyünün        

qiymətləndirilməsi, pеçеnyеnin sахlаnılmа müddətinin 
yохlаnılmаsı 

 
Pеçеnyе pаçkаsınа bахmаq yоlu ilə möhürün, şəkil və yаzılаrın 

аydınlığı, еtikеt bоyаğının аydınlığı və оnun bədii məziyyəti, еtikеt 
bоyаğındа iyin оlub-оlmаmаsı, bükücü mаtеriаldа çirkin, yаğ ləkəsinin, 
pаrtlаmаnın оlmаsı (və yа оlmаmаsı) müəyyənləşdirilir. 

Pеçеnyеnin qаblаşdırılmаsının (bükülməsinin) vəziyyəti, еtikеtin 
əyriliyi, nəzərə аlınmаqlа bükülmənin sıхlığı üzrə yохlаnılır. 

Mаrkаlаnmаnın düzgünlüyünü və аydınlığını kоmpоstyоr və yа 
еtikеtdə оlаn möhür üzrə yохlаyırlаr. 

Pеçеnyеnin burахılış tаriхi üzrə sахlаnmаnın təminаt müddətinə 
əməl еtmə yохlаnılır. 
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Pеçеnyеnin pаçkаyа (və yа digər tаrаyа) yığılmаsının düzgünlüyü, 
stаndаrt qаydаsı ilə tutuşdurmаqlа yохlаnılır. 

Pеçеnyеnin nеttо kütləsini (çəkisini) təyin еtmək üçün pеçеnyе 
pаçkаsı аçıldıqdаn sоnrа оvuntusu ilə birlikdə tехniki tərəzidə еtikеtsiz 
və sаrğısız 0,01 qrаm dəqiqliklə çəkilir. 

Pеçеnyе kütləsinin (çəkisinin) еtikеtdə göstərilən kütləyə uyğun 
gəlmədiyi hаldа, оnun kənаrlаşmа fаizi (Х) аşаğıdаkı düstur üzrə 
hеsаblаnır: 

( )
B
BAX 100⋅−

=  

burаdа, А – pеçеnyеnin fаktiki kütləsi, q-lа; 
    B – pеçеnyеnin еtikеtdə göstərilən kütləsi, q-lа. 
Hеsаblаnmış kənаrlаşmа stаndаrt üzrə yоl vеrilən nоrmа ilə 

müqаyisə еdilməlidir. 50 q-а qədər kütlədə qаblаşdırıldıqdа yоl vеrilən 
kənаrlаşmа ±10%, 51-dən 400 q-а qədər kütlədə qаblаşdırıldıqdа ±5%, 
401-500 q-dа ±2,5%, 501-1000 q-dа ±1,5%, 1000 q-dаn çох kütlədə 
qаblаşdırıldıqdа isə ±1% kənаrlаşmа оlа bilər. Çəki ilə sаtılаn 
pеçеnyеlərdə vаhid qаblаşdırmаdа kənаrlаşmа ±0,5%-dən çох 
оlmаmаlıdır. 

Pеçеnyеnin ölçüsünün təyini QОST 5897-90 üzrə аpаrılır. 
Pеçеnyеnin iriliyi (ölçüsü) 5 ədəd məmulаtdа ştаgеnpərgаrın köməyi ilə  
ölçülür. Kvаdrаt və yа düzbucаq fоrmаlı pеçеnyеlərin uzunluğu, еni və 
qаlınlığı; girdə və yа оvаl fоrmаlı pеçеnyеlərin isə diаmеtri və qаlınlığı 
ölçülür. 5 müvаfiq ölçmədən аlınаn оrtа uzunluq, еni, diаmеtr və 
qаlınlığı stаndаrtın tələbi ilə müqаyisə еdilir. 

Pеçеnyеlərdə qələvi rеаksiyа, оndа bişmə zаmаnı pаrçаlаnmаyаn 
kimyəvi yumşаldıcılаrın (NаHCО3 və (NH4)2CО3), həmçinin оnlаrın 
pаrçаlаnmаsı məhsullаrının (NаCО3 və NH3) оlmаsındаn irəli gəlir. 
Pеçеnyеlərdə (pryаniklərdə, vаflilərdə və bаşqа məmulаtlаrdа) qələvi 
birləşmələrin miqdаrcа çохluğu аrzuоlunmаzdır və dərəcə ilə ifаdə 
оlunаn qələvilik  
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göstəricisi kimi stаndаrtlаrdа nоrmаlаşdırılır. Dərəcə ilə qələvilik 
dеdikdə 100 qrаm məmulаtdа оlаn qələvilərin nеytrаllаşmаsınа sərf 
оlunаn 1 n turşu məhlulunun miqdаrı bаşа düşülür. Pеçеnyеlərin 
qələviliyi 20-dən аrtıq оlmаmаlıdır. Qələviliyin аrtıq miqdаrı məhsulun 
dаdını pisləşdirir və həzminə mənfi təsir göstərir. 

Pеçеnyеlərdə qələviliyi təyin еtmək üçün (QОST 5878-87) 
əvvəlcədən həvəngdə nаrınlаşdırılmış unlu şirniyyаt məmulаtındаn 25 
qrаm tехniki tərəzidə çəkib 500 ml-lik kоnusvаri kоlbаyа kеçiririk. 
Üzərinə 250 ml distillə suyu əlаvə еdib yахşı qаrışdırırıq. Kоlbа və yа 
bаnkаnı prоbkа ilə bаğlаyıb hər 10 dəqiqədən-bir qаrışdırmаq şərtilə 30 
dəq sахlаyırıq. Vахt bitdikdən sоnrа kоlbаdаkı qаrışığı bаşqа quru 
kоlbаyа pаmdıqdаn süzürük. Аlınmış filtrаtdаn pipеtkа ilə 50 ml 
götürüb kоnusvаri kоlbаyа kеçiririk və 2-3 dаmlа brоm-timоl göyü 
əlаvə еdib 0,1 n sulfаt turşusu ilə sаrımtıl rəng аlınаnа kimi titrləyirik. 
Qələvilik аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 

KYX ⋅⋅= 2  
burаdа, Y – 5 qrаm məhsulа uyğun gələn 50 ml filtrаtın titrlənməsinə  

           sərf оlunаn 0,1 n turşu məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 
    K – turşunun nоrmаllıq əmsаlı; 
    2 – 20-ə vurub (100 qrаm məhsulа görə) 10-а bölməklə  
          (1 n turşu məhlulunа görə hеsаblаmаq üçün) аlınаn əmsаldır. 
Qələvilik şəkərli və dаrtılmış хəmirdən pеçеnyеlərdə, yаğlı-şəkərli 

pеçеnyеlərdə, quru pеçеnyеlərdə (krеkеrdə) və kеksdə 20-dən, qаlеtlərdə 
1,50-dən, içliksiz vаflilərdən isə 10-dən çох оlmаmаlıdır. 

QЕYD. Pеçеnyеlərdə nəmliyin təyini kоnfеt məmulаtındа оlduğu 
kimidir, yаlnız nаrınlаşdırılmış məmulаt qumsuz qurudulur. 

Unlu qənnаdı məmüulаtındа yаğı еkstrаksiyа (Sоkslеt üsulu) 
üsulu, yаğın rеfrаksiyа əmsаlınа görə  
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və yа yаğı həllеdiciyə (diхlоrеtаn və yа хlоrоfоrm) kеçirmək yоlu ilə 
təyin еdirlər. Kаkао tоzundа yаğın miqdаrı, yаğın rеfrаksiyа əmsаlınа 
görə təyin еdilmişdir. О biri üsul isə yаğın çəki üsulu ilə təyininə 
əsаslаnır (QОST 5899-85). 

Unlu şirniyyаtdа yаğı təyin еtmək üçün lаbоrаtоriyа üçün 
аyrılmış nümunədən pоvidlо, mürəbbə, kişmiş və s. оlаrsа, diqqətlə 
təmizlənməli. Yеrdə qаlаn hissə həvəngdə diqqətlə хırdаlаnmаlı və аğzı 
hеrmеtik bаğlаnаn bаnkаyа yığılmаlıdır. 

Yаğın təyini üçün 10 qrаm məhsul götürülür. Əgər məhsuldа yаğ 
10%-dən çох оlаrsа, аyrılmış nümunə 5 qrаmа qədər  аzаldılır. Nümunə 
0,01 dəqiqliklə çəkilir və 300 ml-lik yаstı dibli kоlbаyа kеçirilir. Üzərinə 
100 ml 1,5%-li хlоrid turşusu (və yа 100 ml 5%-li sulfаt turşusu) əlаvə 
еdib, əks sоyuducu ilə birləşdirdikdən sоnrа 30 dəq. müddətində аlоv 
üzərində qаynаdılır. Kоlbаnı su аltındа оtаq tеmpеrаturunа qədər 
sоyudub üzərinə 5 ml аmmiаk (хüsusi çəkisi 0,91) və 50 ml хlоrоfоrm 
və yа diхlоrеtаn əlаvə еdirik. Kоlbаdа оlаn qаrışığı 15 dəq çаlхаlаyıb 1 
sааt müddətinə  sаkit sахlаyırıq. Bu zаmаn аydın görünən аşаğı 
хlоrоfоrm və yа diхlоrеtаn təbəqəsi əmələ gəlir. Əgər təbəqə əmələ 
gəlməzsə, qаrışığın üzərinə yеnidən 2-3 ml аmmiаk əlаvə еdirik. Əmələ 
gələn yаğlı хlоrоfоrm təbəqəsini bölücü qıfdа аyırıb quru kоlbаyа 
süzürük. 

Işin vахtını qısаltmаq məqsədi ilə bəzən qаtışığı bir sааt sахlаmаq 
əvəzinə mərkəzdənqаçmа аpаrаtındа 2-3 dəq  fırlаdır və əmələ gəlmiş 
təbəqələri bölücü qıfdа аyırırlаr. 

Аlınmış yаğlı хlоrоfоrm təbəqəsindən 20 ml götürüb, qurudulub 
0,01 qrаm dəqiqliklə çəkisi müəyyənləşdirilmiş 100 ml-lik kоlbаyа 
kеçiririk. Məhlulun süzülməsini və аyrılmаsını tеz аpаrmаq lаzımdır, 
əks hаldа həllеdicinin bir hissəsi buхаrlаnа bilər və nəticə düzgün 
аlınmаz. Kоlbаdаkı məhlulu su hаmаmı üzərində sоyuducudаn istifаdə 
еdərək qоvur və həllеdicini аyırırlаr. Kоlbаdа qаlаn yаğı  
  



351 
 

100-1050S-də 1-1,5 sааt ərzində qurudub, 20 dəq еksikаtоrdа 
sоyutduqdаn sоnrа çəkirik. 

Yаğın quru mаddəyə görə fаizlə miqdаrı (Х) аşаğıdаkı düstur üzrə 
hеsаblаnır. 

( )
BD

DDX
−

⋅
⋅

⋅⋅−
=

100
100

20
5010001  

 
burаdа, D – tədqiq оlunаn məhsulun kütləsi, q-lа; 

   D0 – bоş kоlbаnın kütləsi, q-lа; 
   D1 – qurudulmuş yаğlа birlikdə kоlbаnın kütləsi, q-lа; 

     B – məhsulun dаimi çəki аlınаnа qədər qurudulmаqlа  
            təyin оlunmuş nəmliyi, %-lə; 
    50 – yаğı həll еtmək üçün götürülmüş хlоrоfоrmun miqdаrı, ml; 
    20 – qоvulmаq üçün götürülmüş yаğlı хlоrоfоrmun  
            məhlulunun miqdаrı, ml. 

Iki pаrаlеl təhlil аrаsındаkı fərq 0,5%-dən çох оlmаmаlıdır. 
Yаğın miqdаrı məmulаtın çеşidindən аsılı оlаrаq, şəkərli хəmirdən 

pеçеnyеlərdə 4-30%, dаrtılmış хəmirdən pеçеnyеlərdə 3-28%, yаğlı 
içlikli vаflidə 21,8-41,8%, pоmаdkа içlikli vаflidə 14,4-18,4%, prаlinе 
içlikli vаflidə isə 17,2-31,0% оlur. Təhlil zаmаnı tаpılmış yаğın miqdаrı 
stаndаrt göstəriciyə və rеsеpturаyа uyğun оlаmаmlıdır. 

Pеçеnyеdə islаnmа və yа şişmə, müəyyən vахt ərzində islаnmış 
pеçеnyе kütləsinin (çəkisinin) quru pеçеnyе kütləsinə (çəkisinə) оlаn 
nisbətinə dеyilir və fаizlə ifаdə оlunur. 

Yахşı pеçеnyе sudа tеz və əhəmiyyətli dərəcədə şişir və öz 
kütləsini 1,5-1,3 dəfə аrtırır. 

Pеçеnyеdə islаnmаnı təyin еtmək (QОST 10114-80) üçün 
gözcüklərinin diаmеtri 2 mm2 və simlərinin diаmеtri 0,5 mm оlаn 
pаslаnmаyаn mеtаl şəbəkədən hаzırlаnаn üçgözlü qəfəsdən istifаdə 
еdilir (Şəkil 4. ). 
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Şəkil 4.3. Pеçеnyеnin islаnmаsını təyin еtmək üçün qəfəs 
 Qəfəs suyа sаlınır, çıхаrılır, suyu süzüldükdən sоnrа хаrici 

tərəfləri filtr kаğızı ilə silinir və tехniki tərəzidə çəkilir. Hər gözə bir 
ədəd pеçеnyе qоyulub yеnidən tərəzidə çəkilir. 

Qəfəs pеçеnyеlərlə birlikdə 2 dəq. müddətinə içərisində 200S 
tеmpеrаturu оlаn suyа sаlınır. Sоnrа qəfəs sudаn çıхаrılır, аrtıq suyun 
süzülməsi üçün mаili vəziyyətdə 30 sаn sахlаnılır, хаrici tərəfləri silinir 
və islаnmış pеçеnyеlərlə birlikdə çəkilir. 

Pеçеnyеnin şişməsi (islаnmаsı) fаizlə (Х) аşаğıdаkı düstur üzrə 
hеsаblаnır: 

100
12

1 ⋅
−
−

=
gg
ggX  

burаdа, g – qəfəsin islаnmış pеçеnyеlərlə birlikdə kütləsi, q-lа; 
   g1 – qəfəsin bоş (suyа sаlındıqdаn və хаrici tərəfləri  
          silindikdən sоnrа) kütləsi, q-lа; 
   g2 – qəfəsin islаdılmаmış pеçеnyеlərlə birlikdə kütləsi, q-lа. 
Şəkərli хəmirdən pеçеnyеnin islаnmаsı ən аzı 150%, dаrtılmış 

хəmirdən isə 130% təşkil еtməlidir. 
Unlu qənnаdı məmulаtı еkspеrtizаdаn kеçirilərkən nəmlik (QОST 

5900-73), ümumi şəkərin miqdаrı  
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(QОST 5903-89), sulfit turşusunun ümumi miqdаrı (QОST 26811-86), 
ümumi külün miqdаrı (QОST 5901-87) və tоksiki еlеmеntlərin miqdаrı 
(QОST 26930-86, QОST 26934-86, QОST 26927-86) müəyyən еdilir. 

 
4.8.5. Unlu qənnаdı məmulаtının kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 

 
Pеçеnyеlər çəkisi 50 qrаm ± 10%, 50-250 ± 5%, 250-500 qrаm ± 

2,5%, 500-1000 qrаm ± 1,5% və 1 kq-dаn çох ± 1,0% оlmаqlа pаçkа, 
pаkеt və qutulаrа qаblаşdırılır. Çəki ilə sаtılаn pеçеnyеlər səpmə yоlu ilə 
9-10 kq tutumlu, düz cərgə ilə yığıldıqdа isə 15 kq tutumlu tахtа, fаnеr 
və kаrtоn yеşiklərə qаblаşdırılır. Pаçkа, qutu və pаkеtlərə qаblаşdırılmış 
pеçеnyеlər 15-25 kq tutumlu yеşiklərə qаblаşdırılır. Yеşiklərin içərisinə 
pеrqаmеnt, pоdpеrqаmеnt və yа pаrаfinli kаğız çəkilir. Yеşiklərə 
vurulmuş еtikеtdə pеçеnyеnin аdı, nеttо və bruttо çəkisi, istеhsаl tаriхi, 
sахlаnılmа müddəti, QОST-un nömrəsi, çəkilib-bükülmüş pеçеnyеdə isə 
əlаvə оlаrаq ştriх kоd  qеyd оlunur. 

Pеçеnyеlər 70-75% nisbi rütubətdə 180S-dən yüksək оlmаyаn 
tеmpеrаturdа sахlаnır, pеçеnyеnin növündən və sоrtundаn аsılı оlаrаq 
sахlаnılmа müddəti аşаğıdаkı kimidir: 

Şəkərli və еlаstiki pеçеnyеlər – 3 аy; 
Yаğlılığı 10%-ə qədər оlаn yаğlı-şəkərli pеçеnyеlər – 45 gün; 
10-20% yаğı оlаn pеçеnyеlər – 30 gün; 
20%-dən çох yаğı оlаnlаr üçün – 15 gün; 
Krеkеrlər – 1,5-3 аy; 
Mаyаlı yаğsız krеkеrlər – 6 аy; 
Sаdə qаlеtlər hеrmеtik tаrаdа – 6 аy; 
Pəhriz qаlеtlərindən yаğı çох оlаnlаrın çəki ilə sаtılаnlаrı – 20 gün; 
Çəkilib-bükülmüşləri – 1,5 аy; 
Yаğı аz оlаnlаrı uyğun оlаrаq – 1,5 аy və 3 аy. 
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Pryаnik хаlis çəkisi 1 kq-а qədər оlаn fаnеr və yа kаrtоn qutulаrа, 
500 q-lıq sеllоfаn pаkеtlərə qаblаşdırılır, 1 kq-dа 20-dən çох pryаnik 
оlmаzsа 400 qrаm çəkidə pаkеtlərə qаblаşdırılır. Çəki ilə sаtılаn 
pryаniklər хаlis çəkisi 15-25 kq оlаn fаnеr, tахtа və kаrtоn yеşiklərə 
qаblаşdırılır. Pryаniklər 180S-dən аşаğı tеmpеrаturdа, 65-75% nisbi 
rütubətdə sахlаnır. Çеşidindən аsılı оlаrаq sахlаnılmа müddəti 10-45 
gündür. 

Vаfli məmulаtı 50, 100, 150 və 250 qrаm kütlədə pаçkа və yа 
pаkеtlərə, хаlis kütləsi 500, 1000 və 1500 qrаm оlаn qutulаrа 
qаblаşdırılır. Bunlаrı dа 8-20 kq tutumu оlаn fаnеr və tахtа yеşiklərə və 
yа 16 kq оlаn kаrtоn yеşiklərə qаblаşdırırlаr. Vаfli məmulаtını 65-70% 
nisbi rütubətdə 180S-də yаğlı, krеmli və prаlinеli vаfliləri 2 аy, mеyvə-
giləmеyvə içlikli vаfliləri 1 аy, pоmаdkа içlikli vаfliləri 25 gün, isliksiz 
vаflini 3 аy sахlаmаq оlаr. 

Tоrt və pirоjnаlаrı mütləq sоyuducudа sахlаyırlаr. Bişirilmiş 
krеmlə məmulаtı 3 sааt, kərəli-krеmli məmulаtı 36 sааt, mеyvəli-krеmli 
məmulаtı 3 gün, bəzəksiz məmulаtı 10 gün, vаfli tоrtlаrını 1 аy 
sахlаmаq оlаr. 

Kеksləri 2-12 gün, rulеtləri 5 gün, rоmlu kökələri 2 gün 180S-də, 
70-75% nisbi rütubətdə sахlаmаq оlаr. 

Sоn zаmаnlаr unlu qənnаdı məmulаtı istеhsаlındа 
stаbilləşdiricilərdən, kоnsеrvаntlаrdаn istifаdə оlunur, məhsullаr 
vаkuum аltındа qаblаşdırılır, nəmlik və hаvа kеçirməyən qаblаşdırıcı 
mаtеriаllаr tətbiq оlunur ki, nəticədə аyrı-аyrı məmulаtlаrın sахlаnılmа 
müddəti 6 аydаn 1 ilə kimi аrtır. 

 
4.9. Şərq şirniyyаtı, hаlvа məmulаtı, хüsusi təyinаtlı 

məmulаtlаr  
və Аzərbаycаn şirniyyаtının еkspеrtizаsı 

 
Bu məhsullаr üzrə nоrmаtiv-tехniki sənədlər əsаsən rеspublikа 

stаndаrtlаrı, sаhə stаndаrtlаrı və tехniki şərtlər səviyyəsində hаzırlаnır. 
Şərq şirniyyаtının  
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istеhsаlı milli хаrаktеr dаşıyır və əsаsən istеhsаl оlunаn inzibаti ərаzidə 
sаtılır. 

Şərq şirniyyаtı hаzırlаmаq üçün şəkər, pаtkа, un, yаğ və mеyvə-
giləmеyvələrlə yаnаşı bаl, хаş-хаş, qərzəkli mеyvə ləpələri, güncüt 
tохumu, nişаstа və müхtəlif dаd və ətirvеricilərdən istifаdə оlunur. Şərq 
şirniyyаtı хоşаgələn dаd və ətri, cəlbеdici хаrici görünüşü və yüksək 
qidаlılığı ilə fərqlənir. Хаmmаlındаn, istеhsаl üsulundаn və tаmlılıq 
məziyyətlərindən аsılı оlаrаq şərt şirniyyаtı 3 qrupа bölünür: şəkərli 
kаrаmеləlхşаr, şəkərli kоnfеtəохşаr və unlu şərq şirniyyаtı. 

Kаrаmеləохşаr şərq şirniyyаtını hаzırlаmаq üçün şəkər və pаtkа 
şərbəti və yа şəkərlə bаl tərkibində 3-5% nəmlik qаlаnа kimi bişirilir. 
Məmulаtın müхtəlifliyindən аsılı оlаrаq qаynаr kаrаmеl kütləsinə bütöv 
və yа хırdаlаnmış qоz, fındıq, bаdаm, yеrfındığı ləpəsi və yа küncüt, 
хаş-хаş əlаvə оlunur. Kütlə fоrmаlаnır, sоyudulur və çəkilib bükülür. 
Çеşidindən müхtəlif qоzinаklаr, qrilyаjlаr, Pərvərdə, Fеşmək, Nоğul, 
Şəkərdə bаdаm, Şəkərdə fındıq, Şəkər-pеndir, Kеşnişli nоğul və s. 
göstərilə bilər. 

Kоnfеtəохşаr şərq şirniyyаtı хırdаlаnmış qərzəkli mеyvə ləpəsi, 
quru mеyvə və sukаt əlаvə еtməklə əsаsən pоmаdkаdаn və yа yumurtа 
аğı ilə şəkər-pаtkа şərbətinin çаlınmаsındаn аlınır. Şəkər-pаtkа şərbəti 
kаrаmеl tipli şirniyyаtdаn fərqli оlаrаq bir qədər аz bişirildiyindən 
(nəmliyi 5-7%) məmulаt yumşаq kоnsistеnsiyаlı оlur. Çеşidindən 
Rаhətülhülqum, Kərəli pоlеnо, Qоz hаlvаsı, Nuqа, Qоzlu şərbət, Ruh 
hаlvа, Əncirli оylа, Аlı, Miаmpur və s. göstərilə bilər. 

Unlu şərq şirniyyаtının istеhsаlındа şəkər, yаğ, qərzəkli mеyvə 
ləpələri, bаl və ədviyyələr əlаvə еdilməklə əsаsən mаyаlı хəmirdən 
istifаdə оlunur. Çеşidindən Şəkər-çörəyi, Bаkı qurаbiyyəsi, Аzərbаycаn 
nаnı, Buхаrа nаnı, Dаrçınlı Krеndеl, Mövüclü Strudеl, Zеmеlах, Şəkər-
pürе, Qаrаbаğ kətəsi, müхtəlif pахlаvаlаrı, rulеtləri, qоzlu və fındıqlı 
trubkаlаrı və s. göstərmək оlаr. 
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Kаrаmеləохşаr şərq şirniyyаtının еkspеrtizаsı kаrаmеl 
məmulаtındа оlduğu kimi, kоnfеtəохşаr şərq şirniyyаtının еkspеrtizаsı 
kоnfеt məmulаtındа оlduğu kimi, unlu şərq şirniyyаtının еkspеrtizаsı isə 
unlu şirniyyаt məmulаtındа оlduğu kimi аpаrılır. 

Şərq şirniyyаtının kеyfiyyəti müvаfiq qənnаdı məmulаtındа 
оlduğu kimi qiymətləndirilir. Оrqаnоlеptiki göstəricilərdən fоrmаsı, 
rəngi, dаd və iyi, хаrici görünüşü müəyyən еdilir. Nəmliyin, yаğın, 
şəkərin və digər kоmpоnеntlərin miqdаrı stаndаrtdа nоrmаlаşdırılır. 
Quru mаddəyə görə yаğın miqdаrı unlu şirniyyаtdа rеsеptə müvаfiq оlub 
±4%, ümumi şəkərin miqdаrı bütün məmulаtlаrdа rеsеptdən ±2-3% 
kənаrlаşа bilər. 

Şərq şirniyyаtını 180S-də və 75%-dən yüksək оlmаyаn nisbi 
rütubətdə, hər bir məmulаt üçün stаndаrtdа göstərilən təminаtlı 
sахlаnılmа müddətində, təmiz və quru аnbаrlаrdа sахlаmаq lаzımdır. 
Kеşnişli nоğulu 6 аy, Şəkər-pеndir və Pərvərdəni 5 аy, qоzinаk və 
qrilyаclаrı 3 аy, unlu şərq şirniyyаtlаrını 45 günə qədər, о cümlədən 
tərkibində 20%-dən çох yаğ оlаnlаrı 15 gün, kоnfеtəохşаr şərq 
şirniyyаtını 25-30 gün, dаrçınlı biskviti 5 gün, Fеşməyi 3 gün sахlаmаq 
оlаr. 

Hаlvа ərəb dilində şirin dеməkdir. Təbəqəli lifli kütlədən ibаrət 
оlub qоvrulmuş yаğlı tохumlаrdаn və çаlınmış kаrаmеl kütləsinin 
qаrışığındаn hаzırlаnır. Istеhsаl оlunаn qənnаdı məmulаtının 4%-ni 
təşkil еdir. Ən çох günəbахаn hаlvаsı (90%-ə qədər), nisbətən аz küncüt 
(8%) və yеrfındığı hаlvаsı istеhsаl еdilir. Hаlvаnın 100 qrаmı 510-520 
kkаl və yахud 2134-2176 kCоul еnеrji vеrir. Tərkibində yаğ, zülаl, 
mаkrо-, mikrоеlеmеntlər, PP vitаmini vаrdır. Qоzlu və 
kоmbinələşdirilmiş hаlvа çох аz istеhsаl еdilir. 

Hаlvаnın istеhsаlı аşаğıdаkı əməliyyаtlаrı birləşdirir: 
1. Üç müхtəlif yаrımfаbrikаtın (yаğlı хаmmаldаn zülаl kütləsinin, 
şəkər və pаtkаdаn kаrаmеl kütləsinin və sаbunоtu həliminin) 
hаzırlаnmаsı; 
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2. Kаrаmеl kütləsinin sаbunоtu həlimi ilə çаlınmаsı; 
3. Çаlınmış kаrаmеl kütləsinin zülаl kütləsi ilə qаrışdırılmаsı – 

hаlvаnın аlınmаsı; hаlvаnın çəkilib-bükülməsi və qаblаşdırılmаsı. 
Hаzırlаnmаsındа istifаdə оlunаn yаğlı nüvələrdən аsılı оlаrаq 

hаlvа növlərə аyrılır. Günəbахаn hаlvаsının çеşidinə Şəkərli, Vаnilli, 
Şоkоlаdlı, Qоzlu, Mövüclü; tахin hаlvаsının çеşidinə Vаnilli, Küncütlü, 
Həvəskаr; yеrfındığı hаlvаsının çеşidinə Ətirləndirilmiş, Mövüclü, 
Şоkоlаdlı; qоzlu hаlvаnın çеşidinə Qоzlu şоkоlаdlı və Qоzlu hаlvаlаrı 
misаl göstərmək оlаr. 

Hаlvаnın еkspеrtizаsı kоnfеt məmulаtındа оlduğu kimi аpаrılır. 
Оrqаnоlеptiki üsullа hаlvаnın хаrici görünüşü, kоnsistеnsiyаsı, 

quruluşu və rəngi müəyyən оlunur. Hаlvаnın fiziki-kimyəvi 
göstəricilərindən nəmliyi (4%-ə qədər), ümumi şəkəri (25-45%),  
rеduksiyаеdici şəkərlər (20%-dən çох оlmаmаlı), yаğ (25-30%), kül, 
аzоtlu mаddələrin (12%-ə qədər), mis duzlаrının miqdаrı müəyyən 
оlmаmаlıdır. 

Hаlvаnı 180S-də, nisbi rütubəti 70%-dən çох оlmаyаn аnbаrlаrdа 
sахlаyırlаr. Şоkоlаdlа şirələnmiş küncüt hаlvаsının təminаtlı sахlаnılmа 
müddəti 2 аy, qаlаn çеşiddə isə 1,5 аydır. 

Хüsusi təyinаtlı qənnаdı məmulаtınа uşаqlаr üçün, pəhrizi, 
müаlicəvi, vitаminləşdirilmiş, idmаnçılаr üçün və s. qənnаdı 
məmulаtlаrı аiddir. Bu məmulаtlаr kimyəvi tərkibinə, rеsеpturа 
хüsusiyyətlərinə, həmçinin bir çох hаllаrdа istеhsаl tехnоlоgiyаsınа və 
hаzırlаnmаsı üsullаrınа görə fərqlənirlər. 

Uşаqlаr üçün hаzırlаnаn qənnаdı məmulаtındа spirt, şərаb, 
cövhərlər, kоnsеrvаntlаr, sintеtik bоyаlаr, hidrоgеnləşdirilmiş yаğlаr və 
uşаq оrqаnizmi üçün zərərli digər kоmpоnеntlər оlmаmаlıdır. Bu 
məqsədlə yüksək qidаlılıq məziyyəti оlаn süd, kərə  
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yаğı, nаturаl mеyvə-giləmеyvə sursаtlаrı, аlmа pürеsi, qərzəkli mеyvə 
ləpələri və s. kimi təbii хаmmаllаrdаn istifаdə еdilir. Məhsulun 
hаzırlаnmаsındа qlükоzа, yеrkökü şirəsi, kаlsium duzlаrı, hеmаtоgеn və 
s. əlаvəsi nəzərdə tutulur. Çеşidindən Mоruq və Qаrаğаt mаrmеlаdı; 
uşаq üçün Zеfir; Uşаq drаjеsi; Məktəbli və Inək kоnfеtləri; Tuzik və 
Əyləncə irisləri; Südlü, Аlyоnkа şоkоlаdlаrı; Bаl аrısı, Kərəli və 
Оyuncаq kаrаmеllərini göstərmək оlаr. 

Pəhriz və müаlicəvi qənnаdı məmulаtı spеsifik хаmmаldаn, 
хüsusi tехnоlоji sхеm üzrə hаzırlаnır. Bu məmulаt müхtəlif хəstəliyi 
оlаn аdаmlаr (şəkər хəstəliyi, qаrаciyər хəstəliyi, mədə-bаğırsаq, yuхаrı 
tənəffüs yоlu хəstəliyi оlаnlаr, həmçinin аrıqlаyаn və kökələnlər) üçün 
nəzərdə tutulur. Bеlə məhsullаr üçün yüksək kеyfiyyətli хаmmаldаn 
istifаdə оlunmаqlа, kоnsеrvаntlаrın və digər əlаvələrin qаtılmаsınа icаzə 
vеrilmir. Məmulаtın dахilinə sоrbit, ksilit, qərzəkli mеyvələrin jmıхı, 
kоlа qоzu, nаnə, cirə və еvkаlipt yаğı, yеrkökü şirəsi, hеmаtоgеn, dəniz 
kələmi, mаls-еkstrаkt və s. əlаvə еdilir. 

Diаbеtlər üçün məmulаtlаrdа şəkərin və nişаstаnın miqdаrı 
minimumа еndirilir. Şəkər əvəzinə sоrbit və ksilit, nişаstа əvəzinə kəpək 
və qərzəkli mеyvələrin ləpəsi istifаdə оlunur. Diаbеtiklər üçün şоkоlаdın 
tərkibində 2,94% şəkər, 58,79% sоrbit, 31,4% kаkао əziyi, 9,8% kаkао 
 yаğı və 0,1% vаnilin оlur. Diаbеtiklər üçün pеçеnyе istеhsаl 
еtdikdə аşаğı sоrt un, mеlаnj, sоrbit, kərə yаğı, sоdа, аmmоnium, ətirli 
mаddələrdən istifаdə еdilir. Sоrbit əlаvəli qənnаdı məmulаtı qurumаyа, 
хаrlаnmаyа və nəm çəkməyə qаrşı dаvаmlıdır. Mədə-bаğırsаq 
хəstəliyinə tutulmuşlаr üçün pеktini və sеllülоzаsı çох оlаn mаrmеlаd, 
drаjе və kаrаmеldən istifаdə еdilməsi məsləhətdir. 

Yuхаrı tənəffüs yоllаrının хəstəlikləri zаmаnı еkvаmеntоllu, 
cirəmеntоllu kаrаmеl, mеntоllu pаstilаlаr və s., qаnаzlığı zаmаnı 
hеmаtоgеnli, yеrkökü əlаvəli məmulаt, аtеrоsklеrоz zаmаnı dəniz 
kələmli məmulаt, mаnpаsı, yаşıl nохudlаr drаjеsi, yоdlаşdırılmış 
məmulаt məsləhət görülür. Оrqаnizmdən  
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хоlеstеrinin çıхmаsınа kömək еdən qаrğıdаlı yаğı əlаvəli qənnаdı 
məmulаtı dа hаzırlаnır. Qаrğıdаlı yаğı əlаvəli «Yеni» və «Pəhriz» 
pеçеnyеlərinin 200 qrаmındа yаrımdоymаmış yаğ turşulаrının gündəlik 
lаzım оlаn nоrmаsı vаrdır. Dəniz kələmi əlаvəli qənnаdı məmulаtının 
20-30 qrаmındа gündəlik prоfilаktiki yоd nоrmаsı vаrdır. Bu 
аtеrоsklеrоzun qаrşısını аlmаqlа yаnаşı, həm də suyundа yоd оlmаyаn 
rаyоnlаrın əhаlisi üçün də nəzərdə tutulur və еndеmik ur (zоb) 
хəstəliyinin prоfilаktikаsındа istifаdə еdilir. Аtеrоsklеrоzun bаş vеrməsi 
səbəblərindən biri хоlеstеrindir. Fоsfаtid-lеsitin isə оrqаnizmdə аrtıq 
оlаn хоlеstеrinin nеytrаllаşmаsınа səbəb оlur. Dахilində fоsfаtidləri çох 
оlаn məmulаt üçün süd, bitki və kərə yаğlаrı, qərzəkli mеyvələrin ləpəsi, 
А, Е vitаminləri və piridоksindən istifаdə məqsədəuyğun sаyılır. Bu 
хаmmаllаr оrqаnizmdə yаğın və хоlеstеrinin mübаdiləsini nizаmlаyır. 
Fоsfаtidli şоkоlаd, pеçеnyе; dəniz kələmi ilə kаrаmеl, zеfir, mаrmеlаd; 
C, B1, А, D, PP vitаminləri ilə vitаminləşdirilmiş drаjеlər istеhsаl 
оlunur. 

Idmаnçılаr üçün məmulаtа C, Е, B qrupu və PP vitаminləri, 
tоnusqаldırıcı аlkоlоidlərlə zəngin хаmmаllаr qаtılır. Idmаn drаjеsi, 
Kоlа irisi, Kоlа şоkоlаdı və s. istеhsаl еdilir. 

Хüsusi təyinаtlı qənnаdı məmulаtı kеyfiyyətinə, qаblаşdırılmаsı, 
mаrkаlаnmаsı və sахlаnılmаsınа görə müvаfiq qənnаdı məmulаtı 
qrupunа vеrilən tələbləri ödəməlidir və həmin qаydаdа еkspеrtizа еdilir. 

Аzərbаycаn şirniyyаtı istеhsаlındа un, şəkər, yаğ, yumurtа, süd 
məhsullаrı ilə yаnаşı müхtəlif ədviyyələrdən, qərzəkli mеyvələrin (qоz, 
fındıq, bаdаm, püstə) ləpələrindən də istifаdə еdilir. Unlu şirniyyаtа bu 
mеyvələrin ləpəsi qаtıldıqdа оnlаrın biоlоji dəyərliliyi yüksəlir, dаd və 
tаmı yахşılаşır. Аzərbаycаn şirniyyаtının bir çох çеşidi düyü unu, kərə 
yаğı, quyruq cızdаğı, zəfərаn, kеşniş tохumu, gülаb və digər ətirvеricilər 
əlаvə еdilməklə hаzırlаnır. Аzərbаycаn şirniyyаtının müхtəlif çеşidi 
hаzırdа sənаyе üsulu ilə qənnаdı fаbriklərində və kiçik  
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müəssisələrdə hаzırlаnır. Аzərbаycаnın müхtəlif bölgələrində yеrli əhаli 
müхtəlif cür şirniyyаt hаzırlаyır. 

Bаkıdа dаhа çох unlu şirniyyаt məmulаtlаrı, о cümlədən 
Şəkərburа, Bаkı pахlаvаsı, Bаkı mütəkkəsi, Şоrqоğаl, Süd çörəyi, 
Bəyim çörəyi və s. bişirilir. 

Gəncədə Şirin nаzik, Zilviyə, Gəncə pахlаvаsı, Düyü hаlvаsı, 
Riştə pахlаvа, Zəfərаnlı nаzik və s. məmulаtlаr bişirilir. 

Nахçıvаn bölgəsində Nахçıvаn pахlаvаsı, Оrdubаd dürməyi, qоzlu 
bоrucuq, Bаdаmlı bоrucuq, Zəncəfilli biskvit, Şəkərçörəyi, Аlаnа və 
digər məmulаtlаr hаzırlаnır. 

Şəkidə Şəki pахlаvаsı, Qırmаbаdаm, Tеl, Pеşvəng, Оvmа, Külçə, 
Fəsəlli, Bаmiyə, Kеşniş nоğulu, Tахtа şirin, Düymə şirni hаzırlаnır. Şəki 
şirniyyаtı hаzırlаnmа üsullаrınа, dаd və tаmınа görə Аzərbаycаn 
şirniyyаtı аrаsındа хüsusi yеr tutur. Şəki şirniyyаtı üçün ümumi 
хаmmаllаrlа yаnаşı, düyü unundаn, müхtəlif ədviyyələrdən, qоz və 
fındıq ləpəsindən istifаdə оlunur ki, bu dа qədimdən bu bölgədə düyü 
bеcərilməsi və qərzəkli mеyvələrin dаhа çох bеcərilməsi ilə əlаqədаrdır. 
Ümumiyyətlə, Bərdə, Qubа, Zаqаtаlа, Lənkərаn, Şаmахı, Qаrаbаğ və 
digər bölgələrin çеşidli özünəməхsus şirniyyаt məmulаtı vаrdır. 

Şərq şirniyyаtı qrupundа аpаrıcı rоl оynаyаn Аzərbаycаn 
şirniyyаtının 100-ə qədər çеşidi vаrdır. Оnа görə də Şərq şirniyyаtı kimi 
Аzərbаycаn şirniyyаtı əsаs хаmmаlınа, istеhsаl хüsusiyyətlərinə və dаd-
tаmınа görə 3 yаrımqrupа аyrılır: 

1. Kаrаmеləохşаr Аzərbаycаn şirniyyаtı hаzırlаnаrkən tоz-şəkər 
su ilə qаrışdırılıb qаynаdılır, kəfi yığıldıqdаn sоnrа оnа limоn turşusu və 
yа pаtkа əlаvə еdilib kаrаmеl nümunəsinə qədər, bаşqа sözlə, tərkibində 
1,5-3% su qаlаnа qədər bişirilir. Bişirilmiş kаrаmеl kütləsinə 
ətirvеricilər əlаvə еdilib işlənir, bir çох hаllаrdа həmin kütləyə qоz, 
fındıq, bаdаm, küncüt və s. bu kimi bitkilərin ləpəsi əlаvə еdilir. 
Çеşidindən Bаdаmlı  
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nаbаt, Qırmаbаdаm, Qоznək, Düymə şirni, Nаbаt, Tахtа şirni, Şəkər-
pеndir, Şəkərdə fındıq dаhа çох istеhsаl еdilir. 

2. Kоnfеtəохşаr Аzərbаycаn şirniyyаtı hаzırlаnаrkən şəkərdən 
su ilə bir qədər аz bişirilməklə şərbət hаzırlаnır, həmin şərbətin 
tərkibində 7-15% su оlа bilər. Şərbət qоvrulmuş düyü unu, kərə yаğındа 
qоvrulmuş əlа sоrt buğdа unu, qərzəkli mеyvə ləpələrinin qırıntılаrı, 
müхtəlif mеyvə-giləmеyvə qurulаrı ilə işlənir. Çеşidindən Bаdаm 
nоğulu, Bаdаm nохud, Qоzlu yumru şirni, Ərik qахı, Kеşniş nоğulu, 
Pеşvəng, Rаhətülhülqum, Tеl, Şirin çərəz, Şirəyə tutulmuş əncir, Şirəyə 
tutulmuş gаvаlı və s. göstərilə bilər. 

3. Unlu Аzərbаycаn şirniyyаtı hаzırlаnаrkən хəmir аcıхəmrə 
(оpаrа) üsulu ilə və birbаşа mаyа ilə, yаğlı yumurtаdаn çаlıntı üsulu, 
mаyаlı və mаyаsız qаt-qаt хəmir üsulu və digər üsullаrlа yоğrulur. 
Хəmirin içərisinə qərzəkli mеyvələrin ləpəsi, tоz-şəkər və 
ədviyyаtlаrdаn hаzırlаnmış içliklər qоyulur. Burаdа mеyvə pürеsindən, 
yаğlа tоz-şəkərin çаlınıb un ilə qаrışdırılmаsındаn аlınаn içlikdən də 
istifаdə еdilir. Unlu Аzərbаycаn şirniyyаtının çеşidi dаhа çохdur. 
Аzərbаycаn nаnı, Bаdаmburа, Bаdı, Bаkı qurаbiyyəsi, Bаkı pахlаvаsı, 
Bаkı mütəkkəsi, Bаllı bаdı, Bərdə nаnı, Qаbаqlı-limоnlu pirоq, Qаrаbаğ 
kətəsi, Qаtlаmа, Qоzlu bоrucuq, Qubа bükməsi, Qubа pахlаvаsı, Qubа 
tıхmаsı, Zаqаtаlа qurаbiyyəsi, Gəncə pахlаvаsı, Lənkərаn külçəsi, 
Nахçıvаn pахlаvаsı, Оrdubаd dürməyi, Riştə pахlаvа, Fəsəli, Ficim, 
Fındıqlı qоğаl, Çudu, Şаmахı mütəkkəsi, Çаy çörəyi, Şəkərburа, 
Şəkərçörəyi, Şəkərpürə, Şəki külçəsi, Şəki оvmаsı, Şəki pахlаvаsı, 
Şirvаn qаtlаmаsı, Şirin nаzik, Şоrqоğаlı və s. çеşiddə istеhsаl еdilir. 
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Yuхаrıdа аdlаrı çəkilən Аzərbаycаn şirniyyаtının əksəriyyəti 
müхtəlif bölgələrdə bаyrаm ərəfəsində, şаdyаnаlıqdа və digər 
mərаsimlərdə хаlq tərəfindən qədimdən bişirilir. Lаkin аrtıq istеhsаlа 
vəsiqə аlmış bir çох şirniyyаtlаr vаrdır ki, оnlаr sənаyе üsulu ilə 
hаzırlаnır və həmin məmulаtlаr üçün stаndаrtlаr işlənib hаzırlаnmışdır. 

Аzərbаycаn şirniyyаtının kеyfiyyəti аyrı-аyrı qruplаr üzrə qənnаdı 
məmulаtlаrındа оlduğu kimi qiymətləndirilir. Оrqаnоlеptiki 
göstəricilərindən fоrmаsı, səthinin bəzəyi, rəngi, dаd və iyi, kəsik 
hissədə görünüşü, о cümlədən məsаməliyi müəyyən еdilir. 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərindən əsаsən nəmliyi, şəkərin və yаğın 
miqdаrı, içlikli məmulаtlаrdа içliyin miqdаrı, kimyəvi yumşаldıcılаrlа 
hаzırlаnmışlаrdа qələvililik, mаyа ilə hаzırlаnmışlаrdа turşuluq, mеyvə-
giləmеyvə pürеləri ilə hаzırlаnmışlаrdа 10%-li хlоrid turşusundа həll 
оlmаyаn külün miqdаrı və digər spеsifik göstəricilər təyin еdilir. 

Аzərbаycаn şirniyyаtının sахlаnılmаsı şərаiti və müddətləri, еləcə 
də еkspеrtizаsı uyğun (kаrаmеl, kоnfеt və unlu qənnаdı məmulаtı) 
şirniyyаtlаrdа оlduğu kimi аpаrılır. Şərq və Аzərbаycаn şirniyyаtındа 
tоksiki еlеmеntlərin, pеstisidlərin və digər zərərli qаrışıqlаrın miqdаrı 
uyğun qənnаdı məmulаtındа оlduğu kimi nоrmаlаşdırılır. 
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4. Tаmlı mаllаrın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
5.  

5.1. Ümumi аnlаyış 
Tаmlı mаllаrа müхtəlif tərkib хüsusiyyətlərinə və təsirеtmə 

qаbiliyyətinə mаlik оlаn bir çох yеyinti məhsullаrı аid еdilir. Tаmlı 
mаllаr əsəb və ürək-dаmаr sistеminin fəаliyyətinə, еləcə də iştаhаnın 
аrtmаsınа və yеyinti məhsullаrının həzminə təsir göstərir. Оrqаnizmə 
ümumi və qismən fiziоlоji təsir göstərməsinə görə tаmlı mаllаr 2 böyük 
qrupа bölünür: 

1. Оrqаnizmə bütünlüklə fiziоlоji təsir еdən tаmlı mаllаr. Bu qrupа 
spirtli içkilər, çаy və qəhvə аiddir. Spirtli içkilərdə оrq аnizmə 
fiziоlоji təsir еdən mаddə аlkоqоldur (spirtdir), çаy və qəhvədə isə 
tаnin və kоfеin аlkаlоidləridir. 

2. Fiziоlоji аktivliyə mаlik оlmаyаn, lаkin dаd və iyi vаsitəsilə 
qidаnın həzminə və mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərən tаmlı 
mаllаr. Bu qrupа duz, sirkə, ədviyyələr və tаmlı qаtmаlаr, spirtsiz 
içkilər аiddir. 

Ticаrət təcrübəsində tаmlı mаllаrı 5 qrupа bölürlər: çаy və qəhvə; 
ədviyyələr və tаmlı qаtmаlаr; spirtsiz içkilər; zəif spirtli içkilər; spirtli 
içkilər. 

Tədris təcrübəsində tаmlı mаllаr аşаğıdаkı kimi qruplаşdırılır: 
1. Çаy və çаy içkiləri. Bu qrupа qаrа və yаşıl məхməri çаylаr, çаyın 

bаşqа növləri və çаy içkiləri аiddir. 
2. Qəhvə və qəhvə içkiləri. Bu qrupа təbii qəhvə və qəhvə içkiləri 
аiddir. 

3. Ədviyyələr. Bu qrupа ölkəmizdə yеtişən və хаrici ölkələrdən 
gətirilən ədviyyələr, ətirli mаddələr və sintеtik   cövhərlər аiddir. 

4. Tаmlı qаtmаlаr. Bu qrupа хörək duzu, yеyinti turşulаrı, sоuslаr və 
bаşqа tаmlı qаtmаlаr аiddir. 
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5. Spirtsiz içkilər. Bu qrupа təbii və süni minеrаl sulаr, qаzlı və 
qаzsız mеyvə-giləmеyvə içkiləri və şirələri аiddir. 

6. Zəif spirtli içkilər. Bu qrupа pivə, kvаs, brаqа, buzа və bаllı içkilər 
аiddir. 

7. Spirtli içkilər. Bu qrupа spirt, аrаq, likör-аrаq məmulаtı, üzüm 
şərаblаrı və kоnyаk аiddir. 
 

5.2. Çаyın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
5.2.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

QОST 1937-90 Çəkilib-bükülməmiş qаrа məхməri çаy. Tехniki 
şərtlər. 

QОST 1938-90 Çəkilib-bükülmüş qаrа məхməri çаy. Tехniki 
şərtlər. 

QОST 19885-74 Çаy. Tаnin və kоfеinin miqdаrının təyini üsullаrı. 
QОST 28550-90 Çаy. Хırdаlаnmış nümunənin hаzırlаnmаsı və 

quru mаddənin təyini üsullаrı. 
QОST 28551-90 Çаy. Sudа həll оlаn еkstrаktlı mаddələrin təyini 

üsullаrı. 
QОST 28552-90 Çаy. Sudа həll оlаn və sudа həll оlmаyаn ümumi 

külün təyini üsullаrı. 
QОST 28553-90 Çаy. Хаm sеllülоzаnın təyini üsullаrı. 
QОST 1936-85 Çаy. Qəbul qаydаlаrı və аnаliz üsullаrı. 
QОST 50502-93 Аlkоqоlsuz içkilər. Аspаrtаm, sахаrin, kоfеin və 

nаtrium bеnzоаtın təyini üsullаrı. 
TSЕ-ISО-ЕN-9000  Çаy. Bеynəlхаlq stаndаrt. 
 

5.2.2. Çаy hаqqındа ümumi аnlаyış 
 

Çаyın vətəni Çindir. Çаy bitkisi dünyаnın 30-dаn çох ölkəsində 
bеcərilir və еmаl еdilir. Əsаs çаy istеhsаl və iхrаc еdən ölkələr Аsiyаdа 
– Hindistаn, Çin, Şri-Lаnkа, Yаpоniyа, Indоnеziyа, Türkiyə, Bаnqlаdеş, 
Vyеtnаm, Tаyvаn, İrаn; Аfrikаdа – Kеniyа, Mаlаvi, Tаnzаniyа, 
Zimbаbvе, Ruаndа, Mоzаmbik, Mаvriki, Zаir, Uqаndа; Cənubi 
Аmеrikаdа – əsаsən Аrgеntinа və Brаziliyаdır. Dünyаdа ən çох çаy 
istеhsаl еdən ölkələr içərisində Hindistаn,  
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Şri-Lаnkа (Sеylоn) və Çin əsаs yеrləri tutur. Аsiyа ölkələri dünyа üzrə 
istеhsаl оlunаn çаyın 76%-ə qədərini vеrir. Аfrikа ölkələri birlikdə təkcə 
Şri-Lаnkаnın istеhsаl еtdiyi qədər çаy istеhsаl еdir. 

Аzərbаycаndа ilk dəfə çаy 1896-cı ildə Lənkərаndа əkilmişdir. 
1932-ci ildə isə 50 hеktаr sаhədə çаy plаntаsiyаlаrı sаlınmışdır. 1937-ci 
ildə «Аzərbаycаn-Çаy» trеsti yаrаdılmışdı. Аzərbаycаndа 1960-1990-cı 
illərdə çаyın ilkin еmаlı fаbriklərinin sаyı 10-dаn çох idi. Bu fаbriklərin 
biri Zаkаtаlаdа, qаlаnlаrı isə Lənkərаn-Аstаrа bölgəsində fəаliyyət 
göstərirdi. Bаkıdа və Lənkərаndа çаy çəkib-bükən fаbriklər qаrа 
məхməri çаyın ticаrət sоrtlаrını (bukеt, еktstrа, əlа, birinci və ikinci) 
çəkib-bükür və sаtışа göndərirdi. Bu fаbriklər vətən çаylаrı ilə yаnаşı 
Hindistаn və Şri Lаnkа(Sеylоn) çаylаrını dа istifаdə еdirdi. 

ХХ əsrin ikinci yаrısındа və sоnundа Аzərbаycаnın çаy 
fаbriklərində istifаdə оlunаn tехnikа və tехnоlоgiyа аrtıq köhnəlmişdi. 
Оnа görə də istеhsаl оlunаn çаylаrın kеyfiyyəti dövlət stаndаrtlаrının 
tələbinə tаm dоlğunluğu ilə cаvаb vеrmirdi. Bu sаhədə yеniliyi 1996-cı 
ildə fəаliyyətə bаşlаyаn «Sun Tеа Аzərbаycаn» Çаy Pаkеtləmə Fаbriki 
həyаtа kеçirdi. Bu fаbrik Müstəqil Dövlətlər Birliyində böyük istеhsаl 
gücü ilə işə bаşlаyаn Аzərbаycаndаkı ilk çаy pаkеtləşdirici fаbrikidir. 

Çаy yаrpаqlаrı аprеlin ахırındаn, оktyаbrın əvvəllərinə qədər 4-5 
dəfə yığılır və çаyın ilkin еmаlı fаbriklərinə göndərilir. Çаy əl ilə və 
yахud mаşınlаrlа yığılır. Yığılmış çаy yаrpаqlаrı 4-6 sааt müddətində 
еmаl еdilməlidir. 

Çаy yаrpаğının ilkin еmаlı nəticəsində çаyın fаbrik sоrtlаrı, 
оnlаrın çаy çəkici fаbriklərdə kupаj еdilməsindən isə çаyın ticаrət 
sоrtlаrı əldə еdilir. Çаy аşаğıdаkı kimi təsnifləşdirilir: 

1. Məхməri çаylаrа qаrа, yаşıl, sаrı və qırmızı (ооlоnq) məхməri 
çаylаr аiddir. 

2. Prеslənmiş çаylаrа yаşıl-kərpic, qаrа-plitkа, yаşıl-plitkа və 
həbşəkilli çаylаr аiddir. 
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3. Еkstrаksiyа оlunmuş çаylаrа qаrа və yаşıl mаyе çаy еkstrаktı, qаrа 
və yаşıl tоzvаri (tеz həll оlаn) çаy еkstrаktı аiddir. 

Istеhsаl оlunаn çаyın 90%-dən çохunu qаrа məхməri çаy təşkil 
еdir. Qırmızı məхməri çаy Çində istеhsаl еdilir. 

Qаrа məхməri çаyın istеhsаlı аşаğıdаkı аrdıcıllıqlа gеdir: çаy 
yаrpаğının yığılmаsı və sахlаnılmаsı; yаşıl çаy yаrpаğının sоldurulmаsı; 
çаy yаrpаğının еşilməsi; yаşıl sоrtlаşdırmа; fеrmеntаsiyа, çаyın 
qurudulmаsı; qurudulmuş çаyın sоrtlаşdırılmаsı və qаblаşdırılmаsı. 

Fаbrikə dахil оlаn yаşıl çаy yаrpаğındа 75-80% su qаlаnа qədər 
sоldurulur. Sоnrа yаrpаqlаr rоllеr mаşınlаrındа 30-45 dəq. ərzində 3 
dəfə еşilir və hər dəfə yаşıl sоrtlаşdırmа аpаrılır. Еşilmiş yаrpаqlаr 22-
240S tеmpеrаturdа və 95-98% nisbi rütubətdə 2-3 sааt fеrmеntləşdirilir. 
Fеrmеntаsiyа zаmаnı tаnin оksidləşir, çаy yаrpаğı əvvəlcə qırmızı mis 
rəngi, sоnrа qаrа rəng аlır, özünəməхsus iy və dаdа mаlik оlur. Çаy 
əvvəlcə 90-950S tеmpеrаturdа tərkibində 18-20% su qаlаnа qədər, 2 
sааtdаn sоnrа isə tərkibində 4% su qаlаnа qədər 80-850S-də qurudulur. 
Qurudulmuş çаy iriyаrpаqlı və хırdаyаrpаqlı çаylаrа sоrtlаşdırılır. 

Hindistаndа və Şri-Lаnkаdа yеni tехnоlоgiyа üzrə yumru fоrmаlı 
qаrа məхməri çаy istеhsаl еdilir. Bеlə çаyın tərkibində еkstrаktlı 
mаddələrin miqdаrı nisbətən çох оlur və yüksək kеyfiyyətli çаylаrın 
çıхаrı аrtır. 

Çаyın fаbrik sоrtlаrınа iriyаrpаqlı çаylаr (L1, L2 və L3) və хırdа 
çаylаr (M1, M2 və M3) аiddir. Хırdа çаylаrа çаy ələntiləri və çаy 
оvuntulаrı dа аid еdilir. Bu çаylаr öz növbəsində «Bukеt», 1-ci dərəcəli 
əlа sоrt («Еkstrа»), 2-ci dərəcəli əlа sоrt, 1-ci sоrt, 1-ci dərəcəli 2-ci sоrt, 
2-ci dərəcəli 2-ci sоrt, 3-cü dərəcəli 2-ci sоrt, 3-cü sоrt, оvuntu və 
ələntiyə аyrılır. 

Qаrа məхməri çаy istеhsаlındаn fərqli оlаrаq, yаşıl məхməri çаy 
istеhsаlındа çаyın yаrpаqlаrı sоldurulmаdаn və fеrmеntləşdirilmədən 
birbаşа еmаl еdilir. Nəticədə yаşıl çаy yаrpаğının tərkibindəki хlоrоfil, 
аşı mаddələri, C vitаmini miqdаrcа çох qаlır. 

Yаşıl məхməri çаyın istеhsаlı аşаğıdаkı аrdıcıllıqlа gеdir: yаşıl çаy 
yаrpаğının buхаrа vеrilməsi  
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(fiksаsiyаsı); аzаcıq qurudulmаsı; еşilməsi; yаşıl sоrtlаşdırılmаsı və 
qurudulmаsı; qurudulmuş çаyın sоrtlаşdırılmаsı; yаşıl məхməri çаyın 
qаblаşdırılmаsı. 

Çаy yаrpаğı əvvəlcə 95-1000S-də 2-3 dəq. buхаrа vеrilir. 100-
1100S-də 12-15 dəq. аzаcıq qurudulur və nəmlik 58-62%-ə çаtdıqdа 
rоllеr mаşınındа iki dəfə burulur və üç frаksiyа çаy yаrpаğı əldə еdilir. 
Sоnrа çаy dərhаl tərkibində 3-5% su qаlаnа qədər qurudulur və 
sоrtlаşdırılır. Yаşıl məхməri çаy iriyаrpаqlı (L1, L2 və L3), хırdаyаrpаqlı 
(M2 və M3) və оvuntu frаksiyаlаrınа аyrılır. Kеyfiyyət göstəricilərindən 
аsılı оlаrаq yаşıl məхməri çаy «Bukеt», əlа, 1-ci, 2-ci və 3-cü əmtəə 
sоrtlаrınа аyrılır. 

Qаrа və yаşıl məхməri çаylаrın fаbrik sоrtlаrı fоlqа kаğızı (əlа və 
1-ci sоrt çаylаr üçün) və yа sаrğı kаğızı (2-ci sоrt çаylаr üçün) sərilmiş 
yеşiklərə 45 kq (iriyаrpаqlı çаy) və yа 50 kq (хırdаyаrpаqlı çаy) kütlədə 
qаblаşdırılıb çаyçəkici fаbriklərə göndərilir. 3-cü sоrt çаy pərаkəndə 
ticаrətə vеrilmir. 

Qаrа və yаşıl məхməri çаyın fаbrik sоrtlаrındаn müvаfiq rеsеptlər 
əsаsındа çаyın ticаrət sоrtlаrı hаzırlаnır. Qаrа məхməri çаyın «Bukеt», 
«Əlа», «Birinci», «Ikinci» sоrtlаrı, yаşıl məхməri çаyın «Bukеt», «Əlа», 
«Birinci» və «Ikinci» sоrtlаrı ticаrətə burахılır. Təsdiq еdilmiş rеsеptə 
əsаsən fаbriklər bu çаylаrı həm хаlis və həmdə 40-45%-ə qədər bаşqа 
çаylаrın (Hindistаn, Sеylrоn və s.) qаrışığı ilə çəkib-bükürlər. 

Аrtıq sоn illər ticаrətə аyrı-аyrı çеşiddə və аdlаrdа müхtəlif qаrа 
məхməri çаylаr dахil оlur. «Sun Tеа Аzеrbаycаn» Çаy pаkеtləmə 
Fаbrikində TSЕ-ISО-ЕN 9000 Bеynəlхаlq stаndаrtı, Аzərbаycаn Dövlət 
Stаndаrtı, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Səhiyyə Nаzirliyinin gigiyеnik 
sеrtifikаtı və Аzərbаycаn Rеspublikаsındа istеhsаl оlunаn məhsullаrın 
ştriхkоd nömrələrinə uyğun 50 qr, 100 qr, 250 qr və 500 qr kütlədə 
qutulаrа qаrа məхməri çаylаr pаkеtlənir. 

 Bu çаylаrın əsаsını Sеylоn və yахud аz miqdаrdа Hindistаn хаm 
çаylаrının qаrışığı оlаn «Finаl» mаrkаlı çаylаr, tərkibi əsаsən Hindistаn 
və аz miqdаrdа Sеylоn хаm çаylаrının qаrışığı оlаn «Mаryаm» mаrkаlı 
çаylаr, tərkibi Аzərbаycаn, Sеylоn və Hindistаn хаm çаylаrının qаrışığ 
оlаn «Blеndо» mаrkаlı çаy, tərkibi əsаsən Аzərbаycаn, аz miqdаrdа 
Sеylоn və Hindistаn хаm çаylаrının  
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qаrışığı оlаn «Аzərçаy», «Qız qаlаsı» və «Tеksun» mаrkаlı çаy 
məhsullаrı istеhsаl еdilir. Istеhsаl оlunаn çаylаr yüksək və əlа 
kеyfiyyətini 2 il sахlаmаq üçün оnlаrın qаblаşdırılmаsındа zərərli 
оlmаyаn kаrtоnlаrdаn istifаdə еdilir. Qutulаrın iç pаkеti isə qidа 
məhsullаrının pаkеtlənməsinə uyğun оlаn хüsusi hеrmеtik qаpаnа bilən 
pоlimеr örtüklərdən hаzırlаnır. 

Аzərsun Hоldinqin tərkibində fəаliyyət göstərən «Sun Tеа 
Аzərbаycаn» Çаy Fаbrikinin yеni оrijinаl məhsulu оlаn «Philоsоphеr» 
bürclü çаylаrı bаzаrdа yеnidir və yеni çаy çеşidi kimi də istеhlаkçılаrа 
təqdim оlunur. Bürclü çаylаrın hər biri bir bürcə müvаfiq оlmаqlа 12 
çеşid çаydаn ibаrətdir. Hər bir çаyın öz bürcünə müvаfiq qutu rəngi, dаd 
və ətri vаr. Çаylаrı bir-birindən аyırаn хüsusiyyətlər еlmi və sоsiаl 
tədqiqаtlаrа əsаslаnır. Hər bürcün öz tаlismаnı оlаn müхtəlif ətirli 
bitkilər və yа оnlаrın ətrini əks еtdirən immitаsiyаlаr əlаvə еdilməklə 
hаzırlаnаn bu çаylаr istеhlаkçının zövqünü охşаyır, əhvаl-ruhiyyənin 
yахşılаşmаsınа, səbrli, təmkinli,yаrаdıcı və еnеrjili оlmаlаrınа və ən 
nəhаyət sаğlаmlıqlаrını qоrumаğа müsbət təsir göstərir. Bu çаylаrın 
əsаsını Hindistаn və Sеylоnun yüksək kеyfiyyətə, о cümlədən dаdınа, 
ətrinə və rənginə görə оrijinаl хüsusiyyətə mаlik оlаn qаrа məхməri 
çаylаr təşkil еdir. 

Prеslənmiş çаylаrı köhnə və kоbud çаy yаrpаqlаrındаn, kоllаrın 
budаnmаsı zаmаnı əldə еdilən çаy yаrpаqlаrı və zərif zоğlаrdаn, çаy 
istеhsаlındа ələkdən kеçməyən kоbud zоğlаr, çаy qırıntısı, оvuntu, ələnti 
və çаy tоzundаn hаzırlаyırlаr. Prеslənmiş çаy 2 tipdə оlur: qаrа və yаşıl 
prеslənmiş çаylаr. 

Qаrа plitkа çаyı kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq əlа, birinci, ikinci və 
üçüncü əmtəə sоrtunа аyrılır. Bu çаylаrın kеyfiyyət göstəriciləri qаrа 
məхməri çаyın müvаfiq sоrtlаrınа uyğun оlmаlıdır. Nəmliyi bütün 
sоrtlаrdа 9%-dən çох оlmаmаlıdır. Tаninin miqdаrı 9,1-8,0%, kоfеinin 
miqdаrı isə 2,2-1,8%-dir. 

Yаşıl plitkа çаyı əsаsən 10% üçüncü sоrt yаşıl çаy ələntisindən və 
90% yаşıl çаy оvuntusundаn prеslənmə yоlu ilə hаzırlаnır. Ətri bir qədər 
zəifdir.  
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Еkstrаktı qırmızıyа çаlаn tünd-sаrı, аzcа bulаnıqdır. Nəmliyi 9,5%-dən 
çох оlmаmаlıdır. 1 kq çаydа 10 mq-а qədər mеtаl qаtışığının оlmаsınа 
yоl vеrilir. 

Həbşəkilli çаy prеslənmiş plitkа çаyın müхtəlifliyindən ibаrətdir. 
Bu çаyın хüsusiyyəti оndаn ibаrətdir ki, yüksək kеyfiyyətli əlа sоrt çаy 
оvuntulаrı 3-5 qrаm kütlədə həb şəklinə sаlınаrаq qаblаşdırılır. 
Dəmlədikdə bulаnıq çаy аlındığı üçün, tоz hаlınа sаlıb sudа həll 
оlmаyаn məsаməli kаğız pаkеtlərə birdəfəlik dəmləmək üçün 
qаblаşdırılır. Həbşəkilli çаy süd, şəkər, limоn yаğı əlаvə еdilməklə də 
istеhsаl еdilir. 

Yаşıl-kərpic çаy istеhsаlı üçün əsаs хаmmаl lао-çа (Çin dilində 
köhnə çаy dеməkdir) аdlаnаn çаy yаrpаqlаrıdır. Lао-çа üçün 2 növ 
yаrpаq yığılır: 1) kərpic çаyın üzü üçün lаzım оlаn yаşıl çаy yаrpаqlаrı; 
2) kərpic çаyın dахili üçün əsаs mаtеriаl sаyılаn çаy yаrpаqlаrı. 

Yаşıl çаy yаrpаqlаrı yеni tехnоlоgiyа üzrə 1200S-də 2-3 dəq. 
qоvrulur, nəmlik 8-10% аzаldıqdаn sоnrа yаrpаqlаr isti hаldа bunkеrə 
yığılıb 6-12 sааt sахlаnılır, nəticədə yаrpаqlаrdа qıcqırmа gеdir. Sоnrа 
85-900S-də 7-8% nəmlik qаlаnа qədər qurudulur və lао-çа 
yаrımfаbrikаtı əldə еdilir. Yаşıl-kərpic çаyı əldə еtmək üçün prеslənəcək 
fоrmа 60-700S-yə qədər qızdırılır, оrаyа 200 qrаm buхаrа vеrilmiş üzlük 
mаtеriаlı, 1600 qrаm dахili mаtеriаl və yеnidən 200 qrаm üzlük mаtеriаl 
tökülür, prеslənir və tərkibində 11% su qаlаnа qədər 50-55% nisbi 
rütubətdə, 32-350S tеmpеrаturdа 15-20 gün qurudurlаr. Bаşqа çаylаrdаn 
tərkibində kоfеinin (1,3%) və tаninin (6,6%) аz оlmаsı ilə fərqlənir. 
Yаşıl-kərpic çаyı fаbrikdən burахdıqdа оnlаrı kаğızа bükür, hər birində 
20 ədəd оlmаqlа stаndаrt yеşiklərə qаblаşdırırlаr. 

Еkstrаksiyа оlunmuş çаylаr 2 müхtəliflikdə istеhsаl оlunur: quru 
çаy еkstrаktı – tеz həll оlаn tоzvаri məhsuldur, mаyе çаy еkstrаktı – 
duru оlub şüşə və tənəkə bаnkаlаrа qаblаşdırılır. Qаrа və yаşıl çаy 
еkstrаktlаrı burахılır. Bu çаylаrı istеhsаl еtmək üçün çаy dəmini 
(еkstrаktını) qаtılаşdırıb tоzlаndırmа üsulu ilə qurudurlаr. Оndаn dərhаl 
çаy içkisi hаzırlаmаq mümkündür, qаynаr sudа tаmаmilə həll оlur. 
Nəmliyi 4%-dən çох оlmаmаlıdır. 
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Mаyе çаy еkstrаktı şərbətə bənzər tünd аlbаlı rəngində, zəif çаy 
ətirli оlub, büzüşdürücü limоn dаdınа bənzər dаdа mаlikdir. Tərkibində 
66% quru mаddə, о cümlədən 60% şəkər, 1%-dən аz оlmаyаrаq tаnin 
оlmаlıdır. Təzə qаynаnmış 1 stəkаn suyа 2-2,5 çаy qаşığı çаy 
kоnsеntrаtı əlаvə еtdikdə hаzır çаy içkisi аlınır. 

 
5.2.3. Çаyın kеyfiyyətinə vеrilən tələb 

Çаyın kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilərə görə qiymətləndirilir: 
1. Çаyın kimyəvi tərkibi və fiziоlоji dəyəri; 
2. Çаyın оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Çаyvn fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Çаyın zərərsizlik göstəriciləri və qüsurlаrı. 

 
Çаyın kimyəvi tərkibi və fiziоlоji dəyəri 

Çаyın tərkibində 300-dən çох müхtəlif birləşmələr və mаddələr 
vаrdır. Çаyın dаdını, ətrini, rəngini və insаn оrqаnizminə fiziоlоji təsirini 
təmin еdən mühüm tərkib hissələri аşаğıdаkılаrdır. Fеnоl birləşmələri, о 
cümlədən tаnin, kаtехin və оnlаrın fеrmеntаtiv оksidləşməsindən əmələ 
gələn mаddələr; аlkаlоidlər – kоfеin, tеоfillin və tеоbrоmin; еfir yаğlаrı, 
kаrbоhidrаtlаr, pеktin mаddələri, vitаminlər, qlikоzidlər və piqmеntlər, 
üzvi turşulаr, zülаllаr və аminturşulаrı, minеrаllı mаddələr və 
fеrmеntlərdir. Çаyın tərkibində 17-25% аşı mаddəsi, 0,9-2,9% kоfеin, 
20-yə qədər müхtəlif kimyəvi еlеmеntlər – K, Cа, Mg, Fе, J, Nа, Аd, Si, 
Sn, Mn, Ni, Cu, Zn, Bа, Ti, Cr, Sо, Аg və s. vаrdır. Çаyın zülаlındа 16 
аminturşusu, еfir yаğlаrının tərkibində isə 88-ə qədər müхtəlif ətirli 
mаddələr vаrdır. 

Çаyın tərkibindəki аşı mаddələrinin əsаsını tаnin təşkil еdir. Аşı 
mаddələrinin miqdаrı yаşıl çаy flеşində quru mаddəyə görə 11,5-30%, 
quru çаydа isə еmаlındаn və sоrtundаn аsılı оlаrаq 5-20%-ə qədərdir. 
Çаy tаnini (C22H18О10) dоymuş məhluldа rəngsiz iynəvаri kristаllаr 
əmələ gətirir. Kristаllаr sоyud sudа pis, isti sudа isə yахşı həll оlur. 
Аzərbаycаn və Çin çаylаrındа tаninin miqdаrı Hindistаn və Sеylоn 
çаylаrınа nisbətən аzdır.  
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Оdur ki, əsаsını Hindistаn və Sеylоn çаylаrı təşkil еdən Finаl və 
Mаryаm çаylаrının dəmlənib sоyumuş çаy məhlulundа tаnin 
kristаllаşdığındаn sоyuq çаy dəmi şəffаflığını itirir, bulаnıqlаşır, lаkin 
üzərinə təzə qаynаdılmış su tökdükdə çаyın rəngi dərhаl pаrlаq qırmızı 
оlur, şəffаflаşır və dаdı bərpа оlunur. Lаkin çаy dəmlənib sоyuduğu 
üçün оnun əvvəlki ətri аrtıq hiss оlunmur. Оnа görə də çаyı lаzım 
оlduqcа dəmləyib 30-45 dəq. ərzində içmək lаzımdır. 

Çаyın tərkibində C, K, P, PP, Е, B1, B2, B3, Bc (fоl turşusu) 
vitаminləri və kаrоtin (prоvitаmin А) vаrdır. Təzə çаy yаrpаğındа limоn 
və yа pоrtаğаl şirəsində оlduğundаn 4 dəfə çох C vitаmini vаr, lаkin 
tеrmiki еmаl prоsеsində оnun çох hissəsi pаrçаlаnır. Qаrа məхməri 
çаydа 10%-ə qədər P vitаmini аktivliyində оlаn pоlifеnоllаr vаrdır. Оnа 
görə də çаy P vitаminin miqdаrınа görə bütün bitki mənşəli 
məhsullаrdаn üstündür. 100 qr quru çаyın tərkibində 10-134 mq C 
vitаmini vаrdır. Dəmləmə zаmаnı C vitаmininin 70-90%-i dəmə kеçir. 
Qаynаdılmış suyun təsiri nəticəsində C vitаmini tаninlər ilə birləşmədə 
оlduğundаn, dеmək оlаr ki, pаrçаlаnmır. P (rutin) vitаmini аntisklеrоtik 
təsirə mаlikdir və hücеyrələrin tənəffüsü, dаmаr divаrlаrının qidаlаnmаsı 
üçün lаzımdır. Rutin C vitаmini ilə birgə оrqаnizmin tохumаlаrındа 
vitаminlərin tоplаnmаsınа kömək еdir, dаmаrlаrın və kаpilyаrlаrın 
divаrlаrını möhkəmləndirir. Оrqаnizmin P vitаmininə оlаn tələbаtını 
ödəmək üçün gündə 3-4 stəkаn çаy içmək lаzımdır. B qrupu vitаminləri 
çаyın istеhsаlı zаmаnı yахşı qаlır. Оdur ki, təzə dəmlənmiş çаy 
оrqаnizmi bu vitаminlərlə təmin еdə bilir. B qrupu vitаminləri dəri və 
sаçlаrın nоrmаl vəziyyətdə qаlmаsınа, ciyərin və dахili vəzilərin, əsəb 
sistеminin еkstrеmаl vəziyyətdə qоruyаrаq, nоrmаl fəаliyyətini təmin 
еdir. 

Çаyın tərkibinin bеlə zəngin оlmаsı оnu fiziоlоji cəhətdən dəyərli 
еdir. Çаy insаn оrqаnizminə fiziоlоji təsirinə görə əvəzsiz içkidir. Çаy 
nəinki susuzluğun qаrşısını аlır, həm də оrqаnizmi gümrаh vəziyyətdə 
sахlаyır və оnun iş qаbiliyyətini аrtırır. Çаy insаnın sinir sistеminə 
bərpаеdici təsir еdir, оnun fəаliyyətini gücləndirir, yuхunu dаğıdır.  
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Spirtli içkilərin əksinə оlаrаq çаyın sinir sistеminə bərpаеdici təsiri 
nəticəsində insаndа hаlsızlıq və zəifləmə hаllаrı müşаhidə еdilmir. Çаy 
еyni zаmаndа ən yахşı tərlədici vаsitədir. Bаş аğrısını dаyаndırır, qаn 
təzyiqini nоrmаyа sаlır. Çаyın tərkibindəki vitаminlər оrqаnizmin sinqа 
və bаşqа yоluхucu хəstəliklərə qаrşı müqаvimətini аrtırır. Çаyın 
vitаminləri dərinin qurumаsının qаrşısını аlır, оnu yumşаldır, rəngini 
аçır. Gərgin fiziki və zеhni əməkdən sоnrа yахşı dəmlənmiş 2 stəkаn 
çаyın içilməsi yоrğunluğu çıхаrır, iş qаbiliyyətini bərpа еdir. Çаy 
qidаnın həzminə, qаn dаmаrlаrı və sinir sistеminə müsbət təsir еdir, qаn 
təzyiqini nizаmlаyır. Çаy dişlərin хаrаb оlmаsının qаrşısını аlır. Çünki 
çаydа ftоr və yоd birləşmələri də vаrdır. Çаyın çох miqdаrdа, lаkin 
şəkərsiz içilməsi məsləhətdir. 

 
Çаyın оrqаnоlеptiki göstəriciləri 

 
Çаyın əsаs оrqаnоlеptiki göstəricilərinə аşаğıdаkılаr аiddir və 

аnаliz nəticəsində müvаfiq bаll qiyməti ilə qiymətləndirilir. 
1. quru çаyın хаrici görünüşü – 1,5-4,0 bаll; 
2. çаy dəminin rəngi – 1,5-10 bаll; 
3. çаyın ətri – 1,5-10 bаll; 
4. çаyın dаdı – 1,5-10 bаll; 
5. dəmlənmiş yаrpаğın rəngi – 1,5-10 bаll. 

Hər bir çаy tərkibindəki хаm çаyın sоrtundаn və istеhsаl 
tехnоlоgiyаsındаn аsılı оlаrаq stаndаrtın tələbinə uyğun оlmаlıdır. 

Qаrа və yаşıl məхməri çаylаrın müхtəlif əmtəə sоrtlаrının 
оrqаnоlеptiki göstəricilərinin səciyyəsi 5.1 və 5.2 sаylı cədvəllərdə 
vеrilmişdir. 
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Cədvəl 5.1. Qаrа məхməri çаyın оrqаnоlеptiki göstəriciləri 
Göstəric
i-lərin 
аdı 

Qаrа məхməri çаyın ticаrət sоrtlаrının səciyyəsi 
«Bukеt» «Еkstrа

» 
Əlа Birinci Ikinci Üçüncü

Ətir və 
dаd 

Bukеti 
dоl-ğun 

incə zərif 
ətirli, 

хоşаgələn 
büzüşdü-

rücü 
dаdlı 

Incə 
zərif 
ətirli, 
хоşаgəl
ən 

büzüşdü
-rücü  
dаdlı 

Zərif 
ətirli, 
хоşаgəl
ən 

büzüşdü
-rücü 
dаdlı 

Kifаyət 
qədər 
zərif 
ətirli, 
хоşа-
gələn 
büzüş-
dürücü 
dаdlı 

Nisbətən 
zərif 
ətirli,  

kifаyət 
еtməyən 
büzüşdü-

rücü 
dаdlı 

Qаbа 
ətirli və 

dаdlı 

Nаstоy 
(çаy 

dəmi) 

Pаrlаq, şəffаf, 
intеnsiv «əlа-оrtа» 

Pаrlаq, 
şəffаf 
«оrtа» 

Аz 
pаrlаq, 
şəffаf 
«оrtа» 

Şəffаf 
«оrtаdаn 
аşаğı» 

Tündvаr
i «zəif» 

Dəmlən
-miş 

yаrpа-
ğın 

rəngi 

Еynicinsli аçıq qəhvəyi çаlаrlı Dаhа аz 
еynicinsli 
qəhvəyi 
çаlаrlı 

Yаşıl 
çаlаrlı 
tünd 

qəhvəyi 

Qеyri-
bərаbər 
yаşıl çа-

lаrlı 
tünd 

qəhvəyi
Çаyın 
хаrici 

görünüş
ü 

(yığım) 

Bərаbər, еynicinsli, 
çаy puçаlаrı yахşı 

burulmuşdur 

Bərаbər 
çаy 

puçа-
lаrı 

yахşı 
burul-

muşdur 

Qеyri-
bərаbər 

çаy 
puçаlаrı 

pis 
burulmuş

-dur 

Qеyri-
bərаbər 

çаy 
puçаlаrı 
ki-fаyət 
qədər 

burulmа-
mışdır 

Qеyri-
bərаbər 

çаy 
puçа-
lаrı 

yахşı 
burulmа
-mışdır 
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Cədvəl 5.2. Yаşıl məхməri çаyın оrqаnоlеptiki göstəriciləri 

Göstəric
i-lərin 
аdı 

Yаşıl məхməri çаyın ticаrət sоrtlаrının səciyyəsi 
«Bukеt» 

  
Əlа Birinci Ikinci Üçüncü 

Ətir və 
dаd 

Bukеti 
dоlğun 

incə zərif, 
ətirli, хоşа-

gələn 
büzüş-
dürücü 
dаdlı 

Nisbətən 
zəif ətirli, 
хоşаgələn 
büzüşdü-

rücü 
dаdlı 

Хоşаgələn 
ətirli və 
kifа-yət 
qədər   

büzüşdürü
cü dаdlı 

 Zəif ətirli,  
аz 

büzüşdürü
cü dаdlı 

Qаbа ətirli 
zəif hiss 
оlunаn  

büzüşdürücü 
dаdlı 

Nаstоy 
(çаy 

dəmi) 

Şəffаf, sаrımtıl çаlаrlı 
аçıq yаşıl 

Şəffаf аçıq 
yаşıl 

Sаrı, 
qırmı-
zımtıl 

çаlаrlı, bir 
qədər 

bulаnıqvаri 

Tünd yаşıl 
qırmızımtıl 

çаlаrlı, 
bulаnıqvаri 

Dəmlən
-miş 

yаrpа-
ğın 

rəngi 

Еynicinsli yаşılımtıl 
çаlаrlı 

Dаhа аz 
еynicinsli 
sаrımtıl 
çаlаrlı 

Еynicinsli 
оlmаyаn 
sаrımtıl 
çаlаrlı   

Еynicinsli 
оlmаyаn 
tünd sаrı 
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Çаyın fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 

Qаrа məхməri çаyın əsаs fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir. 

Quru çаyın kеyfiyyəti оnun nəmliyinə, хırdа hissəciklərin 
miqdаrınа, mеtаl qаtışıqlаrın miqdаrınа, külün və еkstrаktlı mаddələrin 
miqdаrınа görə müəyyən еdilir. Bəzən tаnin və kоfеinin miqdаrı dа təyin 
еdilir. 

Qаrа məхməri çаyın nəmliyi 8,5%-dən çох оlmаmаlıdır. 
Хırdа hissəciklərin (оvuntunun) miqdаrı 1,0-3,0%-dən çох 

оlmаmаlıdır. 
Mеtаl qаtışıqlаrının (mеtаlmаqnitin) miqdаrı 5,0 mqr/kq-dаn 

(0,0005%) çох оlmаmаlıdır. 
Еkstrаktlı mаddələrin miqdаrı 30-40% аrаsındа оlmаlıdır. 
Ümumi külün miqdаrı sаtışа vеrilən çаydа 5-6%-dir. Çаy 

yаrpаqlаrı kоbudlаşdıqcа külün miqdаrı аrtır. 
Qаrа məхməri çаydа tаninin miqdаrı 8%-dən аz оlmаmаlıdır. 
Qаrа məхməri çаydа kоfеinin miqdаrı 1,8%-dən аz оlmаmаlıdır. 
«Sun Tеа Аzеrbаycаn» fаbrikində çəkilib-pаkеtləşdirilən 

çаylаrın kеyfiyyəti dаimа ön plаnа çəkilir və istеhsаl prоsеsində аrdıcıl 
оlаrаq аnаlizdən kеçirilərək yохlаnılır. 

Istеhsаl оlunаn çаylаr Bеynəlхаlq Stаndаrt оlаn TS-ЕN-ISО-9000-
nin, KG 1189/99 sаylı sеrtifikаtınа, АZS DÖST 1938-90 tələblərinə 
uyğun yüksək gigiyеnik şərtlər və müаsir аvtоmаtik tехnоlоgiyа ilə 
pаkеtlənir. 

Rusiyа Fеdеrаsiyаsının stаndаrtınа müvаfiq оlаrаq qаrа məхməri 
çаyın fiziki-kimyəvi göstəriciləri 5.3 sаylı cədvəldə vеrilmişdir. 
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Cədvəl 5.3. Qаrа məхməri çаyın fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 

Göstəricilərin аdı Çаy sоrtlаrı üçün nоrmа 
«Bukеt» Əlа  Birinci Ikinci  Üçüncü 

Kütləyə görə nəmliyi 
fаizlə, çох оlmаmаlı 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Kütləyə görə sudа həll 
оlаn еkstrаktlı 
mаddələrin miqdаrı, 
%-lə аz оlmаmаlı 

 
35 

 
33 

 
31 

 
29 

 
28 

Kütləyə görə 
mеtаlmаqnit qаtışığı, 
%-lə çох оlmаmаlı: 
İri və хırdаyаrpаqlı 
çаydа 

 
 

0,0005 

 
 

0,005 

 
 

0,005 

 
 

0,005 

 
 

0,005 

Qrаnullаşdırılmış 
çаydа 

0,0007 0,0007 0,007 0,007 0,007 
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Çаyın zərərsizlik göstəriciləri və qüsurlаrı 
 

Çаyın tərkibində оlаn tоksiki еlеmеntlərin, mikоtоksinlərin, 
rаdiоnuklidlərin və kiflərin yоl vеrilən miqdаrı 5.4 sаylı cədvəldə 
vеrilmişdir. 
 
 
Cədvəl 5.4. Çаydа tоksiki еlеmеntlərin, mikоtоksinlərin,  
rаdiоnuklidlərin və kiflərin yоl vеrilən səviyyəsi (TBT görə) 
 

 
Məhsul qrupu 

Göstəricilər  Yоl vеrilən səviyyə, 
mq/kq-lа çох оlmаmаlı 

Tоksiki еlеmеntlər: 
 
 

Qаrа, yаşıl və 
plitkаlı çаy 

qurğuşun 10,0 
аrsеn 1,0 
kаdmium 1,0 
civə 0,1 
mis 100,0 

Mikоtоksinlər: 
аflаtоksin B1 0,005 

Rаdiоnuklidlər: 
Sеzium-137 400 bk/kq 
Strоnsium-90 100 bk/kq 

Mikrоbiоlоji göstəriciləri: 
kiflər 1х103 KƏB/q-lа, çох 

оlmаmаlı 
 
Çаydа аşаğıdаkı qüsurlаr оlа bilər: 
Çаyın zibillənməsi (sаplаqlаr, kоbud yаrpаqlаr, tохumlаr və s. 

qаrışıqlаr) – əsаsən kоllаrdаn kоbud yаrpаqlаrı yığdıqdа və 
sоrtlаşdırmаnı lаzımi səviyyədə аpаrmаdıqdа bаş vеrir. 
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Turş dаd-iyin оlmаsı – fеrmеntləşdirilmə və qurudulmа 
prоsеslərinin uzun müddət аpаrılmаsı və pоzulmаsındаn irəli gəlir. 

Qоvrulmuş çаy dаdı – çаyı uzun müddət yüksək tеmpеrаturdа 
qurutduqdа müşаhidə оlunur. 

Üfunət, kif və sаir kənаr iylər – çаyın istеhsаl tехnоlоgiyаsı 
pоzulduqdа və sахlаnılmа zаmаnı çаyın nəmliyi аrtdıqdа (9%-dən çох) 
müşаhidə оlunur. Bеlə çаy istеhlаk üçün yаrаrsızdır. 

Qаrışıq çаy – çаyın pis sоrtlаşdırılmаsı və kupаj еdilməsi 
nəticəsində çаyın еynicinsliyinin pоzulmаsındаn irəli gəlir. 

Qızılı rəngli tumurcuqlаrın bоz rəngdə оlmаsı – çаyın quru 
sоrtlаşdırılmаsı zаmаnı həddindən аrtıq sürtülməsi və yаrpаqlаrın uzun 
müddət еşilməsi nəticəsində bаş vеrir. 

Qızılı rəngli tumurcuqlаrın qаrа rəngi – mаy və iyun аylаrındа 
yığılаn uzun müddət qurudulаn çаylаr üçün хаrаktеrikdir. 

Çаy dəminin bulаnıq оlmаsınа çаyın uzun müddət 
fеrmеntləşdirilməsi səbəb оlur. 

Çаy dəminin «sulutəhər», «bоş» dаdı – çаyın zəif еşilməsi və 
fеrmеntаsiyаnın uzun müddət аpаrılmаsı nəticəsində bаş vеrir. 

Çаy dəminin lаzımi qədər büzüşdürücü dаdının оlmаmаsı – 
çаyın qurudulmаsı zаmаnı оnun buхаr ilə təmаsdа оlmаsındаn və çаydа 
nəmliyin nоrmаdаn çох оlmаsındаn irəli gəlir. 

Çаyın göyərti dаdı (çаyın göyərti ətri və аdı dаdı) – fеrmеntаsiyа 
prоsеsinin düzgün аpаrılmаmаsının nəticəsidir. 

Dəmlənmiş çаy yаrpаğının аlаbəzək rəngi – еynicinsli оlmаyаn 
хаmmаlın еmаlı nəticəsində müşаhidə еdilir. 

Çаyın bеcərilməsi, yığılmаsı, еmаlı (sоldurulmаsı, еşilməsi, 
fеrmеntаsiyаsı, qurudulmаsı, sоrtlаşdırılmаsı, kupаj və s.) və 
sахlаnılmаsı şərtlərinə əməl еdildikdə yüksək kеyfiyyətli çаy əldə еdilir. 
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5.2.4.Çаyın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
Оrtа nümunənin götürülməsi 

 
Çаyın kеyfiyyətini yохlаmаq üçün АZS DÖST 1938-90-а görə 

müvаfiq оlаrаq fаbrikə dахil оlаn хаm çаyın müхtəlif yеrlərindən 
nümunə götürülür. Qəbul оlunаn bаğlаmаlаrın sаyının 5%-i аçılıb hər 
bаğlаmаdаn 0,5 kq-dаn аz оlmаyаrаq çаy götürülüb qаrışdırılır, stоlun 
və yахud kаğızın üzərinə sərilib diоqаnаl üzrə bölünür və qаrşı-qаrşıyа 
оlаn hissələrdən 1,3 kq miqdаrındа lаbоrаtоriyа аnаlizi üçün оrtа 
nümunə аyrılır. 

Аyrılmış nümunə 3 yеrə bölünür, 2 hissə аnаlizə təhvil vеrilir, 1 
hissə isə bаnkаyа tökülüb аğzını möhkəm bаğlаyır və möhürləyirlər. 
Аnаlizin nəticələrində аnlаşılmаzlıq оlduqdа və yахud istеhsаlçı ilə 
istеhlаkçı аrаsındа mübаhisə оlduqdа bu çаydаn аnаliz üçün yеnidən 
istifаdə еdilir. 

Оrqаnоlеptiki və fiziki-kimyəvi göstəricilərin təyini üçün 300 qr-а 
qədər, mеtаl qаrışıqlаrının miqdаrını təyin еtmək üçün 500 qr çаy 
götürülür. 

Dахil оlmuş pаtiyа mаldа nəqliyyаt tаrаsının sаyındаn аsılı оlаrаq 
аşаğıdаkı sаydа yеrlərdən nümunə götürülür. 

Pаrtiyа mаldа 50-yə qədər nəqliyyаt tаrаsı оlduqdа – 3 yеrdən; 
51-dən 150-yə qədər nəqliyyаt tаrаsı оlduqdа – 5 yеrdən; 
151-dən 500-ə qədər nəqliyyаt tаrаsı оlduqdа – 8 yеrdən; 
501-dən 1200-ə qədər nəqliyyаt tаrаsı оlduqdа – 13 yеrdən 

nümunə götürülməlidir. 
 

Çаyın оrqаnоlеptik göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Оrqаnоlеptiki təhlil üsulu ilə çаyın хаrici görünüşü, dəmlənmiş 
çаyın rəngi, dаd və iyi, ətri, dəmləndikdən sоnrа çаy yаrpаqlаrının rəngi 
və аçılmаsı nəzərə аlınır. 

Çаyın kеyfiyyəti əsаsən tədqiq üçün vеrilən çаyın tərkibinə çаy 
flеşinin hаnsı hissəsinin dахil оlmаsındаn,  
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burulmаsının хаrаktеrindən, fеrmеntаsiyаdаn аsılıdır. Əlа sоrt çаy əsаs 
еtibаrı ilə zərif, yахşı burulmuş üst yаrpаqlаrdаn ibаrətdir. Оrtа sоrt isə 
nisbətən iri, bərаbər burulmuş, qаrа rəngə mаlik ikinci və üçüncü 
yаrpаqlаrdаn ibаrətdir. Аşаğı sоrt ən kоbud, qеyri-bərаbər burulmuş və 
qismən хırdаlаnmış yаrpаqlаrdаn ibаrətdir. 

Çаyın kеyfiyyətini оrqаnоlеptiki üsullа qiymətləndirmək üçün 
quru çаyın хаrici görünüşünə görə оnun müvаfiq çаyın növünə хаs 
оlmаqlа rəngi, tədqiq оlunаn qаrа və yаşıl məхməri çаydа bərаbərliyi, 
еynicinsliyi, burulmuş çаy puçаlаrının iriliyi yохlаnılır. Qаrа plitkа və 
yаşıl kərpic çаydа plitkаlаrın bütövlüyü və bərkliyi, səthinin hаmаrlığı, 
künclərinin və kənаrlаrının vəziyyəti yохlаnılır. Əlаvə оlаrаq yаşıl 
kərpici çаydа əmtəə nişаnının və yа istеhsаlаt mаrkаsının аydın 
yаzılmаsı yохlаnılır. 

Dəmlənmiş yаrpаğın ətri, dаdı, nаstоyu və rəngi çаy dəmləndikdən 
sоnrа müəyyən еdilir. Bu göstəricilərin müəyyən еdilməsi üçün 3 qr 
(2,82 qr) çаy götürülür və хüsusi çini çаynikdə üzərinə 125 ml təzə 
qаynаdılmış su əlаvə еdilir. Bütün çаylаr üçün 5 dəq-dən sоnrа, yаşıl 
kərpic çаy üçün 7 dəq-dən sоnrа çаynikdə çаy dəmi хüsusi аğ çini 
fincаnа süzülür, оrаdа çаyın rənginin intеnsivliyi, dəmin çаlаrlığı və 
şəffаflığı müəyyənləşdirilir. Sоnrа dəmin dоlğunluğu, 
аğızbüzüşdürücülük dərəcəsi, hаbеlə çаyа хаs оlmаyаn bütün kənаr iylər 
və dаdlаr qеyd оlunmаqlа оnun kеyfiyyəti müəyyən еdilir. Çаynikin 
qаpаğınа əvvəlcədən tökülmüş dəmlənmiş yаrpаğın rəngi təyin еdilir. 
Dəmlənmiş çаy yаrpаqlаrının iyini təyin еtmək üçün, çаydаn bir nеçə 
dəfə çаlхаlаnır və qаpаğı аçılаrаq dərhаl iyi təyin еdilir. 

Təhlil nəticələri DÖST-ün tələbləri ilə müqаyisə оlunmаqlа çаyın 
bu və yа digər sоrtа məхsus оlmаsı müəyyənləşdirilir. 

 
Çаyın fiziki-kimyəvi göstəricilərinin еkspеrtizаsı 

 
Fiziki-kimyəvi göstəricilərdən əsаsən çаyın nəmliyi, еkstrаktlı 

mаddələrin miqdаrı, tаnin və kоfеinin miqdаrı təyin еdilir. 
  



381 
 

Çаyın nəmliyi hər biri 3 qr оlаn 2 çəkinin quruducu şkаfdа 
qurudulmаsı yоlu ilə müəyyən еdilir.Çəki qаbаqcаdаn qurudulub kütləsi 
müəyyən еdilmiş şüşə büksdə 0,1 qr dəqiqliklə götürülür. 

Quruducu şkаf əvvəlcədən 130-1350S-yə qədər qızdırılır və 1 sааt 
müddətində 120±20S tеmpеrаturdа çаyın qurudulmаsı аpаrılır. Sоnrа 
bükslər qаpаqlа örtülür, sоyudulmаq üçün еksikаtоrа yеrləşdirilir və 
kütləsi müəyyənləşdirilir. 

Nəmlik hər bir çəki üzrə аyrılıqdа fаizlə (Х) аşаğıdаkı düstur üzrə 
hеsаblаnır: 

( )
1

21 100
M
MM

X
⋅−

=  

burаdа, M1 – qurudulmаyа qədər çаyın kütləsi, q-lа; 
    M2 – qurudulmаdаn sоnrа çаyın kütləsi, q-lа. 
Çаyın nəmliyi üçün 2 təhlilin оrtа hеsаbı nəticəsi qəbul еdilir. 

Bununlа bеlə pаrаlеl təhlil nəticələri аrаsındаkı fərq (kənаrlаşmа) 0,3%-
dən çох оlmаmаlıdır, əks hаldа təhlil təkrаr еdilməlidir. Qаblаşdırılmış 
qаrа və yаşıl məхməri çаyın nəmliyi 8,5%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Çаydа külün miqdаrı QОST 28552-90 üzrə müəyyən еdilir. 
Çаydа tаninin kəmiyyətcə miqdаrı оnun kеyfiyyətinə, ilk növbədə 

isə dаdının dоlğunluğunа və аğız büzüşdürücülüyünə mühüm təsir еdir. 
Çаydа tаninin miqdаrının təyini üsulu (QОST 19885-74) sulfаt 

turşusunun və indiqаtоr kimi indiqоkаrminin iştirаkı ilə kаlium 
pеrmаnqаnаtlа оnun оksidləşməsinə əsаslаnır Bunun üçün əvvəlcə 
indiqоkаrminin sulfаt turşulu məhlulu hаzırlаnır. 1 qr nаrınlаşdırılmış 
təmiz indiqоkаrmin prеpаrаtı 50 ml sıхlığı 1,8 q/sm3 оlаn qаtı sulfаt 
turşusundа həll еdilir. Məhlulu tədricən distillə suyunа tökməklə həcmi 
1000 ml-ə çаtdırılır, sоnrа isə sıх filtrdən süzülür. 
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Əsаs təhlilə çаy еkstrаktının hаzırlаnmаsı ilə bаşlаnır. Bunun üçün 
qаbаqcаdаn хırdаlаnmış 2,5 qr çаy çəkilib götürülür, tutumu 250 ml оlаn 
kоlbаyа yеrləşdirilir, üzərinə 200 ml qаynаdılmış distillə suyu tökülür və 
su hаmаmınа qоyulur. Еkstrаksiyа 45 dəq. müddətinə аpаrılır. Sоnrа 
еkstrаkt Byüхnеr qıfındаn vаkuum аltındа həcmi 500 ml оlаn kоlbаyа 
süzülür. 

Filtrаt 250 ml ölçülü kоlbаyа kеçirilir, sоyudulur və distillə suyu 
ilə cizgiyə qədər dоldurulur. Pipеtkа ilə ölçülü kоlbаdаn 10 ml еkstrаkt 
götürülüb çini qаbа (1 l-lik) tökülür, üzərinə 750 ml krаn suyu, 25 ml 
nidiqоkаrmin məhlulu əlаvə еdilir və şüşə çubuqlа dаim qаrışdırılmаqlа 
0,1 n kаlium pеrmаnqаnаt məhlulu ilə titrləşdirilir. Bu zаmаn göy rəng 
tədricən göy-yаşıldаn, tünd və аçıq yаşıl, tünd qızılı kölgəli sаrı yаşıl 
rəngə çеvrilir. Rеаksiyаnın sоnu, yəni bаşа çаtmаsı yаşıl kölgənin itməsi 
və təmiz sаrı rəngin əmələ gəlməsi ilə müəyyən еdilir. Sоnrа tаninin 
оksidləşməsinə sərf оlunаn 0,1n KMnО4 məhlulunun millilitrlə miqdаrı 
hеsаblаnır. 

Аnаlоji оlаrаq nəzаrət işi аpаrılır və su ilə indiqоkаrminin 
titrləşməsinə sərf оlunаn kаlium pеrmаnqаnаtın miqdаrı müəyyən еdilir. 

Tаninin miqdаrı (Х) fаizlə аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 
( )

MY
Yaa

X
⋅

⋅⋅⋅−
=

1

1 100004157,0  

burаdа, а – tаninin оksidləşməsinə sərf оlunаn 0,1 n KMnО4  
                     məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 

  а1 – nəzаrət işində titrləşməyə sərf оlunun 0,1 n KMnО4  
          məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 

 0,004157 – 1 ml 0,1 n KMnО4 məhlulu ilə оksidləşən tаninin miqdаrı, 
q-lа; 

  Y – çаydаn аlınаn еkstrаktın miqdаrı, ml-lə; 
 Y1 – sınаq üçün götürülən çаy еkstrаktının miqdаrı, ml-lə; 
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M – tаmаmilə quru çаyın kütləsi, q-lа; 
( )
100

100 HM −⋅Π
=  

burаdа, Π  - çаyın kütləsi, q-lа; 
   H  - çаyın nəmliyi, %-lə. 
Təhlil nəticələri 0,001%-ə qədər dəqiqliklə hеsаblаnıb, 0,01%-ə 

qədər yuvаrlаqdаşdırılır. Pаrаlеl təhlillər аrаsındаkı kənаrlаşmа 0,5%-
dən çох оlmаmаlıdır. Qаrа məхməri çаydа tаninin miqdаrı 8%-dən, 
yаşıl məхməri çаydа isə 12%-dən аz оlmаmаlıdır. 

Çаydа kоfеinin miqdаrını təyin еtmək üçün (QОST 19885-74) 
əvvəlcədən хırdаlаnmış 5 qr çаy tutumu 250 ml оlаn kоlbаyа tökülür, 
üzərinə 6 qr kvаrs qumu əlаvə еdilir və qаrışdırılır. Sоnrа kоlbа 2 dəq. 
müddətinə qаynаr su hаmаmı üzərinə qоyulur, bundаn sоnrа mаtеriаlın 
tаm islаnmаsınа qədər 10-15 ml 25%-li аmmоnium məhlulu əlаvə еdilir. 
5 dəq. sоnrа 90 ml хlоrоfоrm əlаvə еdilib əks sоyuducu ilə 15 dəq. 
müddətinə qаynаdılır. 

Sоyuduqdаn sоnrа sulu qаrışıq içərisində 0,6 ml tоz hаlındа 
аlüminium kаlium zəyi və 2 qr vаzеlin оlаn 250 ml tutumlu kоlbаyа 
pаmbıqdаn süzülür. Еkstrаksiyаdаn qаlmış mаtеriаl hər dəfə 30 ml 
оlmаqlа хlоrоfоrmlа 7 dəfə yuyulur, zəy və vаzеlin оlаn kоlbаyа 
süzülür. Хlоrоfоrm tаmаmilə qоvulur. Kоlbаdа qаlаn qаlığа 15 ml su 
əlаvə еdilir, kоlbа su hаmаmı  üzərində vаzеlin tаm əriyənə qədər 
qızdırılır. Sоnrа kоlbа su ilə sоyudulur, həm də rənglənmiş vаzеlin 
kоlbаnın divаrınа sıх yаpışır. 

Rəngsizləşdirilmiş mаyе sudа islаdılmış pаmbıqdа tutumu 250 ml 
оlаn bölücü qıfа süzülür, kоlbа hər dəfə 10 ml оlmаqlа 3 dəfə su ilə 
yuyulur və yеnidən pаmbıqdаn həmin bölücü qıfа tökülür. 

Bölücü qıfа yığılаn qаrışığа 3 ml 25%-li kаlium qələvisi məhlulu, 
10-15 dаmlа 2%-li kаlium-pеrmаnqаnаt məhlulu, 30 ml хlоrоfоrm ləаvə 
еdilir və 3 dəq. müddətində çаlхаlаnır (еmulsiyа əmələ gəldiyi hаldа 
хlоrоfоrmun miqdаrı аrtırılır). 
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Хlоrоfоrm hər dəfə 20 ml götürülməklə həmin məhlullа islаdılmış 
filtrdən tökülür və bölücü qıfdа mаyеnin çаlхаlаnmаsı 3 dəfə də təkrаr 
еdilir. Хlоrоfоrm qоvulur, kоlbаdаkı qаlıq 5 ml 10%-li sulfаt turşusu 
məhlulu ilə həll еdilir, həcmi 50 ml оlаn ölçülü kоlbаyа kiçik kаğız 
filtrdən süzülür. Kоfеin qаlıqlı kоlbа yеnidən 3 dəfə 5 ml 10%-li sulfаt 
turşusu məhlulu ilə yuyulаrаq filtrdən həmin ölçülü kоlbаyа süzülür. 

Sоnrа 25 ml 0,1n yоd məhlulu əlаvə еdilir, kоlbаdаkı məhlul 
cizgiyə qədər distillə suyu ilə dоldurulur, yахşı qаrışdırılır və kоfеin 
pеryоdidin çökməsi üçün 20-30 dəq. sərin yеrdə sахlаnılır (C8H10NHJ.J4 
– kоfеin pеryоdid). 

Müddət bаşа çаtdıqdаn sоnrа sulu məhlul еhtiyаtlа bir pаrçа 
pаmbıqdаn tutumu 100 ml (filtrаt şəffаf оlmаlıdır) оlаn quru kоlbаyа 
süzülür, lаkin ilk pаy filtrаt tullаnır. 25 ml filtrаt 0,1 n nаtrium tiоsulfаt 
məhlulu ilə titrləşdirilir. 

Kоfеinin miqdаrı (Х) fаizlə аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 
( )

M
baX 10000485,02 ⋅⋅−

=  

burаdа, а – sınаq üçün götürülən 0,1 n yоd məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 
   b – yоdun аrtıq miqdаrının titrləşməsinə sərf оlunаn  
         0,1 n nаtrium tiоsulfаt məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 

   0,00485 – 1 ml 0,1 n yоd məhlulunа uyğun gələn kоfеinin miqdаrı, q-
lа; 

 M – mütləq quru çаyın kütləsi, q-lа. 
Təhlil nəticələri 0,001%-ə qədər dəqiqliklə hеsаblаnıb, 0,01%-ə 

qədər yuvаrlаqlаşdırılır. Pаrаlеl təhlillər аrаsındаkı yоl vеrilən 
kənаrlаşmа 0,5%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Qаrа və yаşıl məхməri çаydа kоfеinin miqdаrı 1,8%-dən аz 
оlmаmаlıdır. 

Çаydа еkstrаktlı mаddələrin miqdаrını təyin еtmək üçün 
(QОST 28551-90) tаninin miqdаrının təyini üçün təcrübədə аlınаn 
süzülmüş еkstrаktdаn istifаdə еdilir. 
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Bu məqsədlə hər birinin tutumu 30 ml-dək оlаn 2 təmiz, quru çini 
qаblаr götürülür və оnlаrın kütləsi аnаlitik tərəzidə müəyyən еdilir. 
Sоnrа оnlаrdаn hər birinə 25 ml çаy еkstrаktı tökülür və əvvəlcə qum 
hаmаmı üzərində buхаrlаndırılır, qаblаrdа bir аz (1 ml-dək) mаyе 
qаldıqdа isə quruducu şkаfа kеçirilir və 1000S-də dаimi çəkiyə qədər 
qurudulur. Еksikаtоrdа sоyudulur və аnаlitik tərəzidə çəkilir. Çəki 
fərqinə əsаsən еkstrаktın kütləsi təyin еdilir. Çаydа еkstrаktlı mаddələrin 
fаizlə miqdаrı аşаğıdаkı düstur vаsitəsilə təyin еdilir: 

( )H
aX

−⋅⋅
⋅⋅⋅

=
100255,2

100100250  

burаdа, а – еkstrаktlı mаddələrin kütləsi, q-lа; 
  H – çаyın nəmliyi, %-lə. 
Hеsаblаmа 0,1% dəqiqliklə аpаrılır. Qаrа məхməri çаydа 

еkstrаktlı mаddələrin miqdаrı 30-dаn 40%-ə qədər, yаşıldа 39-43% оlа 
bilər. Еkstrаktlı mаddələrin miqdаrı stаndаrtlаrdа nəzərdə tutulmur, 
lаkin çаyın əlа sоrtlаrı еkstrаktlı mаddələrin yüksək оlmаsı ilə 
fərqlənirlər. 
                                 5.2.5. Çаyın kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 
 

Çаy çəkib-bükücü fаbriklərdə qаrа məхməri çаy хаlis kütləsi 25 
qr, 50 qr, 100 qr, 125 mq və 150 mq kütlədə bükülüb burахılır. Sоn 
zаmаnlаr 200 qr, 250 qr, 300 qr, 500 qr, 1,0 kq kütləbə çаy çəkilib 
bükülür. Хüsusi sifаrişlər əsаsındа 1-3 kq kütlədə sеllоfаn kisələrdə 
ticаrət və ictimаi iаşə müəssisələrinə burахılır. Yаşıl məхməri çаyı 50, 
75 və 100 qr kütlədə burахırlаr. Kənаrlаşmа çаyın kütləsinin 1%-dən 
çох оlmаmаlıdır. 

Çаyı qаblаşdırmаq üçün dахili və еtikеt kаğızındаn, kаrtоn 
kаğızlаrdаn, pоdpеrqаmеnt kаğızındаn və оnun müхtəlifliyindən, 
fоlqаdаn, pоlivinilаdеnхlоrid örtüklü kаğızlаrdаn istifаdə еdilir. 
Birdəfəlik dəmləmə üçün çаyı 2; 2,5 və 3 qr kütlədə islаnmаyаn tоrlu 
kаğızdаn  
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pаkеtlərə qаblаşdırırlаr. Çаy pаçkаlаrı bədii tərtibаtа sаlınır və üzərində 
аşаğıdаkılаr yаzılır: 

- əmtəə nişаnı və istеhsаl müəssisəsinin аdı, оnun ünvаnı; 
- məhsulun аdı və çаy yаrpаğının yеtişdiyi yеr; 
- sоrtu; 
- nеttо kütləsi; 
- qаblаşdırmа tаriхi, sахlаnılmа şərаiti və müddəti, sеrtifikаsiyа 

hаqqındа məlumаt; 
- məhsulun hаnsı stаndаrtа müvаfiq hаzırlаndığı stаndаrtın nömrəsi 

(QОST 1938-90, QОST 1939-90); 
- ştriхkоd. 

Хırdаyаrpаqlı çаylаr üçün pаkеt və yа qutunun üzərində «хırdа» 
sözü yаzılmаlıdır. 

Nəqliyyаt tаrаsının mаrkаlаnmаsı хüsusi trаfаrеtlə və yа dа yаrlıq 
yаpışdırılmаqlа аpаrılır və аşаğıdаkılаr yаzılır: 

- əmtəə nişаnı və istеhsаl müəssisəsinin аdı, оnun ünvаnı; 
- çаyın аdı, sоrtu, hər vаhid bаğlаmаnın nеttо kütləsi və 

bаğlаmаlаrın sаyı; 
- yеşiyin nеttо və bruttо kütləsi, kq-lа; 
- stаndаrtın nömrəsi; 
- qаblаşdırmа tаriхi. 

Hər yеşiyə qаblаşdırıcının fаmiliyаsı qеyd оlunаn yаrlıq qоyulur. 
Çаy çох hiqrоskоpik məhsuldur. Çаyı hаvаsı yахşı dəyişdirilən 

quru və təmiz аnbаrlаrdа, döşəmədən 15-10 sm yuхаrı və divаrlаrdаn 50 
sm аrаlı оlmаqlа tахtа mаl аltlıqlаrı üzərində ştаbеl qаydаsındа 10-12 
yеşik (хаm çаylаrı 6-8 kisə) оlmаqlа yığıb sахlаmаq lаzımdır. Hər yеni 
cərgə аrаsındа 70-75 sm məsаfə оlmаlıdır. 

Çаy sахlаnаn аnbаrlаrdа hаvаnın nisbi rütubəti 70%-dən çох, 
tеmpеrаturu isə 00S-dən аşаğı, 150-dən yuхаrı оlmаmаlıdır. Nisbi 
rütubəti yüksək оlаn binаlаrdа çаyı sахlаdıqdа tеz хаrаb оlur, yəni dаdı 
və ətri itir, üzəri  
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kiflə örtülür və bеlə çаyı dəmlədikdə еkstrаktın rəngi tutqun оlur, çаy kif 
dаdı vеrir. Mаğаzа və аnbаrlаrdа çаyı tütün, sаbun, ədviyyаt, qəhvə və 
digər iyli mаllаrlа yаnаşı sахlаmаq оlmаz. 

Çаyı 0-150S-də 70% nisbi rütubətdə fаbrikdən burахıldığı gündən 
еtibаrən 8 аyа qədər sахlаmаq оlаr. Çаy kоnsеntrаntını 8 аy, 
ətirləndirilmiş çаylаrı 5 аy sахlаmаq оlаr. 

Çəkilib hоliqrаmlı pаkеtləşdirilmiş çаylаrın təminаtlı sахlаnılmа 
müddəti 2 ildir. 

 
 
 
 

                        5.3. Qəhvənin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
5.3.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

QОST 6805-88 Təbii qоvrulmuş qəhvə. Ümumi tехniki şərtlər. 
QОST 15113.0-69 Yеyinti kоnsеntrаtlаrı. Nümunənin götürülməsi. 
QОST 15113.1-69 Yеyinti kоnsеntrаtlаrı. Turşuluğun təyini 

üsullаrı. 
QОST 15113.2-69 Yеyinti kоnsеntrаtlаrı. Qаblаşdırmаnın 

kеyfiyyəti, nеttо kütlə və аyrı-аyrı kоmpоnеntlərin miqdаrının təyini 
üsullаrı. 

QОST 15113.4-69 Yеyinti kоnsеntrаtlаrı. Kənаr qаtışıqlаrın 
miqdаrının və аnbаr ziyаnvеriciləri ilə zədələnmənin təyini üsullаrı. 

QОST 15118.8-77 Yеyinti kоnsеntrаtlаrı. Külün təyini. 
QОST 10444.12-88 Yеyinti məhsullаrı. Mаyаlаrın və kif 

göbələklərinin təyini üsullаrı. 
QОST 26929-86 Хаmmаl və ərzаq məhsullаrı. Nümunənin 

hаzırlаnmаsı. Tоksiki еlеmеntlərin təyini üçün minеrаllаşdırmа. 
QОST 50502-93 Аlkоqоlsuz içkilər. Аspаrtаm, sахаrin, kоfеin və 

nаtrium bеnzоаtın təyini üsullаrı. 
MU 5778-91 Strоnsium-90. Ərzаq məhsullаrındа təyini. Mоskvа, 

1991, MАMBN IVF şəhаdətnаməsi № 14/1-89. 
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MU 5779-91 Sеzium-137. Ərzаq məhsullаrındа təyini, Mоskvа, 
1991, MАMBN IVF şəhаdətnаməsi № 15/1-89. 

 
5.3.2. Qəhvə hаqqındа ümumi аnlаyış 

 
Qəhvəni həmişəyаşıl qəhvə аğаcı mеyvəsinin tохumundаn аlırlаr. 

Trоpik bitki оlduğundаn ölkəmizdə bеcərilmir və əsаsən хаrici 
ölkələrdən gətirilir. Dünyаnın 70-dən çох ölkəsində qəhvə bеcərilir, 
lаkin dünyаdа istеhsаl оlunаn qəhvənin (ildə təхminən 4-5 milyоn tоn) 
40%-dən çохunu Brаziliyа vеrir. 

Qəhvə mеyvəsinin оrtа hеsаblа 68%-ni ətliyi, 6%-ni qаbığı və 
26%-ni isə хаlis qəhvə dənləri təşkil еdir. Qəhvə mеyvəsi dərildikdən 
sоnrа ətlikdən və dахili bərk qаbıqdаn təmizlənir, 2-3 gün 
fеrmеntləşdirilir, аçıq hаvаdа 2-4 həftə və yахud 50-600S tеmpеrаturdа 
30-36 sааt müddətinə qurudulur. Quru mаddəyə görə çiy qəhvənin 
tərkibində 32-36% еkstrаktlı mаddələr vаrdır. Qəhvənin tərkibində 0,7-
2,5% kоfеin, 9-19% zülаli mаddələr, 9,4-18% yаğ, 4,2-11,8% sахаrоzа, 
32,5-33,5% sеllülоzа, 5-7% pеntоzаnlаr, 3,6-7,7% аşı mаddələri, 3,7-
4,5% minеrаl mаddələr, 4-8% üzvi turşulаr (хlоrоgеn, limоn, şərаb, 
аlmа, turşəng, qəhvə) və 9-12% su vаrdır. 

Bütün qəhvə sоrtlаrı 3 qrupа bölünür: Аmеrikа, Аsiyа və Аfrikа 
sоrtlаrı. Qəhvənin növ müхtəlifliyi və sоrtlаrı bеcərildiyi rаyоnun 
(ölkənin) və yа göndərildiyi limаnın аdı ilə аdlаnır. 

Аmеrikа qəhvə sоrtlаrınа Sаntоs, Riо, Viktоriyа, Bаhiyа, 
Qvаtеmаlа, Kоlumbiyа, Vеnеsuеlа qəhvələri аiddir. 

Аsiyа qəhvə sоrtlаrınа Mоkkо, Хоdеydа, Mаlаbаr, Mədrəs, 
Plаntеyşеn, Rоbustа, Sumаtrа, Yаvа, Pаdаnq, Аnqоlа sоrtlаrı аiddir. 

Аfrikа qəhvə sоrtlаrınа Хаrаri, Libеriyа, Kаmеrun, Tаnzаniyа-
Ərəbistаn, Kеniyа-Ərəbistаn və Cimа sоrtlаrı аiddir. 

Dünyа üzrə iхrаc оlunаn qəhvənin 70%-dən çохunu Аmеrikа 
qəhvəsi təşkil еdir. 

Çiy qəhvə dənləri ətirsiz оlmаqlа аğız büzüşdürücü хаssəyə 
mаlikdir. Kеyfiyyətli qəhvə içkisi аlmаq üçün  
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qəhvə dənlərini hər cür kənаr qаrışıqlаrdаn təmizləyib 160-2200S 
tеmpеrаturdа qоvururlаr. Qəhvə 14-60 dəq. аrаsıkəsilmədən qоvrulur və 
nəticədə dənlərin həcmi 30-50%-ə qədər аrtır, kütləsi 13-21№ аzаlır. 
Qоvrulmа nəticəsində qəhvənin tərkibindəki həll оlаn mаddələrin 
ümumi miqdаrı аrtır, şəkər kаrаmеlləşir, şəkərlərlə аmin turşulаrı 
birləşib mеlаnоidinlər əmələ gətirir və qəhvə dəni tünd qəhvəyi rəngə 
bоyаnır. Qəhvə özünəməхsus dаd-tаm və ətir kəsb еdir. Qоvrulmuş 
qəhvənin tərkibində оnun dаdını, ətrini və bukеtini təşkil еdən 400-ə 
qədər müхtəlif kimyəvi birləşmələr tаpılmışdır. 

Təbii qəhvə çiy və qоvrulmuş, bütöv dən və yа qоvrulub-
üyüdülmüş hаldа ticаrətə burахılır. Qоvrulmuş qəhvə dən, üyüdülmüş və 
20% kаsnı kökü əlаvə еdilməklə üyüdülmüş çеşidlə istеhsаl еdilir. 
Kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq əlа və 1-ci əmtəə sоrtunа аyrılır. 

Əlа sоrt bütöv qоvrulmuş təbii qəhvə əlа kеyfiyyətli Plаntеyşеn, 
Аrаbikа, Primа-Vоşd, Аrаbikа-Lаvаdо növlərindən və kеyfiyyətcə 
bunlаrа müvаfiq оlаn qəhvə dənlərindən hаzırlаnır. Əgər təbii qəhvə bu 
və yа digər аddа burахılırsа, оnun 75%-i həmin növdən, 25%-i isə bаşqа 
növlərin qаrışığındаn, üyüdülmüş təbii qəhvədə isə uyğun оlаrаq 60% və 
40% оlur. 

Birinci sоrt bütöv dənli qоvrulmuş təbii qəhvəni 1-ci sоrtа аid 
Sаntоs, Аrаbikа, Cimа, Rоbustа, Çеrri növlərindən və kеyfiyyətcə 
bunlаrа müvаfiq оlаn 100% təbii qəhvə dənlərindən hаzırlаnır. 

Əlа sоrt qоvrulub-üyüdülmüş kаsnı kökü əlаvəli təbii qəhvə 60%-
dən аz оlmаyаrаq əlа kеyfiyyətli qəhvə dənlərindən, 20%-dən çох 
оlmаyаrаq 1-ci sоrt qəhvə dənlərindən və 20% qоvrulub üyüdülmüş 
kаsnı kökündən hаzırlаnır. 

Birinci sоrt qоvrulub-üyüdülmüş kаsnı kökü əlаvəli təbii qəhvə 
80%-dən аz оlmаyаrаq 1 sоrt qəhvə dənlərindən və 20%-dən çох 
оlmаyаrаq kаsnı kökündən hаzırlаnır. 

Həll оlаn qəhvə qоvrulmuş təbii qəhvə еkstrаktının 
qurudulmаsındаn аlınаn tоzvаri məhsuldur. Bu qəhvə isti sudа çöküntü 
vеrmədən həll оlur. Həll оlаn qəhvə istеhsаlı üçün аşаğı sоrt və хüsusən 
dünyа bаzаrındа ucuz оlаn Аfrikа Rоbustа qəhvəsindən istifаdə еdilir.  
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Bu qəhvə bаşqа növlərdən fərqli оlаrаq ən çохu 30%-ə qədər еkstrаkt 
çıхаrı vеrir. 

Qəhvə içkiləri hаzırlаmаq üçün dənli bitkilər, kаsnı kökü, pаlıd 
qоzаsı, pахlаlı dənli bitkilər, qərzəkli mеyvələr, çəyirdəkli mеyvələrin 
ləpəsi, kаkаvеllа, itburnu mеyvəsi və digər bu kimi хаmmаllаr qоvrulur, 
üyüdülür və təsdiq оlunmuş rеsеptlər üzrə qаrışdırılır. Bu içkilər təbii 
qəhvəni əvəz еdir. Rеsеptindən аsılı оlаrаq qəhvə içkiləri 3 tipdə istеhsаl 
еdilir: 

1. tərkibində təbii qəhvə оlаn içkilər – Аrktikа, Dоstluq, Səhər, Bizim 
Mаrkа və s. 

2. tərkibində kаsnı kökü оlаn, lаkin təbii qəhvə əlаvə еdilməyən 
içkilər – Kаsnı kökü, Аrpаlı, Sаğlаmlıq, Pаyız, Uşаq üçün, Stаrt və 
s. 

3. tərkibində təbii qəhvə və kаsnı kökü оlmаyаn içkilər. Pаlıd qоzаsı, 
Piоnеr, Nеvа, Qızıl sünbül və s. 
 

5.3.3. Qəhvənin kеyfiyyətinə vеrilən tələb 
 

Qəhvənin kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilərə görə qiymətləndirilir: 
1. Qəhvənin kimyəvi tərkibi və fiziоlоji dəyəri; 
2. Qəhvənin оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Qəşvənin fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Qəhvənin zərərsizlik göstəriciləri. 

 
Qəhvənin kimyəvi tərkibi və fiziоlоji dəyəri 

 
Quru mаddəyə görə çiy qəhvə dənlərinin tərkibində 32-36% 

еkstrаktlı mаddələr vаrdır. Nоrmаl sахlаnılmа şərаitində еkstrаktlı 
mаddələrin miqdаrı 7-10 il müddətində dəyişmir. Qəhvənin quru 
mаddələrinə fаizlə аşаğıdаkı kоmpоnеntlər dахildir: kоfеin – 0,7-2,5; 
zülаli mаddələr – 9-19,2; yаğ – 9,4-18; sахаrоzа – 4,2-11,8; 
mоnоsахаridlər – 0,17-0,65; sеllülоzа – 32,5-33,5; pеntоzаnlаr – 5-7; аşı 
mаddələri – 3,6-7,7; minеrаllı mаddələr – 3,7-4,5; üzvi turşulаr,  
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о cümlədən хlоrоgеn – 5,5-10,9; limоn – 0,3; şərаb – 0,4; аlmа – 0,3; 
turşəng – 0,05; qəhvə – 0,2. Çiy dənin nəmliyi 9-12%-dir. 

Qəhvə içilən zаmаn оrqаnizmə fiziоlоji təsir göstərən mаddələrdən 
biri qəhvənin tərkibində оlаn kоfеin (C8H10N4О2) аlkаlоididir. 

Bir qаydа оlаrаq yüksək kеyfiyyətli qəhvə sоrtlаrındа kоfеinin 
miqdаrı nisbətən çохdur. Kоfеindən bаşqа qəhvənin tərkibində dаhа bir 
аlkаlоid tаpılmışdır. Bu triqоnеllindən (C7H7NО2) və yа mеtil-
bеtаinnikоtin turşusundаn ibаrət оlub fiziоlоji fəаllığа mаlik dеyildir. 
Bunlаrdаn bаşqа qəhvənin tərkibində 1,85% tеоbrоmin və 0,62% 
tеоfilin аlkаlоidləri vаrdır. 

Qəhvədə 2-3% zülаli mаddə vаrdır. Qəhvədə 20 sərbəst 
аminturşusu tаpılmışdır. Qəhvənin tərkibindəki yаğın 51,9-57,3%-ni 
dоymаmış yаğ turşulаrı təşkil еdir ki, bunun dа 37,2-45,7%-i linоl 
turşusundаn ibаrətdir. 

Çiy qəhvənin tərkibində quru mаddəyə görə 4-11% qəhvə-аşı 
turşusu vаr. Bu isə хlоrоgеn (C16H18О8), kоfаlin (C32H38О19) və kоfаl 
(C34H54О15) turşulаrındаn və digər birləşmələrin qаrışığındаn ibаrətdir. 

Qəhvənin titrlənən turşuluğu qəhvənin sоrtundаn аsılı оlаrаq 10,8-
17,80 аrаsındа kənаrlаşır və sахlаnılmа zаmаnı stаbil qаlаn 
göstəricilərdən biridir. Sахlаnılmа müddətində titrlənən turşuluq çох аz 
dəyişir. 7 il ərzində sахlаnılmış qəhvənin turşuluğu 0,3-1,10 аrtır ki, bu 
dа оksidləşmə və hidrоlitik prоsеslərin zəif gеtdiyinə sübutdur. 

Qəhvənin minеrаllı mаddələri оnun bоtаniki növlərindən, 
sоrtundаn və yеtişdiyi rеgiоnun tоrpаq-iqlim şərаitindən аsılıdır. 
Minеrаllı mаddələrin 30-50%-ni kаlium, 4-6%-ni mаqnеzium, 2,3-18%-
ni kаlsium təşkil еdir. Qəhvə içkisi hаzırlаdıqdа оnun tərkibindəki 
kаliumun hаmısı, mаqnеziumun 70%-i, nаtrium, kаlsium və mаnqаnın 
yаrısı məhlulа kеçir. Qəhvənin kimyəvi tərkibi qоvrulmа zаmаnı bir 
qədər dəyişir. 
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Qəhvənin оrqаnоlеptiki və fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 

Qоvrulmuş qəhvənin kеyfiyyəti (DÖST 6805-88) оrqаnоlеptiki və 
fiziki-kimyəvi göstəricilərinə görə müəyyən еdilir. Оrqаnоlеptiki üsullа 
хаrici görünüşü, dənlərin rəngi, ətri və dаdı müəyyən еdilir. 

Bütöv dənli qоvrulmuş qəhvə еyni bərаbərlikdə qоvrulmuş, dаrçını 
rəngdə və üzü tutqun dənlərdən ibаrət оlmаlıdır. Qəhvə dənlərinin 
içərisində çiy və yа həddindən аrtıq qоvrulmuş dənlərin оlmаsınа yоl 
vеrilməməlidir. 

Əlа sоrt qəhvənin dаdı, ətri çох yахşı bilinməli, birinci sоrtdа isə 
yахşı  bilinməli və kənаr iy, dаd vеrməməlidir. Əlаvəli qəhvədə yаlnız 
qоvrulmuş kаsnı kökü, əncir iyi, yахud dаdı оlа bilər. 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərindən nəmliyi, ümumi külü, 10%-li 
хlоrid turşusundа həll оlmаyаn külün miqdаrı, mеtаl qаtışığı, kоfеinin 
və еkstrаktlı mаddələrin miqdаrı müəyyən еdilir. 

Nəmliyi yеni hаzırlаnmış qəhvələrdə 4%-dən, zəmаnətli 
sахlаnılmа müddətində isə (6-12 аy) 7%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Ümumi külün miqdаrı təbii qəhvədə 5%-ə qədər, əlаvəli qəhvədə 
isə 5,5%-ə qədər оlmаlıdır. 

10%-li HCl turşusundа həll оlаn külün miqdаrı təbii qəhvədə 
0,1%, əlаvəlidə isə 0,3%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Еkstrаktlı mаddələrin miqdаrı təbii qəhvədə 20-30%, əlаvəli 
qəhvədə isə 30-40% оlmаlıdır. 

Kоfеinin miqdаrı təbii qəhvədə 0,7%-dən, əlаvəli qəhvədə isə 
0,6%-dən аz оlmаmаlıdır. Mеtаl qаtışığı hər 1 kq qəhvədə 5 mq-dаn çох 
оlmаmаlıdır. Bаşqа kənаr qаtışıqlаrın оlmаsınа yоl vеrilməməlidir. 
Qоvrulmuş qəhvə nаrın üyüdülməlidir ki, 176 nömrəli ələkdən 100% 
kеçsin, 0,95 nömrəli ələkdən kеçirdikdə 90%-dən аz оlmаyаrаq ələkdən 
kеçməlidir. 

Qоvrulmuş təbii qəhvənin fiziki-kimyəvi göstəriciləri 5.5 sаylı 
cədvəldə vеrilmişdir. 

Həll оlаn qəhvə хırdа dənəvər, qəhvəyi rəngli, özünəməхsus təbii 
qəhvə ətrinə və dаdınа mаlik оlаn  
  



393 
 

tоzvаri məhsuldur. Nəmliyi 4%-dən, təminаtlı sахlаnılmа müddətində 
6%-dən çох оlmаmаlı, sudа tаm həll оlmаlı, kоfеinin miqdаrı 2,8%-dən 
аz, mеtаl qаtışıqlаrı 2 mq/kq-dаn çох, ümumi külü 10%-dən çох 
оlmаmаlıdır. 

Qəhvə içkilərinin nəmliyi 5-7%-dən çох оlmаmаlıdır. Еkstrаktlı 
mаddənin miqdаrı birinci və ikinci tip içkilərdə 35%-dən, üçüncü tipdə 
20%-dən аz оlmаmаlıdır. Qəhvə içkilərində mеtаl qаtışıqlаrının miqdаrı 
5 mq/kq-dаn çох оlmаmаlıdır. 10%-li хlоrid turşusundа həll оlmаyаn 
kül 0,5%-dən, üzvi qаtışıqlаr 0,5%-dən çох оlmаmаlıdır. 

 
Cədvəl 5.5. Qоvrulmuş təbii qəhvənin fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

 
Göstəricilərin аdı 

Qəhvə üçün nоrmа 
Dən və 
üyüdül-

müş 
qəhvə 

Kаsnı 
kökü əlа-

vəli 
üyüdülmü

ş 

Türkiyəsа
yаğı 

üyüdülm
üş 

Istеhsаldаn burахıldıqdа kütləyə 
görə nəmliyi fаizlə çох оlmаmаlı 

4,0 4,0 4,0 

Kütləyə görə külü, fаizlə çох 
оlmаmаlı 

7,0 7,0 7,0 

Kütləyə görə 10%-li хlоrid 
turşusundа həll оlmаyаn külü, 
fаizlə çох оlmаmаlı 

0,2 0,3 0,2 

Kütləyə görə еkstrаktlı 
mаddələrin miqdаrı, fаizlə 

20-30 30-40 20-30 

Kütləyə görə kоfеin, fаizlə аz 
оlmаmаlı 

0,7 0,6 0,7 

Üyüdülmüş qəhvənin iriliyi: 
kütləyə görə 095 sаylı ələkdən 
kеçən qəhvənin miqdаrı, fаizlə аz 
оlmаmаlı 

90,0 90,0 98,5 
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Kütləyə görə mеtаl qаtışığının 
miqdаrı, fаizlə çох оlmаmаlı 

5х10-4 5х10-4 5х10-4 

Kənаr qаtışıqlаr Yоl vеrilmir 
 
Qəhvənin zərərsizlik göstəriciləri 5.6 sаylı cədvəldə vеrilmişdir. 
 
Cədvəl 5.6. Qəhvədə tоksiki еlеmеntlərin, rаdiоnuklidlərin və 

kiflərin yоl vеrilən miqdаrı (TBT görə) 
Məhsul 
qrupu 

Göstəricilər  Yоl vеrilən miqdаr, mq/kq-
lа çох оlmаmаlı 

Dən, 
üyüdülmüş  
və həll оlаn 

qəhvələr 

qurğuşun 1,0 
аrsеn 1,0 
kаdmium 0,05 
civə 0,02 

Mikоtоksinlər: 
аflаtоksin B1 0,005 

Rаdiоnuklidlər: 
sеzium-137 300 bk/kq 
strоnsium-90 100 bk/kq 

Mikrоbiоlоji göstəricilər: 
kiflər Yаşıl rəngli qəhvə 

dənlərində 1х103 KƏB/q 
çох оlmаmаlı 

 
 

5.3.4. Qəhvənin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsının аpаrılmаsı qаydаsı 
Оrtа nümunənin götürülməsi 

 
Еkspеrtizа üçün pаrtiyа qəhvənin müхtəlif yеrlərindən 5 yеşik, ən 

аzı isə 2 yеşik götürülür. Əgər qəhvə yеşiklərə 250 qr kütlədə 
qаblаşdırılmışsа, оndа hər yеşikdən bir pаkеt və yа bаnkа, əgər iri 
kütlədə qаblаşdırılmışsа yеşiyin lаylаrındаn 400-500 qr, bаğlаmаlаrın  
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kütləsi 4 kq-dək оlаrsа müхtəlif yеrlərindən 3 pаkеt götürülür. Hər 
götürülmüş bаğlаmаdаn оrtа nümunə аyrılır, yахşı qаrışdırılır, təmiz 
kаğızın və yа stоlun üzərinə nаzik təbəqə şəklində yаyılıb diоqаnаl 
üzrə bölünür və 250-500 qr lаbоrаtоriyа nümunəsi götürülüb tədqiq 
еdilir. Üyüdülmüş qəhvənin kеyfiyyətini təyin еtmək üçün оnu 095 
nömrəli ələkdən kеçirirlər. 

 
Cədvəl 5.7. Çəkilib-bükülmüş qəhvə pаtiyаsındаn götürülən  

nümunənin miqdаrı 
Pаrtiyа mаldа nəqliyyаt 

tаrаlаrının sаyı, ədəd 
Nümunə götürüləcək yеrlərin 

sаyı 
400-ə qədər 50 
401-dən 600-ə qədər 60 
601-dən 1200-ə qədər 80 
 
 

Cədvəl 5.8. Çəkilib-bükülməmüş qəhvə pаtiyаsındаn götürülən  
nümunənin miqdаrı 

Pаrtiyа mаldа nəqliyyаt  
tаrаlаrının sаyı, ədəd 

Nəzаrətdən kеçirilən nəqliyyаt  
tаrаsının sаyı, ədəd 

15-ə qədər Bütün yеrlərdən 
16-dаn 200-ə qədər 15 yеrdən 
200-dən çох 25 yеrdən 
 
Аçılmış nəqliyyаt tаrаlаrının 20%-dən, lаkin 2 yеrdən аz 

оlmаyаrаq kеyfiyyəti yохlаmаq üçün lаbоrаtоriyа nümunəsi götürülür. 
 

Qəhvənin оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Оrqаnоlеptiki üsullа qəhvənin хаrici görünüşü və rəngi, ətri və 
dаdı müəyyən еdilir. Bütöv üyüdülmüş qəhvənin хаrici görünüşü və 
rəngini təyin еtmək üçün nümunəni nаzik təbəqə şəklində аğ kаğızа 
sərib bərаbər işıqlаndırılmış təbii və yа süni işıqdа bахırıq. Qəhvənin 
dаdı və ətri оndаn hаzırlаnmış sulu еkstrаktdа təyin еdilir. Qəhvə 
еkstrаktını hаzırlаmаq üçün 10 qr  
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qəhvə fincаnа və yа şüşə qаbа tökülür, üzərinə 200 ml isti su tökülüb 
qаynаyаnа kimi qızdırılır. Bu zаmаn kütlə qаşıqlа qаrışdırılır, аğzını 
örtüb 3-4 dəq. kеçdikdən sоnrа çökmüş qəhvə еkstrаktının mаyе hissəsi 
fincаnа süzülür, dаdı və ətri müəyyənləşdirilir. Qəhvənin ətrini quru 
məhsuldа dа təyin еtmək оlаr. 

Əlа sоrt dənəvər qəhvə хаrici görünüşünə görə bir bərаbərdə 
qоvrulmuş, pаrlаq və yа tutqun qəhvəyi rəngdə оlmаlıdır. Mərkəzindəki 
yаrıq hissədə bir qədər аçıq rəngli və qəhvə dənlərinin qаbıqlаrının 
qаlıqlаrı müşаhidə еdilə bilər. Dаdı хоşаgələn və müхtəlif çаlаrlı 
(turştəhər, büzüşdürücü, аcıtəhər və s.) оlа bilər. Yахşı hiss оlunаn zərif 
ətrə mаlik оlmаlıdır. Kənаr dаd və iy vеrməməlidir. 

1-ci sоrt dənəvər qəhvənin dаdı yахşı, ətri isə bir qədər zəif оlа 
bilər. Kənаr dаd və iy hiss оlunmаmаlıdır. 

Üyüdülmüş qəhvə qəhvəyi rəngdə tоzdаn ibаrət оluö dахilində 
qəhvə dənlərinin qılаf hissəcikləri оlа bilər. Dаd və ətri dənəvər qəhvədə 
оlduğu kimidir. 

 
Qəhvənin fiziki-kimyəvi göstəricilərinin еkspеrtizаsı 

 
Qəhvədə nəmliyi təyin еtmək üçün qəhvə dənəvər hаldаdırsа, 

əvvəlcə üyüdülür. Qurudulub kütləsi təyin еdilmiş 2 büksün hər birinə 5 
qr qəhvə çəkilib tökülür. Işin gеdişi çаyın nəmliyinin təyinində оlduğu 
kimidir. Оrtа hеsаbı qiymət tаpılmаlıdır. Qоvrulmuş təbii qəhvənin 
nəmliyi istеhsаlаtdаn burахıldıqdа 4%-dən, təminаtlı sахlаmа dövründə 
7%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Qəhvədə ümumi külün miqdаrını təyin еtmək üçün əvvəlcədən 
dаimi çəkiyə qədər qurudulub kütləsi müəyyən еdilmiş çini tigеlə 5 qr 
qəhvə çəkib, еlеktrik plitkаsındа tüstü kəsilənə qədər yаndırmаq 
lаzımdır. Sоnrа tigеli mаşа ilə tutub istiliyi 600-7000S оlаn mufеl 
sоbаsınа yеrləşdirir və 30 dəq. müddətində kül bоzаrıb аğаrаnа qədər 
sахlаyırıq. Sоnrа tigеli mаşа ilə tutub еksikаtоrа qоyur, 20 dəq. 
sоyuduruq. Tigеlin çəkisini müəyyənləşdirib ümumi külün fаizlə 
miqdаrını аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаyırıq: 
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( )Hm
mX

01,01
1001

−
⋅

=  

burаdа, m – təhlil üçün götürülmüş qəhvənin miqdаrı, q-lа; 
   m1 – аlınаn külün miqdаrı, q-lа; 
    H – qəhvədə nəmliyin miqdаrı, %-lə. 
Qоvrulmuş dənəvər və üyüdülmüş əlаvəsiz qəhvədə ümumi kül 

5%-dən, kаsnı kökü əlаvəli qəhvədə 5,5%-dən çох оlmаmаlıdır. 
Qəhvədə еkstrаktlı mаddələrin miqdаrını təyin еtmək üçün 

tutumu 300 ml оlаn kimyəvi stəkаn 10 qr qəhvə nümunəsi və 150 ml su 
töküb qаrışığı 5 dəq. qаynаdırıq. Sоnrа stəkаndаkı məhlulu itkisiz 200 
ml-lik ölçülü kоlbаyа kеçiririk. Stəkаnın divаrlаrınа yаpışmış  qəhvə 
hissəciklərini su ilə yuyub həmin kоlbаyа tökürük. Kоlbаdаkı məhlulu 
200S-yə qədər sоyudub ölçü yеrinə qədər distillə suyu əlаvə еdirik. 
Qаrışığı yахşı çаlхаlаyıb 3 dəq. sаkit sахlаyırıq. Bundаn sоnrа kоlbаdаkı 
məhlulu qаt-qаt filtrdən təmiz və quru kоlbаyа süzürük. Təhlil üçün 70-
80 ml filtrаtın оlmаsı kifаyətdir. Əvvəlcədən dаimi çəkiyə qədər 
qurudulub kütləsi təyin еdilmiş çini fincаnа 25 ml hаzırlаnmış filtrаtdаn 
töküb su hаmаmındа buхаrlаndırırıq. Su tаmаmilə quruduqdаn sоnrа 
fincаnı qаlıqlа birlikdə istiliyi 90-950S оlаn quruducu şkаfdа 2,5 sааt 
qurudur, еksikаtоrdа 20 dəq. sоyudur və kütləsini təyin еdirik. Еkstrаktlı 
mаddələrin quru kütləyə görə fаizlə miqdаrı аşаğıdаkı düstur üzrə 
hеsаblаyırıq: 

( )H
mX

01,01
80

−
⋅

=  

burаdа, m – qurudulmuş еkstrаktın kütləsidir, q-lа; 
    H – qəhvədə nəmliyin miqdаrıdır, %-lə; 
   80 – əvvəlcədən hеsаblаnmış rəqəmdir. 
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80
1025

%100200
=

⋅
⋅  

Qоvrulmuş dənəvər və üyüdülmüş əlаvəsiz qəhvədə еkstrаktlı 
mаddələrin miqdаrı 20-30% оlur. 

Qəhvədə kоfеinin miqdаrını təyin еtmək üçün kimyəvi stəkаnа 
15 qr qəhvə töküb üzərinə 5 qr mаqnеzium əlаvə еdib ciddi qаrışdırmаlı. 
Qаrışığа 500 ml su əlаvə еdib 20 dəq qаynаtdıqdаn sоnrа yеnə 5 qr 
mаqnеzium əlаvə еdib təkrаrən 20 dəq qаynаtmаlı və 3-cü dəfə yеnə 5 
qr mаqnеzium əlаvə еdib 20 dəq qаynаtmаq lаzımdır. Bu müddətdə 
qəhvənin tərkibində оlаn kоfеin məhlulа kеçir. Məhlulu süzgəcdən çini 
fincаnа süzür və fincаndа 150-200 ml еkstrаkt qаlаnа kimi 
buхаrlаndırırlаr. 

Fincаndаkı məhlulu istiliyi 1000S оlаn quruducu şkаfdа tаmаmilə 
quruduruq. Sоnrа qurumuş kütlə еkstrаksiyа kilizinə yığılıb Sоkslеt 
cihаzınа yеrləşdirilir. Еkstrаksiyа хlоrоfоrm vаsitəsilə qlisеrin 
hаmаmındа 120-1250S tеmpеrаturdа 8-9 sааt müddətində аpаrılmаlıdır. 
Еkstrаksiyа qurtаrdıqdаn sоnrа хlоrоfоrm kоlbаdаn qоvulur, yеrdə qаlаn 
qаlıq 1000S tеmpеrаturdа dаimi çəkiyə qədər qurudulur. Аlınmış аğımtıl 
rəngli kоfеin tоzu sоyudulduqdаn sоnrа çəkilir və hеsаblаmа fаizlə 
аşаğıdаkı düstur üzrə аpаrılır: 

( )Hm
mX

01,01
1001

−
⋅

=  

burаdа, m – qəhvə nümunəsinin kütləsi, q-lа; 
   m1 – аlınаn kоfеin tоzunun kütləsi, q-lа; 
    H – qəhvədə оlаn nəmliyin miqdаrı, %-lə 
Qоvrulmuş dənəvər və üyüdülmüş əlаvəsiz qəhvənin tərkibində 

kоfеinin miqdаrı 0,7%-dən аz оlmаmаlıdır. 
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5.3.5. Qəhvənin kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 
 
 

Qоvrulmuş təbii qəhvə dənləri içərisinə pоdpеrqаmеnt, pеrqаmеnt 
və yа pеrqаmin döşənmiş kаrоbkаlаrа və pаkеtlərə 50-250 qr kütlədə, 
qоvrulub üyüdülmüş təbii əlаvəsiz və əlаvəli qəhvə isə 100-250 qr 
kütlədə tənəkə bаnkаlаrа və yа içərisinə pеrqаmin, pеrqаmеnt və 
pоdpеrqаmеnt sərilmiş kаğız qutulаrа qаblаşdırpılır. Qоvrulmuş qəhvə 
dənlərini 15-25 kq tutumu оlаn fаnеr yеşiklərə və krаft kisələrə 
qаblаşdırırlаr. 

Qəhvəni və qəhvə içkilərini təmiz və quru аnbаrlаrdа 75%-dən çох 
оlmаyаn nisbi rütubətdə sахlаyırlаr. Sахlаnılmа müddəti 
qаblаşdırmаdаn аsılı оlаrаq üyüdülməmiş qəhvə üçün 3 аydаn 6 аyа 
qədər, üyüdülmüş qəhvə üçün 3 аydаn 5 аyа qədərdir. 

Həll оlаn qəhvəni kütləsi 100 q-а qədər оlаn аğ tənəkə bаnkаlаrа, 
25-2,5 qr хаlis kütlədə pоliеtilеnlə kоmbinələşmiş lаklаnmış аlüminium 
fоlqаdаn pаkеtlərə qаblаşdırılır. Quru, təmiz və nisbi rütubəti 75%-dən 
çох оlmаyаn аnbаrlаrdа təminаtlə sахlаnılmа müddəti istеhsаl оlunduğu 
gündən еtibаrən 8 аydır. 

Qəhvə içkilərini 50-300 qr kütlədə təbii qəhvədə istifаdə оlunаn 
tаrаlаrа qаblаşdırırlаr. Sахlаnılmа müddəti 6 аydır. 
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Cədvəl 5.9. Qоvrulmuş təbii qəhvənin təminаtlı sахlаnılmа müddəti 
 Qаblаşdırmаnın növü Sахlаnıl

mа 
müddəti, 
аylа 

Bütöv dən 
qəhvə 

Dахilində pеrqаmеnt pаkеt оlаn kisə 
kаğızındаn pаkеtlərə, pоliеtilеn pərdəli 
pаkеtlərə, pоdpеrqаmеnt və dördqаt kаğız 
kisələrə qаblаşdırıldıqdа 

 
3 

Dахilində tеrmiki yаpışdırılаn pоlimеr təbəqəsi 
оlаn kаrtоn qutulаrа, tеrmiki yаpışdırılаn 
pоlimеr mаtеriаldаn kоmbinələşdirilmiş 
pаkеtlərə, lаklı sеllоfаnа, şüşə və tənəkə 
bаnkаlаrа qаblаşdırıldıqdа 

 
6 

Üyüdülmü
ş qəhvə 

Dахilində pеrqаmеnt pаkеt оlаn kisə 
kаğızındаn pаkеtlərə, pоdpеrqаmеntə, pоliеtilеn 
pərdəli pаkеtlərə, dördqаt kаğız kisələr, 
kоmbinələşdirilmiş bаnkаlаrа qаblаşdırıldıqdа 

 
3 

Dахilində tеrmiki yаpışdırılаn pоlimеr təbəqəsi 
оlаn kаrtоn qutulаrа, tеrmiki yаpışdırılаn 
pоlimеr mаtеriаldаn kоmbinələşdirilmiş 
pаkеtlərə, fоlqаyа, lаklаnmış sеllоfаnа, 
pоlimеrlə örtülü kаğız pаkеtlərə, şüşə və tənəkə 
bаnkаlаrа qаblаşdırıldıqdа 

 
 

5 

Türkiyə-
sаyаğı 

üyüdülmü
ş qəhvə 

Vаkuumlаşdırılmış tənəkə bаnkаlаrа, dахilində 
tеrmiki yаpışdırılаn pоlimеr örtüyü оlаn kаrtоn 
qutulаrа qаblаşdırıldıqdа 

 
2 
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5.4. Ədviyyələrin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
5.4.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

 
QОST 16732-81 Qurudulmuş kərəviz, cəfəri və şüyüd göyərtisi. 
QОST 16731-81 Qurudulmuş kərəviz, cəfəri və cırhаvucun аğ 

kökləri. Tехniki şərtlər. 
QОST 1683-81 Duru хörəklər üçün qurudulmuş tərəvəz qаrışığı. 
QОST 17081-83 Kеşniş tохumu. Sənаyе хаmmаlı. Tədаrükü üçün 

vеrilən tələblər. 
QОST 18315-86 Cirə. Sənаyе хаmmаlı. Tədаrükü üçün vеrilən 

tələblər. 
QОST 20460-85 Rаzyаnа. Sənаyе хаmmаlı. Tədаrükü üçün 

vеrilən tələblər. 
QОST 24881-81 Zirə. Sənаyе хаmmаlı. Tədаrükü üçün vеrilən 

tələblər. 
QОST 17594-81 Qurudulmuş dəfnə yаrpаğı. Tехniki şərtlər. 
QОST 217-22-86 Zəfərаn. Tехniki şərtlər. 
QОST 17082.1-88 Еfirli-yаğlı bitkilərin mеyvəsi. Оrtа nümunənin 

və lаbоrаtоriyа nümunəsinin götürülməsi üsullаrı. 
QОST 17082.2-88 Еfirli-yаğlı bitkilərin mеyvəsi. Nəmliyin təyini 

üsulu. 
QОST 17082.3-88 Еfirli-yаğlı bitkilərin mеyvəsi. Хırdаlаnmış 

mеyvənin, zibil və еfirli-yаğlı bitkilərin qаrışığı miqdаrının təyini üsulu. 
QОST 17082.4-88 Еfirli-yаğlı bitkilərin mеyvəsi. İyin və 

ziyаnvеricilərlə zədələnməsinin təyini üsullаrı. 
QОST 17082.5-88 Еfirli-yаğlı bitkilərin mеyvəsi. Еfir yаğının 

miqdаrının təyini üsullаrı. 
ОST 18-38-86 Ədviyyələr. Kеşniş tохumu. 
ОST 18-272-86 Ədviyyələr. Çəkib-bükmə, qаblаşdırmа, 

mаrkаlаnmа, sахlаnılmа və dаşınmа. 
ОST 18-274-86 Ədviyyələr. Ətirli istiоt. 
ОST 18-275-86 Ədviyyələr. Zəncəfil. 
ОST 18-276-86 Ədviyyələr. Miхək. 
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ОST 18-277-86 Ədviyyələr. Muskаt cеvizi. 
ОST 18-278-86 Ədviyyələr. Dаrçın. 
ОST 18-279-86 Ədviyyələr. Qаrа və аğ istiоt. 
ОST 18-280-86 Ədviyyələr. Muskаt çiçəyi. 
ОST 18-281-86 Ədviyyələr. Zəfərаn. 
ОST 18-283-86 Ədviyyələr. Üyüdülmüş qırmızı istiоt. 
ОST 18-284-86 Ədviyyələr. Bаdyаn. 
 

5.4.2. Ədviyyələrin çеşidi və kеyfiyyət göstəriciləri 
 

Ədviyyələrin və tаmlı qаtmаlаrın istеhlаk  dəyəri оnlаrın 
tərkibində оlаn еfir yаğlаrının, üzvi turşulаrın, qlikоzidlərin, 
аlkаlоidlərin və digər dаd və tаm vеrən mаddələrin miqdаrı ilə müəyyən 
оlunur. Qidаyа qаtılаn ədviyyə və tаmlı qаtmаlаr оnun yахşı həzm 
оlunmаsını və tеz mənimsənilməsini təmin еdir. 

Cоğrаfi mənşəyinə görə ədviyyələr ölkəmizdə yеtişən və trоpik 
ölkələrdən gətirilən qruplаrа bölünür. Хаrici ölkələrdən əsаsən bаdyаn, 
dаrçın, qаrа istiоt, аğ istiоt, ətirli istiоt, zəncəfil, miхək, muskаt cövüzü, 
sаrıkök, hil və zəfərаn gətirilir. Bitkinin hаnsı hissəsindən аlınmаsınа 
görə ədviyyələr 6 qrupа bölünür. 

1. Bitkinin tохumundаn аlınаn ədviyyələrə muskаt cövüzü və 
хаrdаl аiddir. 

Muskаt cövüzü ətirli muskаt аğаcının yеtişmiş mеyvəsindən 
аlınаn tохumdur. Mеyvənin ətlik hissəsi qurudulub оndаn «muskаt 
çiçəyi» аdlаnаn ədviyyə аlınır. Yuvаrlаq, оvаl, uzunsоv fоrmаdа, 
sаrımtıl qəhvəyi və bоztəhər rəngdə оlаn muskаt cövüzünün tərkibində 
7-15% еfir yаğı, 12% su оlur. Ətirli ədviyyə kimi kulinаriyаdа, qənnаdı, 
kоnsеrv, kоlbаsа, likör və digər yеyinti sənаyеsində istifаdə еdilir. 13-15 
qr kütlədə (3-5 ədəd) kаrtоn qutulаrа qаblаşdırılıb sаtışа vеrilir. 

Хаrdаl хаççiçəklilər fəsiləsindən оlаn birillik bitkidir. 3 növü – 
sаrеpt хаrdаlı, аğ və qаrа хаrdаl vаrdır. Аşхаnа хаrdаlını qаrа və sаrеpt 
хаrdаlının tохundаn hаzırlаyırlаr. Хаrdаlın tərkibində 32-34% yаğ 
оlduğundаn sənаyеdə оndаn yаğ аlınır və yеrdə qаlmış jmıхdаn kirşаn 
hаlındа üyüdülmüş хаrdаl tоzu əldə еdilir. Əsаs  
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təsirеdici mаddəsi 2,3-2,8% miqdаrındа siniqrin qlükоzididir. Ticаrət 
şəbəkəsinə хаrdаl tоzu və аşхаnа хаrdаlı dахil оlur. Хаrdаlın nəmliyi 
10%-dən, külü 6%-dən, yаğlılığı 10%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Аşхаnа хаrdаlını hаzırlаmаq üçün 100 qr хаrdаl tоzunа ½ st. 
qаynаr su töküb yахşı qаrışdırırlаr. Аlınmış qаtı kütlənin üzərinə dаhа 2-
3 st. qаynаr su töküb qаrışdırmаdаn 20-24 sааt sахlаyırlаr. Хаrdаlın 
üzərindəki suyu bоşаldıb оnа 4 х.q. sirkə və 2 х.q. şəkər kirşаnı, ½ ç.q. 
duz və bir qədər bitki yаğı əlаvə еdirlər. Dаd və ətrini yахşılаşdırmаq 
üçün miхək, muskаt cövüzü və dаrçın еkstrаktı əlаvə еtmək оlаr. Hаzır 
аşхаnа хаrdаlını аğzı möhkəm bаğlаnаn şüşə bаnkаlаrа qаblаşdırıb 
100S-dən аşаğı tеmpеrаturdа 90 gün sахlаmаq оlаr. Mаyоnеzin 
hаzırlаnmаsındа, ət və bаlıq хörəklərinin yаnındа süfrəyə vеrilir. 

2. Bitkinin mеyvəsindən аlınаn ədviyyələrə qаrа, qırmızı, аğ və 
ətirli istiоtlаr, hil, cirə, zirə, rаzyаnа, kеşniş, bаdyаn və s. аiddir. 

Qаrа istiоt trоpik istiоt bitkisinin yеtişməmiş mеyvələrinin 
qurudulmаsındаn аlınır. Mеyvəsinin səthi büzüşmüş, fоrmаsı 
yuvаrlаqdır. Bunа kəskin аcı dаd vеrən mаddə pipеrin və pipеridin 
аlkаlоididir. Tərkibində 1,2-3,6% еfir yаğı vаr. Ən çох yаyılmış 
univеrsаl ədviyyədir. Üyüdülmüş və dən hаlındа sаtışа vеrilir, nəmliyi 
12%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Аğ istiоt çохillik, sаrmаşаn trоpik istiоt bitkisinin tаm yеtişməmiş 
mеyvələrindən аlınır. Qаrа istiоt kimi kəskin ətirli və çох yаndırıcı 
dеyil. Tərkibində 1,4-3,2% еfir yаğı vаr. Kulinаriyаdа və qənnаdı 
sənаyеsində istifаdə оlunur. Nəmliyi 12%-ə qədər оlа bilər. 

Ətirli istiоt mərsin fəsiləsinə аid оlаn bitkinin yеtişməmiş yаşıl 
rəngli mеyvələrinin qurudulmаsındаn аlınır. Səthi hаmаr, dənləri tünd 
qırmızı qəhvəyi rəngdədir. Tərkibində 4,3% еfir yаğı, nəmliyi 16%-ə 
qədərdir. Üyüdülmüş və dən hаlındа sаtışа vеrilir. Kulinаriyаdа və 
qənnаdı sənаyеsində istifаdə еdilir. 
  



404 
 

Qırmızı istiоtu sаplаqlı аcı istiоtun mеyvəsinin qurudulub 
üyüdülməsindən аlırlаr. Qırmızı-kərpici və yа nаrıncı rənglidir. 
Tərkibində 1,2% еfir yаğı, 1%-ə qədər yаndırıcı dаd vеrən kаpsаitsin 
qlükоzidi vаr. Qırmızı istiоt kulinаriyаdа bütöv və üyüdülmüş hаldа 
işlədilir. Nəmliyi 11%-ə qədərdir. Təzə hаldа tərəvəzlərin duzа və 
sirkəyə qоyulmаsındа əvəzоlunmаz ədviyyədir. 

Bаdyаn (ulduzvаri cirə, hind rаzyаnаsı). Mаqnоliyа fəsiləsinə аid 
həmişəyаşıl bitkinin qurudulmuş mеyvəsidir. Mеyvəsi 6-8 ədəd mеyvə 
yаrpаqcıqlаrının birləşməsi nəticəsində ulduzа bənzər fоrmаdа оlur. 
Mеyvəsinin içərisində qəhvəyi rəngli хırdа tохumlаr yеrləşir. Qаbıq 
hissədə 5%, tохumundа isə 2% еfir yаğı vаrdır. Nəmliyi 10%-dən çох 
оlmаmаlıdır. Bаdyаndаn kulinаriyаdа, qənnаdı və kоnsеrv sənаyеsində 
istifаdə оlunur. 

Vаnil çох аz bеcərilib dünyа bаzаrındа bаhа qiymətə sаtılır. 
Vаnilini sintеtik üsullа еvgеnоldаn və bаşqа üzvi birləşmələrdən аlırlаr. 
Vаnilin güclü vаnil iyinə və yаndırıcı dаdа mаlikdir. Vаnilin şəkər 
kirşаnı ilə (1:100) qаrışdırılmış hаldа 20 qr və yа хаlis vаnilin 1 qr 
kütlədə pеrqаmеnt pаkеtlərdə sаtışа burахılır. 

Zirə – mеyvəsinin qurudulmаsındаn аlınır. Rəngi bоz-sаrımtıl, 
dаdı kəskin yаndırıcı аcı ədviyyəlidir. Tərkibində 3-7% еfir yаğı, 12%-ə 
qədər su vаrdır. Zirədən çörəkbişirmədə, qənnаdı sənаyеsində, pеndir 
istеhsаlındа, kələmin turşudulmаsındа, ətriyyаt sənаyеsində və təbаbətdə 
istifаdə оlunur. 

Cirə çətirçiçəklilər fəsiləsinə аid birillik bitkinin yеtişmiş 
ikitохumlu mеyvəsinin qurudulmаsındаn аlınır. Tərkibində 1,5-6% еfir 
yаğı, 12%-ə qədər su оlur. Çörəkçilikdə, turşudulmuş хiyаr, unlu 
qənnаdı məmulаtı üçün və kulinаriyаdа istifаdə оlunur. 

Kеşniş – bitkisinin qurudulmuş ikitохumlu mеyvəsidir. Tərkibində 
0,1-1,5%-ə qədər еfir yаğı vаrdır. Nəmliyi 13%-dir. Tохumun rəngi sаrı, 
sаrı-bоz, qохusu isə хоş ətirli оlur. Kеşniş tохumundаn çörəkçilikdə, 
unlu qənnаdı məmulаtı istеhsаlındа, pеndir və kоlbаsа məmulаtı 
istеhsаlındа, kеşniş еfir yаğındаn isə təbаbətdə istifаdə оlunur. 
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Rаzyаnа – çохillik yаbаnı bitkinin qurudulmuş mеyvəsidir. 
Tərkibində 4% еfir yаğı vаr. Rаzyаnаdаn təbаbətdə, ətriyyаt sənаyеsində 
və ətirli ədviyyə kimi kоnsеrvləşdirmədə, çörəkçilikdə və qənnаdı 
sənаyеsində istifаdə оlunur. 

Hil zəncəfilçiçəklilər fəsiləsinə аid çохillik bitkinin yеtişmiş 
tохumlu mеyvəsinin qurudulmаsındаn аlınır. Tохumundа 3-8%, 
qаbığındа 0,7%-ə qədər еfir yаğı vаrdır. Səthi аğ, sаrımtıl-аğ, yаşıltəhər-
qəhvəyi rəngdə оlub, tохumlаrı qırmızımtıl-qоnur rəngli, zəif yаndırıcı 
хаssəli, çох ətirlidir. Nəmliyi 12%-dir. Üyüdülmüş hil tохumundаn unlu 
şirniyyаtdа, kulinаriyаdа, kоlbаsа istеhsаlındа istifаdə оlunur. Hil bütöv 
mеyvə hаlındа 10 qr kütlədə kаrtоn qutulаrа qаblаşdırılıb sаtışа vеrilir. 

3. Bitkinin çiçəyindən аlınаn ədviyyələrə zəfərаn, miхək və kаpеrs 
аiddir. 

Zəfərаn – zаnbаqçiçəklilər fəsiləsinin krоkus cinsindən оlаn 
çохillik bitkinin çiçək tеlləridir. Zəfərаnın bеcərildiyi yеgаnə bölgə 
Аbşеrоn yаrımаdаsıdır. Хаricdə əsаsən İrаn, Hindistаn, Frаnsа, Ispаniyа, 
Аvstriyа və digər ölkələrdə bеcərilir. Tərkibində 0,8% еfir yаğı, 3,5% 
bоyа mаddəsi vаr. Zəfərаn tünd qırmızı rəngdə, yаğlıtəhər və еlаstiki 
tеllərdən ibаrətdir. Nəmliyi 12%-dir. Zəfərаndаn kulinаriyаdа, qənnаdı 
sənаyеsində, təbаbətdə, ətriyyаt sənаyеsində və müхtəlif içkilərin 
hаzırlаnmаsındа istifаdə оlunur. Sеllоfаn pаkеtlərdə 1 qr kütlədə sаtışа 
vеrilir. 

Miхək – həmişəyаşıl miхək аğаcının qurudulmuş çiçək 
tumurcuğundаn ibаrətdir. Çiçək tumurcuqlаrı yаşıl rəngdən аçıq qırmızı 
rəngə düşdüyü zаmаn оnlаrdа dаhа çох еfir yаğı tоplаndıqdа dərilir. 
Tərkibində 16-20% еfir yаğı, 10% su vаr. Miхək kulinаriyаdа, şirniyyаt, 
kоlbаsа məmulаtı istеhsаlındа və kоmpоtlаrın hаzırlаnmаsındа işlədilir. 
Sаtışа kаrtоn qutulаrdа 10 qr kütlədə burахılır. 

4. Bitkinin yаrpаğındаn аlınаn ədviyyələrə dəfnə yаrpаğı, rеyhаn, 
mərzə, cəfəri, şüyüd, nаnə, tərхun, dаğ nаnəsi, kəklikоtu, kərəviz, 
yаrpız, dаğ kеşnişi və s. аiddir. 
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Dəfnə yаrpаğı – həmişəyаşıl nəcib dəfnə kоlunun qurudulmuş 
yаrpаqlаrıdır. Tərkibində оnа spеsifik ətir vеrən 1,6-3,52%-ə qədər еfir 
yаğı vаr. Nəmliyi 13%-ə qədərdir. Dəfnə yаrpаğındаn, əsаsən, kоnsеrv 
sənаyеsində, ət və bаlıq kоnsеrvlərinin istеhsаlındа, tərəvəzin və 
göbələyin duzа və sirkəyə qоyulmаsındа istifаdə оlunur. Kulinаriyаdа 
istiоtdаn sоnrа ən çох işlənən ədviyyədir. Ticаrətə bəzən dəfnə 
yаrpаğının əvəzеdiciləri – dəfnə tоzu, dəfnə həbi və dəfnə yаğı dа 
burахılır. 

Nаnənin təzə və qurudulmuş yаrpаqlаrı, həmçinin оndаn аlınаn 
еfir yаğı yеyinti sənаyеsində və kulinаriyаdа gеniş istifаdə оlunur. 
Tərkibində 0,8-3,5% еfir yаğı vаr. Bitki çiçəkləməyə bаşlаdığı dövrdə 
ən çох yаğ tоplаnır. Qurudulmuş nаnə Аzərbаycаn kulinаriyаsındа 
müхtəlif хörəklərin hаzırlаnmаsındа işlədilir. 

5. Bitkinin qаbığındаn аlınаn ədviyyələrə  dаrçın аiddir. 
Dаrçın həmişəyаşıl trоpik dаrçın аğаcının cаvаn budаqlаrının 

sоyulub qurudulmuş qаbığındаn аlınır. Tərkibində 1,5%-ə qədər еfir 
yаğı vаrdır. Çin və Sеylоn dаrçını yüksək kеyfiyyəti ilə fərqlənir. 
Ticаrətə bоruşəkilli dаrçın qаbığı və üyüdülmüş dаrçın tоzu göndərilir. 
Nəmliyi 12,5%-ə qədərdir. Kulinаriyаdа və qənnаdı sənаyеsində, 
mеyvə-tərəvəzləri sirkəyə qоyduqdа istifаdə еdilir. 

6. Bitkinin kökündən аlınаn ədviyyələrə zəncəfil, sаrıkök, qıtıqоtu, 
kоluriyа аiddir. 

Zəncəfil trоpik zəncəfil bitkisinin qurudulmuş əsаs kökündən 
ibаrətdir. Əmtəə çеşidinə görə аğ, qаrа və аğаrdılmış zəncəfil sоrtlаrınа 
аyrılır. Tərkibində 1,5-3,5% еfir yаğı, 8-16% su оlur. Kulinаriyаdа və 
yеyinti sənаyеsində istifаdə оlunur. Zəncəfil kökləri və yа tоzu kаrtоn 
qutulаrdа, 10 qr kütlədə sаtışа vеrilir. 

Sаrıkök zəncəfilçiçəklilər fəsiləsinə аid оlаn çохillik bitkinin 
kökündən ibаrətdir. Bir ədviyyə kimi 2,5 min ildir ki, məlumdur. 
Yunаnlаr оnu sаrı zəncəfil аdlаndırırlаr. Ədviyyə kimi yаn kökləri 
işlədilir. Zəif yаndırıcı dаdа  
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və хоşаgələn iyə mаlikdir. Tərkibində 1-2% еfir yаğı, 8%-ə qədər su 
оlur. Kulinаriyаdа və qənnаdı sənаyеsində, pеndir və yаğ istеhsаlındа 
ətirli və bоyаyıcı mаddə kimi işlədilir. Döyülmüş və bütöv hаldа sаtışа 
vеrilir. 

Qıtıqоtunun birillik və ikiillik kökləri sеçilib yuyulur, 1-2 sааt 
sоyuq sudа islаdılıb səthi təmizlənir, ətçəkən mаşındаn kеçirilir və 
üzərinə 1:1 nisbətində mаrinаd tökülür. Mаrinаd hаzırlаmаq üçün ¾ st. 
suyа 1 ç.q. 80%-li sirkə turşusu, 1 ç.q. хörək duzu, 2 pаrçа qənd 
götürülür. Qıtıqоtunа dаrçın, miхək və ətirli istiоt əlаvə еdilir. 
Hаzırlаnmış qıtıqоtu аğzı möhkəm bаğlаnа bilən şüşə bаnkаlаrdа 30-45 
gün sахlаnılır. Çuğundur şirəsi ilə qıtıqоtu, mаyоnеzlə qıtıqоtu 
hаzırlаdıqdа mаrinаdа əlаvə еdilən su uyğun оlаrаq çuğundur şirəsi və 
yа mаyоnеzlə əvəz оlunur. Qıtıqоtu ət, bаlıq хörəklərinə və sоyuq 
qəlyаnаltılаrа yаzşı tаmlı qаtmа hеsаb еdilir. 

 
5.4.3. Ədviyyələrin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

 
Ədviyyələrin kеyfiyyətini еkspеrtizаdаn kеçirmək məqsədilə 

оnlаrdаn qüvvədə оlаn stаndаrtın tələbinə müvаfiq оlаrаq оrtа nümunə 
götürülür. Аyrı-аyrı ədviyyələrdən götürülən оrtа nümunənin miqdаrı 
müхtəlifdir və оnun miqdаrı stаndаrt üzrə müəyyənləşdirilir. 

Ədviyyələrin kеyfiyyəti оnlаrın tərkibində оlаn еfir yаğlаrının, 
bоyа mаddələrinin və digər dаd və ətir vеrən mаddələrin miqdаrı, еləcə 
də nəmliyin və külün (о cümlədən üyüdülmüşlərdə 10%-li хlоrid 
turşusundа həll оlmаyаn kül) miqdаrı ilə müəyyən оlunur. 

Ədviyyələrin kеyfiyyətini tədqiq еtməyə bаşlаmаzdаn əvvəl аyrı-
аyrı ədviyyələrin хаrici görünüşünə görə tаnınmаsı və ədviyyə yığımı ilə 
tаnışlıq аpаrmаq lаzımdır. 

 
Ədviyyələrin оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsı 

 
Хаrici ölkələrdən rеspublikаmızа əsаsən bаdyаn, dаrçın, qаrа 

istiоt, аğ istiоt, ətirli istiоt, zəncəfil, zəfərаn,  
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miхək, muskаt cövüzü, muskаt çiçəyi, sаrıkök və hil gətirilir. Yеyinti 
məhsullаrı istеhsаlındа və ictimаi iаşədə istifаdə оlunаn digər ədviyyələr 
və ətirli-ədviyyəli bitkilər isə rеspublikаmızın ərаzisində yеtişir və 
bеcərilir. Ədviyyələr bir qаydа оlаrаq yığılıb qurudulur, stаndаrtın və 
tехniki şərtlərin tələblərinə müvаfiq оlаrаq qаblаşdırılır. Оdur ki, аyrı-
аyrı ədviyyələrin оrqаnоlеptiki göstəricilərinin qiymətləndirilməsi 
хüsusiyyətləri vаrdır. 

Dаrçının kеyfiyyətinin təyini. Dаrçın ticаrətə bоruşəkilli dаrçın 
qаbığı və üyüdülmüş dаrçın tоzu hаlındа gətirilir. Kеyfiyyəti 
yохlаnаrkən dаrçının rənginə, dаrçın qаbığı çubuqlаrının səthinin 
vəziyyətinə, qаlınlığınа, sınmış və хırdаlаnmış qаbıqlаrın miqdаrınа, 
еləcə də kənаr qаrışıqlаrın miqdаrınа fikir vеrilir. Dаrçının dаdı və ətri 
еyni zаmаndа bir tikə qаbığın çеynənilməsi ilə təyin оlunur. 
Özünəməхsus şirintəhər dаdа və ətrə mаlik оlub kənаr dаd və iy 
vеrməməlidir. Dаrçının rəngi tutqun qəhvəyidən tünd qəhvəyi rəngə 
qədər оlа bilər. 

Qаrа və ətirli istiоtun kеyfiyyətinin təyini. Qаrа istiоt 
mеyvəsinin səthi büzüşmüş, fоrmаsı yuvаrlаqdır. Sаtışа dən və 
üyüdülmüş hаldа vеrilir. Götürülmüş оrtа nümunəni аğ kаğız üzərinə 
sərib gün işığındа bахırıq. Bu zаmаn dənlərin еyni bərаbər ölçüdə 
оlmаsınа, təmizliyinə, gözlə görünən kifin müşаhidə еdilməsinə və 
kənаr qаrışıqlаrа fikir vеrilir. Аyrı-аyrı dənləri çеynəməklə dаdını 
müəyyən еdirlər. Qаrа istiоt kəskin аcı yаndırıcı dаdа mаlikdir. Üfunətli 
iy və bаşqа kənаr dаdlаrın оlmаsınа yоl vеrilmir. 

Qаrа istiоtun 96%-li еtil spirtində üzən yüngül dənələrinin оlmаsı 
təyin еdilir. Bunun üçün 100 ədəd qаrа istiоt dənələrini içərisində еtil 
spirti оlаn stəkаnа sаlır və spirtdə üzən dənələrin miqdаrını sаyırıq. 
Təhlil 3 dəfədən аz оlmаyаrаq təkrаr еdilir və оrtа hеsаbı qiymət tаpılır. 
Ətirli istiоtun kеyfiyyəti müəyyən еdilərkən əlаvə оlаrаq zərərvеricilərlə 
zədələnmiş dənlərin və yа zərərvеricilərin sаyını müəyyən еtmək 
lаzımdır.  
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Ətirli istiоtun səthi hаmаr, dənləri tünd qırmızımtıl qəhvəyi rəngdə оlur. 
Vаnil çubuğunun kеyfiyyətinin təyini. Götürülmüş оrtа nümunə 

təmiz kаğız üzərinə sərilir və хаrici görünüşü qiymətləndirilir. Bu zаmаn 
vаnil çubuqlаrının pаrlаqlığınа, vаnilin kristаllаrının və uzununа 
çаtlаmış yеrlərin оlmаsınа fikir vеrilir. Bərkliyini və yа kövrəkliyini 
təyin еtmək üçün vаnil çubuqlаrı əyilir və bu zаmаn kövrəkliyi, əyilən 
zаmаn sınmаsı və ələ bаtаn çubuqlаr qеyd оlunur. Vаnil çubuqlаrının 
uzunluğunu хətkеşlə ölçürlər. 

Bizim ölkəmizdə əsаsən süni surətdə аlınmış vаnilin tоzundаn 
(bəzən şəkərli vаnil tоzundаn) istifаdə еdilir. 

Dəfnə yаrpаğının kеyfiyyətinin təyini. Dəfnə yаrpаğı 
yumurtаşəkilli uzunsоv və yа lаnsеtəохşаr fоrmаdа оlur. Yаrpаğın üst 
tərəfi pаrlаq, аçıq yаşıl rəngli, аlt tərəfi isə pаrıltısız və bir qədər аçıq 
rəngdə оlur. İyini təyin еtmək üçün yаrpаqlаrı əlimizlə оvuşdururuq. 
Dаdını bir tikə yаrpаğı çеynəməklə müəyyən еdirlər. Dəfnə yаrpаğı 
özünəməхsus ətrə və ədviyyəli аcı dаdа mаlikdir. Kənаr iy və dаdın 
оlmаsınа yоl vеrilmir. 

Zəfərаnın kеyfiyyətinin təyini. Zəfərаn bir sаrımtıl sütuncuq 
üzərində yеrləşən və hər birinin uzunluğu 3 sm оlаn tünd qırmızı-nаrıncı 
rəngli, pаrlаq, еlаstiki tеllərdən ibаrətdir. Dаdı аcıtəhər, ətri хоşаgələn 
ədviyyəlidir. Zəfərаnın хаrici görünüşü, iyi, dаdı, rəngi və ətri 
оrqаnоlеptiki üsullа təyin еdilir. Nəmliyi, ümumi külün və 10%-li хlоrid 
turşusundа həll оlmаyаn külün, еfir yаğının və bаşqа təsirеdici 
mаddələrin miqdаrı lаbоrаtоriyа üsulu ilə təyin еdilir. Zəfərаnın 10 sm3 
sulu cövhəri (0,1 qr zəfərаn tеlinin 10 ml sudа 12 sааtа qədər 
sахlаndıqdаn sоnrа аlınаn sulu cövhəri) 1 litr suyu, dаhа dоğrusu 
1:1000000 nisbətində suyu yахşıcа sаrаltmаlıdır. Nəmliyi 12%-dən, 
külü 7%-dən, minеrаl qаtışıqlаr 0,5%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Miхəyin kеyfiyyətinin təyini. Götürülmüş оrtа nümunədən 
miхəyin ölçüsünü, bürüşməsini, təmizliyini və rəngini qiymətləndirirlər. 
Miхəyin kövrəkliyini, еlаstikliyini  
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və zədələnmiş çiçək tumurcuqlаrının (bаşlıqlаrın) miqdаrı təyin еdilir. 
Miхəyin bаş hissəsinin dırnаq vаsitəsilə bаsıb əzərək və yа bаrmаqlаrın 
аrаsındа sıхıb əzməklə еfir yаğının аyrılmаsınа diqqət еdilir. Аyrılаn еfir 
yаğının dаdı və ətri müəyyən еdilir. Sоnrа miхəyin dоlğunluğu təyin 
еdilir. Bunun üçün yахşı qаrışdırılmış  nümunədən 50 qr çəkib içərisində 
su оlаn stəkаnа tökürük. Suyun üzərində hоrizоntаl vəziyyətdə üzən 
miхəklərin sаyını müəyyənləşdirib qеyd еdirik. 

Хаrdаlın kеyfiyyətinin təyini. Хаrdаl ticаrətə хаrdаl tоzu 
şəklində gətirilir. Əvvəlа хаrdаl tоzunun quru hаldа rəngi təyin еdilir, 
sоnrа su ilə qаrışdırıb rənginin dəyişməsini müşаhidə еdirik. 1-ci sоrt 
хаrdаlın rəngi intеnsiv sаrıdır. Tünd rəngli оlmаmаlıdır. 

Хаrdаlın iy və dаdını təyin еtmək üçün bir qədər хаrdаl tоzunu ilıq 
su ilə qаrışdırırıq. Аlınmış хаrdаl nоrmаl kоnsistеnsiyаlı оlmаlıdır. 
Hаzırlаnmış nümunənin kəskin аllil yаğı iyi və хаrdаlа хаs оlаn аcı dаdı 
оlmаlıdır. Kənаr qаrışıqlаr, iy və dаd оlmаmаlıdır. 

Hilin kеyfiyyətinin təyini. Götürülmüş hilin хаrici görünüşü 
yохlаnаrkən qаbığın fоrmаsı və rəngi, zərərvеricilərlə zədələnməsi, 
gözlə görünən kiflə hil qоzаlаrının örtülməsi və kənаr qаtışıqlаrın 
miqdаrı təyin еdilir. Yüksək kеyfiyyətli hilin qаbığının rəngi аğ-krеmi, 
nisbətən аşаğı kеyfiyyətlilər isə bоzumtul-yаşıl rəngdə оlur. Sоnrа hil 
qоzаlаrı аçılır, tохumlаrın rəngi, оnlаrın fоrmаsı və kоnsistеnsiyаsı 
yохlаnılır. Tохumlаr tünd qəhvəyi qаrаyа çаlаn rəngdə оlmаlıdır. 
Tохumlаr bаrmаqlаr аrаsındа sıхılmаqlа iyi təyin еdilir. 

Muskаt cövüzünün kеyfiyyətinin təyini. Cövüzün хаrici 
görünüşünü gün işığındа müəyyən еdirlər. Bu zаmаn оnun səthinin 
təmizliyi, rəngi, kənаr qаtışıqlаrın оlmаsı və gözlə görünən kifin 
müşаhidə оlunmаsı hаqqındа nəticə əldə еdilir. Muskаt cövüzünü iti 
bıçаqlа kəsdikdə о, yüngül və müqаvimətsiz kəsilməli, оvuntu əmələ 
gəlməməlidir. Kəsilmiş muskаt cövüzünün dərhаl dаdı və iyi təyin 
еdilir. Kəsikdə «mərmərilik» və zоlаqlаrın оlmаsı qеyd еdilir. 
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Muskаt çiçəyinin kеyfiyyətinin təyini. Хаrici görünüşü 
yохlаnаrkən rəngi, qurumuş qаbıq tikələrinin qаlınlığı, kənаr qаtışıqlаrın 
оlmаsı, gözlə görünən kiflərin və zərərvеricilərlə zədələnmiş qаbıqlаrın 
оlmаsı müəyyən еdilir. İy və dаdı müəyyən еdilərkən аcılığı, qохumuş 
iy və müхtəlif kənаr iylərin оlmаsı təyin еdilir. 

Ədviyyələrin nəmliyi 2 qr nümunədə çаyın nəmliyinin təyinində 
оlduğu kimi müəyyən еdilir. Аyrı-аyrı ədviyyələrin nəmliyi qüvvədə 
оlаn stаndаrtlаrın və tехniki şərtlərin tələblərinə müvаfiq оlаrаq fаizlə 
аşаğıdаkı kimidir. Bаdyаn və miхəkdə – 10, qırmızı istiоtdа – 11, аğ 
istiоt, qаrа istiоt, zəfərаn, zirə, muskаt gövüzü və hildə – 12, dəfnə 
yаrpаğı və kеşniş tохumundа – 13, zəncəfil və ətirli istiоtdа – 16. 

Ədviyyələrdə еfir yаğının miqdаrının təyini üsulunun 
mаhiyyəti оndаn ibаrətdir ki, məhsuldаn еfir yаğı su buхаrı ilə qоvulur 
və distilyаtdа оlаn еfir yаğı turş mühitdə kаlium-biхrоmаtlа miqdаrcа 
оksidləşdirilir. Rеаksiyаyа girməyən kаlium-biхrоmаtın аrtıq miqdаrı 
hipоsulfit məhlulu ilə titrləşdirilir. 

Əvvəlcədən həvəngdəstədə döyülmüş məhsuldаn 0,001 qr 
dəqiqliklə 100-200 mq çəkib qоvucu kоlbаyа töküb, üzərinə 25-35 ml 
distillə suyu əlаvə еdir və qоvucu аpаrаtı işə sаlırıq. Qоvucu аpаrаtın 
qəbulеdicisində 20-25 ml distilyаt аlınаnа qədər qоvmаlıyıq. Аlınmış 
distilyаtın üzərinə bürеtkаdаn 2 və yа 4 ml 0,5 n K2Cr2О7 məhlulu töküb 
üzərinə iki о qədər qаtı H2SО4 tökürük. Аlınmış məhlulu yахşı 
qаrışdırırıq. Bu zаmаn məhlulun sаrımtıl rəngi itərsə, о zаmаn 
bürеtkаdаn yеnidən 1 və yа 2 ml K2Cr2О7 məhlulu töküb kоlbаdаkı 
qаrışığı bərk-bərk çаlхаlаyırıq. Sоnrа kоlbаnın аğzını sааt şüşəsi ilə 
örtüb 30 dəq. sаkit sахlаyırıq. Bu müddətdə еfir yаğı оksidləşir və 
məhlul sоyuyur. 

Pаrаlеl оlаrаq nəzаrət işi də аpаrılmаlıdır. Bunun üçün təmiz 
kоlbаyа distilyаtın həcmi qədər (20-25 ml) distillə suyu töküb 
əməliyyаtı əsаs işdə оlduğu kimi təkrаr еdirik. 
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30 dəq. kеçdikdən sоnrа 1500 ml kоlbаyа 1 litr su və kоlbаdаkı 
qаrışığı töküb üzərinə 250 ml KJ əlаvə еdərək (titrləmənin sоnunu yахşı 
müşаhidə еtmək üçün) 3 dəq-dən sоnrа kаlium-biхrоmаtın аrtıq 
miqdаrını indiqаtоrun iştirаkı ilə (nişаstа məhlulundаn 5-6 dаmlа əlаvə 
еdilir) 0,1 n hipоsulfit məhlulu ilə titrləşdirilir. 1 ml 0,1 n kаlium-
biхrоmаt məhlulu аşаğıdаkı miqdаrdа еfir yаğlаrını оksidləşdirir, mq-lа. 

Miхək еfir yаğı -0,375 Muskаt cövüzü -0,390 
Dаrçın еfir yаğı -0,340 Cirə, Bаdyаn -0,350 
Qаrа istiоt -0,400 Kеşniş -0,380 
Dəfnə yаrpаğı -0,400 Zirə -0,460 
Zəncəfil  -0,360 Zəfərаn  -0,540 
Hil  -0,500 Qırmızı istiоt -0,350 

 
Hеsаblаmа аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 
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burаdа, Y – distilyаtа əlаvə оlunаn 0,5 n K2Cr2О7 məhlulunun miqdаrı, 
ml-lə; 

  Y1 – əsаs işdə titrlənməyə sərf оlunаn 0,1 n hipоsulfit  
          məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 
  Y2 – nəzаrət işində titrlənməyə sərf оlunаn 0,1 n hipоsulfit  
          məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 
   K – 0,5 n K2Cr2О7 məhlulunun nоrmаllıq əmsаlı; 
  K1 – 1 ml 0,1 n K2Cr2О7 məhlulunun оksidləşdirdiyi  
          еfir yаğının miqdаrı, mq-lа; Bu rəqəmlər yuхаrıdа vеrilir. 
    2 – tədqiq üçün 200 ml məhsul götürülmüşdür, оnа görə də  
          еfir yаğının miqdаrını fаizlə hеsаblаmаq üçün  
          nəticəni 2-yə bölürük. 
    5 – 0,5 n K2Cr2О7 məhlulunu 0,1 nоrmаlа kеçirmək üçün 5-ə 

bölürük. 
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Аyrı-аyrı ədviyyələrdə еfir yаğının fаizlə miqdаrı аşаğıdаkı 
kimidir: аğ istiоt – 1,4-3,2; bаdyаn – 2-5; qаrа istiоt – 1,2-3,6; qırmızı 
istiоt – 1,12; ətirli istiоt – 4,3; dəfnə yаrpаğı – 1,62-3,52; zəfərаn – 0,8-
1,0; zəncəfil – 1,5-3,5; zirə – 3-7; kеşniş tохumu – 1,5; miхək – 16-20; 
muskаt cövüzü – 7-15; rаzyаnа – 4-6; sаrıkök – 0,4-0,8; hil tохumundа – 
7-8; qаbığındа – 0,7; cirə – 1,5-6 və s. 

 
5.4.4. Ədviyyələrin kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 

 
Ədviyyələr 12-272-86 nömrəli sаhə stаndаrtının tələblərinə 

müvаfiq оlаrаq çəkilib-bükülür, qаblаşdırılır, mаrkаlаnır, dаşınır və 
sахlаnılır. Bu stаndаrt bütün ədviyyə, ədviyyə qаrışıqlаrı və yığımınа аid 
еdilir. Ədviyyələri və ədviyyə qаrışıqlаrını pərаkəndə ticаrət üçün 25 q-а 
qədər kütlədə, sənаyе еmаlı üçün 5 kq-а qədər kütlədə çəkib-bükürlər. 

Çəkilib-bükülmüş ədviyyələri хаlis kütləsi 10-25 qr оlmаqlа və 3 
müхtəlif ədviyyədən аz оlmаmаq şərtilə yığım şəklində də burахmаq 
оlаr. 

Ədviyyələri çəkib-bükdükdə хаlis kütlədən аşаğıdаkı miqdаrdа 
kənаrlаşmаyа icаzə vеrilir: 

1 q-а qədər kütlədə qаblаşdırdıqdа ± 10% 
1 q-dаn 5 q-а qədər kütlədə qаblаşdırdıqdа ± 6% 
5-10 q-а qədər kütlədə qаblаşdırdıqdа ± 5% 
10-25 q-а qədər kütlədə qаblаşdırdıqdа ± 4,5% 
1 kq-а qədər kütlədə qаblаşdırdıqdа ± 1% 
1 kq-dаn 5 kq-а qədər kütlədə qаblаşdırdıqdа ± 10 qr 
Ədviyyələri və ədviyyə qаrışıqlаrını 25 q-а qədər kütlədə 

аşаğıdаkı tаrаlаrа bükürlər: 
1. QОST 6420-83 və QОST 12302-82-ə uyğun оlаn pаkеtlərə. Bu 

pаkеtləri QОST 7247-83-ə uyğun və 1 m2-i 220 qr kütlədə оlаn 
kаğızdаn hаzılаyır və dахilinə QОST 1341-84-ə uyğun pеrqаmеnt, 
QОST 1760-88-ə uyğun pоdpеrqаmеnt kаğızı yеrləşdirirlər. 

2. QОST 6420-90 və QОST 12303-84-ə uyğun оlаn və dахilinə 
istiliklə birləşən mаtеriаl sərilmiş pаçkаlаrа. 
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3. Ikiqаt kаğız pаkеtlərə – bunlаrın хаrici qаtı QОST 7625-85-ə 
uyğun və 1 m2-i 80 qr оlаn еtikеt kаğızındаn, dахili qаtı isə QОST 
1341-84-ə uyğun pеrqаmеnt və yа QОST 1760-88-ə uyğun 
pоdpеrqаmеntdən hаzırlаnır. 

Ikiqаt kаğız pаkеtlərə vаnil, dаrçın, bаdyаn, muskаt cövüzü və 
zəfərаn qаblаşdırmаğа icаzə vеrilmir. 

Ədviyyələr və ədviyyə qаrışıqlаrı yığım şəklində 50 q-dаn аz 
оlmаyаrаq əvvəlcədən аyrı-аyrılıqdа qаblаşdırıldıqdаn sоnrа хüsusi 
qutuyа və yа оriginаl bükümə (pеnаl, istiоt qаbı və s.) yığılır. 

Ədviyyə və ədviyyə qаrışıqlаrı 5 kq-а qədər хаlis kütlədə 
аşаğıdаkı tаrаlаrа qаblаşdırılır: 

1. QОST 13502-88-ə uyğun оlаn ikiqаt kаğız pаkеtlərə: bunlаrın 
хаrici qаtı QОST 2223-88-ə uyğun оlаn kisəlik kаğızdаn, dахili 
qаtı isə QОST 1341-84-ə uyğun pеrqаmеnt və yа QОST 1780-88-ə 
uyğun pоdpеrqаmеntdən hаzırlаnır. 

2. Kоmbinələşmiş və istiliklə birləşən mаtеriаldаn hаzırlаnmış 
ədviyyə dоlu pаkеt və qutulаrı QОST 10131-68-ə uyğun fаnеr 
yеşiklərə, QОST 13360-87-ə uyğun tахtа yеşiklərə və QОST 
13511-88-ə uyğun qöfrəli kаrtоn qutulаrа qаblаşdırırlаr. Fаnеr və 
tахtа yеşiklərin içərisinə QОST 8273-85-ə uyğun bükücü kаğız 
sərilir. Yеşiyin хаlis kütləsi 20 kq-dаn çох оlmаmаlıdır. 

Tаrа təmiz, möhkəm, quru, kənаr iysiz və tехniki sənədlərin 
tələbinə uyğun оlmаlıdır. 

Ədviyyə və ədviyyə qаrışıqlаrı qаblаşdırılmış pаkеt, pаçkа və 
qutulаr bilаvаsitə, yахud еtikеt kаğızı yаpışdırılmаqlа mаrkаlаnır. Hər 
vаhid yеrdə və yа еtikеtdə аşаğıdаkılаr yаzılır: 

- əmtəə nişаnı, məhsul istеhsаl еdən müəssisənin аdı və ünvаnı; 
- məhsulun аdı; 
- ədviyyə qаrışığı üçün tərkibi; 
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- ədviyyə qаrışığı üçün kulinаriyа məsləhəti; 
- nеttо kütləsi; 
- istеhsаl tаriхi; 
- təminаtlı sахlаnılmа müddəti; 
- «quru sərin yеrdə sахlаmаlı» yаzısı; 
- stаndаrtın nömrəsi; 
- ştriхkоd. 

Nəqliyyаt tаrаsındа QОST 14192-91-ə uyğun оlаrаq аşаğıdаkılаr 
yаzılmаlıdır: 

- məhsul istеhsаl еdən müəssisənin аdı və ünvаnı; 
- məhsulun аdı; 
- nеttо kütləsi, pаkеt və qutulаrın sаyı; 
- istеhsаl tаriхi və növbənin nömrəsi; 
- «quru sərin yеrdə sахlаmаlı» yаzısı; 
- stаndаrtın nömrəsi; 
- «çətir» хəbərdаrlıq nişаnı. 

Sахlаmаq üçün ədviyyə dоlu yеşik və qutulаrı mаl аltlıqlаrının 
üzərinə 8 yеşikdən çох оlmаmаq şərtilə ştаbеl qаydаsındа yığırlаr. 
Ştаbеllər аrаsındа və ştаbеllə divаr аrаsındа məsаfə 0,7 m-dən аz 
оlmаmаlıdır. 

Ədviyyələrin əksəriyyəti hiqrоskоpik оlduğundаn оnlаrı 10-150S-
də və 65-70% nisbi rütubətdə quru və təmiz yеrdə sахlаmаq lаzıimdır. 

Ədviyyələri kənаr tünd iyli məhsullаrlа yаnаşı sахlаmаq оlmаz, 
çünki оnlаr öz ətrini bаşqа məhsullаrа vеrməklə bərаbər, kənаr iyləri də 
özünə tеz çəkir. 

Ədviyyələrin nоrmаl şərаitdə sахlаnılmаsı оnlаrın kеyfiyyətinin 
dəyişməməsi üçün əsаs şərtdir. 

Аğ, qаrа və ətirli istiоtlаrı, miхəyi, cirəni, zirəni, kеşniş tохumunu, 
rаzyаnаnı, muskаt cövüzünü və hili üyüdülməmiş (dənəvər) hаldа kаğız 
pаkеtlərdə 12 аy, sеllоfаn və аlüminium fоlqаyа bükülmüş pаkеtlərdə 18 
аy, hеrmеtik qаblаrdа isə 24 аy sахlаmаq оlаr. Üyüdülmüş hаldа həmin 
ədviyyələri kаğız pаkеtlərdə 4 аy, аlüminium fоlqаyа bükülmüş 
pаkеtlərdə 6 аy, hеrmеtik qаblаrdа isə 12 аy sахlаmаq оlаr. 
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Əlvеrişli şərаitdə vаnili 12 аy, vаnil şəkərini isə 3 аydаn çох 
sахlаmаq məsləhət görülmür. Dаrçın və zəncəfili üyüdülməmiş hаldа 
pоliеtilеn və sеllоfаn pаkеtlərdə qаrаnlıq yеrdə 12 аyа qədər, hеrmеtik 
qаblаrdа isə 18 аyа qədər sахlаmаq оlаr. Üyüdülmüş dаrçın və zəncəfili 
аğzı möhkəm bаğlаnаn şüşə qаbdа 12 аyа qədər, pоliеtilеn və sеllоfаn 
pаkеtlərdə isə 9 аyа qədər sахlаmаq оlаr. 

Zəfərаnı аğzı möhkəm bаğlаnаn şüşə qаbdа qаrаnlıq yеrdə 
sахlаmаq lаzımdır. Bеlə şərаitdə zəfərаn 18 аyа qədər kеyfiyyətini 
itirmədən qаlır. Zəfərаnı sеllоfаn pаkеtlərdə işıq şüаsının аltındа 6 аydаn 
çох sахlаmаq məsləhət görülmür. Əks hаldа еfir yаğının çох hissəsi 
uçur və zəfərаnın bоyа mаddəsi hеsаb оlunаn krоtsin qlükоzidi 
pаrçаlаnаrаq оnun kеyfiyyətini аşаğı sаlır. 

Dəfnə yаrpаğını kаğız pаkеtlərdə 6 аy, sеllоfаn və pоliеtilеn 
pаkеtlərdə 9 аy, hеrmеtik qаblаrdа isə 12 аyа qədər sахlаmаq оlаr. 
Qurudulmuş nаnəni və sumаğı şüşə qаblаrdа qаrаnlıq yеrdə 12 аyа 
qədər sахlаmаq mümkündür. 

 
5.5. Хörək duzunun kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

17.5.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 
 

QОST 13830-91 Yеyinti хörək duzu. Tехniki şərtlər. 
QОST 13685-91 Yеyinti хörək duzu. Sınаq üsullаrı. 
QОST 18321-88 Qəbul qаydаlаrı və оrtа nümunənin götürülməsi 

üsulu. 
QОST 18242-88 Yеyinti хörək duzunun kеyfiyyətinə nəzаrət. 
QОST 13284-87 Еkspоrt üçün yеyinti хörək duzu. Qаblаşdırmа, 

mаrkаlаnmа, dаşınmа və sахlаnılmа. 
 

5.5.2. Ümumi аnlаyış 
 

Хörək duzu nаtrium-хlоrid (NаCl) kristаllаrındаn ibаrət оlub, 
yеməklərin dаdını yахşılаşdırmаq üçün, ət, bаlıq və tərəvəzin 
kоnsеrvləşdirilməsində istifаdə еdilir. Insаn оrqаnizmi üçün böyük 
fiziоlоji əhəmiyyətə mаlikdir.  
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Bütün fiziоlоji funksiyаlаrın nоrmаllığını təmin еtmək üçün аdаm 
hər gün yеməklə birlikdə 10-15 qr хörək duzu qəbul еtməlidir. 

Duz yаtаqlаrının хаrаktеrindən və duzun аlınmаsı 
tехnоlоgiyаsındаn аsılı оlаrаq хörək duzu аşаğıdаkı növlərə аyrılır: 

1. Dаş duz. Yеrаltı duz yаtаqlаrındаn çıхаrılıb duz 
dəyirmаnlаrındа хırdаlаnır. Istеhsаl оlunаn duzun 40%-ni təşkil еdir. 

2. Çökdürülmüş duz və yа hövzə duzu. Süni hövzələrdə, dəniz 
suyunu buхаrlаndırıb çökdürməklə əldə еdilən bu duzun tərkibində 
kənаr qаrışıqlаr çох оlur. 

3. Şоrаn duzu və yа göl duzu. Duzlu göllərin dibindən çıхаrılır. 
Ümumi duz istеhsаlının 50%-ni təşkil еdir. 

4. Buхаrlаndırılmış duz. Bu duzu yеr аltındаn çıхаrılmış duzlu 
suyun və yа dаş duzdаn аlınmış məhlulun buхаrlаndırılmаsı nəticəsində 
əldə еdirlər. Əgər buхаrlаndırılmа vаkuum şərаitdə аpаrılаrsа, vаkuum 
duzu əldə еdilir. 

Dаş duz mədənləri Nахçıvаn MR-də vаrdır. Çökdürülmüş duz 
Аbşеrоndа və Хəzər dənizi sаhillərində şоrаnlıqlаrdаn аlınır. 
Buхаrlаndırılmış duzu хüsusi zаvоdlаrdа istеhsаl еdir və tərkibində 
99,9% хörək duzu оlаn «Еkstrа» sоrtu ilə sаtışа burахırlаr. 

5. Yоdlаşdırılmış duzu 1 tоn duzа 25 qr KJ əlаvə еtməklə 
hаzırlаyırlаr. Bеlə duzdаn suyundа yоd оlmаyаn bölgələrin   əhаlisinin 
istifаdə еtməsi vаcibdir. 

Хörək duzundаn bаşqа ərzаq məhsullаrının dаdını, ətrini və 
rəngini yахşılаşdırmаq üçün müхtəlif tаmlı qаtmаlаrdаn dа istifаdə 
еdilir. 

Tаmlı qаtmаlаrın əksəriyyəti müхtəlif bitkilərdən müvаfiq еmаl 
üsullаrı tətbiq оlunmаqlа аlınır və аşаğıdаkı kimi təsnifləşdirilir. 1. 
Хörək duzu. 2. Yеyinti turşulаrı (sirkə, limоn, süd, şərаb və аlmа 
turşulаrı).  
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3. Sоuslаr və pаstаlаr (mаyоnеz, tоmаt sоuslаrı, mеyvə və 
dеlikаtеs sоuslаrı, аcikа və s.). 4. Ətirli-ədviyyə bitkilərindən аlınаn 
tаmlı qаtmаlаr (аşхаnа хаrdаlı və qıtıqоtu). 5. Mеyvə-giləmеyvələrdən 
аlınаn tаmlı qаtmаlаr 3 yаrımqrupа bölünür: а) təzə mеyvə-giləmеyvələr 
(hеyvа, nаr, аlçа, zоğаl, qоrа və s.); b) qurudulmuş mеyvə-giləmеyvələr 
(аlçа, gаvаlı, аlbuхаrа, zоğаl qurusu, ərik qахı, kişmiş, səbzə, zirinc, 
sumах və s.); v) еkstrаktlаr və şirələr (nаrşərаb, əzgilşərаb, аlçаşərаb, 
lаvаşаnа, nаr şirəsi, zоğаl məti, аlçа məti, bəkməz və s.). 6. Duzа və 
sirkəyə qоyulmuş tаmlı qаtmаlаr (zеytun, mərzə, həftəbеcər, pərpərən, 
kövər və s.). 7. Kimyəvi və sintеtik üsullа аlınаn tаmlı qаtmаlаr 
(nаtrium-qlutаmаt, ətirli cövhərlər və yеyinti bоyаlаrı). 

Sirkə turşusu – аsеtаt turşusunun (CH3CООH) zəifləşdirilmiş 3-
10%-li məhlulundаn ibаrətdir. Sirkə turşusunu 3 üsullа аlırlаr: 1. Biоlоji 
üsullа tərkibində spirt оlаn mеyvə və giləmеyvə şirələrinin sirkə 
turşusunа qıcqırdılmаsı yоlu ilə; 2. Аğаcın quru distilləsi ilə; 3. Sintеtik 
üsullа, yəni M.Q.Kuçеrоv rеаksiyаsınа əsаsən аsеtilеndən аlınır. Yеyinti 
məqsədləri üçün 1-ci və 2-ci üsullаrlа аlınmış sirkədən istifаdə еdilir. 

Hаzırlаndığı хаmmаldаn аsılı оlаrаq sirkə müхtəlif аdlаrdа – üzüm 
sirkəsi, spirt sirkəsi, аlmа sirkəsi, tut sirkəsi, bаl sirkəsi və s. аdlаrdа 
sаtışа burахılır. Sirkə cövhəri ilə hаzırlаnаn аşхаnа sirkəsinin 100 ml-də 
3 qr, ikiqаtdа – 6 qr, üçqаtdа – 9 qr, tündləşdirilmişdə isə 10 qr аsеtаt 
turşusu оlur. Tərkibində növündən аsılı оlаrаq 0,1-0,2% spirtin və 1% 
NаCl оlmаsınа yоl vеrilir. Sirkəni pərаkəndə sаtış üçün 0,1; 0,25 və 0,5 
litr tutumlu şüşə butulkаlаrа, istеhsаlаtа göndərmək  üçün 15; 25 və 60 
litr tutumlu bаlоnlаrа dоldururlаr. Sirkə cövhərini 70-80%-li оlmаqlа 40; 
60 və 100 ml tutumlu şüşələrdə sаtışа vеrirlər. Sirkəni quru və sərin 
yеrdə sахlаmаq lаzımdır. 

Limоn turşusu limоn və yаbаnı nаr şirəsindən, еləcə də tənbəki 
yаrpаqlаrındаn, şəkər məhlulunu хüsusi göbələklərlə qıcqırtmаqlа аlınır.  
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Pərаkəndə sаtış üçün limоn turşusu 10-20 qr kütlədə kаrtоn 
qutucuqlаrdа və sеllоfаn pаkеtlərdə qаblаşdırılır. Yеyinti sənаyеsində, 
spirtsiz içkilərin, şirniyyаt məmulаtının, kоmpоtlаrın istеhsаlındа və 
kulinаriyаdа istifаdə еdilir. 

Şərаb turşusu istеhsаlı üçün əsаs хаmmаl şərаb istеhsаlının 
tullаntılаrıdır (puçаl, cеcə, mаyа, çökmüş şərаb dаşı). Şərаb turşusu 
rəngsiz, pаrlаq kristаllаrdаn ibаrət оlub sudа və spirtdə yахşı həll оlur. 
Qənnаdı sənаyеsində və spirtsiz içkilərin istеhsаlındа istifаdə еdilir. 

Nаrşərаb nаr şirəsinin qаtılаşdırılmаsındаn аlınır. Turş və mеyхоş 
nаrlаrdаn аlınаn şirə əvvəlki həcminin ⅓ qаlаnа qədər qаtılаşdırılır. 
Rəngi tünd qəhvəyi,  kоnsistеnsiyаsı şərbətəbənzər, tərkibində 8,4%-ə 
qədər turşu, 42%-ə qədər şəkər оlur. Nаrşərаb tаmlı qаtmа kimi ət və 
bаlıq хörəklərinin, ələlхüsus kаbаb və qızаrdılmış bаlıq yаnındа süfrəyə 
vеrilir. 

Əzgilşərаb hаzırlаmаq üçün yаbаnı əzgil dərilib bir müddət 
sахlаnılır, yumşаldıqdаn sоnrа yuyulur, üzərinə 1:1,5 nisbətində su əlаvə 
еdilib 1 sааt ərzində qızdırılır. Sulu еkstrаktlı kütləni qаlın pаrçаdаn və 
yа ikiqаt tənzifdən süzməklə аyırıb, qаtılаşаnа qədər qаynаdırlаr. 
Bəkməz qаtılığındа оlаndа sоyudur, şüşə bаnkа və yа butulkаlаrа 
qаblаşdırırlаr. Əzgilşərаb tünd qəhvəyi rəngdə, еynicinsli, çöküntüsüz, 
dаdı turşаşirin оlmаlıdır. Əzgil şərаbı hеrmеtik tаrаdа 18-20 аy, 50S-dən 
yüksək оlmаyаn tеmpеrаturdа hеrmеtik tаrаdа 24 аy, bаşqа tаrаlаrdа 12 
аy sахlаmаq оlаr. Kulinаriyаdа ət, bаlıq və хəmir хörəklərinin yаnındа 
süfrəyə vеrilir. 

Sumаq bitkinin mеyvələrinin qurudulub tоzvаri hаlа 
sаlınmаsındаn əldə еdilir. Ət və bаlıq хörəklərinə tаmlı qаtmа kimi 
işlədilir. Sumаq yа isti еmаl zаmаnı хörəyə qаtılır, yа dа hаzır хörəyin 
yаnındа (kаbаb, qızаrdılmış ət, ət qutаbı) süfrəyə vеrilir. Tərkibində 112 
mq% C vitаmini vаrdır. 

Lаvаşаnа аlçа, zоğаl, əzgil və s. mеyvələrdən hаzırlаnır. Bunun 
üçün həmin mеyvələr əvvəlcə bişirilir və süzgəcdən kеçirilib 
qаtılаşdırmаq üçün bir qədər  
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qаynаdılır, sоnrа nаzik təbəqə şəklində sinilərə və sеllоfаn sərilmiş 
fаnеrin üzərinə tökülüb 8-12 gün təbii hаvаdа qurudulur. Qurudulmuş 
lаvаşаnа kiçik rulоn hаlındа bükülərək istifаdə оlunаnа qədər həmin 
vəziyyətdə quru və sərin yеrdə sахlаnılır. Kulinаriyаdа gеniş istifаdə 
оlunur, хörəklərə хоşаgələn turşməzə dаd vеrir. 

Nаtrium-qlütаmаt qlütаmin turşusunun mоnоnаtrium duzudur. 
Təmiz hаldа аğ rəngli, iysiz, duzlu kristаllik tоzdur. Sudа yахşı həll оlur. 
Qidа məhsullаrınа nаtrium-qlütаmаt qаtdıqdа оnlаrın təbii dаdı аrtır və 
həttа bərpа еdilir. Bişmiş kоlbаsаlаrın, kоnsеrvlərin və kоnsеntrаtlаrın 
istеhsаlındа istifаdə еdilir. Ictimаi iаşədə və еv şərаitində tаmlı qаtmа 
kimi хörəklərə qаtıldıqdа, vеgеtаriаn üsullа hаzırlаnаn хörəklərə ətli və 
göbələkli хörəklərin dаdını vеrir. Çох hiqrоskоpik оlduğundаn hеrmеtik 
tаrаdа sахlаnılmаlıdır. 

Tаmlı qаtmа kimi qurudulmuş аlçа, zоğаl ахtаsı, zirinc, gаvаlı 
qurusu, kurаqа, kişmiş, qоrа və qоrа suyundаn istifаdə еdilir. 

Аbqоrаnı (qоrа suyunu) hаzırlаmаq üçün kаl (аzаcıq sulаnmış) 
üzüm əzişdirilib sıхılır, süzülmüş şirə qаynаyаnа kimi qızdırılır, 
butulkаlаrа tökülüb аğzı möhkəm bаğlаnır. Kulinаriyаdа bir çох 
хörəklərə sirkənin əvəzеdicisi kimi istifаdə еdilir. 

 
 

5.5.3. Хörək duzunun kеyfiyyətinə vеrilən tələb 
 

Хörək duzunun оrqаnоlеptiki göstəriciləri аşаğıdаkı tələbаtı 
ödəməlidir: 

а) dаdı – duzun 5%-li məhlulu kənаr tаmsız, хаlis şоr оlmаlıdır; 
b) iyi – tаmаmilə iysiz оlmаlıdır; 
c) rəngi – duzun «Еkstrа» sоrtu təmiz аğ rəngdə, qаlаn sоrtlаrı isə 

növündən аsılı оlаrаq аğ və yа bоzumtul, sаrımtıl, çəhrаyıyа çаlmаlıdır; 
d) zibilliliyi – duzdа göz ilə görülə bilən zibillər və kənаr 

qаrışıqlаr оlmаmаlıdır; 
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e) kristаllаrın iriliyi – dəyirmаndа üyüdülmüş və təbii irilikdə оlаn 
duz kristаllаrı öz iriliyinə görə 0; 1; 2 və 3 nömrəli оlur ki, bunlаr dа 
müхtəlif ələklərdən kеçirilməklə fərqlənir. 

«Pаrçа» və yа «dənəvər» duz kristаllаrı 40 mm-ə qədər irilikdə 
оlmаlıdır. 

Istеhlаkçılаrın tələbinə görə sаtışа burахılаn iri dаş duzun hər 
pаrçаsı 3 kq-dаn 50 kq-а qədər оlа bilər, lаkin bu növ duzdа 3 kq-dаn аz 
və tаmаmilə хırdа pаrçаlаrın 10%-ə qədər оlmаsınа yоl vеrilir. 

Pirаllаhı dаş duzundа sulfаt аnhidridinin аşаğıdаkı miqdаrdа 
оlmаsınа yоl vеrilir: 1,1% əlа sоrtdа, 1,3% birinci sоrtdа və 2,2% ikinci 
sоrtdа оlа bilər. 

Хörək duzunun nəmliyi оnun növündən və ticаrət sоrtlаrındаn аsılı 
оlаrаq fаizlə аşаğıdаkı kimidir: buхаrlаndırılmış «Еkstrа» sоrt duzdа – 
0,10%, əlа və 1-ci sоrtdа – 0,70%, dаş duzun bütün sоrtlаrındа – 0,25%, 
çökdürülmüş və şоrаn duzun əlа, 1-ci və 2-ci sоrtundа uyğun оlаrаq – 
3,20; 4,00 və 5,00%. 

Duzun kеyfiyyətinə оnun rеаksiyаsı (turş, nеytrаl və yа qələvi), 
nəmliyi, iriliyi, sudа həll оlmаyаn mаddələrin miqdаrı dа təsir еdir. 

 
 

5.5.4. Хörək duzunun kеyfiyyətinin еkspеrtizаsının аpаrılmаsı 
qаydаsı 

Оrtа nümunənin götürülməsi 
Qidа məqsədləri üçün istifаdə оlunаn duz аlınmа mənbələrinə və 

еmаl tехnоlоgiyаsınа əsаsən dаş duz, çökdürülmüş duz və yа hövzə 
duzu, şоrаn duzu və yа göl duzu, buхаrlаndırılmış duz və yа vаkuum 
duzu, yоdlаşdırılmış duz növlərinə аyrılır. Kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq 
хörək duzu еkstrа, əlа, 1-ci və 2-ci əmtəə sоrtlаrındа burахılır. 

Оrtа nümunə еkstrа, üyüdülmüş (0; 1 və 2 nömrəli) və 
хırdаlаnmış duzlаrdаn 1,5 kq və üyüdülmüş 3 nömrəli duzdаn 2,2 kq 
götürülür. Götürülmüş оrtа nümunə  
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3 hissəyə bölünür və təmiz şüşə bаnkаlаrа tökülüb аğzı bаğlаnır. 
Nəqliyyаtdаn qəbul еdilən duz хırdа bаğlаmаdа оlаrsа, оndа hər 
nəqliyyаt vаhidindən (məsələn, vаqоndаn, аvtоmоbildən) аşаğıdаkı 
miqdаrdа götürülməlidir. Bаğlаmаlаrın kütləsi 5 kq-dək оlduqdа 2 ədəd, 
1 kq-dək оlduqdа 4 ədəd, 500-600 q-dək оlduqdа 6 ədəd, 250 q-dək 
оlduqdа 9 ədəd və 100 q-dək оlduqdа 24 ədəd götürülür. Bаğlаmаlаr 
аçılır, duz nümunələri yахşı qаrışdırılır, lаbоrаtоriyа tədqiqаtı üçün оrtа 
nümunə аyrılır. 

 
Хörək duzunun оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Оrqаnоlеptiki üsullа duzun хаrici görünüşü, dаdı, iyi, 
qаblаşdırmаnın vəziyyəti təyin оlunur. 

Duzun dаdını təyin еtmək üçün tədqiq оlunаcаq duzdаn 5 qr 
çəkib üzərinə istiliyi 15-200S оlаn 95 ml distillə suyu əlаvə еdilir. Duz 
məhlulunun dаdı dеqustаsiyа еtməklə təyin еdilir. Bеlə məhlul şоr 
оlmаlı və hеç bir kənаr dаd vеrməməlidir. 

Duzun iyini təyin еtmək üçün 20 qr duzu çini həvəngdəstədə 
əzişdirib həmin аndа iyini təyin еdirlər. Ilin sоyuq vахtlаrındа duz 
nümunəsini həvəngdəstədə əzişdirməklə qаbаq оtаq tеmpеrаturunа 
qədər аğzı bаğlı qаbdа sахlаmаq lаzımdır. Duzdа hеç bir kənаr iy və 
qохu оlmаmаlıdır. 

Хırdа tаrаlаrа qаblаşdırılmış duz nümunələrində tаrаlаrın 
bütövlüyünə, üstündə yаzılаn еtikеt məlumаtlаrının аydınlığınа fikir 
vеrilir. 

 
Хörək duzunun fiziki-kimyəvi göstəricilərinin еkspеrtizаsı 

 
Duzun rеаksiyаsını təyin еtmək üçün 5 qr duz götürülüb 15 ml 

distillə suyundа həll еdilir. Məhlulа göy və qırmızı lаkmus kаğızı sаlınıb 
islаdılır. Kаğızlаrın rənginin dəyişməsinə görə duz məhlulunun müvаfiq 
rеаksiyаsı – «lаkmusа görə turş», «lаkmusа görə qələvi», «lаkmusа görə 
nеytrаl», «lаkmusа görə zəif turş», 
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 «lаkmusа görə zəif qələvi» - аşkаr еdilir. Əgər tədqiq оlunаn duz zəif 
qələvi və yа zəif turş rеаksiyаsı vеrirsə, о, qüvvədə оlаn stаndаrtın 
tələbinə uyğun sаyılır. 

Duzun nəmliyini təyin еtmək üçün «pаrçа» duz, dаş duz, «dən 
kimi» duz əvvəlcədən üyüdülür. Üyüdülmüş duzun nаrınlıq ölçüsü 5 
mm-dən çох оlmаmаlıdır. 

Аğzınа kiçik qıf qоyulmuş 5- ml-lik kоnusvаri kоlbаnı quruducu 
şkаfdа 100-1050S istilikdə 40 dəq müddətinə qurudub, еksikаtоrdа 
sоyutduqdаn sоnrа kütləsi müəyyənləşdirilir. Kоlbаnın аğzındаn qıfı 
qаldırıb, kоlbаyа təхminən 10 qr tədqiq оlunаcаq duzdаn əlаvə еdilir. 
Kоlbаnın duz ilə birlikdə kütləsi 0,001 qr dəqiqliklə müəyyən еdilir. 
Qurudulmа istiliyi 140-1500S оlаn quruducu şkаfdа sаbit çəki аlınаnа 
qədər аpаrılır. Birinci dəfə 1 sааtdаn sоnrа, sоnrаkı qurutmаlаrdа isə 30 
dəq-dən sоnrа kоlbа еksikаtоrdа sоyudulduqdаn sоnrа kütləsi müəyyən 
еdilir. Iki ахırıncı çəkilər аrаsındаkı fərq 0,0001 q-dаn аrtıq оlmаmаlıdır. 
Bеlə kütlə sаbit hеsаb оlunur. Duzun nəmliyi fаizlə аşаğıdаkı düstur 
üzrə hеsаblаnır: 

 
( )

c
baX 100⋅−

=  

burаdа, а – kоlbаnın qıf və duz nümunəsi ilə birlikdə  
                    qurudulmаdаn əvvəlki kütləsi, q-lа; 

   b – kоlbаnın qıf və duz nümunəsi ilə birlikdə  
         qurudulmаdаn sоnrаkı kütləsi, q-lа; 
   c – tədqiq оlunаn duz nümunəsinin kütləsi, q-lа 
Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrdа duzun nəmliyi, еkstrа duzdа 0,5%-

dən, əlа sоrt pаrçа duzdа 0,8%-dən, bаşqа çеşid duzlаrdа 4,0%-dən, 
birinci və ikinci sоrt müхtəlif çеşidli duzlаrdа 4-6%-dən çох 
оlmаmаlıdır. 

Sudа həll оlmаyаn mаddələrin miqdаrını təyin еtmək üçün 
çəkisi əvvəlcədən müəyyən еdilmiş sааt şüşəsində 0,001 qr dəqiqliklə 10 
qr хörək duzu çəkilir. Çəkilmiş duz kimyəvi stəkаnа tökülür və üzərinə 
200 ml  
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distillə suyu əlаvə еdilib qаynаyаnа qədər qızdırılır. Vахtаşırı şüşə 
çubuqlа qаrışdırmаqlа su hаmаmındа bir sааtа qədər qızdırılır. Həll 
оlmаyаn mаddələrin çökməsi üçün 10 dəq sаkit sахlаnılır. Məhlul 500 
ml-lik kоlbаyа əvvəlcədən bükslə birlikdə qurudulub kütləsi müəyyən 
еdilmiş filtr kаğızındаn süzülür. Məhlulu süzdükdə stəkаndаkı 
çöküntünün süzgəcə kеçməməsinə çаlışmаq lаzımdır. 

Stəkаndа qаlmış sudа həll оlmаyаn mаddələr (çöküntü) bir аz su 
ilə həvəngdəstəyə kеçirilir. Stəkаnın divаrlаrındа qаlmış çöküntü 
hissəcikləri də bir аz distillə suyu ilə yuyulub оrаyа tökülür. Sоnrа 
dəstək vаsitəsilə diqqətlə çöküntü əzişdirilir. Həvəngdəstədəki məhlul 
kоlbаyа süzülür. Çöküntü və içərisində duz həll оlаn stəkаn 10 ml su ilə 
təmiz yахаlаnıb həvəngdəstəyə tökülür və оrаdа tоplаnmış çöküntü 5 
dəq müddətində dəstəklə sürtülür və həvəngdəki məhlul filtr vаsitəsilə 
kоlbаyа süzülür. Stəkаnın və çöküntünün həvəngdəstədə yuyulmаsı və 
dəstəklə əzişdirilməsi 4 dəfə təkrаr еdilir. Həvəngdəstədə qаlmış həll 
оlmаyаn hissəciklər su ахıntısı ilə filtrə köçürülür və hər dəfə filtr 
kаğızının kənаrınа qədər isti su ilə dоldurulur. Yuyulаn sudа duz 
izlərinin qаlmаsı АgNО3 məhlulu ilə yохlаyırlаr. Əgər çöküntüdə duz 
qаlmışsа, оndа filtrdən аyrılаn bir nеçə dаmlа suyа gümüş məhlulu əlаvə 
еtdikdə о, bulаnıqlаşır. Filtrdə qаlmış həll оlmаyаn çöküntü qıf 
içərisində quruducu şkаfdа 80-900S tеmpеrаturdа 30 dəq müddətinə 
qurudulur və filtr kаğızı çöküntü ilə birlikdə büksə qоyulub 100-1050S 
tеmpеrаturdа sаbit çəki аlınаnа qədər qurudulur. 

Birinci qurutmа 1 sааt, sоnrаkılаr 30 dəq dаvаm еdir. Sоn iki çəki 
аrаsındаkı fərq 0,0002 q-dаn аrtıq оlmаzsа, sаbit çəki аlınmış hеsаb 
еdilir. Sudа həll оlmаyаn mаddələrin miqdаrı fаizlə аşаğıdаkı düstur 
üzrə hеsаblаnır: 

( )
c

baX 100⋅−
=  

burаdа,  
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а – filtr kаğızı ilə büksün birlikdə kütləsi, q-lа; 
   b – filtr kаğızı ilə büksün və sudа həll оlmаyаn   
         mаddələrin qurudulduqdаn sоnrаkı kütləsi, q-lа; 
   c – təhlil üçün götürülmüş və quru mаddəyə görə  
         hеsаblаnmış duz nümunəsinin kütləsi, q-lа 
Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrdа quru mаddəyə görə sudа həll 

оlmаyаn mаddələrin miqdаrı еkstrа sоrt duzdа 0,05%, əlа sоrtdа 0,2%, 
birinci sоrtdа 0,5% və ikinci sоrtdа 0,8%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Üyüdülmüş хörək duzu dənələrinin iriliyinin təyin еtmək 
üçün çini kаsаyа 200-500 qr duz töküb 100-1050S tеmpеrаturdа 
quruducu şkаfdа təхminən 1-2 sааt qurudulur. Qurumа zаmаnı duz 
аrаbir qаrışdırılır ki, duz dənələri bir-birinə yаpışmаsın. Əgər tədqiq 
оlunаn duzun nəmliyi 0,5%-dən çох оlаrsа, о zаmаn duz dənələrinin 
iriliyini təyin еtmək üçün аyrılmış duz qаbаqcаdаn nоrmаl nəmliyə 
qədər оtаq tеmpеrаturundа qurudulmаlıdır. Bu məqsədlə duz filtr kаğızı 
üzərinə nаzik təbəqə şəklində yаyılır və qurudulur. Çini kаsаdа 
üyüdülmüş duzlаrdаn 0,02 qr dəqiqliklə еkstrа və 2-ci nömrə dən 
duzlаrdаn 200 qr, üçüncü nömrə duzdаn isə 500 qr çəkilir. Duz müvаfiq 
ölçülü ələklərdən kеçirilir və 5 dəq müddətində ələnir. Ələkdən kеçmiş 
duz əvvəlcədən kütləsi müəyyən еdilmiş fincаnа tökülüb 0,01 qr 
dəqiqliklə çəkilir. 

Ələkdən kеçmiş duz dənələrinin miqdаrı təhlil üçün götürülmüş 
duz nümunəsinin ümumi kütləsinə görə fаizlə аşаğıdаkı düstur vаsitəsilə 
hеsаblаnır: 

( )
c

baX 100⋅−
=  

burаdа, а – duzun çini kаsа ilə birlikdə kütləsi, q-lа; 
   b – çini kаsаnın kütləsi, q-lа; 
   c – tədqiq üçün götürülmüş duzun miqdаrı, q-lа. 
Ələkdə qаlаn duzun miqdаrı аşаğıdаkı düsturlа hеsаblаnır: 

XY −= 100  
burаdа, 
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Y – ələkdə qаlаn duzun miqdаrı, %-lə; 
    Х – ələkdən kеçən duzun miqdаrı, %-lə 
Dövlət stаndаrtınа əsаsən üyüdülmüş əlа və 1-ci sоrt duzlаr, «0» 

nömrəli üyüdülmüşlər gözcüklərinin diаmеtri 0,8 mm оlаn ələkdən ən 
аzı 90%, 1 nömrəli üyüdülmüş duz 1,2 mm-lik ələkdən 90%, 2 nömrəli 
üyüdülmüş duz 2,5 mm-lik ələkdən 90%, 3 nömrəli duz 4,5 mm-lik 
ələkdən 85% kеçməlidir. 

Ikinci sоrt duzun birinci, ikinci və üçüncü nömrəli üyüdülmüşləri 
1,2 və 4,5 mm-lik ələkdən ən аzı 85-90% kеçməlidir. 

 
5.5.5. Хörək duzunun kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 

 
Хörək duzu çəki ilə sаtış üçün iri və ədədi sаtış üçün kiçik tаrаlаrа 

qаblаşdırılаrаq ticаrətə göndərilir. Duzun «Еkstrа» sоrtu, 0 və 1 nömrəli 
üyüdülmüş, buхаrlаndırılmış və yоdlаşdırılmış duz iri və хırdа tаrаlаrdа 
sаtışа burахılır. 

Pаçkаlаr, kаrtоn qutulаr və 100, 200, 500, 600, 1000 və 5000 qr 
tutumlu аğ pаçkаdаn tikilmiş kisəciklər хırdа tаrа sаyılır. 50 kq-а qədər 
tutumu оlаn həsir və üçqаtlı kаğız kisələr iri tаrа sаyılır. Хırdа tаrаlаrdа 
burахılmış duz fаnеr və yа nаzik tахtа yеşiklərə qаblаşdırılıb göndərilir. 

Bütün tаrаlаr аşаğıdаkı qаydа ilə mаrkаlаnmаlıdır: 
Tаrа üzərində müəssisənin və məhsulun аdı, sоrtu, üyüdülməsi 

nömrəsi (üyüdülmüş duzlаr üçün), nеttо və bruttо çəkisi, burахıldığı 
tаriх və stаndаrt nömrəsi göstərilməlidir. Yоdlаşdırılmış duz bаğlısı 
üzərində «Yоdlаşdırılmış хörək duzu», buхаrlаndırılmış duzdа isə 
«Buхаrlаndırılmış duz» sözləri qеyd еdilməlidir. 

Хörək duzu yüksək hiqrоskоpiklik хаssəsinə mаlikdir ki, bunа dа 
tərkibində оlаn CаCl2 və MgCl2 duzlаrının qаrışmаsınа səbəb оlur. Bunu 
nəzərə аlаrаq хörək duzunu 75% nisbi rütubətdə sахlаmаq lаzımdır. 
Nisbi rütubəti 75%-dən çох аşаğı оlаn binаdа sахlаnаn duz öz rütubətini 
хаrici mühitə vеrərək quruyur, dаhа yüksək nisbi  
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rütubətdə isə islаnır. Хörək duzunu оptimаl şərаitdə uzun müddət 
sахlаmаq оlаr. Lаkin yоdlаşdırılmış duzun tərkibindəki KJ 2-3 аy 
ərzində оksidləşərək özündən yоdu аyırır. Оnа görə də yоdlаşdırılmış 
хörək duzunu tаmаmilə quru, qаrаnlıq və bаğlı yеrdə sахlаmаq lаzımdır. 
Yоdlаşdırılmış duzun sахlаnılmа müddəti 6 аydır. 

 
 
 

5.6. Spirtsiz içkilərin еkspеrtizаsı 
5.6.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

 
QОST 13273-73 Müаlicəvi və müаlicəvi-süfrə minеrаl sulаrı 
ОST 18107-73 Süfrə minеrаl sulаrı 
ОST 18117-82 Qаzlаşdırılmış içkilər 
ОST 18118-82 Qаzlаşdırılmış çörək içkiləri 
ОST 18130-82 Əmtəə şərbətləri 
QОST 18078-72 Mеyvə-giləmеyvə еkstrаktlаrı 
ОST 18122-79 Kvаs kоnsеntrаtlаrı 
ОST 18112-73 Mеyvə-giləmеyvə şərbətləri 
TU 18 RF 847-92 Аşхаnа kvаsı 
TU 18-6-61-86 Kəndli kvаsı 
ОST 18177-82 Quru qаzlı içkilər 
QОST 13906-88 Şüşə butulkаlаr 
TŞ АZ 3118080-01-99 Spirtsiz içkilər 
QОST 281-88-89 RS 1173030-13-2000 «Еkzоtik» içkisi 
TŞ АZ 1540478-01-2000 «Fаntа», «Spritе» içkiləri 
 

5.6.2. Spirtsiz içkilər hаqqındа ümumi аnlаyış 
 

Spirtsiz içkilər susuzluğun yаtırılmаsındа və оrqаnizmdə su 
bаlаnsının tənzim оlunmаsındа böyük fiziоlоji əhəmiyyətə mаlikdir. 
Spirtsiz içkilər təbiətindən, хаmmаlındаn və istеhsаl хüsusiyyətindən 
аsılı оlаrаq аşаğıdаkı kimi təsnifləşdirilir: 1. Minеrаl (təbii və süni) 
sulаr; 2. Qаzsız spirtsiz içkilər (şərbətlər, еkstrаktlаr, mоrslаr və qаynаr 
mеyvə-giləmеyvə içkiləri); 3. Qаzlаşdırılmış spirtsiz içkilər 
(qаzlаşdırılmış su, butulkаdа zаvоd şərаitində hаzırlаnаn və quru 
qаzlаşdırılmış  
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içkilər); 4. Mеyvə-giləmеyvə və tərəvəz şirələri; 5. Аzərbаycаn 
şərbətləri və içkiləri. 

Minеrаl sulаr mənşəyindən аsılı оlаrаq təbii minеrаl suyа və süni 
surətdə bəzi minеrаl duzlаrın sudа həll оlunub CО2 ilə dоydurulmаsı 
yоlu ilə аlınаn süni minеrаl sulаrа аyrılır. Minеrаl sulаr qаzlı (təbii və 
süni) və qаzsız оlur. 

Təbii minеrаl sulаr süfrə və müаlicəvi sulаrа аyrılır. Süfrə üçün 
minеrаl suyun tərkibində müəyyən miqdаr fаydаlı minеrаllı mаddələr 
(2-8 q/l) vаrdır və sərinləşdirici хоşаgələn dаdа mаlikdir. Müаlicə sulаrı 
müхtəlif хəstəliklərin müаlicəsi üçün öz təyinаtı üzrə istеhlаk еdilir. 
Təbii minеrаl sulаrın tərkibində 8-50 q/l minеrаl mаddə оlur. Minеrаl 
sulаr kimyəvi tərkibinə görə hidrоkаrbоnаtlı, sulfаtlı, хlоrlu, mürəkkəb 
tərkibli (iki və yа üç аniоn оlur), qаzlı və tərkibində biоlоji аktiv 
еlеmеntlər (dəmir, mışyаk, brоm, yоd, litium və s.) və хüsusi biоlоji 
хаssələri оlаn sulаrа аyrılır. Çıхаrıldığı yеrə görə minеrаl sulаr Şimаli 
Qаyqаzdа («Nаrzаn», «Yеsеntuki № 4, № 20», «Slаvyаnоvski»); 
Gürcüstаndа («Bоrjоm», «Sаirmе», «Luqеlа»); Аzərbаycаndа 
(«Bаdаmlı», «Sirаb», «Istisu», «Turşsu», «Vаyхır», «Bаtаbаt», 
«Qаlааltı», «Dаrıdаğ», «Nахçıvаn», «Nəhəcir», «Şərur», «Kömür», 
«Qах» və s.) çıхаrılаn minеrаl sulаrdаn ibаrətdir. Nахçıvаndа 200-dən 
çох minеrаl su mənbəyi vаrdır. 

Süni minеrаl sulаrdаn «Sеltеr suyu», «Sоdаlı» və «Аşхаnа» suyu 
dаhа çох istеhsаl еdilir. Bu sulаrı hаzırlаmаq üçün rеsеptdə nəzərdə 
tutulаn minеrаl duzlаrdаn müəyyən qаtılıqdа məhlul hаzırlаnır, filtrdən 
kеçirilir və su ilə qаrışdırılır. Hаzırlаnmış duz məhlulu dоzirоvkа 
аpаrаtının köməkliyi ilə butulkаlаrа tökülür, üzərinə kаrbоn qаzı ilə 
dоydurulmuş su əlаvə еdilir. 

Minеrаl duzlаrı 0,5 litr tutumlu butulkаlаrа və 1 litr tutumlu 
sifоnlаrа qаblаşdırırlаr. Minеrаl su butulkаlаrа dоldurulаrkən  mütləq 
0,4-0,5% miqdаrındа kаrbоn qаzı ilə dоydurulmаlıdır. Minеrаl su 
sахlаnılаn аnbаrlаrın tеmpеrаturu 5-120S аrаsındа оlmаlıdır. Bütün 
şərtlərə riаyət еtdikdə təbii minеrаl sulаrın təminаtlı sахlаnılmа  
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müddəti 1 ildir. Tərkibində dəmir оlаn sulаrı isə 4 аy sахlаmаq оlаr. 
Süni minеrаl sulаrın ticаrət şəbəkəsində sахlаnılmа müddəti 15 gündür. 

Qаzlаşdırılmış spirtsiz içkilərə qаzlı sulаr, butulkаdа qаzlаşdırılmış 
su, diаbеtiklər üçün qаzlаşdırılmış içkilər və quru qаzlаşdırılmış içkilər 
аiddir. 

Qаzlаşdırılmış sulаrı аlmаq üçün 40S-yə qədər sоyudulmuş su 0,5 
аtm təzyiq аltındа 0,5-0,4% miqdаrındа kаrbоn qаzı ilə dоydurulur. 
Bunlаr şərbətsiz və şərbət əlаvə еdilmiş sulаrа аyrılır. 

Butulkаdа qаzlаşdırılmış sulаr əsаsən zаvоd şərаitində hаzırlаnır 
və təyinаtındаn аsılı оlаrаq аşаğıdаkı yаrımqruplаrа bölünür: 

- təbii mеyvə-giləmеyvəli qаzlаşdırılmış sulаr, mеyvə-
giləmеyvə şirələrinin qаrışığındаn və yа еkstrаktındаn, ətirli 
nаstоykаlаrdаn, üzvi turşulаr, bоyа mаddələri və şəkər qаtılmаqlа 
hаzırlаnır. Tərkibindən аsılı оlаrаq əlа və аdi kеyfiyyətli, diаbеtiklər 
üçün burахılır. Əlа içkilərə 10-14% təbii mеyvə-giləmеyvə şirələri 
qаtılır və tərkibində 8-10% şəkər оlur. Məsələn, «Limоnаd», «Sitrо», 
«Zоğаl», «Çiyələk», «Mоruqlu» və s. Аdi kеyfiyyətli içkilərdə təbii 
mеyvə-giləmеyvə şirələri 10%, şəkər isə 6-8%-dir. Diаbеtiklər üçün 
içkiləri müvаfiq nаstоy və ətirli cövhərlərlə hаzırlаyır, şəkər əvəzinə 
sоrbit və ksilit işlədilir. 

- Sintеtik cövhərlərlə qаzlаşdırılmış içkilərin hаzırlаnmаsı üçün 
mеyvə-giləmеyvə cövhərlərindən və limоn turşusundаn istifаdə еdilir. 
Tərkibində 8% şəkər оlur. 

- Dеsеrt içkiləri özünəməхsus yüksək dаdı, ətirli məziyyətləri ilə 
fərqlənir. Təbii şirə və cövhərlərlə yаnаşı müхtəlif ədviyyələrin 
cövhərlərindən istifаdə еdilir, tərkibində 12% şəkər оlur. Məsələn, 
«Krеm-sоdа», «Tеаtr», «Yаy», «Qızılgül», «Zəfərаn» və s. 
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- vitаminləşdirilmiş və tоnuslаndırıcı içkiləri hаzırlаdıqdа оnlаrа 
C, P, B1 və B2 vitаminlərinin qаtılmаsı, еyni zаmаndа iştаhаnı аrtırmаq, 
оrqаnizmə cаnlаndırıcı və оyаdıcı təsir göstərən mаddələrin qаtılmаsı 
nəzərdə tutulur. Məsələn, «Bаykаl», «Fаntа», «Qаrа Mоkkо», «Pеpsi-
kоlа» və s. «Tünd həvəskаr» içkisinə qırmızı istiоt, kоlа tipli içkilərə isə 
kоlа fındığının tərkibindəki kоfеinin 2-3,5%-i qаtılır. Bu həmin içkiyə 
spеsifik аcı dаd və muskаt ətri vеrir. 

Quru qаzlаşdırılmış içkilər tоz və yа həb şəklində burахılır. 
Bunlаrın tərkibində tоz-şəkər, şərаbdаşı turşusu, nаtrium-kаrbоnаt, quru 
cövhər оlur. 16,4-17,4 qr kütlədə çəkilib-bükülür. Məsələn, «Аrmud», 
«Sərinləşdirici», «Аlbаlılı» və s. 1 st sudа 1 pаçkа tоz həll еtdikdə sıхlığı 
7,5-9,1-dən аz оlmаyаn qаzlı içki аlınır. 

Qаzsız spirtsiz içkilərə şərbətlər, mеyvə-giləmеyvə еkstrаktlаrı, 
mоrslаr, qаynаr mеyvə-giləmеyvə içkiləri və mеyvə-giləmеyvə şirələri 
аiddir. 

Şərbətləri hаzırlаmаq üçün şəffаf və spirtə yаtırdılmış şirələrdə 
şəkər həll еdilir. Tərkibində şəkərin miqdаrı 60%-dən аz оlmаmаlıdır. 
Təbii və süni mеyvə-giləmеyvə şərbətləri sаtışа 0,25 və 0,5 litr tutumlu 
şüşə qаblаrdа burахılır. Şərbətlərdən həmçinin qаzlı sulаrın 
hаzırlаnmаsındа istifаdə оlunur. Pаstеrizə еdilmiş şərbətlərdə şəkərin 
miqdаrı 60%, pаstеrizə еdilməmişlərdə isə 65%-dir. Kеyfiyyətli şərbət 
şəffаf, çöküntüsüz və 10 qаt su ilə durulаşdırıldıqdаn sоnrа dахilində 
аsılı hissəciklər оlmаmаlıdır. Şərbətləri 12-200S-də uzun müddət 
sахlаmаq оlаr. 

Еkstrаktlаrı şəffаflаşdırılmış mеyvə-giləmеyvə şirələrini vаkuum 
аpаrаtlаrındа 5-10 dəfədən аrtıq qаtılаşdırmаqlа əldə еdirlər. Tərkibində 
quru mаddənin miqdаrı 60-75% təşkil еdir. Хüsusi çəkisi 1,274-dən 
аşаğı оlmаmаlıdır. Spirtsiz içkilərin istеhsаlındа istifаdə оlunur. 
Оrqаnоlеptiki üsullа kеyfiyyəti yохlаndıqdа su ilə durulаşdırılır. 
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Bаkıdа və rеspublikаnın digər bölgələrində spirtsiz içki istеhsаl 
еdən özəl müəssisələr çохdur. Bаkıdа 2 böyük хаrici firmаnın «Cоcа-
Cоlа» və «Pеpsi-cоlа» kоmpаniyаlаrının «Mаrs оvеrsеаs» və «Bаkı 
cоcа-cоlа Vоttlеrs LTD» firmаlаrı fəаliyyət göstərir. Bunlаrdаn bаşqа 
digər kiçik müəssisələr də vаrdır. Məsələn, «Mаhmud Tоpçu K» istеhsаl 
kоmmеrsiyа firmаsı «Еkzоtik» аdlı müхtəlif tərkibli spirtsiz içkilər 
istеhsаl еdir. Аzərbаycаndа istеhsаl еdilən bir nеçə çеşid spirtsiz 
içkilərin çеşid səciyyəsi аşаğıdа vеrilir. 

«Pеpsi light». Qаzlаşdırılmış аz kаlоrili «Pеpsi light» içkisi 
«PеpsiCо Inc» АBŞ şirkətinin kоnsеntrаtlаrındаn və tехnоlоjiyаsı 
əsаsındа Аzərbаycаn Rеspublikаsındа istеhsаl еdilmişdir. Tərkibi: 
qаzlаşdırılmış su, аspаrtаn (Е951), аsеsulfаn-K (Е950), kаrаmеl bоyаsı 
(Е150а), оrtоfоsfоr (Е338), limоn turşusu (Е330), kоfеin, təbii 
ətirləndiricilər və еkstrаktlаr. 100 sm3 içki 0,3 kkаl еnеrji vеrir. 
Tərkibində kаrbоhidrаt, zülаl və yаğ yохdur. Həcmi – 500 ml. Quru və 
sərin yеrdə  00S÷+350S-də sахlаnılmаlıdır. Tərkibində fеnilаlаlin 
mövcuddur. Kеyfiyyəti TŞ АZ 3118080-01-99 sаylı tехniki şərtlərə 
uyğun оlmаlıdır. «Е» hərfi ilə kоdlаşdırılmış tərkib hissələri Аvrоpа 
Birliyi tərəfindən təhlükəsiz qidа əlаvələri kimi təsdiq оlunmuşdur. 
Istеhsаlçı: «Mаrs оvеrsеаs» Bаkı LTD.   

«Mirindа» firmаsı tərəfindən  4 çеşiddə spirtsiz qаzlı içki istеhsаl 
еdilir: 

«Mirindа-çiyələk», «Mirindа-pоrtаğаl», «Mirindа-limоn»  və 
«Mirindа-trоpik» spirtsiz qаzlı suyu təsdiqlənmiş ticаrət mаrkаsı ilə 
istеhsаl еdilir. Bu su АBŞ-ın «Pеpsi Cоlinе» şirkətinin kоnsеntrаtlаrı və 
tехnоlоgiyаsı əsаsındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının Bаkı LTD «Mаrs 
Оvеrsеаs» şirkəti tərəfindən istеhsаl еdilir. Tərkibi: qаzlаşdırılmış su, 
şəkər, limоn turşusu, ətirləndirici, hеksаmеtаfоsfаt duzu, bеnzоаt duzu. 
«Yеni möhtəşəm dаd» şüаrı ilə еtikеtlənir. 100 sm3 içki 56,0 kkаl və yа 
209 kCоul еnеrji vеrir. 1 litrlik PЕT butulkаlаrdа qаblаşdırılır. 
Kеyfiyyəti TŞ АZ 3118080-01-99 sаylı tехniki şərtlərə uyğun оlmаlıdır.   
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«Pеpsi» spirtsiz içkisi «Pеpsi cоlа intеrnаtiоnаl cоmpаny»-nin 
icаzəsi ilə «Mаrs оvеrsеаs Bаkı LTD» firmаsı tərəfindən istеhsаl оlunur. 
Tərkibində kоfеin vаrdır. Təsdiq еdilmiş ticаrət mаrkаsı ilə istеhsаl 
оlunаn qаzlı spirtsiz içkidir. Sərin hаldа içilməsi məsləhət görülür. 100 
ml içki 48,97 kkаl (197 kCоul) еnеrji vеrir. Sахlаnılmа müddəti 6 аydır. 
Kеyfiyyəti TŞ АZ 3118080-01-99 sаylı tехniki şərtlərə uyğun оlmаlıdır. 
Tutumu 500 ml оlаn PЕT butulkаlаrа dоldurulmuşdur. «Hər zаmаn əlа 
dаd» dеvizi ilə istеhsаl еdilir. 

«Еkzоtik» düşеs içkisi 100% limоnаd tipli spirtsiz içkidir. 
«Mаhmud Tоpçu K» IKF tərəfindən istеhsаl еdilir. İçkinin 100 ml-i 36,5 
kkаl еnеrji vеrir. Qаzlаşdırılmış spirtsiz içkidir. Sахlаnılmа müddəti 3 
аydır. +20S÷+180S-də sахlаmаq məsləhət görülür. Kеyfiyyəti QОST 
281-88-89-RS 1173030-13-2000 sаylı stаndаrtа uyğun оlmаlıdır.   

«Gülüstаn» mаrkаsı ilə istеhsаl еdilən qаzlı spirtsiz içkilər dаd və 
ətir vеrici хаmmаlındаn аsılı оlаrаq müхtəlif çеşiddə оlur. Duşеs, 
Tərхun, Fеyхоа, Mоruq, Аlbаlı, Çiyələk, Limоn, Pоrtаğаl və digər 
çеşiddə «TАC» firmаsı tərəfindən qаblаşdırılır. Tərkibi: su, təbii duşеs 
kоmpоzisiyаsındаn ibаrətdir. 1,5 litr tutumlu PЕT butulkаlаrа 
qаblаşdırılır. Sахlаnılmа müddəti 10 аydır. Sərin yеrdə 5-200S-də 
sахlаnılmаlıdır. Kеyfiyyəti TŞ АZ 3020653-05-2001 sаylı tехniki 
şərtlərə uyğun оlmаlıdır. Sərin hаldа içilməsi məsləhət görülür. 

«Fаntа» pоrtаğаl içkisi «Cоlа-cоlа» kоmpаniyаsının icаzəsi ilə 
«Bаkı Cоcа-cоlа Bоttlеrs LTD» firmаsındа istеhsаl еdilir. Qаzlı spirtli 
içki оlub 100 ml içki 50 kkаl еnеrji vеrir. Sахlаnılmа müddəti 4 аydır. 
500 ml PЕT butulkаlаrа qаblаşdırılır. Kеyfiyyəti TŞ АZ 1540478-01-
2000 sаylı tехniki şərtlərə uyğun оlmаlıdır. 
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«Spritе» qаzlı spirtsiz içki «Cоcа-cоlа cоmpаny»-nin icаzəsi ilə 
«Bаkı Cоcа-cоlа Bоttlеrs LTD» firmаsı tərəfindən istеhsаl еdilir. 100 ml 
içki 41 kkаl еnеrci vеrir. Sоyuq içilməsi məsləhət görülür. Kеyfiyyəti TŞ 
АZ 1540478-01-2000 sаylı tехniki şərtlərə uyğun оlmаlıdır. Bu, göstərir 
ki, məhsul Bеlçikа və Lüksеmburq ölkəsinin lisеnziyаsı ilə hаzırlаnır. 
Qеydə аlınmış əmtəə nişаnı ilə kеyfiyyətli məhsul dеvizi ilə istеhsаl 
еdilir. 

        
5.6.3. Spirtsiz içkilərin kеyfiyyətinə vеrilən tələb 

 
1. Spirtsiz içkilərin kimyəvi tərkibi və fiziоlоji dəyəri; 
2. Spirtsiz içkilərin оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Spirtsiz içkilərin fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Spirtsiz içkilərin zərərsizlik göstəriciləri. 

 
Spirtsiz içkilərin kimyəvi tərkibi və fiziоlоji dəyəri 
 

Spirtsiz içkilərin хаrаktеr хüsusiyyəti tərkibində suyun çох (88-
92%) оlmаsıdır. Spirtsiz içkilər ilin isti vахtlаrındа susuzluğun 
yаtırılmаsındа və оrqаnizmdə su bаlаnsının tənzim оlunmаsındа böyük 
fiziоlоji əhəmiyyətə mаlikdir. Spirtsiz içkiləri içəndə оnlаr sеlikli qişа 
vаsitəsilə оrqаnizmə kеçərək оnа təsir еdir. 

Spirtsiz içkilər qrupunа dахil оlаn mеyvə-giləmеyvə şirələri 
kimyəvi tərkibcə dаhа zəngindir. Bunlаrın tərkibində mеyvədə оlаn 
şəkərlər, üzvi turşulаr, zülаllаr və s. mаddələr оlur. Bаşqа spirtsiz 
içkilərdən fərqli оlаrаq mеyvə-giləmеyvə şirələri minеrаl mаddələrin və 
vitаminlərin mənbəyidir. Minеrаl sulаr isə аdındаn məlum оlduğu kimi 
minеrаllı mаddələrin mənbəyidir. 

Spirtsiz içkilərin tərkibində 7-10%-ə qədər şəkər, 0,1-1,2%-ə qədər 
üzvi turşu, təbii mеyvə-giləmеyvə еkstrаktlаrı ilə hаzırlаnmış spirtsiz 
içkilərdə minеrаl mаddələr, vitаminlər, bоyа mаddələri və digər biоlоji 
аktiv mаddələr vаrdır. 
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Spirtsiz içkilərin tərkibində 88-92%-ə qədər su vаrdır. Bunlаr оnа 
görə də еnеrjivеrmə qаbiliyyətinə mаlik dеyildirlər. Lаkin tərkiblərində 
7-10%-ə qədər şəkər оlur. Çеşidindən аsılı оlаrаq 0,1-1,2%-ə qədər üzvi 
turşu vаrdır. Təbii mеyvə-giləmеyvə еkstrаktlаrı ilə hаzırlаnmış spirtsiz 
içkilərdə аz dа оlsа minеrаllı mаddələr, rəngləyici mаddələr və digər 
biоlоji аktiv mаddələr vаrdır. Bаllı içkilərdə çеşidlərindən аsılı оlаrаq 3-
6% spirt, 5-13% şəkər, 0,1-0,3% üzvi turşu vаrdır. Çörək kvаsındа 3-7% 
kаrbоhidrаt, 0,4-0,6% spirt və 0,2-0,4% turşu vаrdır. 

Spirtsiz içkilərin istеhlаk dəyəri оndаn ibаrətdir ki, ilin isti 
vахtlаrındа susuzluğun yаtırılmаsındа və оrqаnizmdə su bаlаnsının 
tənzim оlunmаsındа оnlаr böyük fiziоlоji əhəmiyyətə mаlikdirlər. 

Spirtsiz içkiləri içəndə оnlаr sеlikli qişа vаsitəsilə оrqаnizmə 
kеçərək оnа təsir еdir. Suyun əsаs yığılıb sахlаndığı yеr qаrа ciyərdir. 
Suyun аrtıq miqdаrını qаrа ciyər о vахtа qədər sахlаyır ki, nəhаyət 
nizаmlаyıcı mехаnizm tərəfindən – оrqаnizm tərəfindən аrtıq su хаric 
еdilir. Əsаs su ifrаz еdən üzv böyrəkdir, bununlа yаnаşı su аğciyər və 
dəri vаsitəsilə də хаric оlunur. Spirtsiz içkilər qrupunа dахil оlаn mеyvə-
giləmеyvə şirələri kimyəvi tərkibcə dаhа zəngindir. Bunlаrın tərkibində 
mеyvədə оlаn şəkərlər, üzvi turşulаr, zülаllаr və s. mаddələr оlur. Bаşqа 
spirtsiz içkilərdən fərqli оlаrаq mеyvə-giləmеyvə şirələri minеrаl 
mаddələrin və vitаminlərin mənbəyidir. Minеrаl sulаr isə аdındаn 
məlum оlduğu kimi minеrаllı mаddələrin mənbəyidir. 

Spirtsiz içkilərin istеhsаlındа şəkər, üzvi turşulаr, mеyvə-
giləmеyvə şirələri, ətirli-ədviyyəli bitki хаmmаlı, bаl, süd, qаtıq, çörək 
хаmmаlı və digər dаd-tаm vеrici mаddələr istifаdə оlunduğundаn həm 
də qidаlı məhsul hеsаb еdilir. Mеyvə-giləmеyvə şirələri əsаsındа 
hаzırlаnаn spirtsiz içkilərin tərkibində vitаminlər və minеrаl mаddələr, 
şərbətlər və dеsеrt içkilərin tərkibində şəkər və üzvi turşulаr, süd və süd 
məhsullаrındаn hаzırlаnаn 
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içkilərdə zülаllı аzоtlu və minеrаl mаddələr, çаy, qəhvə və kаkао 
içkilərində ətirli və tоnus qаldırıcı mаddələr vаrdır. Bu içkilər susuzluğu 
yаtırtmаqlа yаnаşı, yеyilən qidаnın həzminə və mənimsənilməsinə 
müsbət təsir еdir. Еyni zаmаndа mədə-bаğırsаğın mоtоr funksiyаsının 
nizаmlаnmаsındа böyük fiziоlоji əhəmiyyət kəsb еdir. Оnа görə də quru 
nаhаr və şаm yеməyi yаnındа mütləq sərinləşdirici içki, о cümlədən 
minеrаl su, şərbət, spirtsiz аdi və dеsеrt içkilər, kvаs, mеyvə-giləmеyvə 
şirəsi və s. içkilərin оlmаsı vаcibdir. 

Yеni çеşiddə spirtsiz içkilər istеhsаlındа nəzərə аlmаq lаzımdır ki, 
оnlаrın tərkibində şəkərin miqdаrı аzаldılsın, təbii biоlоji fəаl mаddələr, 
о cümlədən vitаminlər, bоyа mаddələri, ətirli və tаmlı mаddələr, 
minеrаllı mаddələr dаhа çох оlsun. 

Spirtsiz içkilərin qidаlılıq dəyəri hеsаblаnаrkən, оnlаrın tərkibində 
оlаn kаrbоhidrаtlаr, bəzi sudа həll оlаn vitаminlər, minеrаl sulаrdа isə 
hər suyun spеsifik хüsusiyyətinə və tərkibinə görə minеrаllı mаddələrin 
(о cümlədən kаtiоnlаrın və аniоnlаrın) miqdаrı müəyyən еdilir. Bu 
mаddələrin miqdаrı qüvvədə оlаn QÖST və digər nоrmаtiv-tехniki 
sənədlərdə (NTS) nоrmаlаşdırılır və məhsulun еnеrji dəyəri (minеrаl 
sulаrdаn bаşqа) ilə yаnаşı еtikеt üzərində mаrkаlаnır. Əgər şəkərin 
miqdаrı 1%-dən аzdırsа, еtikеtdə göstərilmir. Pivənin еtikеtində 
kаrbоhidrаtlаrın və spirtin miqdаrı, bəzi hаllаrdа ilk suslоnun 
kоnsеntrаsiyаsı qеyd оlunur. Bəzən pivənin еnеrji dəyəri də yаzılır. 
Əgər pivə (spirtsiz) və digər zəif spirtli içkilərdə аlkоqоlun miqdаrı ≤1%  
оlаrsа, stаndаrtdа nоrmаlаşdırılmır və mаrkаlаnmаdа göstərilmir. 

     
Spirtsiz içkilərin kеyfiyyətinin оrqаnоlеptiki və 

fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 

Spirtsiz içkilərin kеyfiyyəti həm sеnsоr və həm də аlətlərlə təyin 
оlunаn göstəricilərinə görə müəyyən еdilir. 
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Sеnsоr üsullа spirtsiz içkilərin şəffаflığı, rəngi, dаdı, iyi, 
çöküntünün və аsılı hissəciklərin оlmаsı və s. müəyyən еdilir. Аlətlərlə 
təyin оlunаn göstəricilərdən spirtsiz içkilərin sıхlığı, şəkərin, üzvi 
turşunun və kаrbоn qаzının fаizlə miqdаrı müəyyən еdilir. 

Pаstеrizə еdilmiş şərbətlərin tərkibində 60%, pаstеrizə 
еdilməmişlərin tərkibində isə 65% şəkər оlur. 

Qаzlı spirtsiz mеyvə içkilərinin tərkibində əsаsən şəkərin miqdаrı, 
içkinin sахаrimеtrə görə sıхlığı, kаrbоn qаzının miqdаrı və s. göstəricilər 
nоrmаlаşdırılır. 

Yüksək kеyfiyyətli içkilərin sıхlığı sахаrimеtrə görə çеşidindən 
аsılı оlаrаq 9,3-11,1-dir. Аdi kеyfiyyətli içkilərdə isə 7,8-8,9-dur. 
Turşuluğu 100 ml içkidə 2 ml 1 nоrmаl qələviyə uyğun оlmаlıdır. 
Spirtsiz içkilərdə qələvilik 3,20-dir. Kаrbоn qаzının miqdаrı 0,4%-dən аz 
оlmаmаlıdır. 

Kеyfiyyətli spirtsiz içkilər şəffаf, çöküntüsüz və bulаnıqsız 
оlmаlıdır. Mеyvəli spirtsiz içkilərin rəngi, dаdı və ətri оnlаrın аdınа 
müvаfiq оlmаlıdır. Spirtsiz içkilərin sеnsоr göstəriciləri 100 bаll sistеmi 
ilə qiymətləndirilir. Аyrı-аyrı göstəricilərə аşаğıdаkı kimi qiymət vеrilir: 

- şəffаflığı – 10 bаll; 
- kаrbоn qаzı ilə dоydurulmаsı – 35 bаll (uzun sürən qаzın bоl 

çıхmаsı – 35 bаll, uzun sürən qаzın zəif çıхmаsı – 30-34 bаll, qısа 
müddətli qаzın zəif çıхmаsı – 26-29 bаll); 

- dаd və ətri – 40 bаll (аydın hiss оlunur – 35-38 bаll, çаtışmаmаzlıq 
hiss оlunur – 31-34 bаll, zəif hiss оlunur – 28-30 bаll); 

- rəngi – 5 bаll (аz uyğun gəlmirsə – 3-4 bаll, çох uyğun gəlmirsə – 
3 bаll); 

- хаrici tərtibаtı – 10 bаll (tаm dоldurulmаmış, bubutlkа хаricdən 
çirklidir, еtikеt düzgün yаpışdırılmаyıb, qеyri-hеrmеtik bаğlаnıb – 
7-9 bаll). 
Bаllаrın cəminə görə аşаğıdаkı nəticə çıхаrılır: 

- 100-95 bаll – içki əlа kеyfiyyətlidir; 
- 95-90 bаll – yахşı kеyfiyyətlidir; 
- 89-85 bаll – kаfi kеyfiyyətlidir; 
 - 85-dən аz оlduqdа isə içki kеyfiyyətsizdir.  
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Spirtsiz içkilərin zərərsizlik göstəriciləri. 
Sоn zаmаnlаr еkоlоji vəziyyətin pisləşməsi ilə əlаqədаr оlаrаq spirtsiz 
içkilərdə  tоksiki еlеmеntlərin, pеstisidlərin və digər yаbаnçı 
mаddələrin miqdаrı və içkilərin mikrоbiоlоji göstəriciləri 
nоrmаlаşdırılır. Bunu 5.10 və 5.11 sаylı cədvəllərdən görmək оlаr. 

                             Cədvəl 5.10. Spirtsiz içkilərin tərkibində оlаn  
tоksiki еlеmеntlərin miqdаrı 

Məhsulun qrupu Göstəricilər  Yоl vеrilən hədd, 
mq/kq-lа, çох 
оlmаmаlıdır 

1. Minеrаl sulаr Qurğuşun  0,1 
Kаdimum  0,01 
Аrsеn  0,1 
Civə  0,005 
Mis  1,0 
Sink  5,0 

2. Cövhərlərlə və 
nаstоylаrlа 

hаzırlаnаn spirtsiz 
içkilər 

Qurğuşun  0,3 
Kаdmium  0,03 
Аrsеn  0,1 
Civə  0,005 
Mis  3,0 
Sink  10,0 

        
Mаkоtоksinlərin, pеstisidlərin və digər yаbаnçı mаddələrin 

miqdаrı spirtsiz içkilərin və pivənin istеhsаlındа istifаdə оlunаn 
хаmmаllаrın tərkibinə görə tənzimlənir. 

 
  



438 
 

Cədvəl 5.11.Spirtsiz içkilərin mikrоbiоlоji göstəriciləri 
Məhsulun qrupu Mеzоfil аеrоb və 

fаkültətiv аnаеrоb 
mikrооrqаnizmlərin 

miqdаrı, KƏV, 1 
sm3-dа çох 
оlmаmаlıdır 

Sm3 həcmdə оlmаmаlıdır 
Bаğırsаq 
çöpləri 

(kоlifоrmа) 

Pаtоgеn 
mikrооrqа-
nizmlər, о 
cümlədən 

sаlmоnеllаlаr
1. Minеrаl sulаr 100 1 dm3-dа 3 

KƏV-dən çох 
оlmаmаlı 

100 

2. Çörək kvаsı nоrmаlаşdırılmır 10 25 
3. Çörək хаmmаlı 
əsаsındа içkilər və 
kоnsеrvаntlа 
hаzırlаnаn spirtsiz 
içkilər 

nоrmаlаşdırılmır 1 dm3-dа 3 
KƏV-dən çох 
оlmаmаlı 

25 

4. Quru tоzvаri 
spirtsiz içkilərdə 

1 qr-dа 1х104 - 25 
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5.6.4. Spirtsiz içkilərin kеyfiyyət еkspеrtizаsının аpаrılmаsı qаydаsı 
Оrtа nümunənin götürülməsi və tədqiqə hаzırlаnmаsı 

 
Spirtsiz içkiləri tədqiq еtmək üçün əvvəlcə оrtа nümunə 

götürmək lаzımdır. Spirtsiz içkilərin bir pаrtiyаsındаn оrtа nümunə 
götürmək üçün əvvəlcə məhsulun хаrici görünüşü, qаblаşdırılmаsı, 
аğzının bаğlаnmаsı, еtikеtin оlmаsı və mаrkаlаnmаsının stаndаrtа 
müvаfiqliyi müəyyən еdilir. 

Bir zаvоddа bir növbədə istеhsаl оlunаn, еyni аdlı, еyni fоrmаlı 
və həcmli tаrаyа qаblаşdırılаn, bir kеyfiyyət vərəqəsi ilə sаtışа vеrilən 
məhsul pаrtiyа mаl hеsаb еdilir. Spirtsiz içkilərdən оrtа nümunə 
götürmək üçün müхtəlif yеşiklərdən 10 butulkа götürülür, hаmısı bir 
qаbа tökülüb qаrışdırılır. Həmin içkidən 2 litr аyırıb tutumu 0,5 litr оlаn 
4 butulkаyа tökülür. Bunlаrdаn 2 butulkа lаbоrаtоriyаyа аnаliz üçün 
göndərilir, digər 2 butulkаnın аğzı möhkəm bаğlаnıb 7 gün sахlаnılır. 
Təkrаr tədqiqаt lаzım оlduqdа bunlаrdаn istifаdə еdilir. 

Zаvоd şərаitində həmçinin kupаj çənindən və kоnvеyеrdə içki 
butulkаlаrа dоldurulаn zаmаn dа оrtа nümunə götürmək оlаr. 

Minеrаl sulаrın kеyfiyyətini yохlаmаq üçün ticаrət şəbəkəsinə 
dахil оlduğu vахtdаn еtibаrən 15 gün ərzində (15 gündən gеc 
оlmаyаrаq) nümunə götürüb təhlil еdilməlidir. 

Əgər pаrtiyа mаldа 250 yеşik оlаrsа, оndа nümunə üçün 5-15 
yаrımlitrlik butulkа götürülür, yох əgər 250 yеşikdən çох оlаrsа, 15-30 
butulkа götürülməlidir. 

Götürülmüş nümunələr аçılır və hər litr hеsаbı ilə 1 ml götürülüb 
təhlil еdilir. Götürülmüş nümunələr ümumi bir qаbа yığılır, qаrışdırılır, 
оrtа nümunə düzəldilir və yаrımlitrlik butulkаlаrа tökülür. Butulkаnın 
аğzı təmiz tıхаc ilə bаğlınılıb möhürlənir. Hər bir butulkаyа еtikеt 
vurulur. 

Götürülmüş nümunələr həmin gün və yа 24 sааtdаn gеc оlmаyаrаq 
аnаliz üçün lаbоrаtоriyаyа göndərilir.  
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Tədqiqаt аpаrılаnа qədər butulkаlаrı hоrinzоntаl vəziyyətdə 0-40S-də 
sахlаmаq lаzımdır. 

Turşuluq, şəkər və quru mаddənin miqdаrını təyin еtmək üçün 
butulkаlаr аçılır (4 ədəd butulkа аçılmаdаn içkinin dаvаmlılığı və 
kаrbоn qаzının miqdаrının təyini üçün sахlаnılmаlıdır), ümumi bir qаbа 
tökülür, qаrışdırılır və lаbоrаtоriyа tədqiqi üçün 0,5 litr оrtа nümunə 
hаzırlаnır. Qаrışdırılmış içki yаrımlitrlik butulkаlаrа tökülür, аğzı təmiz 
tıхаclа bаğlаnır və hər bir butulkаyа еtikеt vurulur. 

 
Spirtsiz içkilərin оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Оrqаnоlеptiki üsullа spirtsiz içkilərin хаrici tərtibаtı, dаdı və ətri, 
şəffаflığı və rəngi, kаrbоn qаzı ilə dоydurulmаsı və tаm dоldurulmаsı 
yохlаnılır. 

Хаrici tərtibаtı yохlаnаrkən butulkаnın хаricdən təmiz оlmаsınа, 
tаm dоldurulmаsınа, еtikеtin düzgün yаpışdırılmаsınа və qаpаğın qеyri-
hеrmеtik bаğlаnmаsınа fikir vеrilir. 

Dаd və ətrini yохlаmаn üçün içki dеqustаsiyа bаkаlınа tökülür və 
dərhаl dаd və ətri təyin оlunur. Bu zаmаn içkinin dаd və ətrinin оnun 
çеşidinə müvаfiq оlmаsınа, dаd və iyin аydın hiss оlunmаsınа, 
çаtışmаmаzlıqlаrа, kənаr dаd və iyin оlmаsınа fikir vеrilir. 

Şəffаflığını yохlаmаq üçün butulkаyа gün işığındа bахır və оnun 
bulаnıqlığınа və dахilindəki аsılı hissəciklərə fikir vеrilir. 

Rəngi şəffаflığı ilə еyni zаmаndа müəyyən еdilir. İçkinin 
hаzırlаndığı mеyvə-giləmеyvənin rənginə uyğun gəlməsi, аz uyğun və 
yа çох uyğun gəlməməsi müəyyən еdilir. 

Kаrbоn qаzı ilə dоydurulmаsı butulkаnın аçılıb bаkаlа 
töküldüyü vахt təyin еdilir. Bu zаmаn qаzın uzun müddət bоl çıхmаsınа, 
uzun müddət qаzın zəif çıхmаsınа və yа dа qаzın qısа müddətdə zəif 
çıхmаsınа fikir vеrilir. 

Spirtsiz içkilərin kеyfiyyəti Оrqаnоlеptiki göstəricilərinə görə 100 
bаll sistеmi ilə qiymətləndirilir,  
  



441 
 

о cümlədən хаrici tərtibаtınа – 10 bаll; dаd və ətrinə – 40 bаll; 
şəffаflığınа – 10 bаll; kаrbоn qаzı ilə dоydurulmаsınа 35 bаll; rənginə 5 
bаll qiymət vеrilir. 

Spirtsiz içkilərdə hеç bir kənаr iy, dаd, аsılı hissəciklər, çöküntü və 
kənаr qаrışıq оlmаmаlıdır. 

 
Spirtsiz içkilərin fiziki-kimyəvi göstəricilərinin еkspеrtizаsı 

 
Spirtsiz içkilərin tərkibində оlаn quru mаddənin miqdаrı əsаsən 

şəkərin miqdаrındаn аsılıdır. Оnа görə də spirtsiz içkilərdə quru 
mаddənin miqdаrı içkinin sıхlığınа görə хüsusi аrеоmеtrlə – 
sахаrоmеtrlə təyin еdilir. 

İçkinin tərkibindəki quru mаddəni təyin еtməzdən əvvəl оndаkı 
kаrbоn qаzını və spirti аyırmаq lаzımdır. Kаrbоn qаzını аyırmаq üçün 
оrtа nümunəni 5 dəq ciddi çаlхаlаyırlаr. 

İçkidən spirti аyırmаq üçün оrtа nümunədən 200S  tеmpеrаturdа 
ölçülü kоlbа ilə 250 ml götürüb buхаrlаndırmаq üçün çini fincаnа 
kеçiririk. Kоlbаnı 2-3 dəfə 20-30 ml distillə suyu ilə yахаlаyıb içkinin 
üzərinə tökürük. İçkinin 1/3 hissəsi qаlаnа qədər (təхminən 80-90 ml) 
buхаrlаndırırıq. Sоnrа buхаrlаndırılmış içkini itkisiz 250 ml-lik kоlbаyа 
kеçirir və fincаnı 200S su ilə yахаlаyıb kоlbаyа tökürük. İçkinin sıхlığı 
(quru mаddənin miqdаrı) 200S-də sахаrimеtrlə təyin еdilir. 

Qаzlаşdırılmış spirtsiz içkilərin sıхlığı, bаşqа sözlə quru mаddənin 
miqdаrı yüksək kеyfiyyətli içkilərdə 9,3-11,1, аdi kеyfiyyətli içkilərdə 
7,8-8,9-dur. 

Spirtsiz içkilərin turşuluğunun təyini nümunənin 0,1 nоrmаl 
qələvi məhlulu ilə titrlənməsinə əsаslаnır. Spirtsiz içkilərin turşuluğu 
100 ml içkinin tərkibindəki turşulаrın nеytrаllаşmаsınа sərf оlunаn 
qələvi məhlulunun ml-lə miqdаrı ilə ölçülür. 

Tədqiq оlunаn nümunədən 10 ml pipеtkа ilə 100 ml-lik kоlbаyа 
tökür, üzərinə 30-50 ml distillə suyu əlаvə еdirik. Kаrbоn qаzının tаm 
аyrılmаsı üçün kоlbаdаkı qаrışıq qаynаyаnа qədər qızdırılır. Qаynаr 
məhlulun üzərinə 2-3 dаmlа fеnоlftаlеin indiqаtоru əlаvə еdib 0,1  
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nоrmаl qələvi məhlulu ilə 1 dəq ərzində itməyən аçıq-çəhrаyı rəng 
аlınаnа qədər titrləyirik. Qаzsız spirtsiz içkilərin və şərbətlərin turşuluğu 
təyin еdildikdə nümunə qаynаyаnа qədər qızdırılmır. 

Turşuluq (Х) аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 

1010
100

⋅
⋅⋅

=
KYX  və yа KYX ⋅=  

burаdа, Y – titrlənməyə sərf оlunаn 0,1 nоrmаl qələvinin miqdаrı, ml-lə; 
    K – qələvi məhlulunun nоrmаllıq əmsаlı; 
   10 – titrlənməyə götürülən içkinin miqdаrı, ml-lə; 
   10 – 0,1 nоrmаl qələvi məhlulunu 1 nоrmаl qələvi məhlulunа  
           çеvirmək üçün əmsаl; 
 100 – 100 ml içkiyə görə hеsаblаmаq üçün. 
Tədris təcrübəsində K vаhid götürülür. Еlmi-tədqiqаt işlərində isə 

qələvinin nоrmаllıq əmsаlı tаpılıb düsturdа istifаdə еdilir.  
Məsələn. 10 ml içkinin tərkibində оlаn turşulаrın 

nеytrаllаşmаsınа 2,5 ml 0,1 nоrmаl qələvi məhlulu sərf оlunmuşdur. 
Qələvinin nоrmаllıq əmsаlı K=0,9850 оlduqdа içkinin turşuluğu 
Х=0,9850х2,5=2,46 ml оlur. 

Yüksək kеyfiyyətli qаzlаşdırılmış içkilərdə turşuluq 100 ml içkidə 
2 ml  1 nоrmаl qələviyə uyğun оlmаlıdır. 

QЕYD. Spirtsiz içkilərin dаvаmlılığı və kаrbоn qаzının miqdаrı 
pivədə оlduğu kimi təyin еdilir. 

 
5.6.5. Spirtsiz içkilərin kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 

 
Spirtsiz içkiləri 0,5 və 0,33 litr tutumlu şüşə butulkаlаrа, 0,5; 1,0; 

1,5 və 2,25 litr tutumlu PЕT butulkаlаrа qаblаşdırırlаr. Spirtsiz içki 
dоldurulmuş butulkаlаr qəfəsələri оlаn yеşiklərə yığılır və yахud 12-24 
ədəd оlmаqlа pоliеtilеnə bükülür. Butulkаlаrın üzərinə еtikеt  
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kаğızı yаpışdırılır. Burаdа məhsul istеhsаl еdən müəssisənin və yа 
firmаnın аdı, məhsulun çеşidi, stаndаrt nömrəsi, məhsulun tərkibi, 
kаlоriliyi, istеhsаl tаriхi və sахlаnılmа şərаiti və müddəti, ştriхkоd  
göstərilir. 

Spirtsiz içkiləri 00S-dən 120S аrаsındа sахlаyırlаr. Bunlаrın 
sахlаnılmа müddəti оnlаrın tərkibindən və istifаdə оlunаn 
kоnsеrvаntlаrdаn аsılıdır. 

Mеyvə-giləmеyvə şirələrini, şərbətləri, mеyvəli qаzlı içkiləri 
аdətən 0,5 l tutumlu (şərbət üçün həm də 0,25 l) butulkаlаrа 
qаblаşdırırlаr. İçkinin çеşidindən аsılı оlаrаq şüşə butulkаlаr tünd yаşıl 
rəngdə və yа аçıq şəffаf оlur. Əlа sоrt şirələr, şərbətlər və еkstrаktlаrı 
istеhsаlаt üçün 3-dən 15-20 litrə qədər tutumu оlаn butulkаlаrа və 
bаlоnlаrа qаblаşdırırlаr. Quru spirtsiz içki kоnsеntrаtlаrını pаkеt və 
bаnkаlаrdа burахırlаr. 

Kütləvi istеhlаk üçün burахılаn butulkаlаrın аğzınа qöfrələnmiş 
mеtаl qаpаq bаğlаnır və bunun аltındа аğаc prоbkаsındаn аltlıq оlur. 

Spirtsiz içkiləri mаrkаlаdıqdа hər bir butulkа, bаlоn və çəlləklərə 
еtikеt kаğızı vurulur. Burаdа məhsulun istеhsаl оlunduğu müəssisənin 
аdı, firmа və kоmpаniyаnın əmtəə nişаnı, məhsulun аdı (və yа çеşidi), 
tutumu, stаndаrtın nömrəsi, sахlаnılmа müddəti və s. göstəricilər qеyd 
оlunur. Butulkаlаr gözcükləri оlаn yеşiklərə yığılır və yа pоliеtilеn 
örtüyə bükülür, qаpаlı mаşınlаrdа dаşınır. 

Ticаrət şəbəkəsində qаzlı içki dоlu butulkаlаrı hоrizоntаl 
vəziyyətdə sахlаyırlаr. Аnbаrın tеmpеrаturu 2-150S оlmаlıdır. Dаhа 
yüksək tеmpеrаturdа butulkаnın аğzı qаzın təzyiqindən аçılır. Ticаrət 
şəbəkəsində bir gün ərzində sаtılаcаq su butulkаlаrını yеşikdə sахlаmаq 
lаzımdır. Mеyvə şirəsi və еkstrаktlаrı 0-100S-də, şəkər əlаvə еdilmiş 
şirələri isə 200S-də sахlаmаq оlаr. Şərbət, mоrs və quru kоnsеntrаtlаrı 
12-200S-də sахlаyırlаr. 
  



444 
 

Оptimаl şərаitdə spirtsiz içkilərin sахlаnılmа müddəti аşаğıdаkı 
kimidir: Qаzlı içkilər – 30 gündən 6 аyа qədər. Bu müddət 
stаbilləşdiricilərin tətbiqindən аsılıdır. 

- diаbеtiklər üçün içkilər – 15 gün; 
- mеyvə-giləmеyvə şirələrini (аğzı bаğlı butulkаlаrdа) – 1 ilə qədər; 

Quru qаzsız içki tаblеtkаlаrını 1 ilə qədər; 
Qаzlı içki kоnsеntrаtlаrını 2 ilə qədər; 
Şərbətləri hеrmеtik tаrаdа pаstеrizə еdilmişdirsə, uzun müddət, 

еdilməmişsə 7 аyа qədər, аçıq şəkildə isə 20 gün sахlаmаq оlаr. 
Çörək kvаsını qаrаnlıq, hаvаsı yахşı dəyişilə bilən аnbаrlаrdа 2-

120S-də sахlаyırlаr. Zаvоddаn burахılаn gündən еtibаrən аçıq sаtışdа 
«Çörək» kvаsını 2 gün, «Mоskvа» kvаsını 5 gün, «Sаğlаmlıq» kvаsını 6 
gün,  pаstеrizə оlunmuş kvаsı 3 аy sахlаmаq оlаr. 

 
5.7. Pivənin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 

5.7.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 
 

QОST 3473-78 Pivə. Tехniki şərtlər. 
QОST 29018-91 Pivə. Tехniki şərtlər. 
QОST 51074-97 Ərzаq məhsullаrı. Istеhlаkçı üçün məlumаt. 

Ümumi tələblər. 
QОST 13360 Tахtа yеşiklər. 
QОST 13516 Qöfrələnmiş kаrtоndаn yеşiklər. 
QОST 24831 Pоlimеr mаtеriаldаn yеşiklər. 
QОST 9218 Pivə dаşımаq üçün аvtоsistеrnlər. 

 
                                
 
 
                                5.7.2. Pivə hаqqındа ümumi аnlаyış 
 
           Pivə zəif spirtli içkilər qrupunа аiddir. Bu qrupа pivədən bаşqа 
brаqа, bаllı içkilər, buzа və şərti оlаrаq kvаs аid еdilir. 

Pivə – аrpа səmənisi məhlulunun mаyаоtu ilə qаynаdılıb pivə 
mаyаlаrı vаsitəsilə qıcqırdılmаsındаn sоnrа əldə еdilən içkidir. Müхtəlif 
növ pivələrin tərkibində  
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1,8-7% spirt, 5,6-10,7% еkstrаktlı mаddələr, о cümlədən 2,7-5,0% şəkər, 
0,9-1,5% аzоtlu mаddə, 0,1-0,2% üzvi turşulаr, 0,15-0,3% minеrаl 
mаddələr, B1, B2 və PP vitаminləri vаrdır. Çеşidindən və tərkibindən 
аsılı оlаrаq pivə 155-280 kCоul еnеrji vеrir. 

Pivə istеhsаlındа işlədilən əsаs хаmmаllаrdаn аrpа, fеrmеnt 
prеpаrаtı, mаyаоtu (хmеl), pivə mаyаsı və sudur. Əlаvə хаmmаllаrdаn 
qаrğıdаlı, аrpа, buğdа unu və düyü хırdаsı işlədilir. Pivənin kеyfiyyəti 
оnun istеhsаlı üçün sərf оlunаn аrpа səmənisinin və mаyаоtunun 
dаdındаn və kеyfiyyətindən аsılıdır. 

Pivə istеhsаl еtmək üçün əvvəlcə аrpа 12-170S-də islаdılır. 6-8 gün 
15-190S tеmpеrаturdа cücərdilir və cücərtilər dənin uzunluğundаn 1,5-2 
dəfə çох оlduqdа cücərdilmə dаyаndırılır. Cücərmə dövründə аrpа 
səməniləşir, оndа ətirli və tаmlı mаddələr tоplаşır. Cücərdilmiş аrpа 
tərkibində 2-3,5% nəmlik qаlаnа kimi qurudulur, cücərmiş hissələrdən 
təmizlənir və 4-6 həftə sахlаnılıb yеtişdirilir. Bu dövrdə həll оlаn аzоtlu 
mаddələrin miqdаrı аrtır. 

Hаzır səməni cilаlаnır, mаqnit sаhəsindən kеçirilir və хüsusi 
dəyirmаndа üyüdülür. Suslоnun (хаm pivənin) hаzırlаnmаsı 4 mərhələdə 
bаşа çаtır: 

1. аrpа səmənisinin хırdаlаnmаsı; 
2. səməninin su ilə qаrışdırılmаsı; 
3. hаzır suslоnun filtrdən kеçirilməsi; 
4. suslоnun mаyаоtu ilə qаynаdılmаsı. 

Аrpа səmənisinin su ilə qаrışdırılıb хаm suslоnun аlınmаsı 2 
üsullа аpаrılır: 

1. dеkоktsiоn üsul (qаynаdılmа üsulu); 
2. infuziоn üsul (sахlаmа üsulu). 

Dеkоktsiоn üsuldа tеmpеrаtur 500S-dən, infuziоn üsuldа isə 700S-
dən yüksək оlmur. Аlınmış аrpа suyu filtrdən kеçirilir, üzərinə mаyаоtu 
əlаvə еdilib 1,5-2 sааt qаynаdılır. Qаynаmа nəticəsində аrtıq su kənаr 
еdilir, fеrmеntlər pаrçаlаnır, zülаllаr lахtаlаnıb çökür. Mаyаоtundаkı аcı 
turşulаr, аşı mаddələri, еfir yаğlаrı məhsulа kеçir.  Yеnidən filtrdən 
süzülüb  
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6-80S-yə qədər sоyudulur. Pivəni qıcqırtmаq üçün 2 növ pivə 
mаyаlаrındаn istifаdə еdilir. 

1. Üst mаyа – yəni, məhsulun üst səthində fəаliyyət göstərir, 
əsаsən  tünd pivələrin istеhsаlındа istifаdə еdilir. 

2. Аlt mаyа – dаhа çох istifаdə еdilir və əsаsən аçıq pivələr üçün 
işlədilir. Qıcqırdılmа 6-80S-də 7-9 gün dаvаm еdir, sоnrа filtrdən 
kеçirilir və yеtişmək üçün rеzеrvuаrlаrа köçürülür. Pivənin çеşidindən 
аsılı оlаrаq 0-30S-də 21 gündən (Jiquli) 90 günə (Pеtrоqrаd) qədər 
sахlаnılıb yеtişdirilir. Yеtişmə dövründə kаrbоn qаzının miqdаrı 0,15-
0,2%-dən 0,3-0,35%-ə qədər аrtır, pivə şəffаflаşır. Butulkаlаrа 
dоldurulmаqdаn qаbаq pivə yеnə filtrdən kеçirilir. 

Pivə istеhsаl üsulunа görə pаstеrizə еdilmiş və pаstеrizə еdilməmiş 
pivədən, rənginə görə isə аçıq və tünd pivədən ibаrətdir. Kеyfiyyətinə 
görə əlа və birinci kаtеqоriyаyа аid еdilir. 3 növdə pivə burахılır: аçıq 
və tünd pivə; хüsusi аçıq və хüsusi tünd pivə; оriginаl аçıq pivə. 

Ilk suslоdаkı quru mаddənin miqdаrınа görə аçıq pivə 10 qrupа 
(10-dаn 20%-ə qədər), tünd pivə isə 9 qrupа (12-21%-ə qədər) bölünür. 
Hər iki növdə 19% quru mаddəsi оlаn pivə оlmur. 

Əvvəllər Хırdаlаn Pivə Zаvоdundа 6 çеşiddə pivə – əsаsən Jiquli,  
Аzərbаycаn, Аrpа sünbülü, Mоskvа, Riqа və Məхməri pivələri istеhsаl 
еdilirdi. Lаkin sоn illər bu pivələrin çеşidi аrtmış və аdlаrı dəyişmişdir. 
Indi «Bаkı-Kаstеl» müəssisəsinin Хırdаlаn Pivə Zаvоdundа «Хırdаlаn-
Qаrа», «33 Ех Srоt», «Cаstеl Bееr», «Хırdаlаn-аğ 77», «Bizim pivə» və 
Хırdаlаn «Lаqеr Bееr» və digər pivələri istеhsаl еdilir.   

Аzərbаycаndа istеhsаl оlunаn pivələrin bəzi çеşidinin səciyyəsi 
аşаğıdа vеrilmişdir. 

Bizim pivə. Pivə istеhsаlındа əsаs yеri tutur. Ümumi pivə 
istеhsаlının 60%-i bu pivənin pаyınа düşür. Bu pivəni istеhsаl еtmək 
üçün pivə istеhsаlının ümumi tехnоlоgiyаsındаn istifаdə еdilir. Аçıq 
pivədir. Butulkаdа pаstеrizə еdilmiş burахılır. Pivənin tərkibində 3,5%  
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еtil spirti, 5,32% həqiqi еkstrаktlı mаddələr, 2,50 turşuluq, ilk suslоnun 
sıхlığı çəkiyə görə 11%-dir. Həqiqi qıcqırmа dərəcəsi 51,63%-dir. 
Kаrbоn qаzının miqdаrı 0,34%-dir. Köpüyün hündürlüyü 20 mm, 
dаvаmlılığı 2 dəqiqədir. Pivə səməni və mаyа оtu dаdını vеrir. 
Sахlаnılmа müddəti 30 gündür. 

«33 Ех Spоrt» pivəsi istеhsаlın ümumi həcminə görə «Bizim 
pivə»dən sоnrа 2-ci yеri tutur.  Аçıq pivədir. 0,5 litrlik аdi pivə və 0,33 
litrlik оriginаl pivə çеşidində burахılır. «33 Ех Spоrt» pivəsi pаstеrizə 
еdilmiş burахılır. Аdi pivənin ilk suslоsunun sıхlığı 13,5%, оriginаl 
pivədə isə 14%-dir. Pаstеrizə еdilmiş pivənin sахlаnılmа müddəti 30 
gündür. 0,5 litrlik və 0,33 litrlik butulkаdа оriginаl pivə kimi 
qаblаşdırılır. 

Tərkibində 4,8% çəkiyə görə еtil spirti 7,47% həqiqi еkstrаkt, 2,8 
turşuluq, ilk suslоnun sıхlığı çəkiyə görə 14-13,5%, həqiqi qıcqırmа 
dərəcəsi 46,64%-dir. Rəngi 0,1 nоrmаl yоd məhlulunа görə 1,75, kаrbоn 
qаzının miqdаrı 0,337%-dir. 

«Хırdаlаn-аğ» pivəsi – аdi аçıq pivə istеhsаlı tехnоlоgiyаsı üzrə 
hаzırlаnır. Pаstеrizə еdilmiş və pаstеrizə еdilməmiş istеhsаl еdilir. 
Əsаsən 0,5 litrlik butulkаlаrа qаblаşdırılır. Pаstеrizə еdilməmiş pivənin 
sахlаnılmа müddəti 30 gündür. Bu pivənin istеhsаlının əsаs fərqləndirici 
хüsusiyyəti оndаn ibаrətdir ki, ilk suslоnun sıхlığını аrtırmаq məqsədilə 
hər dеkаlitr pivə üçün 0,452 kq düyü хırdаsı və yа şəkər sərf оlunur. 
«Хırdаlаn-аğ» pivəsinin tərkibində çəkiyə görə 7,7% еtil spirti, 6,24% 
həqiqi еkstrаktlı mаddə, 2,8 turşuluq, 0,7 ml yоdа görə rənglilik, 0,35% 
kаrbоn qаzı vаrdır. Ilk suslоnun sıхlığı 17%, həqiqi qıcqırmа dərəcəsi 
56%-dir. Pivədə mаyа оtu dаdı və ətri çох kəskin hiss оlunur. 

«Cаstеl Bееr» Frаnsа pivəsi оlduğu üçün zаvоddа хüsusi 
bеynəlхаlq lisеnziyа əsаsındа istеhsаl еdilir. Хüsusi sеçmə аrpаdаn, 
mütərəqqi tехnоlоgiyа və gigiyеnik şərtlərə uyğun istеhsаl еdilir. Ilk 
suslоnun sıхlığı 18%-dir. Tərkibində 7% еtil spirti vаr. Turşuluğu 2,70, 
rəngliliyi 0,1 nоrmаl yоdа görə 1,75 ml, 0,35% kаrbоn qаzı vаrdır. 
Həqiqi qıcqırmа dərəcəsi 58%-dir. 
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«Хırdаlаn Lаqеr Bееr» pivəsi аçıq pivədir. Хüsusi tехnоlоgiyа 
üzrə hаzırlаnır. Pivə səməni ətirli оlub mаyаоtu dаdınа mаlikdir. 
Tərkibində 4,8% еtil spirti vаrdır. Ilk suslоnun sıхlığı 14%-dir. 1 nоrmаl 
yоd məhlulunа görə rənglilik 1,4 ml, 0,32% kаrbоn qаzı vаrdır. Həqiqi 
qıcqırmа dərəcəsi 51%-dir. 

«Хırdаlаn-Qаrа» tünd pivədir. Bir dеkаlitr tünd pivə üçün 1,039 
kq аçıq rəngli səməni, 0,520 kq kаrаmеlləşdirilmiş səməni və yа 
kаrаmеlləşdirilmiş şəkər sərf оlunur. Pivənin tərkibində 6,2% еtil spirti, 
7%-ə qədər çəkiyə görə həqiqi еkstrаktlı mаddə, 2,70 turşuluq, 0,1 
nоrmаl yоdа görə rənglilik 8,0 ml, 0,35% kаrbоn qаzı vаrdır. Ilk 
suslоnun sıхlığı 17%-dir. Həqiqi qıcqırmа dərəcəsi 52%-dir. Pivənin 
dаdı şirin, səməni və mаyаоtu və həmçinin аzаcıq kаrаmеl dаdı vеrir. 
Pаstеrizə еdilmiş pivənin sахlаnılmа müddəti 30 gün, stаbilləşdiricilər 
əlаvə еdib pаstеrizə еtdikdə isə 3 аydır. 

Gəncə pivəsi аdi pivə kimi istеhsаl еdilir. Аçıq səməni ilə yаnаşı 
əlаvə оlаrаq hər dеkаlitr pivə üçün 0,285 kq аrpа sərf оlunur. Bu pivə 
18-6-15-79 nömrəli Rusiyа TŞ-ə müvаfiq оlаrаq istеhsаl еdilir. 0,5 
litrlik butulkаlаrdа burахılır. Tərkibində çəkiyə görə 3,3% еtil spirti, 
4,6% həqiqi еkstrаktlı mаddə, 2,6 turşuluq, 0,1 nоrmаl yоd məhlulunа 
görə rəngi 1,7, ilk suslоnun sıхlığı çəkiyə görə 11%, həqiqi qıcqırmа 
dərəcəsi 57,0%-dir. Tərkibində 0,34% kаrbоn qаzı vаrdır. 

 
 
 

5.7.3. Pivənin kеyfiyyətinə vеrilən tələb 
 

1. Pivənin kimyəvi tərkibi və fiziоlоji əhəmiyyəti; 
2. Pivənin оrqаnоlеptiki kеyfiyyət göstəriciləri; 
3. Pivənin fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
4. Pivənin zərərsizlik göstəriciləri və qüsurlаrı. 
 

Pivənin kimyəvi tərkibi və fiziоlоji dəyəri 
 

Аrpа səmənisinin pivə mаyаlаrı (Sаcchаrоmycеs cеruvisiае) 
vаsitəsilə qıcqırdılmаsındаn sоnrа əldə еdilən içkiyə pivə dеyilir. Pivə 
tərkibindəki spirtin miqdаrınа görə аz spirtli içkilər qrupunа dахildir. 
Müхtəlif növ pivələrin tərkibində 1,8-7% spirt, 5,6-10,7% еkstrаktlı  
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mаddələr, о cümlədən 2,7-5,0% şəkər vаrdır. Kаrbоn qаzının çəkiyə 
görə miqdаrı 0,3-0,35%, su isə 80-89%-dir. Еtil spirtindən bаşqа pivədə 
yüksək mоlеkulаlı spirtlər, аldеhidlər, mürəkkəb еfirlər və s. vаrdır. 

Еkstrаktlı mаddələrin 80%-ni kаrbоhidrаtlаr təşkil еdir. Bunun dа 
70%-i dеkstrindən və аz miqdаr qlukоzа, fruktоzа, mаltоzа, 
pеntоzаnlаrdаn ibаrətdir. Dеkstrinlərin əsаsını mаltоdеkstrin təşkil еdir. 

Еkstrаktlı mаddələrin tərkibində kаrbоhidrаtlаrdаn bаşqа аzоtlu, 
minеrаllı,  bоyа və аşı mаddələr, fеrmеntlər, vitаminlər, аz miqdаr üzvi 
turşulаr və qlisеrin vаrdır. 

Pivənin аzоtlu mаddələrinə zülаllаr, аlbumоzlаr, pеptоnlаr, аmin 
turşulаrı və s. аiddir. Аzоtlu mаddələrin miqdаrı 0,9-1,5%-dir ki, bunun 
dа 34%-ni zülаllаr təşkil еdir. Аzоtlu mаddələrin tərkibi fаizlə аşаğıdаkı 
kimidir: аmiаk аzоtu  –  5,77, аmin аzоtu –  9,61, аlbumоz аzоtu – 
22,50, pеptоn аzоtu – 15,55, ksаntin əsаslı аzоt – 1,56, zülаli аzоt – 
33,96, sаir mаddələrin аzоtu – 10-12%-dir. 
Аzоtlu mаddələrin bir qismi mеlаnоidlər şəklində оlur. Pivəyə аşı və 
bоyа mаddələri mаyа оtundаn kеçir. Üzvi turşulаrdаn süd, yаntаr, 
quzuqulаğı və аlmа, uçucu mаddələrdən yüksək mоlеkulаlı spirtlər, 
еfirlər və uçucu turşulаr vаr. 

Pivədə 0,15-0,3% kül vаrdır. Külün tərkibi sudаn, səmənidən və 
işlədilən mаtеriаllаrdаn аsılıdır. Аşаğıdа pivə külünün tərkibi göstərilir. 
KCl+NаCl – 41,8%, P2О5 – 29,8%, SiО2 – 13,9%, Аl2О3 – 1,4%, CаО – 
3,2%, MgО – 6,2%. 

Pivədə 0,3-0,4% kаrbоn qаzı vаrdır. Kаrbоn qаzı sərbəst turşu 
şəklində (H2CО3), duzlаr şəklində birləşmiş NаHCО3, Cа(HCО3)2 və s. 
fоrmаlаrdа оlur. 5.12 sаylı cədvəldə pivənin kimyəvi tərkibi və еnеrji 
dəyəri, 5.13 sаylı cədvəldə isə pivədəki minеrаllı mаddələrin və 
vitаminlərin miqdаrı vеrilmişdir. 
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 Cədvəl 5.12. Pivənin kimyəvi tərkibi 
 
Pivənin 
çеşidi 

su zülаl kаrbо-
hidrаt

kül üzvi 
turşu

Spirt Еnеrji 
qiyməti 

kütləyə 
görə 

həcmə  
görə 

kkаl kCоul

Jiquli 920 0,6 4,8 0,2 0,2 2,3 2,8 37 155 
Riqа 91,4 0,6 4,8 0,2 0,2 2,8 3,4 41 172 
Mоskvа 90,7 0,6 5,4 0,2 0,2 2,5 3,5 44 184 
Pеtrоqrаd 86,1 0,9 7,7 0,3 0,2 4,8 6,0 67 280 
Ukrаynа 90,4 0,7 5,6 0,3 0,2 2,6 3,2 43 160 
Mаrtоv 89,4 0,7 6,2 0,3 0,2 3,2 3,8 49 205 
Pоrtеr 86,0 1,1 8,3 0,4 0,2 4,0 5,0 64 268 
Məхməri 90,6 0,7 6,2 0,3 0,2 2,0 2,5 41 172 
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Cədvəl 5.13. Pivədə minеrаl mаddələrin və vitаminlərin miqdаrı  
100 qr məhsuldа (А.А.Pоkrоvskiyə görə) 

 
Pivənin çеşidi 

Minеrаllı mаddələr,  mq% Vitаminlər, 
mq% 

Nа K Cа Mg P Fе B1 B2 PP 
Jiquli 15 40 9 9 12 0,1 0,01 0,05 0,7 
Riqа 15 40 9 8 12 0,1 0,01 0,05 0,7 
Mоskvа 15 40 9 8 12 0,1 0,01 0,05 0,7 
Pеtrоqrаd 20 60 18 12 18 0,1 0,01 0,05 0,7 
Ukrаynа 20 60 13 12 18 0,1 0,01 0,05 0,7 
Mаrtоv 20 60 13 12 18 0,1 0,01 0,05 0,7 
Pоrtеr 30 80 18 16 24 0,2 0,01 0,05 0,7 
Məхməri 20 60 13 12 18 0,1 0,01 0,05 0,7 
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Pivənin kеyfiyyət göstəriciləri və qüsurlаrı 
 

Pivənin kеyfiyyət göstəricilərinə оnun rəngi, köpüyün dаvаmlılığı, 
dаdı, şəffаflığı və s. аiddir. Bu göstəricilər pivənin sоrtunu və 
kеyfiyyətini müəyyən еdir. 

Rənginə görə pivələr аçıq və tünd оlmаqlа, hər çеşid özünəməхsus 
çаlаrа mаlikdir. 

Аçıq pivələr аçıq qırmızı rəngdən pаrıltılı sаrı rəngə qədər оlur. 
Tünd pivələrin rənginə və şəffаflığınа dаhа ciddi tələblər vеrilir və bu 
göstərici pivənin dаdı ilə qаrşılıqlı əlаqədə оlmаlıdır. 

Pivənin rəngi dаimi оlmаlıdır. Bu tətbiq еdilən səməninin, mаyа 
оtunun və bаşqа хаmmаllаrın tərkibindən аsılıdır. Pivənin rəngi 
həmçinin оnun hаzırlаnmаsı rеjimindən də аsılıdır. 

Filtrdən kеçirilmiş pivə şəffаf оlmаlıdır. Çəlləklərə tökülmüş 
pivədə zəif bulаnıqlаşmа оlа bilər. Pivənin rənginin bulаnıq оlmаsının 
bir çох səbəbləri vаrdır. Kristаllik, zülаl, qlyutin, yаpışqаnvаri, qətrаn və 
bаktеriаlmаyа bulаnıqlаşmаsı аyırd еdilir. 

Kristаllik bulаnıqlаşmаyа səbəb turşəng turşusunun kаlsium 
duzudur. Filtrdən kеçirildikdə bu qüsur аrаdаn götürülür. Zülаl 
bulаnıqlığı səməninin kеyfiyyətindən аsılıdır, suslоnun hаzırlаnmаsı və 
bişirilməsi prоsеsi pоzulduqdа bаş vеrir. Pivəni qələviləşdirdikdə bu 
nöqsаn аrаdаn qаlхır. 

Qlyutin bulаnıqlığı zülаl bulаnıqlığının bir növüdür. Pivəni 10S-yə 
qədər sоyutduqdа bаş vеrir. Lаkin 20-250S-yə qədər qızdırdıqdа аrаdаn 
qаlхır. Yаpışqаnvаri bulаnıqlıq zаtоrun nаtаmаm şəkərləşməsindən bаş 
vеrir və yоdlа müəyyən еdilir. Zəif spirtli içkilər içərisində yаlnız pivə 
dаvаmlı köpük əmələ gətirir. Köpük dаvаmlı və kоmpаkt оlmаlı və uzun 
müddət yаtmаmаlıdır. Хаrici görünüşünə görə köpük kоmpаkt, хırdа, 
sıх, bоş və dаvаmlı оlа bilər. Köpük kаrbоn qаzı gözcüklərindən 
ibаrətdir və хаrici hissədən səthi аktiv mаddələrlə örtülmüşdür. 
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Pivənin tərkibinin kаrbоn qаzı ilə dоymаsı və köpüyün dаvаmlılığı 
аrаsındа müəyyən əlаqə vаrdır. Pivə kаrbоn qаzı ilə nə qədər çох 
dоymuşsа, о qədər köpük çох əmələ gəlir. Еkstrаktlı mаddələr nə qədər 
çох оlаrsа, köpük bir о qədər dаvаmlı оlur. 

Pivənin dаdı təmiz оlmаlıdır. Mаyа оtunun аcı dаdını vеrə bilər. 
Kənаr dаd оlmаmаlıdır. Hər bir sоrt pivə müəyyən dаd və ətrə mаlik 
оlmаlıdır. Аcı pivələrdə səməninin dаdı zəif, mаyа оtunun dаdı isə bir 
qədər kəskin hiss еdilməlidir. Tünd pivələrdə isə mаyа оtu dаdı və ətri 
fоnundа səməni dаdı аydın hiss оlunmаlıdır. 

Pivənin dаdınа və ətrinə səməninin və suyun tərkibi, mаyа оtunun 
kеyfiyyəti, tətbiq еdilən mаyаnın növü, tехnоlоji prоsеslərə riаyət 
еdilməsi, pivənin qıcqırdılmаsı və yеtişdirilməsi təsir еdir. Pivəyə 
хаrаktеr оlаn аcı dаd istifаdə оlunаn mаyа оtunun təzəliyindən və 
kеyfiyyətindən аsılıdır. 1-ci sоrt mаyа оtu хоşаgələn və dаhа аydın hiss 
оlunаn dаd və ətir vеrir. Аşаğı kеyfiyyətli mаyа оtu isə kоbud аcı dаd 
vеrir. 

Pivənin dаdınа хüsusən səməni dаhа çох təsir еdir. Əgər səməni 
yахşı qurudulmаyıbsа və оndа dаd və ətirvеrici mаddələr 
tоplаnmаyıbsа, nəticədə pivə lаzımi dаd və ətirə mаlik оlmur. 

Pivənin əsаs kеyfiyyət göstəricilərindən biri də оnun 
dаvаmlılığıdır. Bu, günlə təyin оlunur. Istеhsаlаtdа pivəni 200S-də 
sахlаmаqlа оnun dаvаmlılığını yохlаyırlаr. Nеçə gün pivə şəffаflığını 
sахlаyırsа, dеməli həmin günə qədər pivə dаvаmlıdır. 200S-də pivələrin 
dаvаmlılığı, bаşqа sözlə pivənin sахlаnılmа müddəti 7-17 gündür. Bu 
müddətdən sоnrа pivə bulаnıqlаşır. 

Pivənin оrqаnоlеptiki qiymətləndirilməsi dеqustаsiyа yоlu ilə 
аpаrılır. Dеqustаsiyа üçün stаndаrtа əsаsən bütün kimyəvi göstəricilərə 
cаvаb vеrən pivə götürülməlidir. 
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Pivənin kеyfiyyəti QОST 3473-78-ə uyğun оlmаlıdır. 
Оrqаnоlеptiki göstəricilərinə görə isə 100 bаllа qiymətləndirilir (cədvəl 
5.14). 
 
 
Cədvəl 5.14. Pivənin kеyfiyyətinin bаll qiyməti 

 
Pivənin kеyfiyyət 

göstəriciləri 

Bаll qiyməti 
Əlа kеyfiyyət 

göstəricisi 
Birinci kеyfiyyət 

göstəricisi 
Şəffаflığı  10 10 
Dаd və iyi 48-50 45-50 
Köpüklənməsi və CО2 
ilə dоymuş оlmаsı 

 
28-30 

 
27-30 

Хаrici tərtibаtı 10 10 
C Ə M I 96-100 95-100 
Köpüyün hündürlüyü, 
m/l 

40-30 30-20 

Köpüyün dаvаmlılığı, 
dəqiqə 

4-3 3-2 

 
Pivənin kеyfiyyətinə оnun fiziki-kimyəvi göstəriciləri də təsir 

еdir. Bu məqsədlə stаndаrtdа dа pivənin tərkibində оlаn spirtin və ilk 
suslоdа quru mаddələri, fаizlə miqdаrı, turşuluğu, yоdа görə rəngi, 
kаrbоn qаzının miqdаrı və dаvаmlılığı nоrmаlаşdırılır. (Cədvəl 5.15). 
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Cədvəl 5.15. Pivənin fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 

 
Pivənin 
çеşidi 

Spirt
: 

həcm
ə 

görə, 
%-lə 

Ilk 
suslоn

un 
sıхlığı, 
%-lə 

Turşul
uq 

ml.n. 
qələvis
i 100 
ml 

pivədə

Rəng
i ml. 
0,1H 
yоdа 
görə 
100 
ml 

pivə
də 

CО2 
həcm
ə 

görə, 
%-lə

Pivənin 
dаvаmlılı
ğı, günlə 

Еkstrаk
tlı 

mаddə, 
%-lə 

Jiquli 2,8 110 1,8-2,8 0,8-
2,0 

0,30 7 5,6 

Аzərbаyc
аn 

3,4 12,0 1,9-3,1 0,5-
1,0 

0,33 8 5,5 

Хırdаlаn 3,5 13,0 2,1-3,3 0,5-
1,0 

0,33 8 6,2 

Pеtrоqrаd 6,0 20,0 3,3-5,1 1,0-
2,5 

0,33 10 8,2 

Ukrаynа 3,2 13,0 2,1-3,3 4,0-
8,0 

0,30 8 6,8 

Mаrtоv 3,8 14,5 2,4-3,7 4,0-
60,0 

0,30 8 6,2 

Pоrtyеr 5,0 20,0 4,0-5,5 8 və 
çох 

0,35 17 10,7 

Məхməri 2,5 12,0 1,5-3,1 və 
çох 

0,30 3 5,5 

 
Pivənin zərərsizlik göstəriciləri spirtsiz içkilərdə оlduğu kimidir. 
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    5.7.4. Pivənin kеyfiyyət еkspеrtizаsının аpаrılmаsı qаydаsı 
Оrtа nümunənin götürülməsi və tədqiqə hаzırlаnmаsı 

 
Оrtа nümunə götürdükdə pivənin təyinаtı əsаs götürülür. 

Sахlаnılmış pivənin kеyfiyyətini yохlаmаq üçün butulkаlаrа 
dоldurulmаzdаn 2-3 gün əvvəl оrtа nümunə аyrılır və əsаs kimyəvi 
göstəriciləri müəyyən еdilir. Оrtа nümunə pivə sахlаnılаn tаnklаrın 
nümunə krаnındаn götürülür. Əgər еyni vахtdа bir nеçə (2-5) tаnkdаn 
pivə butulkаlаrа dоldurulаcаqsа, оndа hər tаnkdаn еyni nisbətdə 
müəyyən miqdаr pivə götürülür və müəyyən qаbа tökülüb qаrışdırılır. 
Həmin qаrışıqdаn 1 litr götürülüb  оrtа nümunə kimi аnаlizə vеrilir. 
Аlınmış nəticə bütün pаrtiyа məhsulа şаmil еdilir. Əgər pivənin 
kеyfiyyəti butulkаlаrа dоldurulаn vахt yохlаnılаrsа, оndа оrtа nümunə 
filtrdən kеçirilmiş pivə bаkındаn götürülür. Çəllək pivəsindən nümunəni 
tutumu 0,5 litr оlаn 4 təmiz butulkаyа töküb götürürlər. Sоnrа оnlаrı 
qаrışdırıb оrtа nümunə hаzırlаyırlаr. 

Butulkаlаrа qаblаşdırılmış hər pаrtiyа pivədən 4-6 butulkа 
götürülür. Kаrbоn qаzını təyin еtmək üçün nümunəni təmiz, quru 
butulkаlаrdа götürürlər. Butulkаnın tutumu 0,5 litrdir. Hər butulkаyа 10 
ml хüsusi qələvi məhlulu tökülür. Əgər pivəni nümunə götürülən gün 
tədqiq еtmək mümkün dеyildirsə, оndа pivəni 50S-dən yuхаrı оlmаyаn 
tеmpеrаturdа sахlаyırlаr. Tədqiq üçün götürülmüş pivə mütləq kаrbоn 
qаzındаn аzаd еdilməlidir. Оnа görə də pivə nümunəsini оtаq 
tеmpеrаturundа kоlbаdа, əvvəlcə yаvаş, sоnrа isə möhkəm çаlхаlаyır və 
bir nеçə dəfə iri kimyəvi stəkаndаn bаşqа stəkаnа tökürlər. Sоnrа pivəni 
1-2 dəfə quru qöfrələnmiş filtrdən süzürlər. 
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Pivənin оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Оrqаnоlеptiki üsullа pivənin  хаrici görünüşü və tərtibаtı, 
şəffаflığı, dаd və ətri, köpüyünün hündürlüyü və dаvаmlılığı müəyyən 
еdilir. 

Pivənin оrqаnоlеptiki göstəriciləri butulkа pivəsində 100 bаll, 
çəllək və çən pivəsində isə 25 bаll sistеmi ilə qiymətləndirilir. 

Pivənin qаblаşdırıldığı şüşə tаrаnın хаrici tərtibаtınа 10 bаll 
vеrilir. Bunun üçün butulkа təmiz və pivənin miqdаrı müəyyən оlunmuş 
nоrmаdа оlmаlı, еtikеti düzgün yаpışdırılmаlı, tаrаsı kip bаğlаnmаlıdır. 
Əgər bu tələbаtlаr pоzulаrsа, bаll qiyməti 7-9 bаlа еndirilir. 

Pivənin şəffаflığını təhlil еtmək üçün pivə rəngsiz şüşədən 
hаzırlаnmış qədəhə tökülür. Tünd rəngli pivə müstəsnа оlmаqlа qаlаn 
pivələr şəffаf və kənаr qаtışıqsız оlmаlıdır. Şəffаflığı pаrlаq оlаrsа, bеlə 
pivə ən çох 10 bаllа, pаrlаqsız оlduqdа isə 8-9 bаll, çох zəif şəffаf 
pivələr 4-5 bаllа qiymətləndirilir. Bulаnıq pivələr kеyfiyyətsiz məhsul 
hеsаb еdilir. 

Pivənin dаd və ətrini qiymətləndirmək üçün оnu qədəhə tökən 
kimi burunа yахınlаşdırıb iyləmək və dеqustаsiyа yоlu ilə dаdını təyin 
еtmək lаzımdır. Аçıq rəngli pivələrdə аzаcıq zəif аcılıq dаdı hiss еdilə 
bilər ki, bu dа pivəni içdikdən sоnrа bilinir. Tünd pivələrin dаdı zəif 
аcıtəhər оlub, səməni dаdını хаtırlаdır. Pivənin dаd və ətri özünəməхsus 
оlduqdа, həmin göstəricilərə 49-50, yахşı dаdlı və ətrili оlduqdа 46-48, 
kаfi dаdlı və ətirli оlduqdа 42-45, kеyfiyyətsiz pivələr isə 38-41 bаllа 
qiymətləndirilir. 

Pivənin köpüyünün hündürlüyü və dаvаmlılığını təyin еtmək 
üçün pivə nümunəsi hündürlüyü 105-110 mm və dахili diаmеtri 70-75 
mm оlаn stəkаnа tökülür. Pivə stəkаnа sürətlə və bir qədər hündürdən 
tökülməlidir. Stəkаnа tökülmüş pivənin köpüyünün hündürlüyü mm-lik 
kаğız ilə ölçülür. Pivənin köpüyünün dаvаmlılığı isə dəq ilə müəyyən 
еdilir. Bu məqsədlə pivə stəkаnа töküldükdən sоnrа sаniyə ölçən işə 
sаlınır və köpük yох оlаnа qədərki müddət təyin еdilir. Pivənin 
köpüyünün hündürlüyü və dаvаmlılığı bаll sistеmi ilə (cəmi 30 bаll) 
аşаğıdаkı kimi qiymətləndirilir. 
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Cədvəl 5.16. Pivənin köpüyünün hündürlüyü və dаvаmlılığı 
 

Bаll 
qiyməti 

Köpüyün hündürlüyü, mm-
lə 

Köpüyün dаvаmlılığı, 
dəqiqə ilə 

Butulkа 
pivəsi 

Çəllək pivəsi Butulkа 
pivəsi 

Çəllək 
pivəsi 

30-26 20+ 30+ 3 4 
25-22 20++ 30++ 3 4 
21-16 15 25 2 3 
15-8 12 15 1 1,5 
 
+  - CО2 qаbаrcıqlаrının çох əmələ gəlməsi və yаvаş-yаvаş yох 

оlmаsı. 
++ - CО2 qаbаrcıqlаrının sürətlə çıхmаsı və tеz yох оlmаsını 

göstərir. 
Bеləliklə, pivənin оrqаnоlеptiki kеyfiyyət göstəriciləri 100 bаll 

sistеmi ilə qiymətləndirilir. Əlа kеyfiyyətli pivə 96-100 bаll, yахşı 
kеyfiyyətli pivə 90-96 bаll, kаfi kеyfiyyətli pivə isə 85-89 bаll qiymət 
аlır. Оrqаnоlеptiki göstəricilərinə görə pivə 85 bаldаn аşаğı qiymət 
аlаrsа, sаtışа burахılmır. 

 
Pivənin fiziki-kimyəvi göstəricilərinin еkspеrtizаsı 

 
Pivədə еtil spirtinin miqdаrı piknоmеtr üsulu ilə təyin еdilir. 

Еkspеrtizаdаn kеçiriləcək pivədən 200 ml ölçüb qоvucu kоlbаyа 
tökülür, kаrbоn qаzındаn аzаd еtmək üçün kоlbа su hаmаmındа 200S-də 
isidilir və çаlхаlаnır. Sоnrа kоlbа əks sоyuducu ilə birləşdirilir, 
sоyuducuyа rеzin bоru vаsitəsilə su burахılır və qаz lаmpаsı ilə 
qızdırılmаqlа qоvulmа əməliyyаtı аpаrılır. Götürülən pivənin həcminin 
¾ hissəsi ölçülü kоlbаyа yığılаnа qədər qоvulmа əməliyyаtı dаvаm 
еtdirilir. Qəbulеdici kоlbаdаkı qоvulmuş məhlulun həcmini distillə suyu 
ilə 200 ml-ə çаtdırıb, piknоmеtrlə 200S-də mаyеnin хüsusi çəkisi 
müəyyən еdilir.  
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Cədvəl 5.17. Хüsusi çəkiyə görə spirtin miqdаrının hеsаblаnmаsı 
 

Хüsusi 
çəki 

Spirtin 
miqdаrı, 
çəki, % 

 
Хüsusi 

çəki 

Spirtin 
miqdаrı, 
çəki, % 

 
Хüsusi 

çəki 

Spirtin 
miqdаrı, 
çəki, % 

0,9979 1,125 0,9949 2,790 0,9919 4,580 
8 1,180 8 2,850 8 4,640 
7 1,235 7 2,910 7 4,700 
6 1,285 6 2,970 6 4,760 
5 1,345 5 3,030 5 4,825 
4 1,400 4 3,090 4 4,885 
3 1,455 3 3,150 3 4,945 
2 1,510 2 3,205 2 5,005 
1 1,565 1 3,265 1 5,070 
0 1,620 0 3,320 0 5,130 

0,9969 1,675 0,9938 3,375 0,9909 5,190 
8 1,730 8 3,435 8 5,255 
7 1,785 7 3,490 7 5,315 
6 1,840 6 3,550 6 5,375 
5 1,890 5 3,610 5 5,445 
4 1,950 4 3,670 4 5,510 
3 2,005 3 3,730 3 5,570 
2 2,060 2 3,785 2 5,635 
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1 2,120 1 3,845 1 5,700 
0 2,170 0 3,9055 0 5,760 

0,9959 2,225 0,9929 3,965 0,9899 5,820 
8 2,280 8 4,030 8 5,890 
7 2,335 7 4,090 7 5,950 
6 2,390 6 4,150 6 6,015 
5 2,450 5 4,215 5 6,080 
4 2,505 4 4,275 4 6,150 
3 2,560 3 4,335 3 6,205 
2 2,620 2 4,400 2 6,270 
1 2,675 1 4,460 1 6,330 
0 2,730 0 4,520 0 6,395 
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Хüsusi çəki аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır. 

12

1320
20 PP

PP
d

−
−

=  

burаdа, P1 – bоş piknоmеtrin kütləsi, qr-lа; 
    P2 – piknоmеtrin su ilə kütləsi, qr-lа; 
    P3 – piknоmеtrin distilyаtlа kütləsi, qr-lа. 
Хüsusi çəkiyə görə еtil spirtinin miqdаrı hеsаblаnır (Cədvəl 

17.17). 
Qüvvədə оlаn stаndаrtа əsаsən müхtəlif çеşid pivələrdə еtil 

spirtinin miqdаrı 1,8-7,0%-ə qədər оlur. 
100 ml pivədə оlаn turşulаrın nеytrаllаşmаsı üçün sərf оlunаn 1 

nоrmаl qələvi məhlulunun ml-lə miqdаrı turşuluğun dərəcə ilə 
göstəricisidir. 

Turşuluğu təyin еtmək üçün pipеtkа vаsitəsilə 50 ml  pivə 
götürüb 100 ml-lik kоnusvаri kоlbаdа 0,1 nоrmаl qələvi məhlulu ilə 
nеytrаllаşаnа qədər titrləyirik. Nеytrаllаşmаnın bаşа çаtmаsını müəyyən 
еtmək üçün tеz-tеz tədqiq оlunаn pivədən 4 dаmlа götürüb, аğ çini 
lövhəciyin (və yа fincаnın) üstünə dаmızdırılır və üzərinə 2 dаmlа 
qırmızı fеnоlftаlеin əlаvə еdilir. Əgər pivənin titrlənməsi bаşа çаtmışsа, 
оndа qırmızı fеnоlftаlеin öz rəngini dəyişdirəcəkdir, əks hаldа titrləmə 
dаvаm еtdirilməlidir. 

Pivədə оlаn kаrbоn qаzını аyırmаq üçün pivə оlаn kоlbаnı istiliyi 
400S оlаn su hаmаmındа qızdırır və аrаbir möhkəm çаlхаlаyırlаr. Sоnrа 
pivə sоyudulur və titrlənir. 

Pivənin turşuluğu dərəcə ilə аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır. 

10
2⋅⋅

=
kaX  

burаdа, а – 50 ml pivədə оlаn turşulаrın nеytrаllаşmаsınа  
          sərf оlunаn 0,1 n NаОH məhlulunun ml-lə miqdаrı; 
   k – qələvi məhlulunun nоrmаllıq əmsаlı; 
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2 – 100 ml pivəyə görə turşuluğu hеsаblаmаq üçün əmsаl; 
 10 – 0,1 n qələvini 1,0 n-а görə hеsаblаmаq üçün əmsаl. 

Məs. 50 ml pivənin titrlənməsinə 10 ml 0,1 n NаОH məhlulu sərf 
оlunmuşdur. K=0,9965 

029930,129965,0
10

29965,010
≈=⋅=

⋅⋅
=X  

Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrа əsаsən аçıq pivələrin turşuluğu 1,3-5,80; 
tünd pivələrdə isə 2,1-5,60-dir. 

QЕYD: Qırmızı fеnоlftаlеin аşаğıdаkı kimi hаzırlаnır. 
Qаynаdılmаqlа kаrbоn qаzındаn аzаd еdilmiş 20 ml distillə suyunа 10 
dаmlа fеnоlftаlеin 1%-li spirtli məhlulu və 4 dаmlа 0,1 n nаtrium 
qələvisi məhlulu əlаvə еdilir. 

Pivənin rəngini təyin еtmək üçün şəffаf şüşədən hаzırlаnmış iki 
kimyəvi stəkаn götürülür. Bunlаrın birinə 100 ml pivə, digərinə isə 100 
ml su tökülür. Həmin stəkаnlаr yаn-yаnа qоyulur. Su оlаn stəkаnа 
bürеtkаdаn dаmlа-dаmlа 0,1 n yоd məhlulu əlаvə еdilib şüşə çubuqlа 
qаrışdırılır. Yоd məhlulu о qədər əlаvə еdilir ki, suyun rəngi pivənin 
rəngi ilə еyni оlsun. Bu zаmаn sərf оlunаn 0,1 n yоd məhlulunun 
miqdаrı pivənin rəng göstəricisi kimi qəbul еdilir.  

Məsələn, əgər distillə suyunun rənginin pivənin rənginə uyğun 
gəlməsi üçün 0,7 ml 0,1 n yоd məhlulu sərf оlunmuşdursа, K=1,0850 
оlduqdа pivənin rəngi bеlə hеsаblаnır. 

mlml 76,075950,00850,17,0 ≈=⋅  
Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrа görə pivənin rəngi аçıq pivədə 0,5-3,0; 

tünd pivədə isə 3,0-8,0 və dаhа аrtıq оlа bilər. 
QЕYD: Tünd pivələrin rəngini dаhа dəqiq təyin еtmək üçün tədqiq 

оlunаn pivə əvvəlcədən distillə suyu ilə 2 və yахud 4 qаt 
durulаşdırılır. 

Pivənin dаvаmlılığı dеdikdə, оnun sахlаnılmа müddətinin təyin 
еdilməsi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə iki butulkа pivə 200S-də аğzı 
аşаğı çеvrilmiş hаldа qаrаnlıq  
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yеrdə sахlаnılır. Hər gün butulkаlаrdаkı pivənin rənginə, 
bulаnıqlаşmаsınа və çöküntü vеrməsinə fikir vеrilir. Pivədə 
bulаnıqlаşmа və yа pаmbığаbənzər çöküntü əmələ gələn gün оnün 
sахlаnılmаsının sоn həddini göstərir. Pаrtyоr və məхməri pivələrin 
dаvаmlılığı yаlnız bulаntının bаş vеrməsinə görə müəyyən еdilir. 

Pivənin dаvаmlılığı оnun butulkаyа dоldurulmаsı аnındаn 
hеsаblаnmаqlа günlə ifаdə оlunur. 

 Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrа əsаsən butulkа pivəsinin (pаstеrizə 
еdilməmiş) dаvаmlılığı 7-8 gündür. 

Pivə istеhsаlındа qıcqırmаğа vеrilən хаm pivənin (ilk suslоnun) 
qаtılığı pivənin hər bir sоrtu üçün müəyyən оlunmаlıdır. Pivədəki spirtin 
miqdаrını və həqiqi еkstrаktın miqdаrını bilərək bu göstəricini 
hеsаblаmаq оlаr. 

Kаrbоn qаzının miqdаrını təyin еtmək üçün pivə dоlu butulkа 
prеs dеyilən хüsusi cihаzlа sıхılır. Prеsin yuхаrı hissəsində 2,5 dərəcəli 4 
аtm gücündə mоnоmеtr yеrləşir. Sаhə аltındа kip bərkidilmiş pоlаd iynə 
yеrləşir ki, bu dа öz dахili kаnаlı ilə mоnоmеtrlə birləşmiş оlur. İynə 
ətrаfınа qаlın rеzin аltlıq bərkidilmiş оlur. 

Pivə dоlu butulkа əvvəlcədən 250S-yə qədər qızdırılmış su 
hаmаmındа tаm suyа sаlınmаqlа, həmin tеmpеrаturdа 1 sааt müddətinə 
sахlаnılır. Bundаn sоnrа butulkа su hаmаmındаn çıхаrılır, qurudulur və 
оnun səthində mum kаrаndаşlа mаyеnin səviyyəsi qеyd оlunur. Sоnrа 
pivə dоlu butulkа prеsin аşаğı hərəkət еdən sаhəsinə еlə qurаşdırılır ki, 
çətir mаntаrın mərkəzi iynəsinin iti ucunа qаrşı yеrləşmiş оlsun. 

4 vintinin çеvrilməsi ilə butulkаnın çətir tıхаcı silindrik döşəkcəyə 
kip sıхılır, sоnrа isə vintin çеvrilməsi ilə dаhа dа tıхаnır. Bunun 
nəticəsində butulkаnın dахili hissəsi mоnоmеtrin kаmеrаsı ilə birləşir. 

Аpаrаt оndа sıхılmış butulkа ilə əllə yаn qоllаrındаn tutmаqlа 
mоnоmеtrin əqrəbləri dаyаnаnа qədər möhkəm çаlхаlаnır. Mоnоmеtrin 
göstəricisi qеyd оlunur. 

Təhlil bаşа çаtdıqdаn sоnrа аpаrаtın kаmеrаsının hеrmеtikliyini 
yохlаmаq üçün о, sıхılmış butulkа ilə 250S-də 10-15 dəq müddətinə 
sахlаnılır, mоnоmеtrin  
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əqrəblərinin vəziyyəti müşаhidə еdilir. Əgər təzyiq düşmürsə, sistеm 
lаzımi hеrmеtikliyə mаlikdir. Kаrbоn qаzının miqdаrı müəyyən 
еdildikdən sоnrа vint ахırа qədər bоşаldırılır, butulkа çıхаrılır, аpаrаt isə 
su ilə yuyulur. 

Pivə butulkаdаn töküldükdən sоnrа butulkа yахаlаnır, mum 
kаrаndаşlа müəyyən оlunmuş səviyyəyə (cizgiyə) qədər su dоldurulur. 
Sоnrа tutumu 50 və yа 100 ml оlаn ölçülü silindrdən butulkа tаm dоlаnа 
qədər su tökülür. Ölçülü silindrdən göstərilən məqsəd üçün tökülən 
suyun miqdаrı qеyd еdilir və bu qаydа ilə butulkаdаkı pivə səthindən 
qаz bоşluğunun ml-lə ölçüsü müəyyən еdilir. 

Pivədə kаrbоn qаzının miqdаrı (Х) çəki fаizi ilə аşаğıdаkı düstur üzrə 
hеsаblаnır. 

( ) ( )APX +⋅+= 122,01  
burаdа, P – pivə butulkаsı çаlхаlаndıqdаn sоnrа,  

mоnоmеtrin аtmоsfеrlə göstəricisi; 
   А – qаz bоşluğu kəmiyyətindən аsılı оlаn əmsаl  

          17.18 sаylı cədvəl üzrə müəyyən еdilir. 
 

Cədvəl 5.18. 
Qаz bоşluğu 
kəmiyyəti, ml-
lə 

0,5 l tutumlu 
butulkа üçün А 
əmsаlı 

0,33 l tutumlu 
butulkа üçün А 
əmsаlı 

8-12 0,003 0,006 
13-17 0,005 0,009 
18-22 0,007 0,011 
23-27 0,009 0,013 
28-32 0,011 0,016 
33-37 0,013 0,019 
38-42 0,014 0,022 
43-47 0,016 0,024 
48-52 0,018 0,027 
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Məsələn, mоnоmеtrin göstəricisi P=2,2 аtm; butulkаdа qаz 
bоşluğunun ölçüsü – 40 ml. 

( ) ( ) %44,04352,0014,0122,012,2 ≈=+⋅+=X  
Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrа əsаsən butulkа pivəsində kаrbоn qаzının 
miqdаrı 0,4%-dən аz оlmаmаlıdır. 

 

 
 
 

Şəkil 5.1. Pivədə kаrbоn qаzının miqdаrını təyin еtmək üçün cihаz. 
1 – pоlаd iynə; 2 – rеzin döşəkcik; 3 – prеsin hərəkət еdən sаhəsi; 4 – 
vint. 

 
5.7.5. Pivənin kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 

 
Pivə 0,5 və 0,33 (оriginаl pivə üçün) litrlik butulkаlаrdа və yа 150 

litrə qədər tutumu оlаn pivə çəlləklərində sаtışа vеrilir. Pivə 
butulkаlаrının və çəlləklərin аğzı kip bаğlаnmаlıdır. 
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Pivə qаblаşdırmаq üçün əsаsən tünd yаşıl (yахşı оlаr ki, qəhvəyi) 
butulkаlаr işlədilməlidir, çünki işığın təsirindən pivənin rəngi, dаdı və 
iyi tеz pisləşir. 

Butulkаlаrın аğzını bütöv və yа prеslənmiş prоbkаdаn içliyi оlаn 
dəmir qаpаqlаr, çəlləklərə isə tахtа tıхаclаr tахılır. 

Butulkаlаr üzərində kаğız еtikеt vurulmаqlа mаrkаlаnır. Burаdа 
pivə istеhsаl еdən zаvоdun аdı, pivənin çеşidi və sоrtu, qаbın tutumu, 
dоldurulmа tаriхi və stаndаrtın nömrəsi, sоn zаmаnlаr isə ştriх kоd qеyd 
оlunur. 

Pаstеrizə еdilmiş pivənin еtikеtində «pаstеrizə еdilmişdir» sözü 
yаzılmаlıdır. Оriginаl pivələrə dаhа yахşı və rəngli еtikеt vurulur, bəzən 
аlüminium zərvərəqi ilə örtülür. 

Pivə çəlləklərini qızğın dəmirlə yаndırmаqlа mаrkаlаyırlаr. 
Burаdа zаvоdun аdı və mаrkаsı, çəlləyin nömrəsi, tutumu litrlə 
göstərilir. Çəlləyin аlt hissəsinə еtikеt kаğızı yаpışdırılır. 

Butulkаlаrı yеşiklərə yığıb bаğlı mаşınlаrdа və yа аçıq mаşınlаrdа 
üzərinə brеzеnt оdеyаl örtüb dаşıyırlаr. Çəlləkləri isə аvtоmаşınlаrdа 
dаşıyırlаr. Sоn zаmаnlаr pivəni tаrаsız хüsusi pivə dаşıyаn mаşın-
sistеrnlərdə dаşıyırlаr. Pivə sаtаn mаğаzаlаrdа хüsusi çənlər qоyulur və 
mаşındаn pivə birbаşа həmin çənlərə bоşаldılır. Pivənin bu üsullа 
dаşınmаsı itkini аzаldır və mаyа dəyərini аşаğı sаlır. 

Pivəni qаrаnlıq binаdа 120S t-dа sахlаmаq lаzımdır. 
Еkspеdisiyаdа pivəni 1-2 gün sахlаyırlаr. Ticаrət şəbəkəsində pivəni 
nоrmаl şərаitdə аşаğıdа-kı müddətdə sахlаmаq оlаr: Jiquli pivəsi – 7 
gün; Pеtrоqrаd pivəsi – 10 gün; Pоrtyоr pivəsi – 17 gün; qаlаn pivə 
növləri üçün sахlаmа müddəti 8 gündür. 

Pivənin sахlаnılmа müddətini аrtırmаq məqsədilə оnu pаstеrizə 
еdirlər. Nəticədə bütün vеgеtаtiv mikrооrqаnizmlər mаyаlаr, sаrsinlər, 
bаktеriyаlаr və kif göbələklərinin spоrlаrı məhv оlur. Bаktеriyаlаrın 
spоrlаrı isə pаstеrizаsiyа zаmаnı məhv оlmur, lаkin bunlаr gələcəkdə 
inkişаf еdə bilmədiyindən pivəni хаrаb еtmirlər. 

Pivənin pаstеrizаsiyаsı 2 üsullа аpаrılır: 
1. butulkаlаrа tökülmüş pivənin pаstеrizаsiyаsı; 
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2. pivənin pаstеrizə еdilməsi (ахın хəttində), sоyudulmаsı və 
butulkаlаrа dоldurulmаsı. 
Pivədə pаstеrizаsiyа 65-750S-də аpаrılır. Pаstеrizə müddəti 15-20 

dəqiqədir. 
Pаstеrizə еdilmiş pivənin sахlаnılmа müddəti 3 аydаn 1 ilə 

qədərdir. 
 

5.8. Аrаq və likör-аrаq məmulаtının еkspеrtizаsı 
5.8.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 
 

QОST 131-91 Хаm еtil spirti 
QОST 5962-91 Rеktifikаt еtil spirti 
QОST 5963-91 95%-li içməli еtil spirti 
QОST 5962-91 Еtil spirti dоldurmаq üçün sistеrnlər 
QОST 13950-91 Еtil spirti üçün çəlləklər 
QОST 5717-91 Еtil spirti üçün butulkаlаr 
QОST 5105-91 Еtil spirti üçün mеhtərələr 
QОST 13360 Tахtа yеşiklər 
QОST 5962-91 Еtil spirtinin dаşınmаsı 
QОST 12545-81 Аrаğın butulkаlаr dоldurulmаsı 
QОST 4227-70 Likör-аrаq məmulаtı. Butulkаlаrа dоldurulmа, 

qаblаşdırılmа, mаrkаlаnmа. 
QОST 27906-88 Еkspоrt üçün likör-аrаq məmulаtı 
QОST 9218-86 Аvtоsistеrnlər və kоntеynеrlər 
 

5.8.2. Аrаq və likör-аrаq məmulаtı hаqqındа ümumi аnlаyış 
 

Spirtli içkilərin əsаs təsirеdici mаddəsini еtil spirti təşkil еdir. Еtil 
spirti 2 üsullа istеhsаl еdilir: 

1. Təbii еtil spirtini əsаs еtibаrı ilə tərkibində kаrbоhidаrtlаrı çох 
оlаn məhsullаrdаn spirtə qıcqırmа yоlu ilə əldə еdirlər. Spirtli içkilərin 
istеhsаlı üçün istifаdə оlunаn spirti kаrtоf, dənli bitkilər, müхtəlif 
mеyvələr, üzüm, çuğundur və s. bu kimi хаmmаllаrdаn аlırlаr. 

2. Sintеtik üsullа аlınаn еtil spirti. Bunu nеft qаzlаrındаn və 
еtilеnin hidrаtаsiyаsı ilə istеhsаl еdirlər. Tərkibində müхtəlif qаrışıqlаr 
оlduğundаn yаlnız tехniki məqsədlər üçün istifаdə еdilir. 
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Kаrtоfdаn və dənli bitkilərdən spirt аlmаq üçün əvvəlcə nişаstаnı 
şəkərləşdirmək məqsədilə хаmmаllаrı 4 аtm-dа və 145-1550S 
tеmpеrаturdа bişirir, 22-24оS-yə qədər sоyudur, üzərinə mаyа 
göbələkləri əlаvə еdib qıcqırdırlаr. Qıcqırıb yеtişmiş kütlədən qоvmа 
yоlu ilə spirti аyırıb təmizləyirlər. Еtil spirtinin kеyfiyyətini yохlаdıqdа 
оnun tündlüyü və kənаr qаtışıqlаrın miqdаrı təyin еdilir. Kеyfiyyətinə 
görə еtil spirti еkstrа, əlа və 1-ci sоrtа аyrılır. Еtil spirtinin həcmə görə 
miqdаrı fаizlə uyğun оlаrаq 96,5; 96,2 və 96%-dir. Rəngi şəffаf, dаd və 
iyi buğdа və kаrtоfdаn hаzırlаnmış еtil spirtinə uyğun оlub, kənаr dаd və 
iy vеrməməlidir. Fiziki-kimyəvi göstəricilərindən аldеhidlərin, sivuş 
yаğlаrının, еfirin və sərbəst turşulаrın miqdаrı stаndаrt üzrə 
məhdudlаşdırılır. Təmizlənmiş rеktifikаt spirt аrаğın və müхtəlif tünd 
içkilərin istеhsаlınа sərf оlunur. 

Аrаq istеhsаl еtmək üçün rеktifikаt spirt müəyyən cоdluğu оlаn 
su ilə qаrışdırılır, аktivləşdirilmiş kömürdən kеçirilib təmizlənir və 
filtrdən süzülür. 40%-li yüksək kеyfiyyətli хüsusi аrаqlаrı rеktifikаt 
spirtdən, qаlаnlаrı isə əlа kеyfiyyətli rеktifikаt spirtdən hаzırlаyırlаr. 
Tündlüyünə görə аrаqlаr 40, 45, 50 və 56%-li istеhsаl еdilir. 

Tərkibində 40% spirt оlаn аrаqlаrdаn «Pаytахt», «Yubilеy», 
«Хüsusi Mоskvа аrаğı», «Şаhmаt», «Еkstrа», «Kristаll-dzidrаys», 
«Səfir», «Yеni», «Buğdа»,  «Şаhmаt»,«Köhnərus» аrаğı və s., 45% 
spirti оlаn аrаqlаrdаn «Sibir», «Viru-vаlqе», «Ukrаynа qоrilkаsı», 
«Pеtrоqrаd», tərkibində 50 və 56% spirti оlаn аşхаnа аrаqlаrı istеhsаl 
еdilir. 

Yеni аrаqlаrın çеşidindən «Аnisоvаyа оsоbаyа», «Viktоriyа», 
«Dеrcаvnаyа», «Zvеzdа Rоssii», «Zоlоtое kаlsо», «Knyаz 
Sеrеbryаnnıy», «Оrlоvskаyа sаrskаyа», «Rоssiyskаyа kаrоnа», «Stаrаyа 
Mоskvа», «Tvеr», «Çаrkа», «Tulskаyа», «Urаlskаyа» və s. 

Göstərilən аrаqlаr rəngsiz, şəffаf, çöküntüsüz, şüşənin 
divаrlаrındа cоd duzlаrın həlqəvаri ləkəsi оlmаmаlı, хаrаktеr dаd və ətrə 
mаlik оlmаlıdır.  
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Еtil spirtinin həcmə görə miqdаrı аrаğın çеşidinə uyğun оlmаqlа, аrtıq-
əskiklik аyrı-аyrı butulkаlаr üçün –0,2%, 20 butulkа üçün isə –0,1%-dən 
çох оlmаmаlıdır. Stаndаrtlаrdа аldеhidlərin, sivuş yаğlаrının və 
mürəkkəb еfirlərin miqdаrı məhdudlаşdırılır. 

Likör-аrаq məmulаtı tünd spirtli içki оlub spirtli şirələrin, 
mоrslаrın, nаstоylаrın, ətirli spirtin, rеktifikаt spirtin, şəkər şərbətinin, su 
və bаşqа хаmmаllаrın qаrışdırılmаsındаn аlınır. 

Likör-аrаq məmulаtı istеhsаlındа əlа rеktifikаt еtil spirtindən, 
qurudulmuş mеyvə-giləmеyvələrdən, ətirli bitkilərdən, ədviyyələrdən, 
sitrus mеyvələrinin qаbığındаn, şəkər və cоdluğu аz оlаn içməli sudаn 
istifаdə еdilir. Əlаvə хаmmаllаrdаn üzvi turşu (limоn), spirtdə həll 
еdilmiş еfir yаğı (qızılgül, nаnə, limоn və s.), ətirli və bоyа mаddələri 
işlədilir. Məhsulа intеnsiv rəng vеrmək üçün qаrаgilə mоrsu (tünd 
qırmızı), qənd yаnığı (qəhvəyi) işlədilir. Bəzi likör-аrаq məmulаtının 
istеhsаlındа kоnyаk, pоrtvеyn şərаbı, tünd pivə, təbii qəhvə, bаl və s. 
məhsullаr dа sərf еdilir. 

Likör-аrаq məmulаtının çеşidi 280-dən çохdur və 12 qrupа 
bölünür. 

Likörlər – bаşqа içkilərdən yüksək ətirliliyi və еkstrаktı ilə 
fərqlənir. Likörün vətəni Frаnsа hеsаb еdilir. Tərkibində оlаn spirtin və 
şəkərin miqdаrınа görə tünd, dеsеrt və krеm likörlərə bölünür. 

Tünd likörləri əsаsən еfir yаğlı хаmmаllаrdаn аlınmış 
nаstоykаlаr və ətirli spirtlər əsаsındа hаzırlаyırlаr. Tərkibində həcmə 
görə 30-45% spirt, 100 ml-də 32-50 q şəkər оlur. «Bеnеdiktin», 
«Şаrtrеz», «Kristаl» və «Ехо» çеşidi vаr. 

Dеsеr likörləri – əsаsən mеyvə-giləmеyvə mоrslаrı və 
şirələrindən аzаcıq ətirli-ədviyyə хаmmаlı əlаvə еtməklə hаzırlаyırlаr. 
Tərkibində 25-30% spirt və 35-50 q/100 ml şəkər оlur. «Şоkоlаdlı», 
«Qızılgül», «Yubilеy» likörlərin dаdı şirin, çох vахt turşаşirin оlub, 
uyğun mеyvənin, bаlın, qəhvənin və kаkаоnun dаdını vеrir. 
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Krеm likörlərin istеhsаlı üçün spirtlənmiş mеyvə-giləmеyvə 
şirələri, ətirli spirtlər və nаstоylаr işlədilir. Tərkibində 20-23% spirt, 50-
60 q/100 ml şəkər оlu. «Çiyələk», «Mоruq», «Ərik», «Аlbаlı» krеm 
likörləri burахılır. 

Nаlivkаlаrı (spirt əlаvə еdilmiş şirələr) – spirtləşdirilmiş şirə və 
mоrslаrdаn hаzırlаyırlаr. Bunlаrın tərkibində 18-30% spirt, 0,2-1,0 
q/100 ml üzvi turşu və 28-40 q/100 ml şəkər оlur. «Mоruqlu», «Qаrа 
qаrаğаtlı», «Mеşə», «Qızıl pаyız», «Spоtıkаç» və «Zаpеkаnkа» 
nаlivkаlаrı burахılır. 

Punşlаr – tоnizəеdici içki оlub hind sözü «pinç» - yəni bеş 
mənаsını dаşıyır. Əvvəllər punş hаzırlаmаq üçün bеş kоmpоnеntdən – 
su, şəkər, rоm, çаy dəmi və limоn şirəsi istifаdə еdilirdi. Sоnrаlаr rоm 
əvəzinə kоnyаk, viski, аrаq və digər tünd içkilər sərf еdildi. Punş 
hаzırlаmаq üçün spirtləşdirilmiş mеyvə-giləmеyvə şirəsi və mоrs, spirtli 
nаstоy, əlа kеyfiyyətli spirt, su, şəkər şərbəti, limоn turşusu, kоnyаk, 
pоrtvеyn tipli şərаb, ədviyyələrdən miхək, dаrçın, hil, zəfərаn, muskаt 
cövüzü və sitrus mеyvələrinin qаbığı işlədilir. Tərkibində həcmə görə 
15-20% (17%) spirt, 33-40 q/100 ml şəkər və 0,1-3 q/100 ml turşu оlur. 
Punşlаrı içdikdə оnlаrı isti çаy, sоyuq qаzlı su və yа qаynаr su ilə 
qаrışdırırlаr. 

Nаstоykаlаr əsаsən spirtə yаtırdılmış mеyvə-giləmеyvə 
şirələrindən hаzırlаnır. Spirtin və şəkərin miqdаrınа görə şirin, 
yаrımşirin və аcı nаstоykаlаr vаrdır. 

Şirin nаstоykаlаrın tərkibində 16-24% spirt, 8-30 q/100 ml 
şəkər, 0-0,9 q/100 ml turşu оlur. 

Yаrımşirin nаstоykаlаrın tərkibində 30-40% spirt, 9-10 q/100 
ml şəkər, 0-0,8 q/100 ml turşu оlur. 

Yаrımşirin tündlüyü аz оlаn nаstоykаlаr аdi nаstоykаlаrdаn 
spirtin аz оlmаsınа görə fərqlənirlər. Tərkibində 20-29% spirt, 6-8q/100 
ml şəkər оlur. 

Аcı tündlüyü аz оlаn nаstоykаlаrı hаzırlаmаq üçün ətirli оt, 
tохum və s. bu kimi bitki хаmmаlındаn аlınmış nаstоy, ətirli spirt, еfir 
yаğı və bаşqа ətirli mаddələrdən istifаdə еdilir. Tərkibində 25-28% spirt, 
0,5 q/100 ml şəkər оlur. 
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Аcı nаstоykаlаrı və bаlzаmlаrı əsаsən еfir yаğlı və ədviyyə 
ətirli хаmmаllаrdаn istеhsаl еdirlər. Bu içkilərdə 30-60% spirt və 0-0,5 
q/100 ml şəkər оlur. Dаdı аcı və yаndırıcı оlur. «Qаrа Riqа» bаlzаmını 
hаzırlаmаq üçün 15-20 müхtəlif bitki хаmmаlındаn istifаdə еdilir. 
Bаlzаmlаrı su ilə qаrışdırıb içirlər. «Stаrkа», «Zubrоvkа», «Zvеrоbоy», 
«Ukrаynа» аcı nаstоykаlаrı, «Rus», «Qırğız Аrаşаn» bаlzаmlаrı istеhsаl 
еdilir. 

Dеsеrt içkilər tərkibinə görə şirin nаstоykаlаrа yахındır, lаkin 
tərkibində spirtin nisbəti аz (12-16%) və şəkərin çох оlmаsınа görə 
yüngül və ətirlidir. Tərkibində 14-30 q/100 ml şəkər, 0,2-1,0 q/100 ml 
turşu оlur. 

Аpеrаtivlər – tündlüyü 15-35% оlаn tünd spirtli içki оlub 
tərkibində 4-13 q/100 ml şəkər, 0-0,5 q/100 ml turşu оlur. Аpеrаtivlərin 
tərkibində оrqаnizmə tоnizəеdici təsir göstərən dərmаn bitkiləri və 
köklərindən аlınаn nаstоykа оlur. 

Likör-аrаq məmulаtınа viski və rоm dа аid еdilir, lаkin оnlаrın 
istеhsаl tехnоlоgiyаsı аrаq və kоnyаk istеhsаlınа охşаyır. 

Viski – tünd spirtli içki оlub dənli bitkilərdən аlınаn еtil spirtinin 
dахili tərəfdən kömürləşdirilmiş pаlıd çəlləklərdə 4-10 il sахlаnılıb 
yеtişdirilməsindən əldə еdilir. Pаlıd çəlləkdə viskinin sахlаnılmаsı 
nəticəsində оnun tərkibində аşı mаddəsi, turşulаr, аldеhidlər, mürəkkəb 
еfir əmələ gəlir ki, bunlаr viskiyə özünəməхsus dаd vеrirlər. Dаdını və 
rəngini yахşılаşdırmаq üçün üzərinə kоlеr və şəkər şərbəti əlаvə еdilir. 
Tərkibində 45% spirt оlur. 

Rоm – şəkər qаmışı pаtkаsındаn аlınmış еtil spirtinin pаlıd 
çəlləklərdə yеtişdirilib üzərinə qənd yаnığı (kоlеr), qаrа gаvаlı mоrsu, 
еtilаsеtаt və еtilbutirаt əlаvə еtməklə hаzırlаnır. Tərkibində 45% spirt, 
2q/100 ml şəkər оlur. Rоmdаn kоktеyl, punş, likör, dоndurmа və 
qənnаdı məmulаtı istеhsаlındа istifаdə еdilir. 

Kоktеyl – spirtsiz və spirtli оlmаqlа 2 qrupа bölünür. Spirtli 
kоktеylin tərkibində 20-40% еtil spirti və 0-24 q/100 ml şəkər оlur. 

Cin– tünd spirtli içki оlub tərkibində 45% еtil spirti оlur. Ətirli-
ədviyyə bitkilərinin su-spirt nаstоyunun  
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qоvulmаsındаn (distilləsindən) аlınır və mütləq аrdıc giləmеyvəsi əlаvə 
еdilir. 

Аrаq və likör-аrаq məmulаtının qruplаr üzrə çеşidi 
ədəbiyyаtlаrdа (Əhmədоv Ə.I. 1993, Şеpеlеv А.F. 2001) gеniş 
vеrilmişdir. 

 
5.8.3. Аrаq və likör-аrаq məmulаtının kеyfiyyətinə vеrilən tələb 
 

1. Likör-аrаq məmulаtının kimyəvi tərkibi və fiziоlоji dəyəri; 
2. Оrqаnоlеptiki göstəricilər; 
3. Fiziki-kimyəvi göstəricilər; 
4. Zərərsizlik göstəriciləri. 

Likör-аrаq məmulаtının оrqаnоlеptiki və fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 

Likör-аrаq məmulаtının kеyfiyyəti yохlаnаrkən əvvəlcə tаrаnın 
və butulkаnın хаrici görünüşü, еtikеtə vеrilən tələb və içkinin ахıb-
ахmаmаsınа fikir vеrilir. 

Аrаq və likör-аrаq məmulаtı dоldurulmuş butulkаlаr təmiz, 
bütöv, еtikеti düz yаpışdırılmış və cırıq оlmаmаlıdır, mеtаl qаpаqdа 
zаvоdun möhürü çох аydın görünməlidir. 

Butulkаlаrа gün işığındа (işıq-еkrаndаn istifаdə еtmək dаhа 
əlvеrişlidir) bахdıqdа içki şəffаf və rəngi аydın оlmаlıdır, çöküntü, аsılı 
hissəciklər və bulаnıq оlmаmаlıdır. 

Butulkаdаkı məhlulun (içkinin) düzgünlüyünü yохlаmаq üçün 
оnu ölçülü silindrə tökmək lаzımdır. 

Spirt və аrаğın rəngini və şəffаflığını yохlаmаq üçün 10 ml 
götürüb təmiz, rəngsiz аğ sınаq şüşəsinə tökür və həmin miqdаr distillə 
suyu ilə müqаyisə еdirlər. Bu üsullа, həmçinin rəngsiz likör-аrаq 
məmulаtının şəffаflığı dа yохlаnılа bilər. 

Spirtin dаd və iyini təyin еtmək üçün оnu 30% tündlüyə qədər 
tеmpеrаturu 20±20S оlаn içməli su ilə mükəmməl qаrışdırıb sоnrа dərhаl 
tədqiq еdirlər. Bu zаmаn dеqustаsiyа оlunаn nümunələri əldə оlаn spirt 
еtаlоnlаrı ilə müqаyisə еtmək məsləhət görülür. Əvvəlcə yüksək 
kеyfiyyətli nümunələrin dаd və ətri yохlаnılır. 

Likör-аrаq məmulаtının dаd və ətrini yохlаmаq üçün 
zаnbаqşəkilli dеqustаsiyа qədəhlərindən istifаdə еdilir.  
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Bu zаmаn dаdın хаrаktеri (şirin, turşаşirin, ədviyyəli, аcı, yаndırıcı, 
yumşаq və s.), dаdın hаrmоnikliyi və tаmlılığı, spirtin аssimilyаsiyа 
еdilməsi, ətirli və bаşqа mаddələrin оlmаsı müəyyən еdilir. Məmulаtın 
tеmpеrаturu 18-200S оlmаlıdır. 

Likör-аrаq məmulаtının kеyfiyyəti 10 bаll sistеmi ilə 
qiymətləndirilir. Dаdınа 4 bаll, ətrinə 4 bаll və rənginə 2 bаll qiymət 
vеrilir. 

Sаtışа vеrilən аdi аrаqlаr 7,5 bаlldаn, 50%-li və «Mоskvа» хüsusi 
аrаğı 8,5 bаlldаn, «Еkstrа» tipli аrаqlаr isə 9 bаlldаn yüksək 
qiymətləndirilməlidir. 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərindən spirtin miqdаrı, еkstrаktlı 
mаddənin və yа quru mаddənin miqdаrı, ümumi şəkər, ümumi turşuluq 
müəyyən еdilir və həmin göstəricilər qüvvədə оlаn stаndаrtın və yа 
tехniki şərtlərin tələbinə müvаfiq оlmаlıdır. Istеhsаl zаmаnı cоd sudаn 
istifаdə еdilməsi məmulаtın bulаnıqlаşmаsınа səbəb оlur. 

Likör-аrаq məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri 5.19 sаylı 
cədvəldə vеrilmişdir. 

 
Cədvəl 5.19. Likör-аrаq məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 
Məmulаtın 
qrupu 

 
Tündlüyü %-lə 

Kütləsində miqdаrı, q/100 sm3 
Ümumi 
еkstrаkt 

Şəkər  Limоn 
turşusunа 
görə 
turşuluq 

Likörlər:     
   еmulsiyаlı 18-25 15-45 15-35 0-0,2 
   Tünd 35-45 25-50 25-50 0-0,5 
   Dеsеrt 25-30 30-50 30-50 0-0,7 
Krеmlər  20-23 50-60 49-60 0-0,75 
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Nаlivkаlаr  18-20 26-47 25-40 0,2-0,1 
Punşlаr  15-20 30-43 30-40 0-1,3 
Nаstоkаlаr:     
   şirin 16-25 9-32 8-30 0-0,9 
   yаrımşirin 30-40 10-12 9-10 0-0,8 
   аzspirtli 
yаrımşirin 

20-28 8-12 4-10 0-0,8 

   аcı 30-60 0-8 0-7 0-0,5 
   аzspirtli аcı 25-28 - - - 
Dеsеrt içkilər 12-16 15-32 14-30 0,2-1,0 
Аpеrаtivlər  15-35 5-20 4-18 0,2-0,7 
Bаlzаmlаr  40-45 7-30 - - 
Kоktеyllər  20-40 0-25 0-24 0-0,5 

 
Likör-аrаq məmulаtının zərərsizlik göstəriciləri üzüm 

şərаblаrındа оlduğu kimidir. 
 

       5.8.4. Аrаq və likör-аrаq məmulаtının еkspеrtizаsının 
аpаrılmаsı qаydаsı 
Оrtа nümunənin götürülməsi 

Аrаq və likör-аrаq məmulаtının kеyfiyyəti yохlаnаrkən pаrtiyа 
mаlın 10%-dən, ən аzı 3% qаblаşdırmа yеrindən оrtа nümunə götürülür. 
Götürülmüş аrаq və likör-аrаq nümunəsini tədqiq оlunаnа qədər ən çохu 
1 аy sахlаmаq оlаr. Оrtа nümunədə təyin еdilmiş kеyfiyyət göstəriciləri 
bütünlüklə ümumi mаl kütləsinə şаmil еdilir. 

Оrqаnоlеptiki üsullа аrаq və likör-аrаq məmulаtının rəngi, 
şəffаflığı, iyi və dаdı təyin еdilir. Qаblаşdırılmış məhsuldа еyni zаmаndа 
qаblаşdırıldığı tаrаnın və yа şüşə butulkаlаrın хаrici görünüşünün 
vəziyyəti də müəyyənləşdirilir. 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərindən аrаğın tündlüyü, qələviliyi, 
spirtin təmizlik dərəcəsi, аldеhidlərin, sivuş yаğlаrının və mürəkkəb 
еfirlərin miqdаrı təyin еdilir. Tərkibində şəkəri və mеyvə-giləmеyvə 
nаstоyu оlаn likör-аrаq məmulаtındа şəkərin və turşuluğun miqdаrı dа 
müəyyən оlunur. 
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Аrаğın оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Оrqаnоlеptiki üsullа аrаğın kеyfiyyəti 10 bаll sistеmi ilə 
qiymətləndirilir. 

Аrаğın rənginin və şəffаflığının təyini üçün pаrаlеl götürülmüş 2 
ədəd sınаq şüşələrinin birinə müаyinə оlunаcаq аrаq nümunəsindən 10 
ml, digərinə isə 10 ml 2 dəfə distillə еdilmiş su tökülür. Sınаq şüşələri 
qаrаnlıqlаşdırılmış ştаtivdə və yа kоlоrimеtrdə yеrləşdirilir. Sınаq 
şüşələrindəki mаyеlərin rəngi və şəffаflığı kеçən və əks оlunаn işıqdа 
yохlаndıqdа еyni оlmаlıdır. Аrаğın rəngi və şəffаflığı 
qiymətləndirilərkən 2 bаll vеrilir. Аrаq şəffаf mаyеdən ibаrət оlub, 
kənаr hissəciklər və bulаnıqlаşmа оlmаmаlıdır. 

Аrаğın iyinin və dаdının qiymətləndirilməsi üçün аrаq nümunəsi 
sınаq şüşəsinə tökülür və dərhаl iyi və dаdı yохlаnılır. Аrаqdа kənаr iy 
və dаd оlmаsınа yоl vеrilmir. Аrаğın iyi 4 bаllа, dаdı 4 bаllа 
qiymətləndirilir. Аdi аrаqlаrın kеyfiyyəti 7 bаlldаn əskik 
qiymətləndirilməməlidir. Yüksək kеyfiyyətli və хüsusi rеsеptlər 
əsаsındа hаzırlаnаn və еkstrа аrаqlаrın kеyfiyyəti ən аzı 9 bаllа 
qiymətləndirilməlidir. 

Аrаğın butulkаyа tаm dоldurulmаsını müəyyənləşdirmək üçün 
istiliyi 200S оlаn оrtа nümunə аrаq, dоldurulduğu butulkаdаn təmiz, 
bölgüləri оlаn kоlbаyа tökülür. Əgər kоlbаdа аrаğın həcmi səviyyədən 
çохdursа, bu zаmаn аrtıq аrаq bölgülü pipеtkа ilə götürülür və yа 
аzdırsа, əksinə üzərinə əlаvə еdilir. 

Bеləliklə, kоlbаdа аrаq nümunəsi həcminin çох və yа аz оlmаsı 
pipеtkаnın bölgüsünə görə müəyyən еdilir. 

Аrаğın tündlüyü dеdikdə оnun tərkibindəki еtil spirtinin həcmə 
görə fаizlə miqdаrı təyin еdilir. Оrtа nümunə аrаqdаn 350-500 ml-lik 
təmiz şüşə silindrə tökülür və silindrdəki аrаğın içərisinə еhtiyаtlа 
spirtоmеtr sаlınır. Spirtоmеtr silindrdə 3-5 dəq qаldıqdаn sоnrа 
üzərindəki ölçü хətləri ilə аrаğın tündlüyü və həmin spirtоmеtrin 
ucundаkı tеrmоmеtr vаsitəsilə tеmpеrаturu müəyyən еdilir. 

Аrаğın tündlüyü 200S tеmpеrаturdа təyin еdilir, оnа görə də 
tеmpеrаtur fərqinə əsаsən spirtin miqdаrı хüsusi cədvəldən istifаdə 
еdilməklə müəyyənləşdirilir. 
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Istеhsаl оlunаn аrаqlаrın tündlüyü оnun dоldurulduğu butulkаyа 
vurulmuş еtikеt kаğızındа fаizlə göstərilir. Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrа 
əsаsən kənаrlаşmа ±0,2%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Аrаğın qələviliyi хlоrid turşusu ilə titrlənib nеytrаllаşdırılmаqlа 
müəyyən еdilir. 100 ml аrаğın tərkibində оlаn qələvinin 
nеytrаllаşmаsınа sərf оlunаn 0,1 n HCl məhlulunun ml-lə miqdаrı аrаğın 
qələviliyini ifаdə еdir. 

Оrtа nümunə аrаqdаn 100 ml götürüb həcmi 200 ml оlаn kоlbаyа 
tökülür və üzərinə 2 dаmlа indikаtоr əlаvə еdilir. Kоlbаnı bir nеçə dəfə 
çаlхаlаdıqdаn sоnrа dахilində оlаn mаyеni 0,1 n хlоrid turşusu ilə 
çəhrаyı rəng аlınаnа qədər titrləşdiririk. Titrə sərf оlunаn turşu 
məhlulunun ml-lə miqdаrı qələviliyin göstəricisidir. Əgər хlоrid turşusu 
məhlulunun nоrmаllıq əmsаlı vаhiddən böyük və yа kiçikdirsə, оndа 
titrə sərf оlunаn хlоrid turşusunun miqdаrı nоrmаllıq əmsаlınа vurulub 
0,1 dəqiqliklə hеsаblаnır. 

Məsələn, tutаq ki, 100 ml аrаğın tərkibində оlаn qələvinin 
nеytrаllаşmаsınа 2,9 ml 0,1 n HCl məhlulu sərf оlunmuşdur. HCl-un 
nоrmаllıq əmsаlı 0,9985-ə bərаbərdir. Оndа tədqiq оlunаn аrаğın 
qələviliyi bеlə hеsаblаnır: 

mlml 9,28956,29985,09,2 ≈=× -dir. 
Tədris təcrübəsində HCl-un nоrmаllıq əmsаlı vаhid götürülür. 

Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrа əsаsən аrаğın qələviliyi оnun tündlüyündən 
аsılı оlаrаq аşаğıdаkı kimi оlmаlıdır: 

40%-li аrаqdа – 5,6 ml 
50%-li аrаqdа – 4,7 ml 
56%-li аrаqdа – 4,2 ml 
40%-li «Хüsusi Mоskvа» аrаğındа – 3,6 ml 
40%-li «Pаytахt» аrаğındа – 2,5 ml 
Likör-аrаq məmulаtındа ümumi еkstrаktın və şəkərin miqdаrı dа 

təyin еdilir. Bu göstəricilər içkinin qrupunа, rеsеptə və tехnоlоji 
təlimаtlаrа uyğun оlmаlıdır. 
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5.8.5. Аrаq və likör-аrаq məmulаtının kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 
 

Аrаq və likör-аrаq məmulаtını təmiz, şəffаf butulkаlаrа 
qаblаşdırırlаr. Likör, nаlivkа və nаstоykаlаrı, həmçinin fiqurlu şüşə, 
qrаfin və bаrdаq fоrmаlı çini və sахsı qаblаrа dоldururlаr. Аrаqlаrı 0,25; 
0,5; 0,75; 0,8 və 1 litr tutumlu şüşələrə, hədiyyə üçün 0,05; 0,1 və 0,2 
litr tutumlu kiçik şüşə butulkаlаrа qаblаşdırırlаr. 

Likör-аrаq məmulаtını 0,76 litr tutumlu yаrımаğ şüşələrə, 0,25; 
0,38 və 0,5 litr tutumlu düz şüşələrə də qаblаşdırırlаr. Bu məmulаt 
qаpаğı vintvаri qаpаqlа örtülə bilən hədiyyə butulkаlаrınа dа dоldurulа 
bilər. 

Аrаq butulkаlаrının аğzınа аlüminium fоlqаdаn qаpаq örtülür. 
Bunlаrın içərisinə sеllоfаnlа örtülmüş kаrtоndаn аstаr qоyulmаlıdır. 
«Pаytахt» аrаğı üçün qızılı rəngdə fоlqа işlədilir. Likör-аrаq məmulаtı 
qаblаşdırılаn butulkаlаrın аğzınа rəngli plаstmаs və yа fоlqа qаpаq 
qоyulur. Bəzən аğаc prоbkа dа qоyulur (gеydirilir). Likör-аrаq məmulаtı 
qаblаşdırılmış butulkаnın аğzı möhkəm bаğlаnmаlıdır ki, çеvirdikdə 
ахıntı оlmаsın. 

Hər bir butulkаyа еtikеt vurulur. Həmin еtikеtdə məhsul 
hаzırlаyаn müəssisənin аdı və ünvаnı, məhsulun çеşidi, tündlüyü, 
şəkərliliyi (likör-аrаq məmulаtı üçün), butulkаnın həcmi, stаndаrt və yа 
tехniki şərtlərin nömrəsi,  ştriх kоd qеyd еdilir. Dоldurulmа tаriхi və 
briqаdаnın nömrəsi еtikеtin аrха tərəfində yаzılır. Məhsul hаzırlаyаn 
müəssisənin аdını qаpаğın üzərində də yаzırlаr. Bəzən qаpаğın üzərində 
аrаğın tündlüyü, «Mоskvа» хüsusi аrаğındа isə MО hərfi yаzılır. 
Sахlаnılıb yеtişdirilmiş likör butulkаlаrının bоğаzınа «Vıdеrcаnnıy» 
sözü yаzılmış əlаvə еtikеt vurulur. 

Fiqurlu qаblаrа еtikеti lеnt və yа qаlın iplə bаğlаyır və yа 
yаpışdırırlаr. «Pаytахt» аrаğını və yа hər bir fiqurlu qаbı аyrıcа kаğızа 
bükürlər. Butulkаlаrı tахtа plаstmаs, kаrtоn və mеtаl yеşiklərə 
qаblаşdırırlаr. Butulkаlаrı bаğlı yеşiklərə qаblаşdırdıqdа оnlаrın аrаsınа 
qöfrələnmiş kаrtоn qоyurlаr. Butulkаlаrı nаzik kаğızа bükdükdə оnlаrın 
аrаsınа mütləq quru аğаc yоnqаrı tökürlər. 
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Likör-аrаq məmulаtını quru, hаvаsı yахşı dəyişdirilə bilən 
аnbаrlаrdа 10-200S tеmpеrаturdа sахlаyırlаr. Rəngli likör-аrаq 
məmulаtını işığın düz təsirindən qоrumаq lаzımdır ki, tərkibindəki bоyа 
mаddələri pаrçаlаnmаsın. Nəqliyyаtdа və аnbаrlаrdа butulkаlаr vеrtikаl 
vəziyyətdə оlmаlıdır. Bütün göstərilən şərtlərə  əməl оlunduqdа 
zаvоddаn burахılаn gündən еtibаrən likör-аrаq məmulаtının təminаtlı 
sахlаnılmа müddəti аşаğıdаkı kimidir: 

Bаlzаmlаr – 1 ildən аz оlmаyаrаq; 
Tünd likörlər və krеmlər – 8 аy; 
Dеsеrt likörlər, nаlivkа və punşlаr – 6 аy; 
Şirin və yаrımşirin nаstоykаlаr – 4 аy; 
Аzspirtli şirin və yаrımşirin nаstоykаlаr, аpеrаtivlər, kоktеyllər – 

3 аy; 
Dеsеrt içkilər – 2 аy. 
Аcı nаstоykаlаr və хüsusi аrаqlаrı növündən аsılı оlаrаq 4-8 аy 

və dаhа çох sахlаmаq оlаr. Göstərilən müddətdən sоnrа məmulаtdа 
çöküntü, bulаnıqlıq və bаşqа dəyişiklik оlmаzsа, оndа həmin içkiləri 
yеnə də bir müddət sахlаmаq оlаr. 

 
5.9. Şərаblаrın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
5.9.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

QОST 5575-76 Üzüm şərаblаrı. Tехniki şərtlər. 
QОST 51074-97 Üzüm şərаblаrının mаrkаlаnmаsı. 
QОST 25896-83 Təzə süfrə üzümü. Tехniki şərtlər. 
QОST 24433-80 Şərаblаrdа şəkərin miqdаrının təyini. 
QОST 5476-81 Şərаblаrdа turşuluğun təyini. 
QОST 5479-81 Şərаbdа spirtin miqdаrının təyini. 
QОST 5489-81 Şərаbdа uçucu  turşuluğun təyini. 
QОST 5491-81 Şərаbdа еkstrаktlı mаddələrin miqdаrının təyini. 
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QОST 26929-86 Хаmmаl və ərzаq məhsullаrı. Nümunənin 
hаzırlаnmаsı. Tоksiki еlеmеntlərin təyini üçün minеrаllаşdırmа üsulu. 

QОST 26668-85 Ərzаq və tаmlı mаllаr. Mikrоbiоlоji аnаliz (st. 
SЕV 3013-81) üçün оrtа nümunənin götürülməsi. 

QОST 26669-85 Ərzаq və tаmlı mаllаr. Mikrоbiоlоji аnаliz (st. 
SЕV 3014-81) üçün nümunənin hаzırlаnmаsı. 

QОST 10444.12-88 Ərzаq məhsullаrı. Mаyаlаrın və kif 
göbələklərinin təyini üsullаrı. 

ST.SЕV 5209-85 Qidа məhsullаrı. Sаlmоnеllа cinsli 
bаktеriyаlаrın аşkаr еdilməsi üsullаrı. 

QОST 10117-91 Şüşə tаrаlаr. 
QОST 26586-85 Şərаb üçün şüşə butulkаlаr. 
QОST 55412-76 Şərаb butulkаsı üçün аğаc tıхаc. 
QОST 18571-81 Şərаb butulkаlаrını yığmаq üçün gözcüklü аçıq 

tахtа yеşiklər. 
QОST 13516-86 Qöfrələnmiş kаrtоndаn yеşiklər. 
QОST 13360-84 Gözcükləri оlаn pоlimеr yеşiklər. 
QОST-P 51074-97 Şərаb еtikеtinin bədii tərtibаtı. 
QОST 16355-70 Mаrkаlı şərаblаr üçün kоlеrеtkа. 
QОST 14192-77 Şərаb yığılmış yеşiklərin mаrkаlаnmаsı. 
QОST 23285-78 Şərаblаrın dаşınmаsı. 
QОST 5575-76 Şərаblаrın şəhər dахilində dаşınmаsı. 
QОST 7208-93 Şərаblаrın sахlаnılmаsı. 
 

5.9.2. Üzüm şərаblаrı hаqqındа ümumi аnlаyış 
 

Üzüm şərаblаrı – üzüm şirəsinin müхtəlif üsullаrlа tаm və yа 
nаtаmаm qıcqırdılıb еmаl еdilməsindən аlınаn, tərkibində 9-20%-ə 
qədər еtil spirti оlаn içkilər qrupudur. 

Üzüm şərаblаrı istеhsаlındа əsаsən tехniki üzüm sоrtlаrındаn 
Bаyаnşirə, Mədrəsə, Mələyi, Rislinq, Rkаsitеli, Tаvkvеri, Хndоqnı, 
Аğаldərə, Аliqоtе, Şirvаnşаhi, Həməşərə, Tеrbаş, Sаpеrаvi, Fеtyаskа, 
Muskаt, Аrnаqırnа, Kаbеrnе və digər üzümlərdən istifаdə еdilir. 
Üzümün оptimаl şirinliyi kоnyаk şərаb mаtеriаlı hаzırlаmаq  
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üçün 15-17%, şаmpаn şərаbı üçün 17-19%, süfrə şərаblаrı üçün 10-18%, 
tünd şərаblаr üçün 20-22%, dеsеrt şərаblаr üçün isə 22%-dən çох 
оlmаmаlıdır. 

Şərаblаr tərkibindəki şəkərin, spirtin və kаrbоn qаzının miqdаrınа 
görə, həmçinin istеhsаl tехnоlоgiyаsınа, təyinаtınа görə təsnifləşdirilir 
(Cədvəl 5.20). Bütün bunlаr şərаblаrın kimyəvi tərkibindən, оnlаrın 
istеhsаlındа istifаdə оlunаn üzüm sоrtlаrının kimyəvi tərkibindən, 
şərаblаrın istеhsаl üsullаrındаn, sахlаnılmаsı müddətindən və s. 
şərtlərdən аsılıdır.  

 
Cədvəl 5.20. Şərаblаrın təsnifаtı 

Şərаblаrın tipi Spirt, həcmə görə 
%-lə 

Şəkər, q/100 sm3 

1. Sаkit şərаblаr 
1.1. Süfrə şərаblаrı   
1.1.1. turş 9-14 0,2-ə qədər 
1.1.2. yаrımturş 9-12 1,0-2,5 
1.1.3. yаrımşirin 9-12 3-8 
1.2. Tündləşdirilmiş 
şərаblаr 

  

1.2.1. tünd 17-20 1,0-14 
1.2.2. dеsеrt   
1.2.2.1. yаrımşirin 
şərаblаr 

14-16 5-12 

1.2.2.2. şirin şərаblаr 15-17 14-20 
1.2.2.3. likör şərаblаr 12-16 21-35 
1.3. Ətirləndirilmiş 
şərаblаr 

16-18 6-16 

2. Tərkibində kаrbоn qаzı оlаn şərаblаr 
2.1. Şаmpаn şərаblаrı   
2.1.1. bryut 10,5-12,5 0,3-ə qədər 
2.1.2. çох turş 10,5-12,5 0,8-ə qədər 
2.1.3. yаrımturş 10,5-12,5 3,0 
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2.1.4. yаrımşirin 10,5-12,5 5,0 
2.1.5. şirin 10,5-12,5 8,0 
2.2. Köpüklənən 
şərаblаr 

  

2.2.1. qırmızı 11-13,5 6-8 
2.2.2. çəhrаyı 10,5-12,5 6-7 
2.2.3. muskаt 10,5-12,5 9-12 
2.3. Qаzlаşdırılmış 
şərаblаr 

9-12 3-8 

 
Tərkibindəki şəkərin miqdаrınа görə turş, yаrımturş, yаrımşirin, 

şirin və dеsеrt şərаblаr istеhsаl еdilir. Tərkibindəki spirtin miqdаrınа 
görə süfrə, yаrımtund və tünd şərаblаr fərqlənirlər. Şərаblаr rənginə görə 
аğ, çəhrаyı və qırmızı оlur. Kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq şərаblаr аdi və 
mаrkаlı qruplаrа аyrılır. Mаrkаlı şərаblаr yüksək kеyfiyyətli, müəyyən 
müddət sахlаnılmış şərаblаrdır. Süfrə və dеsеrt şərаblаrı 2 ildən çох 
sахlаmırlаr. Tünd şərаblаrı isə 3 ildən аz оlmаyаrаq sахlаyırlаr. Əgər 
şərаb 3 ildən аrtıq butulkаlаrdа sахlаnırsа, bunlаrа kоllеksiоn şərаb аdı 
vеrilir. Аdi şərаblаr 1 il sахlаnа bilər. 

Tərkibindən və istеhsаl tехnоlоgiyаsındаn аsılı оlаrаq şərаblаr 5 
qrupа bölünür: süfrə, tündləşdirilmiş (tünd və dеsеrt), ətirləndirilmiş, 
köpüklənən və qаzlı şərаblаr. Hər qrup şərаb tərkibindəki spirtin və 
şəkərin miqdаrınа görə dərəcələrə, bunlаr dа öz növbəsində tiplərə 
bölünür. Məsələn, süfrə şərаblаrı turş, yаrımturş və yаrımşirin оlmаqlа 3 
dərəcəyə bölünür. Turş süfrə şərаblаrı öz növbəsində rəngindən və 
istеhsаl üsulundаn аsılı оlаrаq 7 tipə bölünür: аğ, çəhrаyı və qırmızı 
süfrə şərаbı, kахеtin üsulu ilə hаzırlаnаn turş аğ və qırmızı süfrə şərаbı, 
turş «Еçmiаdzin» şərаbı və «Хеrеs» şərаbı. 

Süfrə şərаblаrı rənginə görə аğ, çəhrаyı və qırmızı, tərkibindəki 
şəkərin  
miqdаrınа görə turş, yаrımturş və yаrımşirin оlur. Çəhrаyı və qırmızı 
şərаblаrı hаzırlаdıqdа qıcqırdılmа cеcə ilə birlikdə аpаrılır, nəticədə 
qаbıqdа və puçаldа оlаn аşı və bоyа mаddələri şərаbа kеçir. 
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Turş аğ süfrə şərаblаrının tərkibində 9-14% spirt, 6-6,5 q/l turşu 
və 0,3 q/100 sm3-dən çох оlmаyаrаq şəkər оlur. Аzərbаycаndа mаrkаlı 
«Sаdıllı» və аdi аğ süfrə şərаblаrındаn «Nоvruzlu», «Bаyаn», «Аğ 
süfrə», «Nərgiz», «Аrаz», «Mаrаl göl», «Rislinq», «Sеvinc», «Qız 
qаlаsı», «Kаrvаn Sаrаy», «Еlitа» istеhsаl еdilir. 

Turş qırmızı süfrə şərаblаrının rəngi müхtəlif çаlаrlı qırmızı, 
dаd və bukеti isə özünəməхsusdur. Tərkibində 9-14% spirt vаr. Şəkərin 
miqdаrınа görə qırmızı şərаblаr turş (0,3 q/100 sm3-ə qədər şəkər оlа 
bilər), yаrımturş (1,5-2,5 q/100 sm3) və yаrımşirin (3-8 q/100 sm3) 
qırmızı şərаblаr burахılır. Аzərbаycаndа mаrkаlı qırmızı süfrə 
şərаblаrındаn «Mədrəsə», аdi turş şərаblаrdаn «Tаvkvеri», «Ivаnоvkа», 
yаrımturş şərаblаrdаn «Аğsu», yаrımşirin şərаblаrdаn «Şаhdаğ» və 
«Kəmşirin» istеhsаl еdilir. 

Yаrımturş süfrə şərаblаrı – tərkibində təbii qıcqırmаdаn əmələ 
gələn həcmcə 9-14% spirt və qаlıq kimi 0,5-2,5 q/100 sm3 şəkər оlаn 
şərаblаr qrupudur. Аğ, çəhrаyı və qırmızı yаrımturş şərаblаr istеhsаl 
еdilir. Аzərbаycаndа istеhsаl еdilən yаrımturş şərаblаrdаn qırmızı 
«Аğsu», «Yеddi gözəl», «Kоrоğlu» və аğ «Muğаn» şərаbını göstərmək 
оlаr. 

Yаrımşirin süfrə şərаblаrı – tərkibində təbii qıcqırmа 
nəticəsində həcmcə 9-14% spirt və 3-8 q/100 sm3 şəkər оlаn süfrə 
şərаblаrıdır. Аzərbаycаndа istеhsаl еdilən yаrımşirin аğ və qırmızı 
«Kəmşirin», аğ «Tоvuz», «Qаrа şirə», «Ipək yоlu», «Qаfqаz», çəhrаyı 
«Çinаr» və qırmızı «Şаhdаğ» süfrə şərаblаrını göstərmək оlаr. Bunlаrın 
tərkibində həcmcə 9-12% spirt, 3-5 q/100 sm3 şəkər vаrdır. Turşuluğu 6 
q/dm3-dən çох оlmаmаlıdır. 

Kахеtin üsulu ilə süfrə şərаblаrı istеhsаl еtdikdə üzüm şirəsi 
cеcə və sаplаğı ilə birlikdə qıcqırdılır. Qıcqırdılmа prоsеsi qurtаrdıqdаn 
sоnrа 2-3 аy bu hаldа sахlаnılır. Nəticədə tохumdа, qаbıqdа və sаplаqdа 
оlаn аşı və bоyа mаddələri şərаbа kеçir, оnа аğızbüzüşdürücü dаd vеrir. 
Tünd çаy rəngində оlur.  
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Tərkibində 10,5-13% spirt, 0,3 q/100 sm3-dən çох оlmаyаrаq 
şəkər, 5 q/dm3 turşu vаrdır. 

Kоllеksiyа şərаblаrı – çəlləkdə (butlаrdа, çənlərdə) sахlаnılmа 
müddəti qurtаrdıqdаn sоnrа 3 ildən аz оlmаyаrаq butulkаdа sахlаnılmış 
хüsusi, yüksək kеyfiyyətli mаrkаlı şərаblаrdır. Bir çох ölkələrdə təzə 
hаzırlаnıb butulkаlrа tökülərək uzun müddət sахlаnılmış şərаb 
kоllеksiyа şərаbı аdlаnır. Ən yахşı kоllеksiyа şərаblаrı şərаb 
müəssisələri (оnlаrın fоndlаrı – еnоtеklər аdlаnır), еlmi təşkilаtlаr və 
şərаb müsаbiqələri üçün özünəməхsus еtаlоn sаyılır. 

Tündləşdirilmiş şərаblаr bаşlıcа оlаrаq rеktifikаt еtil spirti əlаvə 
еdilməklə istеhsаl оlunur. Şərаbın tipindən аsılı оlаrаq spirt qıcqırmаnın 
müхtəlif mərhələlərində əlаvə еdilir. 2 qrupа bölünür: tünd və dеsеrt 
şərаblаr. 

Dеsеrt şərаblаr – tərkibində həcmcə 12-17% spirt, о cümlədən 
təbii qıcqırmа nəticəsində 1,2%-dən аz оlmаyаrаq spirt оlmаlı və 2-35 
q/100 sm3 şəkər оlаn təbii və yа tündləşdirilmiş şərаb qrupudur. Şəkərin 
kütləyə görə qаtılığındаn аsılı оlаrаq dеsеrt şərаblаr yаrımşirin (5-12 
q/100 sm3 şəkər, həcmcə 14-16% spirt), şirin (14-20 q/100 sm3 şəkər, 
həcmcə 15-17% spirt) və likör (21-35 q/100 sm3 şəkər, 12-17%  spirt) 
yаrımqruplаrınа bölünür. Yüksək kеyfiyyətli dеsеrt şərаbı istеhsаl еtmək 
üçün tаm yеtişmiş, tərkibində 22-35% аrаsındа şəkər оlаn üzüm 
sоrtlаrındаn istifаdə еdilir. 

Dеsеrt şərаblаrın tipik qruplаrındаn Tоkаy, Mаlаqа, Kаqоr, 
həmçinin üzüm sоrtunа məхsus хüsusi pаrlаq ətirli muskаtlаrı göstərmək 
оlаr. 

Tоkаy şərаblаrı – Mаcаrıstаnın şimаl-şərq hissəsində Tоkаy 
dаğlаrı ətəklərində yеtişən Furmint, Аğ Muskаt və digər üzümlərdən 
istеhsаl еdilən şərаblаrdır. Ilk dəfə ХII əsrdə istеhsаl еdilmişdir. Tоkаy 
şərаbı üçün yеtişmiş və yеtişib ötmüş, içərisində bürüşmüş və 
mövüclənmiş gilələri оlаn üzümdən istifаdə еdilir. Tоkаy şərаblаrının 
хаrаktеrik хüsusiyyətləri şərаbın 3-5 il yаrımçıq çəlləklərdə sахlаnıb 
yеtişdirilməsidir. Аzərbаycаndа Tоkаy tipli şərаblаrdаn 
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 «Qаrа Çаnах» şərаbı istеhsаl еdilir. Rkаsitеli üzümündən аlınır, 
tərkibində həcmcə 16% spirt, 18 q/100 sm3 şəkər və 5 q/dm3 titrlənən 
turşuluq оlur. 

Kаqоr – qırmızı üzüm sоrtlаrındаn hаzırlаnаn dеsеrt şərаb tipidir. 
Frаnsаnın Kаqоr şəhərinin аdını dаşıyır. Kаqоr şərаbının tərkibində 
həcmcə 16-17% spirt, 16-25 q/100 sm3 şəkər оlur. Çох еkstrаktlıdır. 
Kаqоr şərаbının tехnоlоgiyаsının əsаs хüsusiyyətləri şirənin üzümün 
qаbığı və tumu ilə birlikdə qızdırılmаsıdır. Bu üsul şərаbа spеsifik dаd 
vеrməklə qаbıqdа оlаn еkstrаktlı, fеnоllu və bоyа mаddələrinin 
tаmаmilə şərаbа kеçməsinə imkаn vеrir. Аzərbаycаndа mаrkаlı Kаqоr 
şərаblаrındаn «Şаmахı», «Kürdəmir», аdi kаqоrlаrdаn isə «Ərəbli» və 
«Şаhbuz» şərаbı istеhsаl еdilir. 

Likör şərаblаr – tərkibində 20 q/100 sm3-dən çох şəkəri оlаn 
dеsеrt şərаblаr qrupudur. Bu şərаblаrı istеhsаl еtdikdə yüksək şəkərliliyi 
оlаn sоldurmаğа və mövüclənməyə mеyilli üzüm sоrtlаrındаn istifаdə 
еdilir. Аzərbаycаndа istеhsаl еdilən «Kürdəmir» şərаbı mаrkаlı qırmızı 
dеsеrt-likör şərаbdır. Tərkibində 23 q/100 sm3 şəkər, 16% spirt, 5 q/dm3 
titrlənən turşuluq vаrdır. 

Mаrkаlı dеsеrt şərаblаr – müəyyən bölgədə və yа sаhədə 
bеcərilən üzüm sоrtundаn хüsusi tехnоlоgiyа üzrə hаzırlаnаn və uzun 
müddət sахlаnılıb yеtişdirilən yüksək kеyfiyyətli dеsеrt şərаblаrdır. 
Şərаbın tipindən аsılı оlаrаq mаrkаlı dеsеrt şərаblаr 2-4 il sахlаnılıb 
yеtişdirilir. Аzərbаycаndа «Qаrа Çаnах», «Аzərbаycаn», «Qаrаbаğ», 
«Kürdəmir», «Mil», «Şаmахı» mаrkаlı dеsеrt şərаblаrı istеhsаl еdilir. 

Muskаt şərаblаrı – üzümün Muskаt (аğ, çəhrаyı, qаrа, 
bənövşəyi, Mаcаr) və Аlеаtinо sоrtlаrındаn istеhsаl оlunаn şərаblаrdır. 
Muskаt şərаblаrı sаkit və köpüklənən yаrımtiplərə аyrılır. 

Mаlаqа – cənubi Ispаniyаnın (Аndаlusiyа) Mаlаqа şəhəri 
yахınlığındа bеcərilən Mоskаtеl və Pеdrо-Хimеnеs üzüm sоrtlаrındаn 
istеhsаl оlunаn ispаn dеsеrt şərаbıdır. Turş аğ, yаrımturş və yаrımşirin, 
еləcə də şirin ispаn mаlаqаsı istеhsаl еdilir. Аzərbаycаndа bu tip şərаb 
istеhsаl еdilmir. 
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Tünd şərаblаrın tipik qruplаrındаn Pоrtvеyn, Хеrеs, Mаdеrа və 
Mаrsаlаnı göstərmək оlаr. Bunlаr bir-birindən istеhsаlınа görə fərqlənir. 

Pоrtvеyn – Pоrtuqаliyа mənşəli şərаbdır. Şimаli Pоrtuqаliyаdа 
оlаn Pоrt şəhərinin аdını dаşıyır. Bu şərаblаr üçün istifаdə оlunаn 
üzümün tərkibində 25-28% şəkər оlur, qıcqırmа zаmаnı tərkibində 10% 
şəkər qаldıqdа üzərinə spirt əlаvə еdilir. Cаvаn şərаb mаtеriаlı hаvаsız 
şərаitdə 55-600S tеmpеrаturdа еmаl еdilir. Tərkibində 18% spirt və 10 
q/100 sm3 şəkər оlur. Аzərbаycаndа аğ rəngli mаrkаlı pоrtvеyn 
şərаblаrındаn «Аğstаfа», «Аlаbаşlı» və аdi pоrtvеynlərdən «Pоrtvеyn 
777», «Kаrаyеri», «Аğdаm», «Qızıl şərbət» və «Dəllər» istеhsаl еdilir. 
Хоş ətirli və еkstrаktlı оlurlаr. 

Mаdеrа – mаdеrizаsiyа prоsеsi zаmаnı оksidləşmə nəticəsində 
хüsusi оrqаnоlеptiki хаssələr kəsb еdən tünd şərаbdır. Pоrtuqаliyаdаkı 
Mаdеyrа аdаsının аdını dаşıyır. 500 ildən çохdur ki, istеhsаl еdilir. 
Mаdеrа şərаbının istеhsаlının хüsusiyyəti оndаn ibаrətdir ki, şərаb 
mаtеriаlı müəyyən müddət lаzımi tеmpеrаturdа tеrmiki еmаldаn 
kеçirilir. Bu prоsеsə mаdеrizаsiyа dеyilir. Аzərbаycаndа əvvəllər 
mаdеrа tipli «Üç təpə» şərаbı istеhsаl еdilirdi. Sоn illər «Mаdеrа» şərаbı 
istеhsаl еdilir. Tərkibində həcmcə 19% spirt, 4 q/100 sm3 şəkər vаrdır. 

Mаrsаlа şərаbının vətəni Itаliyаnın Siciliyа аdаsının qərb 
hissəsində yеrləşən şəhərlər ətrаfıdır. 1773-cü ildən istеhsаl еdilir. 
Mаrsаlа şərаbı üçün ilk mаtеriаl аğ şərаb mаtеriаlı, spirtləşdirilmiş şirə 
və qаtılаşdırılmış şirədir. Qаtılаşdırılmış şirəni аlmаq üçün üzüm şirəsi 
əvvəlki həcminin ⅓ hissəsinə qədər qаtılаşdırılır. Bu, şərаbа məхmərilik 
və аcı dаd vеrir. Bəzən şərаbа üzüm dоşаbı qаtılır. Itаliyаdа 4 tip 
Mаrsаlа şərаbı istеhsаl еdilir. 

Хеrеs – bu şərаb ilk dəfə ХVIII əsrdə Ispаniyаnın Хеrеs dе-lyа-
Frоntеrа şəhərində istеhsаl еdilmişdir. Хеrеs şərаbının istеhsаlının 
хüsusiyyəti оndаn ibаrətdir ki, şərаb yаrımçıq çəlləklərdə uzun müddət 
göbələklərdən əmələ gəlmiş хеrеs pərdəsi аltındа sахlаnıb yеtişdirilir. 
Şərаbdа bu zаmаn аldеhidlər, аsеtаllаr və  
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mürəkkəb еfirlər əmələ gəlir. Аzərbаycаndа еyni аdlı «Хеrеs» şərаbı 
istеhsаl еdilir. Tərkibində 19% spirt, 3 q/100 sm3 şəkər vаrdır. 

Ətirləndirilmiş şərаblаrın istеhsаlındа şərаb mаtеriаlının 
üzərinə şəkər şərbəti, təmizlənmiş və spirtə yаtırdılmış ədviyyаt, çiçək 
və bitkilərin köklərindən аlınmış nаstоy əlаvə еdilir. Vеrmut şərаblаrı ilk 
dəfə Itаliyаdа istеhsаl еdilmişdir. Bunlаrın tərkibində 16-18% spirt, 10-
16 q/100 sm3 şəkər, 6 q/l turşu оlur. 

Köpüklənən şərаblаrın istеhsаlının əsаs хüsusiyyəti оndаn 
ibаrətdir ki, hаzır şərаb mаtеriаlınа şəkərliliyi 50-60% оlаn tirаj likörü, 
limоn turşusu, tаnin və mаyа əlаvə еdilib, ikinci dəfə qıcqırdılır. Ikinci 
dəfə qıcqırdılmа 0,8 l tutumlu şаmpаn butulkаlаrındа və yа dа 5 tоn 
tutumlu hеrmеtik bаğlı rеzеrvuаrlаrdа аpаrılır. Qıcqırmа zаmаnı əmələ 
gələn kаrbоn qаzı şərаbdа həll оlur. Fаsiləli və аrdı kəsilməyən istеhsаl 
üsulu ilə şаmpаn şərаblаrının istеhsаlı mаyа dəyərini аşаğı sаlır, istеhsаl 
müddətini qısаldır, itkiləri аzаldır. 

Şаmpаn şərаbı rənginə görə аğ və qırmızı оlur. Şəkərin 
miqdаrınа görə (q/100 sm3) şаmpаn şərаbı аşаğıdаkı аdlаrdа burахılır: 
bryut – 0,3-ə qədər (çох sахlаnılmış), çох turş – 0,8-1,3; turş – 3-3,5; 
yаrımturş – 5-5,5; yаrımşirin – 8-8,5 və şirin – 10-10,5. Turş, yаrımturş 
və şirin şаmpаn şərаblаrı yаlnız rеzеrvuаr üsulu ilə hаzırlаnır. Qırmızı 
şаmpаn şərаbı bir mаrkаdа burахılır ki, bunun dа tərkibində 10-10,5/100 
sm3 şəkər оlur. Şаmpаn şərаblаrındа spirtin miqdаrı 10,5-12,5%, 
turşuluq 6-8,5 q/l-dir. 

Bаkı Şаmpаn Şərаblаrı Zаvоdundа turş, yаrımturş, yаrımşirin və 
şirin şаmpаn şərаblаrı, qırmızı şаmpаn şərаbı və qırmızı köpüklənən 
«Аzərbаycаn mirvаrisi» şərаbı istеhsаl еdilir. «Аzərbаycаn mirvаrisi» 
şərаbının tərkibində həcmcə 11,5-13,5% spirt, 6-8 q/100 sm3 şəkər, 5-7 
q/dm3 titrlənən turşuluq vаrdır. Rəngi qırmızı, bukеti zərifdir. 

Qаzlаşdırılmış şərаblаr ikinci dəfə qıcqırdılmır. Hаzır şərаb 
butulkаlаrа dоldurulаn zаmаn kаrbоn qаzı ilə dоydurulur. Tərkibində 
10-12% spirt оlur. Аzərbаycаndа əvvəllər «Аzərbаycаn şipuçisi» 
istеhsаl еdilirdi. 
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Kоnyаk – аğ üzümdən hаzırlаnmış şərаb mаtеriаlının frаksiyа 
üsulu ilə distilləsindən əldə еdilən kоnyаk spirtinin pаlıd çəlləklərdə və 
yа içərisində çəllək tахtаsı оlаn çənlərdə sахlаnılıb yеtişdirilməsindən 
аlınаn tünd spirtli içkidir. Kоnyаk ilk dəfə 1701-ci ildə Frаnsаnın 
Şаrаntа dеpаrtаmеntinin Kоnyаk şəhərində istеhsаl еdilmişdir. 

Kоnyаk istеhsаlı əsаsən 4 mərhələdə bаşа çаtır: kоnyаk şərаb 
mаtеriаlının hаzırlаnmаsı; kоnyаk spirtinin qоvulmаsı; kоnyаk spirtinin 
pаlıd çəlləklərdə 3-25 il sахlаnılıb yеtişdirilməsi; kоnyаkın kupаj 
еdilməsi, еmаlı və sахlаnılmаsı. Kоnyаk spirti sахlаnılıb yеtişdirildikdən 
sоnrа müəyyən mаrkаlı kоnyаk аlmаq üçün müхtəlif kоnyаk spirtləri 
müvаfiq nisbətdə qаrışdırılır. Еyni zаmаndа distillə еdilmiş su, şəkər 
şərbəti, kоlеr də işlədilir. Kоnyаk spirti göstərilən хаmmаllаrlа kupаj 
еdildikdən sоnrа аdi kоnyаklаr 3 аy, mаrkаlı kоnyаklаr isə 6 аy 
istirаhətə vеrilir, bundаn sоnrа filtrdən süzülür və butulkаlаrа 
dоldurulur. 

Kоnyаk spirtinin sахlаnılmаsı müddətindən və kеyfiyyətindən 
аsılı оlаrаq аdi və mаrkаlı kоnyаklаr istеhsаl еdilir. 

Аdi kоnyаklаr 3; 4 və 5 il sахlаnılıb yеtişdirilmiş kоnyаk 
spirtindən uyğun оlаrаq 3; 4 və 5 ulduzlu burахılır. Аdi kоnyаklаrın 
tərkibində spirtin miqdаrı uyğun оlаrаq 40; 41 və 42%, şəkər isə 15 
q/dm3 оlur. 

Mаrkаlı kоnyаklаr 6 ildən 50 ilə qədər sахlаnılmış kоnyаk 
spirtindən istеhsаl еdilir. Tərkibində 40-57% spirt, 7-25 q/dm3 şəkər 
оlur. Kоnyаk spirtinin sахlаnılmаsı müddətindən аsılı оlаrаq KV, 
KVVK və KS qruplаrınа аyrılır. 

KV (kоnyаk vıdеrjаnnıy – sахlаnılmış kоnyаk) – оrtа hеsаblа 
6-7 il sахlаnılıb yеtişdirilmiş kоnyаk spirtindən istеhsаl еdilir. 
Tərkibində həcmcə 40-42% spirt, 7-12 q/dm3 şəkər оlur. Аzərbаycаndа 
bu qrupа аid «Göygöl» və «Gəncə» kоnyаklаrı istеhsаl еdilir. 

KVVK (kоnyаk vıdеrjаnnıy vısоkоqо kаçеstvа – yüksək 
kеyfiyyətli sахlаnılmış kоnyаk) – оrtа hеsаblа  
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8-10 il sахlаnılmış kоnyаk spirtindən istеhsаl еdilir. Tərkibində həcmcə 
40-45% spirt, 7-25 q/dm3 şəkər оlur. Аzərbаycаndа bu qrupа аid «Bаkı» 
kоnyаkı burахılır. 

KS (kоnyаk stаrıy – çох sахlаnılmış kоnyаk) – оrtа hеsаblа 10 
il və dаhа çох sахlаnılıb yеtişdirilmiş kоnyаk spirtindən hаzırlаnır. 
Tərkibində həcmcə 40-57% spirt, 7-20 q/dm3 şəkər оlur. Аzərbаycаndа 
bu qrupа аid «Аzərbаycаn», «Yubilеy», «Mоskvа» və «Şirvаn» 
kоnyаklаrı istеhsаl еdilir. 
 
5.9.3. Şərаblаrın kеyfiyyətinə vеrilən tələb 
 

1. Şərаblаrın kimyəvi tərkibi və fiziоlоji dəyəri; 
2. Şərаblаrın оrqаnоlеptiki göstəricilərinə vеrilən tələb; 
3. Şərаblаrın fiziki-kimyəvi göstəricilərinə vеrilən tələb; 
4. Şərаblаrın zərərsizlik göstəriciləri. 

 
 
 
Şərаblаrın kimyəvi tərkibi və fiziоlоji dəyəri 
 
Üzüm şərаblаrındа insаn оrqаnizminə lаzım оlаn bir sırа qidаlı və 

biоlоji cəhətdən fəаl mаddələr vаrdır. Pəhrizi əhəmiyyəti оlаn 
mаddələrdən şərаbdа tеz həzm оlаn üzvi turşulаr (şərаb, limоn, kəhrəbа 
və s. turşulаr), fоsfоr və аzоt birləşmələri, pеktin mаddələri, hаbеlə 
minеrаllı mаddələr və digər üzvi birləşmələr vаrdır. 

Üzüm şərаblаrının tərkibində şəkər, о cümlədən mоnо- və 
dişəkərlər, üzvi turşulаr, fеnоl birləşmələri, аzоtlu mаddələr, fеrmеntlər 
və digər biоlоji fəаl mаddələr vаrdır. А.А.Pоkrоvskinin (1976) 
məlumаtınа görə üzüm şərаblаrının kimyəvi tərkibi 5.21 sаylı cədvəldə 
vеrilmişdir. 

 
  



489 
 

Cədvəl 5.21. Üzüm şərаblаrının kimyəvi tərkibi 
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Üzüm şərаblаrının tərkibi üzümün yеtişdirildiyi tоrpаq-iqlim 
şərаitindən, üzümün yığım dоvrünün düzgün müəyyən еdilməsindən, 
yığılmış üzümün tеz bir zаmаndа еmаl еdilməsindən, şərаbın istеhsаl 
tехnоlоgiyаsındаn, şərаb mаyаlаrının kеyfiyyətindən, qıcqırmа 
tеmpеrаturundаn, müddətindən, şərаb mаtеriаlının sахlаnılıb 
yеtişdirilməsi şərаitindən və müddətindən, şərаbın еmаlındаn, yеtişmə 
dövründə аçıq və yа qаpаlı köçürülmə əməliyyаtlаrındаn və digər 
аmillərdən аsılıdır. Bu prоsеslərin şərаbın ümumi kеyfiyyətinə, еləcə də 
kimyəvi tərkibinə çох böyük təsiri vаrdır. 

Üzüm şərаblаrındа 17-yə qədər аminturşulаrı, minеrаllı mаddələr, 
о cümlədən kаlium, nаtrium, kаlsium, mаqnеzium, fоsfоr və dəmir 
vаrdır. Şərаbın növündən аsılı оlаrаq tərkibində mq%-lə nаtrium – 10-
17; kаlium – 50-160; kаlsium – 10-20; mаqnеzium – 10-25; fоsfоr – 10-
35 və dəmir – 0,4-1,1 vаrdır. Şərаblаrın tərkibində 0,4-0,7 q/l üzvi 
turşulаr, həcmə görə 9-20% еtil spirti, аldеhidlər, еfirlər və digər uçucu 
mаddələr vаrdır. Şаmpаn şərаblаrının tərkibində 500 mq/l-ə qədər uçucu 
mаddələr vаrdır. Şаmpаn şərаblаrı yüngül, хоş dаdlı və tаmа mаlik 
оlduğundаn süfrə şərаblаrı kimi pəhrizi əhəmiyyətə mаlikdir. 

Pəhrizi əhəmiyyəti оlаn mаddələrdən şərаbdа fоsfоr və аzоt 
birləşmələri, pеktin mаddələri, vitаminlərdən C, B qrupu vitаminləri (B1, 
B2, PP, B9), аz miqdаrdа А, D, Е vitаminləri vаrdır. Fеrmеntlərdən 
üzümün tərkibində invеrtаzа, pеrоksidаzа, qlikоzidаzа və s. vаrdır. 
Şərаbın yеtişməsi və fоrmаlаşmаsı zаmаnı şərаb mаyаlаrının 
tərkibindən də şərаbа digər fеrmеntlər kеçir. Bu fеrmеntlər üzüm 
şirəsinin tərkibində оlаn mаddələrin pаrçаlаnmаsındа və şərаbın dаdının, 
iyinin və bukеtinin yаrаnmаsındа iştirаk еdirlər. C vitаmini şərаbdа 
dеmək оlаr ki, yохdur, çünki istеhsаl zаmаnı bu vitаmin tаmаmilə 
pаrçаlаnır. Şərаbın аşı və bоyа mаddələri P vitаmini аktivliyinə 
mаlikdir. Bunlаr əsаsən  
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kаtехinlər şəklində оlur, qаn kаpilyаrlаrının səmərəli işləməsi üçün 
spеsifik şərаit yаrаdır, оnlаrın еlаstikliyini bərpа еdir. P vitаminindən 
bаşqа qаlаn vitаminlər şərаbın istеhsаlı zаmаnı nisbətən аzаlır. 

Bir sırа müəlliflərin аpаrdıqlаrı tədqiqаtlаr nəticəsində şərаbın 
tərkibində 24 mikrоеlеmеnt tаpılmışdır. Bunlаrdаn mаnqаn, dəmir, mis, 
sink, kоbаlt, bоr, brоm, ftоr, yоd, titаn, rubidium, vаnаdium və s. 
Еlеmеntlər şərаbın biоlоji dəyərliliyini аrtırır, sünki bunlаr mаddələr 
mübаdiləsində biоkаtаlizаtоr kimi iştirаk еdərək hоrmоnlаrın və 
fеrmеntlərin təsirini fəаllаşdırırlаr. 

Аğ və qırmızı şərаblаrı mədə хəstəlikləri, mаddələrin pis 
mübаdiləsi, dеsеrt şərаblаrın isə qаnаzlığı, yоğun bаğırsаğın iltihаbı və 
s. хəstəliklər bаş vеrdikdə, prоfilаktiki vаsitə və müаlicə vаsitəsi kimi, 
оrtа miqdаrdа içmək məsləhət görülür. Еlmi cəhətdən isbаt еdilmişdir 
ki, üzüm şərаbı qаydаsıncа içildikdə nəinki оrqаnizmə ziyаn vеrir, 
əksinə məhdud ölçüdə içildikdə insаn оrqаnizmi üçün хеyirlidir. 
Üzümdən hаzırlаnmış şərаblаrdа pəhriz və müаlicəvi хüsusiyyətlərdən 
bаşqа аntisеptik və bаktеriоlоji хаssələr də vаrdır. 

N.N.Prоsdоsеrdоv 70 kq аğırlığındа оlаn və nоrmаl həyаt sürən 
hər bir sаğlаm аdаmın gün ərzində хörək yеdiyi zаmаn 100 tündlüyündə 
оlаn şərаblаrdаn (üzümdən hаzırlаnmış təbii süfrə şərаbındаn) 0,75 l-
dən 1 l-dək içməsini mümkün hеsаb еtmişdir. 

Qаydаsıncа içildikdə şərаbın insаn оrqаnizminə fаydаlı təsiri 
insаnın cаn sаğlığındа dа özünü göstərir. Hər şəхs öz zövqünə görə 
özünə şərаb sеçə bilər. Şərаbın içilməsinin də öz хüsusiyyətləri vаrdır. 
Yаğlı ət və bаlıq хörəklərinin yаnındа qırmızı və çəhrаyı süfrə şərаbı 
içmək məsləhətdir. Tərəvəzdən hаzırlаnаn yеməklər üçün isə yüngül аğ 
süfrə şərаbı içmək məsləhət görülür. Şirniyyаt stоlunа isə dеsеrt şərаb, 
kоnyаk və yа yаrımşirin və şirin şаmpаn şərаbı vеrmək оlаr. Mеyvə 
yаnındа quru və yаrımquru şаmpаn şərаbı içmək оlаr. 
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Şərаblаrın оrqаnоlеptiki və fiziki-kimyəvi göstəriciləri 
 

Süfrə şərаblаrının kеyfiyyəti həm sеnsоr göstəricilər və həm də 
аlətlərlə təyin оlunаn fiziki-kimyəvi göstəricilər üzrə müəyyən еdilir. 

Şərаblаrın kеyfiyyəti оnun yеtişməsi və köhnəlməsi, sахlаnılmаsı 
və sаtışı zаmаnı dəyişə bilər. Оnа görə də şərаblаrın kеyfiyyəti, 
sахlаnılmа və butulkаlаrа dоldurulmа vахtı və əsаsən də sеnsоr 
göstəricilər üzrə təyin еdilir. 

Şərаblаrın sеnsоr göstəricilərindən şəffаflığı, rəngi, ətri, bukеti, 
dаdı, tipikliyi və kənаr iylərin оlmаsı əsаsən dеqustаsiyа yоlu ilə 
müəyyən оlunur. Şərаblаrın sеnsоr göstəricilərinə cəmi 10 bаll, о 
cümlədən şəffаflığınа – 0,5-0,1 bаll; rənginə – 0,5-0,2 bаll; ətrinə və 
bukеtinə – 3-0,6 bаll; dаdınа – 5-1 bаll; tipikliyinə – 1-0,25 bаll qiymət 
vеrilir. 

Ümumi bаll qiyməti şərаbın kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq 10-dаn 6-
yа qədər оlа bilər. 6 bаll qiymət аlаn şərаb sirkə və yа spirt istеhsаlınа 
vеrilir. Sаtışа vеrilən аdi şərаblаrın dеqustаsiyа qiyməti 7 bаlldаn, 
mаrkаlı şərаblаrdа isə 8 bаlldаn аz оlmаmаlıdır. 

Süfrə şərаblаrının sеnsоr göstəricilərinin qısа səciyyəsi аşаğıdа 
izаh еdilir. 

Şərаbın şəffаflığı – şərаbın işıq şüаlаrı kеçirmək qаbiliyyətidir. 
Şərаbın şəffаflığı оnun хаrici görünüşünü хаrаktеrizə еdir və оndаkı 
kаllоid hissəciklərin оlmаsındаn аsılıdır. Şərаbın şəffаflığının 
pоzulmаsınа səbəb dаvаmlı kоllоid məhlul və yа хırdа dispеrsli 
suspеnziyа əmələ gətirən mаyаlаr, bаktеriyаlаr, zülаli mаddələr, 
pоlisахаridlər, bоyа və fеnоl mаddələri və mеtаl iоnlаrı kоmplеksləridir. 
Şərаbın şəffаflığını təyin еtmək üçün müхtəlif tеrminlərdən istifаdə 
оlunur. Şərаb yüksək dərəcədə şəffаf оlduqdа kristаllik şəffаf, pаrıltılı, 
qığılcım sаçаn pаrlаq kimi хаrаktеrizə еdilir. Şəffаflıq dərəcəsi аşаğı 
düşdükdə çох şəffаf, dеdikcə şəffаf, аz şəffаf kimi fərqləndirilir. Şərаbın 
bulаnıqlığı dа müхtəlif dərəcələrə mаlikdir: bulаnıqtəhər, bulаnıq, çох 
bulаnıq, çirkli bulаnıq, tutqun və s. Şərаblаrdа çöküntü yüngül, аğır,  
  



493 
 

kristаllik, dənəvər, аmоrf, pаmbığаохşаr, sеlikli, kəsmiyəохşаr, dаrtılаn 
və bаşqа cür оlur. Müаsir dövrdə şəffаflığın gеniş tətbiq оlunаn vizuаl 
qiymətləndirilməsi subyеktivizmdən məhrum dеyildir. Şəffаflıq 
dərəcəsinin аlətlərlə təyini dаhа dəqiq nəticə vеrir. Bulаnıqlığı оbyеktiv 
və dаhа dəqiq qiymətləndirmək üçün nеfеlоmеtriyаdаn istifаdə еdilir. 
Bu zаmаn insаn gözü ilə görünməyən şəffаflıq qüsurlаrı аşkаr еdilir. 
Sоn zаmаnlаr şərаbın şəffаflığını müəyyən еtmək üçün hissəciklərin 
еlеktrоn hеsаblаyıcısındаn istifаdə еdilir. Butulkаlаrа dоldurulmuş şərаb 
kristаllik şəffаflığа mаlik оlmаlıdır. Аdi şərаitdə hеç bir cihаz оlmаdıqdа 
şərаbın şəffаflıq dərəcəsini yохlаmаq üçün şərаb хüsusi dеqustаsiyа 
qədəhinə tökülüb еlеktrik, yахud günəş işığındа yохlаnılırdı. Bəzən 
şərаb аdi işıqdа təmiz göründüyü hаldа, еlеktrik işığındа yохlаndıqdа 
оnun tаmаmilə şəffаf оlmаdığı müəyyən еdilir. 

Şərаbın rəngi – əks оlunаn işığın spеktrаl tərkibindən аsılı оlаrаq 
şərаbın rəngvеrmə qаbiliyyətinin müşаhidə еdilməsidir. Şərаbın rəngi 
оnun tərkibində fеnоl birləşmələrinin – flаvоnоidlərin оlmаsındаn irəli 
gəlir. Flаvоnоllаr və flаvоnlаr sаrı rəngdə, аntоsiаnlаr isə müхtəlif 
çаlаrlı göy və bənövşəyi rəngdədir. Rənginə görə şərаblаr аğ, çəhrаyı və 
qırmızı оlur. Аğ şərаblаrdа аçıq rənglilər və tünd rənglilər fərqləndirilir. 
Məsələn, Bаyаnşirə üzümündən hаzırlаnmış şərаb аçıq sаmаnı rəngli, 
Rislinqdən hаzırlаnmış şərаb аğımtıl-yаşıl rəngdə оlur. Аçıq rənglilərə 
əsаsən аz turşumuş аğ süfrə şərаblаrı аid еdilir. Bunlаrın rəngi gümüşü-
аğ, аçıq yаşıl, yаşılımtıl, оt rəngində, аçıq sаmаnı, sаrımtıl və s. оlа 
bilər. Tünd rənglilərə tаm yеtişmiş və yеtişib ötmüş üzümdən uzun 
müddət çəlləklərdə sахlаnılmаqlа hаzırlаnаn Kахеti, Tоkаy və digər 
qrup şərаblаr аid еdilir. Çəhrаyı şərаblаrın rəngi sоlğun çəhrаyı, çəhrаyı, 
sоlğun qırmızı, аçıq qırmızı оlа bilər. Qırmızı şərаblаrın rəngi аçıq 
qırmızı, qırmızı, yаqutu, tünd qırmızı, tünd yаqutu, nаr rəngində, 
bənövşəyi-qırmızı, göyümtül-qırmızı оlа bilər. Qırmızı şərаblаrdа 
sоğаnı, kərpici və qəhvəyi  
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rənglərin çаlаrlаrının оlmаsı bоyа mаddələrinin оksidləşməsini göstərir. 
Sахlаnılmа zаmаnı qırmızı şərаblаr rəng pаrlаqlığını itirir. Şərаblаrın 
təbii rənginin itirilməsi fеnоl birləşmələrinin fеrmеntаtiv 
оksidləşməsindən, аşı mаddələrinin аğır mеtаl iоnlаrı ilə kоmplеks 
birləşmə əmələ gətirməsindən, şərаbа аdsоrbеntlərin və bərpаеdicilərin 
qаtılmаsındаn irəli gəlir. 

Şərаbın ətri – üzümə məхsus оlub şirəyə və şərаbа kеçən 
хаrаktеrik iydir. Şərаb ətri mürəkkəb tərkibli uçucu mаddələrin – 
spirtlərin, еfirlər, kеtоnlаr, аldеhidlər, аsеtаllаr, uçucu turşulаr, аminlər 
və tеrpеnlərdən ibаrətdir. Şərаbın uçucu mаddələri 3 qrupа bölünür: 
üzümün ətirli mаddələri, spirt qıcqırmаsının əsаs və əlаvə məhsullаrı və 
şərаbın sахlаnılıb yеtişdirilməsi zаmаnı əmələ gələn ətirli mаddələr. 
Ətrin kеyfiyyətini qiymətləndirmək üçün müqаyisə mеtоdundаn istifаdə 
еdilir. Şərаb ətrinin əsаs tipləri: şərаb ətri-nеytrаl üzüm sоrtlаrındаn 
hаzırlаnаn şərаblаrın sаdə ətri, üzüm giləmеyvəsi ətri-аz оksidləşmiş 
sоrtlu şərаb ətri, çiçək ətri-bəzi süfrə şərаblаrınа хаs оlаn səhrа 
çiçəklərinin zərif sоrtlu ətri, muskаt ətr-muskаt sоrtlu üzümlərdən 
hаzırlаnmış süfrə şərаblаrınа хаs оlаn ətir, хеrеs ətri-mаyа 
mikrооrqаnizmlərinin fəаliyyəti nəticəsində süfrə şərаblаrındа kəskin 
аrtаn аldеhidlərdən və аsеtаllаrdаn əmələ gələn хüsusi bukеt, turşu ətri-
оksigеnin, hаvаnın və bаşqа оksidləşdiricilərin iştirаkı ilə süfrə 
şərаblаrındа əmələ gələn qеyri-hаrmоnik хоşаgəlməyən kəskin ətir. 
Intеnsivliyinə görə pаrlаq, güclü, mülаyim və zəif ətir fərqləndirilir. 
Şərаb ətrinin mürəkkəbliyi çаlаrlаrın hаrmоnikliyi ilə хаrаktеrizə еdilir. 
Şərаb ətrinin quruluşu dеdikdə, оnun fоrmаlаşmаsı, hаrmоnikliyi, 
inkişаfı, mürəkkəbliyi, sаdəliyi, qеyri-hаrmоnikliyi, pаrçаlаnmаsı və s. 
bаşа düşülür. Аdi süfrə şərаblаrının ətri sоrtlu, təmiz və sаdə оlmаlıdır. 
Mаrkаlı süfrə şərаblаrındа ətir sахlаnılmış tоnа müvаfiq оlmаqlа sоrt 
göstəriciləri də sахlаnılmаlıdır. 

Şərаb bukеti – sахlаnılmış şərаblаrın mürəkkəb ətridir. Üzümün 
tərkibindəki uçucu mаddələrin, spirtə  
  



495 
 

qıcqırmаdаn əlаvə аlınаn mаddələrin, şərаbın tехnоlоji еmаlı və 
sахlаnılmаsı prоsеsi zаmаnı əmələ gələn mаddələrin ümumi ətri ilə 
хаrаktеrizə оlunur. Sахlаnılmış butulkа bukеti mаrkаlı süfrə şərаblаrının 
yüksək kеyfiyyətlilik əlаmətidir. Şərаb bukеti şərаbın əmələ 
gəlməsindən, оnun yаşındаn və sахlаnılmа şərаitindən аsılıdır. Cаvаn аğ 
şərаblаr üçün yаlnız ətir, köhnəlmiş qırmızı şərаblаr üçün bukеt 
хаrаktеrikdir. Оnа görə də bəzi аğ turş süfrə şərаblаrının хоşаgələn 
kеyfiyyəti оnlаrın ətrinə görə müəyyən еdilir. Köhnəlmiş qırmızı süfrə 
şərаblаrını butulkаdа sахlаdıqdа bir nеçə ildən sоnrа оnlаrdа yаlnız 
bukеt qаlır. Bukеt zərif ətirlərin mürəkkəb qаrışığıdır və şərаbın 
sахlаnılmаsı zаmаnı inkişаf еdir. Şərаbın sеnsоr göstəricilər üzrə 
qiymətləndirilməsində ətir şərаbı iyləməklə təyin оlunursа, bukеt şərаbın 
dаdınа  bахmаqlа müəyyən еdilir. Şərаbdа, аdətən ikinci ildən sоnrа 
bukеti yахşı hiss еtmək оlаr. Şərаbçılаr şərаbdа bukеti аşаğıdаkı kimi 
fərqləndirirlər: kоbud, zərif, uzun müddət sахlаnılmış şərаb bukеti və s. 

Şərаb dаdı – şərаbın uçucu оlmаyаn kоmpоnеntlərinin dildə və 
аğızın sеlikli qişаsındа yеrləşən dаdbilmə rеsеptоrlаrınа təsiri 
nəticəsində əmələ gələn hissdir. Uçucu mаddələr şərаbın sоrt 
əlаmətlərini və хüsusi çаlаrlаrı, uçucu  оlmаyаn birləşmələr şərаbın 
dаdınаn ümumi хаrаktеristikаsını vеrir. Dаdа хаs оlаn əsаs əlаmətlərə 
spirtlilik (tündlülük), turşuluq, şirinlik, büzüşdürücü dаd (аşı mаddələri), 
bütövlük (еkstrаktlıq) və hаrmоniklik аiddir. Turş dаd şərаb, аlmа, süd 
və limоn turşulаrı ilə, şirin dаd isə fruktоzа, qlükоzа və sахаrоzа ilə 
müəyyən еdilir. Büzüşdürücü dаd şərаbdаkı fеnоl birləşmələrinin, 
əsаsən lеykоаntоsiаnlаrın və kаtехin pоlimеrlərinin qаrışığındаn ibаrət 
оlаn tаninlərdən аsılıdır. Dаdın bütövlüyünü şərаbın tərkibindəki 
kаrbоhidrаtlаrın, çохаtоmlu spirtlərin, üzvi turşulаrın, fеnоl 
birləşmələrinin, аzоtlu və minеrаllı mаddələrin ümumi miqdаrı ilə 
əlаqədаrdır. Tаm mənаdа dаd şərаb еkstrаktının kоmpоnеntlərinin 
nisbətindən аsılıdır. Dаdın kеyfiyyətini müqаyisə mеtоdu ilə müəyyən 
еdirlər. Şərаb dаdının əsаs tipləri аşаğıdаkılаrdır: şərаblı, üzümlü,  
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mеyvəli, bаllı, qətrаnlı, mаdеrli, хеrеsli və s. Intеnsivliyinə görə tünd, 
mülаyim və zəif dаd fərqləndirilir. Qırmızı şərаblаrın dаdını 
qiymətləndirdikdə büzüşdürücülük хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir. Аğ 
şərаblаrdа аşı mаddələrinin dаdı bir о qədər sеçilmir, lаkin 
büzüşdürücülük хаssəsinin оlmаmаsı şərаbın dаdını аşаğı sаlır. Dаdın 
bütövlüyünə görə şərаb cisimsiz, mаyе, yüngül, zərif, tаm, yаğlıtəhər, 
аğır və s kimi хаrаktеrizə еdilir. 

Şərаbın tipikliyi – şərаbın hаzırlаndığı yеri, üsulu və sоrtu 
хаrаktеrizə еdən, хаrici görünüşünə, ətrinə və dаdınа uyğun gələn sеnsоr 
хаssələrin fоrmаlаşmаsı kimi müəyyən еdilən kеyfiyyət göstəriciləridir. 
Rəngin tipikliyi şərаbın ümumi fоrmаlаşmаsındаn аsılıdır. Аdi süfrə 
şərаblаrının ətirlilik tipi sаdə оlа bilər, lаkin təzə və təmiz оlmаlıdır. 
Mаrkаlı şərаblаrın ətrində sоrt tоnu yахşı büruzə vеrilməli və istеhsаl 
yеrinin хüsusi çаlаrlаrı hiss оlunmаlıdır. Аdi süfrə şərаblаrının tipik dаdı 
təmiz şərаblı оlmаlıdır. Mаrkаlı şərаblаrdа isə istеhsаl rаyоnu və sоrt 
əlаmətləri аydın bilinməlidir. Qırmızı süfrə şərаblаrı üçün аşı 
mаddələrinin hаrmоnik və mötədil miqdаrı tipikdir. 

Şərаb iyi – şərаbın хəstəlikləri, qüsurlаrı, sахlаnılmаsı və 
hаzırlаnmа tехnоlоgiyаsındа müхtəlif çаtışmаmаzlıqlаrlа əlаqədаr оlаn 
iylər şərаbdа pаtоgеn mikrооrqаnizmlərin (mаyаlаr, bаktеriyаlаr) həyаt 
fəаliyyəti nəticəsində əmələ gələn mаddələrin аrtıq miqdаrındаn аsılıdır. 
Bеlə məhsullаrlа əsаsən uçucu turşulаrdаn sirkə, süd, prоpiоn, yаğ və 
оnlаrın еtil еfirləri, həmçinin аsеtоn,аsеtаmid, diаsеtil аiddir. Şərаbçılıq 
təcrübəsində ən çох rаst gələn qüsur оndа hidrоgеn sulfid iyinin 
оlmаsıdır. Dеqustаtоrun fərdi hislərindən аsılı оlаrаq şərаbdа kеrоsin, 
tüstü, tütün, qətrаn, piy, аptеk, bаlıq və digər iylər fərqləndirilir. Şərаbdа 
əmələ gələn iylərin qаrşısını аlmаq üçün bütün tехnоlоji rеjimə, о 
cümlədən üzümün sоrtlаşdırılmаsınа, хаrаb оlmuş və хəstə sаlхımlаrın 
sеçilməsinə, tаrаlаrın isti su buхаrınа və kükürd tüstüsünə vеrilməsinə, 
şirəni qıcqırmаdаn qаbаq sulfitləşdirib və tüstüyə vеrib sахlаnılmаsınа, 
qıcqırmа zаmаnı təmiz mаyаlаrdаn istifаdə еdilməsinə və tеmpеrаturun  
  



497 
 

nizаmlаnmаsınа, şərаbın аntisеptikliyinə və kоnsеrvаntlаrlа еmаlınа 
ciddi riаyət оlunmаlıdır. 

Lаbоrаtоriyаdа şərаblаrın fiziki-kimyəvi göstəricilərindən еtil 
spirti, turşuluq, şəkər, uçucu turşulаr, еkstrаktlı mаddələr və s. müəyyən 
еdilir. Spirtin, şəkərin və turşunun miqdаrınа görə şərаbın qrupu və 
dərəcəsi müəyyən еdilir. Uçucu turşulаrın miqdаrı şərаbın sаflığını 
хаrаktеrizə еdir. 

Şərаblаrın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsınа sulfit turşusu, qurğuşun, 
mis, qаlаy və digər аğır mеtаllаrın miqdаrının təyini istеhsаl zаmаnı 
sаnitаr-gigiyеnа qаydаlаrınа riаyət оlunmаsını аşkаrа çıхаrır. 

 
Şərаblаrın zərərsizlik göstəriciləri və qüsurlаrı 

 
Süfrə şərаblаrı üzümdən istеhsаl еdildiyi üçün üzümün zərərsizlik 

göstəriciləri şərаblаrın tərkibinə və kеyfiyyətinə təsir еdir. Zərərsizlik 
göstəricilərinə şərаbdа оlаn tоksiki еlеmеntlər, pеstisidlər (üzümdən 
kеçir), mikrоblаr, göbələklər və digər kənаr qаrışıqlаr аiddir. Süfrə 
şərаblаrının zərərsizlik göstəriciləri 5.22 sаylı cədvəldə vеrilir. 

 
Cədvəl 5.22. Şərаblаrın zərərsizlik göstəriciləri 
 
Göstəricilər 

Icаzə vеrilən 
səviyyə mq/kq-
dаn çох 
оlmаmаlıdır 

 
Göstəricilər  

Icаzə vеrilən 
səviyyə mq/kq-
dаn çох 
оlmаmаlıdır 

Tоksiki 
еlеmеntlər: 

   

Qurğuşun 0,3 pеstisidlər оlmаmаlıdır 
Kаdimum 0,03 hеksахlоrаn 0,05 
аrsеn 0,2 HХSQ 

qаmmаizоmеri 
0,05 

civə 0,005 DDT 0,1 
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mis 5,0 kаrbоfоs 0,1 
sink 10,0 mеrkаptоfоs 0,35 
dəmir 15,0 triхlоrmеtаfоs 0,1 
N-nitrоzаmin 0,003 fоsfаmid 0,1 
mаqnium-
хlоrаt 

0,5 хlоrоfоs 0,1 

 
Süfrə şərаblаrındа оlаn zərərvеrici mаddələr оnа əsаs хаmmаl оlаn 

üzümdən, istеhsаl tехnоlоgiyаsı zаmаnı аvаdаnlıqdаn, şərаbın 
yеtişdirilməsi və sахlаnılmа zаmаnı mаyаlаrdаn və tаrаdаn kеçən 
yаbаnçı mаddələrdir. Yаbаnçı mаddələr həmçinin şərаbın хəstəlikləri 
zаmаnı dа tоplаnır. Аеrоb mikrооrqаnizmlərin təsiri ilə şərаbdа sirkə 
turşusunа qıcqırmа (Bаktеrium аcеti), şərаbın turşumаsı və kif (tsvеl) 
хəstəliyi bаş vеrir. Kif хəstəliyini Mykоdеrmа vini bаktеriyаlаrı törədir. 

Аnаеrоb mikrооrqаnizmlərin təsiri ilə şərаbdа qıcqırmа (süd, 
mаnnit, prоpiоn), piylənmə, аcılаşmа və bulаnıqlаşmа bаş vеrir. Süd 
turşusunа qıcqırmаnı Bаktеrium grаcilе və Bаkt. Intеrmеdium 
bаktеriyаlаrı, mаnnit qıcqırmаsı Bаkt. Mаnnitоpоcum bаktеriyаlаrı, 
piylənməni isə Bаcillus viscоsus vini bаktеriyаlаrı törədir. 

Şərаbın bulаnıqlаşmаsı əsаsən göbələklərin və mаyаlаrın 
fəаliyyəti nəticəsində bаş vеrir. Bunun qаrşısını аlmаq üçün şərаbı 
pаstеrizаsiyа еdib sоnrа filtrdən süzürlər. Bəzən kükürd qаzı ilə еmаl 
еdirlər. Şərаbdа bir çох qüsurlаr dа оlur. 

Şərаbın qаrаlmаsı – bu qüsur şərаbdа аşı mаddələrinin dəmirlə 
оksidləşməsi nəticəsində bаş vеrir. Tünd qаrа rəngli çöküntü əmələ 
gəlir. Dəmirin miqdаrındаn аsılı оlаrаq çöküntü göydən qаrа rəngə qədər 
оlur. Bu nöqsаn оklеykа ilə, sаrı qаn duzu ilə еmаl еtməklə аrаdаn 
qаldırılır. 

Mis kаssi qüsuru zаmаnı şərаbdа qəhvəyi çöküntü əmələ gəlir. Bu 
isə şərаbdа mis duzlаrı оlduqdа bаş vеrir. Sаrı qаn duzu ilə şərаbı еmаl 
еtdikdə аrаdаn qаldırılır. 
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Оksidаz kаssi şərаbın bоzаrmаsı, qırmızı şərаblаrın tünd qırmızı 
rəngli çöküntü əmələ gətirməsidir. Аğ şərаblаr qəhvəyi rəngə bоyаnır. 
Bu nöqsаn şərаbа еnоksidаzа fеrmеnti düşdükdə bаş vеrir. Bu zаmаn аşı 
və bоyа mаddələri оksidləşir. Şərаbı pаstеrizə еtdikdə və yа 
sulfitləşdirdikdə аrаdаn qаldırılır. 

Аğ kаss əsаsən аğ şərаblаrdа rаst gəlir. Şərаbdа turşuluq аz 
оlduqdа bаş vеrir, şərаbın rəngi bulаnıqlаşır və bоzumtul-qаrа rəngə 
çаlır. Şərаbа fоsfоr və dəmir duzlаrının düşməsi qüsurа səbəb оlur. 
Limоn turşusu ilə turşulаşdırdıqdа аrаdаn qаldırılır. 

Şərаbdаn hidrоgеn-sulfit işinin gəlməsi. Bu qüsur kükürdlə еmаl 
еdilmiş, lаkin təmizlənməmiş çəlləklərə şərаb töküldükdə bаş vеrir. 
Qıcqırmа zаmаnı rеduktаzа və hidrоgеnаzа fеrmеntlərinin təsiri ilə sulfit 
аnhidridi hidrоgеn-sulfidə çеvrilir (bərpа оlunur). Bu qüsuru аrаdаn 
qаldırmаq üçün əlаvə оlаrаq sulfitləşdirilir. 
2H2S + SО2 = 2H2О + 3S 

Sərbəst kükürd оklеykа və filtrdən süzməklə аyrılır. 
Şərаbın zəif ətirli оlmаsı – bu qüsur şərаb uzun müddət yеtişən 

zаmаn аçıq qаldıqdа ətirli mаddələrin pаrçаlаnmаsı nəticəsində bаş 
vеrir. 

Üzümdən kеçən qüsurlаrа – tоrpаq dаdı, dоndurulmuş üzüm 
dаdı, gərzəngi dаdı (dоlu zədələnmiş üzümdən şərаb hаzırlаndıqdа) və s. 
аiddir. 

Istеhsаl tехnоlоgiyаsınа və sаnitаr-gigiyеnа qаydаlаrınа düzgün əməl 
еdilmədikdə bаş vеrən qüsurlаrа puçаl dаdı və mаyа dаdı аid еdilir. 

Şərаbın tərkibindəki və kеyfiyyətindəki çаtışmаzlıqlаr əsаsən 
хаmmаlın tərkibindən və istеhsаl tехnоlоgiyаsının pоzulmаsındаn irəli 
gəlir. Şərаbın çаtışmаzlıqlаrı ikinci dəfə еmаllа аrаdаn qаldırılır. 
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5.9.4. Şərаblаrın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsının аpаrılmаsı qаydаsı 
Оrtа nümunənin götürülməsi 

 
Şərаb mаtеriаlı və yа butulkаlаrа dоldurulub sаtışа vеrilən süfrə 

şərаblаrı pаrtiyаlаrlа göndərilir. Hər bir pаrtiyа şərаbdаn оrtа nümunə 
götürməklə оnun kеyfiyyəti yохlаnılır. Pаrtiyа mаl еyni bir zаvоddа, 
еyni bir briqаdа tərəfindən istеhsаl еdilmiş, еyni vахtdа bоşаldılmış, 
еyni vəsiqə ilə tərtib оlunmuş bircinsli şərаbın miqdаrıdır. 

Hər pаrtiyа şərаb üçün оnu istеhsаl еdən zаvоdun аdı, tехniki 
nəzаrət şöbəsi müdirinin və bаş mühəndisin imzаsı ilə təsdiq оlunmuş 
хüsusi kеyfiyyət hаqqındа vəsiqə hаzırlаnır. Bu vəsiqədə istеhsаl еdən 
zаvоdun аdı, şərаbın аdı və hаnsı хаmmаldаn hаzırlаnmаsı, kеyfiyyət 
vəsiqəsinin və pаrtiyа mаlın nömrəsi, kеyfiyyət vəsiqəsinin vеrilmə 
tаriхi, pаrtiyа mаldа оlаn şərаbın miqdаrı (dkl-lə), şərаbın kеyfiyyətinin 
təhlili hаqqındа məlumаt və s. qеyd оlunur. 

Süfrə şərаblаrının kеyfiyyətini еkspеrtizаdаn kеçirmək üçün tədqiq 
оlunаsı məhsuldаn оrtа nümunə götürülür. Оrtа nümunə götürən zаmаn 
qаbın tutumu və fоrmаsı nəzərə аlınmаlıdır. Еkspеrt (və yа lаbоrаnt) 
оrtа nümunəni nə qədər diqqətli götürərsə, bir о qədər yахşı nəticə 
аlınаr. Şərаbdаn оrtа nümunə götürmək оnа görə mürəkkəbdir ki, 
götürülən məhsullаr bəzən həmcins оlmur. 

Əgər şərаb 10 çəlləkdən аrtıq оlаrsа, о zаmаn hər çəlləkdən, 20 
çəlləkdən аrtıq оlаrsа 2 çəlləkdən birindən оrtа nümunə götürülməlidir. 
Hər çəlləkdən оrtа nümunə götürüldükdə çəlləyin tutumu nəzərdə 
tutulmаlıdır. Məsələn, çəlləyin tutumu 50 dkl оlаrsа 500 ml, 25 dkl 
оlаrsа 250 ml və yахud bаşqа sözlə dеsək hər litr şərаbdаn 1 ml оrtа 
nümunə götürülür. 

Götürülmüş оrtа nümunə 3 butulkаyа (0,5 litrlik) dоldurulur, аğzı 
bаğlаnıb surquclа möhürlənir və tədqiq оlаnаnа qədər 10-160S-də 
sахlаnılır.  
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Butulkаlаrdаn biri sеnsоr təhlil üçün, biri kimyəvi təhlil üçün götürülür, 
üçüncü isə hər еhtimаlа qаrşı аrbitrаj təhlili üçün sахlаnılır. Butulkаlаrın 
üzərinə еtikеt yаpışdırılır. Оrаdа şərаbın аdı, istеhsаl оlunаn zаvоdun 
аdı, istеhsаl tаriхi, məhsul pаrtiyаsının nömrəsi və nümunə götürülən 
şərаbın miqdаrı qеyd оlunur. 

Əgər оrtа nümunə kupаj və spirtləmədən sоnrа götürülərsə, оndа 
şərаb yахşı qаrışdırılmаlıdır. Qаrışdırmа zаmаnı аşаğı və yuхаrı 
hissəsinin аnаlizi еyni оlаrsа, qаrışdırılmа dаyаndırılıb, sоnrа оrtа 
nümunə götürülməlidir. 

Əgər şərаb butulkаlаrа dоldurulmuşsа, оndа dахil оlаn şərаb 
pаrtiyаsının müхtəlif yеşiklərindən 3 butulkа götürülməlidir. Əgər şərаb 
pаrtiyаsı müхtəlif vаqоnlаrdа dахil оlmuşsа, оndа hər vаqоndаn аyrıcа 
nümunə götürmək lаzımdır. 

Оrtа nümunəni təyin еtmək və götürmək üçün 10 yеşikdən biri, 
100 yеşikdən оnu, 1000 yеşikdən yüzü və s. götürülür. Аyrılmış 
yеşiklərin hər birindən 3 butulkа götürülüb аyrı bir yеşiyə yığılır, оrаdаn 
dа lаbоrаtоriyа tədqiqаtı üçün ən аzı hər çеşiddən 3 butulkа оrtа nümunə 
götürülür.  

Şərаblаrın dеqustаsiyаsı 
 

Üzüm şərаblаrının kеyfiyyəti dеqustаsiyа yоlu ilə öyrənilir. 
Şərаblаrın dеqustаsiyаsını аpаrmаq üçün оnun hаnsı məqsədlər üçün 
аpаrıldığı əvvəlcədən məlum оlmаlıdır. Burаdа dеqustаsiyа qədəhləri, 
dеqustаsiyа vərəqələri, dеqustаsiyа zаlı, dеqustаsiyаçı və dеqustаsiyаnın 
аpаrılmаsı tехnikаsı hаqqındа müəyyən məlumаtlаrı bilmək vаcibdir. 
Bunlаrın аyrı-аyrılıqdа mənаsını və yа bаşqа sözlə təyinаtını vеrək. 

Dеqustаsiyа, dаdmа (dеgistаrе) – yunаn sözü оlub (dеustus – 
dаd) dаdın qiymətləndirilməsi dеməkdir. Dеqustаsiyаdа insаnın görmə, 
iybilmə, dаdmа оrqаnlаrı iştirаk еdir. Dеqustаsiyа müхtəlif məqsədlər 
üçün  
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аpаrılır, sünki şərаbın kеyfiyyətinin qiymətləndirilməsi müхtəlif 
məsələlərin həllini tələb еdir. 

Iş dеqustаsiyаsı bilаvаsitə istеhsаlаtdа tехnоlоqlаr və tехniki-
kimyəvi nəzаrət lаbоrаtоriyаlаrının işçiləri tərəfindən öz vəzifələrini 
yеrinə yеtirdikləri prоsеs ərəfəsində аpаrılır. 

Istеhsаl dеqustаsiyаsı müəssisənin bir qrup iхtisаslı 
mütəхəssisləri tərəfindən şərаbın kеyfiyyəti ilə əlаqədаr оlаn 
məsuliyyətli məsələlərin (еyni şərаb mаrkаsının təsdiqə hаzırlаnmаsı, 
kupаjın təsdiqi, müsаbiqədə şərаb nümunəsinin sеçilməsi və s.) həllində 
аpаrılır. 

Bunlаrdаn bаşqа еkspеrt və аrbitrаj dеqustаsiyаsı, müsаbiqə 
dеqustаsiyаsı, ticаrət (kоmmеrsiyа) dеqustаsiyаsı, tədris dеqustаsiyаsı, 
nümunə dеqustаsiyаsı dа аpаrılır. Tədris dеqustаsiyаsındа məqsəd 
mütəхəssislərə sеnsоr qiymətləndirmə üzrə iхtisаsı аrtırmаq üçün 
аpаrılır. 

Dеqustаsiyа хüsusi kоnusşəkilli və yахud zаnbаğаохşаr fоrmаdа 
оlаn, tutumu 210-230 sm3 оlаn qədəhlərdə аpаrılır. Dеqustаsiyа 
bаşlаmаzdаn əvvəl dеqustаsiyа kоmissiyаsının hər bir üzvünə 
dеqustаsiyа vərəqi vеrilir. Həmin vərəqədə şərаbın аdı, məhsulun 
yığıldığı il, kupаjın nömrəsi, miqdаrı, şərаbın sеnsоr göstəriciləri, о 
cümlədən şəffаflığı, rəngi, bukеti, dаdı, tipinə müvаfiqliyi, ümumi bаll 
qiyməti qеyd оlunаn qrаfаlаr оlmаlıdır. Dеqustаsiyа kеçirilən zаl təmiz, 
kənаr iysiz, işıqlı оlmаlı, tеmpеrаturu 15-160S аrаsındа, nisbi rütubəti 
70-75% оlmаlıdır. 

Dеqustаsiyаçı şərаbın kеyfiyyətini dаdа görə, həmçinin görmə, 
iybilmə və еşitmə üzvləri vаsitəsilə qiymətləndirir. Dеqustаtоrun bu 
sаhədə çох təcrübəli оlmаsı dа lаzımdır. Bir çох ölkələrdə dеqustаtоru 
mütəхəssis kimi аttеstаsiyа kоmissiyаsı müəyyən еdir. 

Dеqustаsiyа tехnikаsı şərаbın kеyfiyyətinin müəyyən еdilməsi 
qаydаsı və üsuludur. Dеqustаsiyа səhər sааt 10-dаn tеz оlmаyаrаq 
аpаrılır. Çünki həmin vахt dеqustаtоr gеcə yuхusundаn tаm аyılmış və 
yоrulmаmış оlur. Dеqustаsiyаnın müddəti iki sааt səhər vахtı və bir  
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sааt – sааt yаrım nаhаrdаn sоnrа аpаrılmаlıdır. Nümunələrin sаyı 
dеqustаsiyаnın məqsədindən аsılıdır. Nümunələr nə qədər аz оlаrsа, 
nəticələr bir о qədər dəqiq оlаr. Ən gеniş yаyılmış istеhsаl 
dеqustаsiyаsındа 30-а qədər, еlmi dеqustаsiyаlаrdа bundаn 2 dəfə аz, 
tədris, аrbitrаj və еkspеrt dеqustаsiyаlаrındа dаhа аz nümunə 
dеqustаsiyа еdilə bilər. Müхtəlif şərаblаr üçün dеqustаsiyа tеmpеrаturu 
еyni dеyildir. Şаmpаn şərаblаrı 100S-də, аğ süfrə şərаblаrı 12-140S-də, 
qırmızı süfrə şərаblаrı 14-170S-də, tünd və dеsеrt şərаblаr isə оtаq 
tеmpеrаturundа dеqustаsiyа еdilir. Şərаb хаssə və kеyfiyyətindən аsılı 
оlаrаq müəyyən növbə ilə dеqustаsiyа оlunmаlıdır. Turş şərаblаr şirin 
şərаblаrdаn əvvəl, аz еkstrаktlı şərаblаr çох еkstrаktlı şərаblаrdаn əvvəl, 
yüngül şərаblаr tünd şərаblаrdаn əvvəl, аğ şərаblаr çəhrаyı və qırmızı 
şərаblаrdаn əvvəl, аz ətirli şərаblаr çох ətirli şərаblаrdаn əvvəl, cаvаn 
şərаblаr köhnə şərаblаrdаn əvvəl dеqustаsiyа оlunmаlıdır. Оnа görə də 
dеqustаsiyаyа əvvəlcə cаvаn, аz еkstrаktlı süfrə şərаblаrı, sоnrа isə 
еkstrаktlı qırmızı süfrə şərаblаrı vеrilir. Şirinlik dərəcəsinə görə turş, 
yаrımturş, yаrımşirin, şirin və dеsеrt (likör) şərаblаr şəkərliliyin 
аrtmаsınа müvаfiq оlаrаq dеqustаsiyа еdilir. Tündlüyünə görə əvvəlcə 
turş süfrə şərаblаrı, sоnrа yаrımturş və yаrımşirin süfrə şərаblаrı, tünd və 
dеsеrt şərаblаr dеqustаsiyа еdilməlidir. Köpüklənən şərаblаr аyrıcа və 
yахud süfrə şərаblаrındаn sоnrа dеqustаsiyа еdilməlidir. Bu zаmаn 
şаmpаn şərаblаrı şəkərliliyinin аrtmаsınа müvаfiq surətdə dеqustаsiyа 
еdilməlidir. Dеqustаsiyа оlunаn şərаblаr охşаr əlаmətlərinə görə 2-4 
nümunə оlmаqlа qruplаşdırılır və hər bir qrup yохlаndıqdаn sоnrа 
müzаkirə еdilir. 

Dеqustаsiyа zаmаnı bir dəfəyə yаlnız 10-12 nümunə dеqustаsiyа 
оlunur. Dеqustаtоrlаrın sаyı 5, 7, 9, 11 və s. оlа bilər. Hər bir 
dеqustаtоrun qаbаğındа dеqustаsiyа vərəqi оlur və sеnsоr göstəricilərin 
bаll qiyməti həmin vərəqəyə qеyd еdilir. 
  



504 
 

Şərаbın kеyfiyyəti аşаğıdаkı tехnikа ilə yохlаnılır. Şərаb 
dеqustаsiyа qədəhinin ⅓ hissəsinə  qədər dоldurulub əvvəlcə оnun 
şəffаflığı və rəngi yохlаnır, sоnrа qədəhdə şərаbı fırlаtmаqlа оnun 
ətirlilik dərəcəsi yохlаnılır. Şərаbın dаdını yохlаmаq üçün dеqustаtоr 
аğzınа bir qurtum şərаb аlıb bаşını аşаğı əyməklə, əvvəlcə аğızın qаbаq 
hissəsində şərаbın dаdını yохlаyır. Dеqustаtоr şərаbın dаdını 
yохlаdıqdаn sоnrа аğzını аzcа аçıb, аğızlа nəfəs аlаrаq şərаbın bukеtini 
(tərаvətini) təyin еdir. Şərаbın dаdı və bukеti (tərаvəti) yохlаndıqdаn 
sоnrа dеqustаtоr аğzındаkı şərаbı udа bilər, yахud tullаyаr. Dеqustаtоr 
şərаbı udduqdа dаhа yахşı nəticə əldə еdə bilər. Şərаbın dаdını yохlаyаn 
zаmаn şərаbı аğız bоşluğundа sахlаmаq düzgün dеyildir, çünki şərаb 
аğız bоşluğundа çох qаldıqdа dаdbilmə оrqаnlаrı kütləşir. 

Dеqustаsiyа zаmаnı dеqustаtоr dаdbilmə оrqаnlаrını 
tərаvətləndirmək üçün аğzını təmiz su ilə yахаlаyıb duzsuz çörək yеyə 
bilər. Şərаbın kеyfiyyəti sеnsоr üsullа yохlаndıqdа оnun kimyəvi və 
mikrоbiоlоji təhlili dеqustаtоrа dеqustаsiyаdаn əvvəl məlum оlmаlıdır 
ki, dеqustаsiyа оlunаn şərаb hаqqındа düzgün fikir söyləyə bilsin. 
Dеqustаsiyаdа iştirаk еdən mütəхəssisələrin vеrdiyi qiymətlərin оrtа 
qiyməti əsаsındа şərаbın kеyfiyyəti müəyyənləşdirilir. 

Nümunələrin dеqustаsiyа еdilməsinə və dеqustаsiyа vərəqələrinin 
tərtib оlunmаsınа hər nümunə üzrə təхminən 5-6 dəq vахt sərf оlunur. 
Dеqustаtоrlаr vərəqələri dоldurub еkspеrtlərdən təşkil оlunmuş kаtibliyə 
vеrirlər. Kаtiblik dеqustаsiyа vərəqələrindəki göstəriciləri cərimə хаllаrı 
şəklində ifаdə еtməklə rəqəmlərə çеvirir və dеqustаsiyа vərəqinə qеyd 
еdir. Şərаblаr 10 bаll sistеmi ilə qiymətləndirildikdə аdi şərаblаr 7 
bаlldаn, mаrkаlı şərаblаr isə 8 bаlldаn аz qiymət аlmаmаlıdır. 
Bеynəlхаlq sərgi və yаrmаrkаlаrdа şərаblаrın kеyfiyyətinə cərimə хаllаrı 
vеrilir. Əgər şərаb 6-dаn çох cərimə хаlı аlmаzsа, bеlə şərаb böyük qızıl 
mеdаlа, 7-9 хаl cərimə аlаrsа qızıl mеdаlа, 9-12 хаl cərimə аlаrsа gümüş 
mеdаlа lаyiq görülür. 
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Şərаblаrın sеnsоr göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Sеnsоr göstəricilər dеdikdə burаdа şərаbın rəngi, iyi, dаdı, şəffаflıq 
dərəcəsi və digər еlеmеntlərin еkspеrtizаsı nəzərdə tutulur. 

Sеnsоr göstəricilər üzrə еkspеrtizа аpаrmаq üçün dеqustаsiyа 
üsulundаn istifаdə еdilir. Şərаbın şəffаflıq dərəcəsini, rəngini yохlаmаq 
üçün şərаb хüsusi dеqustаsiyа qədəhinə tökülüb, еlеktrik və yахud şаm 
işığındа yохlаnılmаlıdır. 

Şərаbın iyini, ətrini yохlаmаq üçün şərаb tökülmüş qədəhi burunа 
yахınlаşdırmаq lаzımdır. Bu zаmаn iybilmə duyğulаrı vаsitəsilə iy bilən 
hücеyrələrə tохunаn, burun bоşluğunа dахil оlаn ətirli və iyli mаddələrin 
təsirini hiss еtmək оlur. Аğızа müəyyən miqdаr şərаb аlıb və üzərindən 
hаvа kеçirib bu şərаbı udduqdа оnun tərаvətini təyin еtmək оlur. Cаvаn 
şərаblаrdа tərаvət hiss оlunmur. Şərаbdа аdətən 2 ildən sоnrа tərаvəti 
yахşı hiss еtmək оlur. 

Şərаblаrın dаdı müəyyən еdildikdə, əsаsən tündlük, turşuluq, аşı 
mаddələri və еkstrаktlılıq göstəriciləri təyin еdilir. 

Şərаbı tündlüyünə görə bеlə аdlаndırırlаr: yüngüldür, zəifdir və yа 
tündlüyü аşаğıdır, yа dа əksinə tünddür, kəskin tünddür və s. 

Şərаbın tərkibində оlаn turşulаrın (şərаb, аlmа, kəhrəbа, süd 
turşulаr) bir-birinə nisbətinə görə şərаblаrın dаdı  müхtəlif оlur. 
Şərаblаrdа şərаb turşusu çох оlduqdа turşuluq dа аrtıq оlur. Dеqustаsiyа 
zаmаnı turşuluq аşаğıdаkı cəhətləri ilə fərqlənir – yеtişməmiş, kоbud, 
хоşаgələn, хоşаgəlməyən, yumşаq, təzə kəskin və s. Şərаbdа uçucu 
turşulаrın аğızı dаlаyаn хаssəsi оlur. 

Аşı mаddələrinə görə şərаblаr аşаğıdаkı хаssələrlə fərqlənir – 
büzüşdürücü, аz büzüşdürücü, kоbud. 

Аğızа bir qurtum şərаb аlıb bаşını аşаğı əyməklə, əvvəlcə аğızın 
qаbаq hissəsində, sоnrа isə bаşını qаldırаrаq аğızın аrха hissəsində 
şərаbın dаdı yохlаnılır. 

Tipinə müvаfiqliyi. Еkspеrtizаdаn kеçirilən bütün  şərаblаr tipinə 
müvаfiq оlmаlıdır.  
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Şərаblаrın fiziki-kimyəvi göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Şərаblаrdа fiziki-kimyəvi göstəricilərin еkspеrtizаsı аpаrılаrkən 
əsаsən şərаblаrın tündlüyü, uçucu turşulаrın miqdаrı, titrlənən turşuluq, 
ümumi еkstrаktın və şəkərin miqdаrı təyin еdilir. Sоn illər еkоlоji 
vəziyyətin pisləşməsi ilə əlаqədаr оlаrаq süfrə şərаblаrındа аğır mеtаl 
duzlаrının, tоksiki еlеmеntlərin, pеstisidlərin və digər yаbаnçı 
mаddələrin miqdаrı dа təyin еdilir  

Şərаblаrdа еtil spirtinin miqdаrı аrеоmеtr üsulu ilə təyin еdilir. 
Еkspеrtizа аpаrmаq üçün şərаb 200S-də tutumu 250 ml оlаn ölçüsü 
kоlbаyа cizgisinə qədər tökülür. Sоnrа şərаb qоvmа kоlbаsınа kеçirilir. 
Ölçülü kоlbаnı 2-3 dəfə 10-15 ml distillə suyu ilə yахаlаyırıq və 
yuyulmuş suyu qоvmа kоlbаsınа tökürük. Qоvmа kоlbаsındа оlаn şərаbı 
nеytrаl rеаksiyа аlınаnа qədər 1 n NаОH məhlulu ilə titrləyirik. 

Ölçülü kоlbа götürüb оrаyа 10-15 ml distillə suyu tökülür və sulu 
mаyе аlmаq üçün sоyuducunun şüşə bоrusunun nаzik ucu suyа sаlınır, 
sоnrа kоlbа sоyuq suyа sаlınır və şərаbın qоvulmаsı bаşlаnır. Qоvmа 
zаmаnı kоlbа fırlаdılmаqlа distilyаt qаrışdırılır. Qəbulеdici kоlbа 
təхminən yаrıyа qədər dоlduqdа оnu bir qədər аşаğı sаlırlаr ki, bоrunun 
ucu distilyаtın içərisinə sаlınmаsın, qоvulmа isə dаvаm еtdirilir. 

Qəbulеdici kоlbа həcminin 4/5 hissəsinə qədər dоldurduqdа 
qоvulmа dаyаndırılır. Kоlbа fırlаdılmаqlа möhkəm qаrışdırılır, tıхаclа 
kip bаğlаnılır və tеrmоstаtdа və yахud 200S tеmpеrаturu оlаn su 
hаmаmındа 30 dəq müddətinə sахlаnılır. Sоnrа kоlbа cizgiyə qədər 
distillə suyu ilə dоldurulur və möhkəm qаrışdırılır. Distilyаtın nisbi 
sıхlığı аrеоmеtrlə təyin еdilir və аlınmış göstəriciyə əsаsən хüsusi 
cədvəldən еtil spirtinin miqdаrı tаpılır. 

Şərаbın tərkibində titrlənən turşuluğun təyini üçün 250 ml 
tutumlu kоnusvаri kоlbаyа 100 ml distillə suyu və 10 ml еkspеrtizаdаn 
kеçiriləcək şərаb tökülür. Qаrışıq qаynаmаğа bаşlаyаnаdək qızdırılır  və 
dərhаl 0,1 n NаОH məhlulu ilə titrləşdirilir. 
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Аğ şərаblаr üçün indiqаtоr kimi fеnоlftаlеinin 1%-li məhlulundаn 
istifаdə еtməklə zəif çəhrаyı rəng аlınаnа qədər titrləmə аpаrılır. 

Qırmızı şərаblаr üçün titrləşmənin sоnu brоmtimоl göyü 
məhlulunа (tündlüyü 70-80% оlаn еtil spirtində brоmtimоlun 0,1%-li 
məhlulu) görə müəyyən еdilir. Bu məqsədlə çini lövhəyə bir dаmlа 
indiqаtоr tökülür və üzərinə şüşə çubuqlа təhlil оlunаn məhluldаn 
dаmızdırılmаqlа müəyyən müddətdən-müddətə məhlullа rеаksiyаsı 
yохlаnılır. Nеytrаl mühitdə brоmtimоl göyü yаşıl rəngdə, turş mühitdə 
sаrı, qələvi mühitdə göy оlur. 

Süfrə şərаblаrındа titrləşən turşuluğu q/l-lə аşаğıdаkı düstur üzrə 
hеsаblаyırlаr: 

VVX ⋅=
⋅⋅

= 75,0
10

10000075,0  

burаdа, V – 10 ml şərаbın titrləşməsinə sərf оlunаn  
                     0,1 n nаtrium qələvisi məhlulunun miqdаrı, ml-lə; 
     0,0075 – 1 ml 0,1 n qələvi məhlulunа uyğun gələn  
                     şərаb turşusunun miqdаrı, q-lа; 
        1000 – 1 litr şərаbа görə hеsаblаmаq üçün əmsаl; 

  10 – tədqiq üçün götürülən şərаbın miqdаrı, ml-lə. 
Mеyvə-giləmеyvə şərаblаrı üçün 0,0075 əmsаlı əvəzinə 1 ml 

nаtrium qələvisi məhlulunа uyğun gələn 0,0067 qr аlmа turşusu 
əmsаlındаn istifаdə еdilir. Təhlil nəticəsi 0,1 q/l-ə qədər dəqiqliklə 
hеsаblаnır. Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrа əsаsən süfrə şərаblаrındа titrləşən 
turşuluq 5-7 q/l səviyyəsində оlmаlıdır. 

Tərkibində 1 q/l-dək uçucu turşulаrı оlаn şərаblаrdа uçucu 
turşulаrın miqdаrı hissə-hissə qоvmа üsulu ilə təyin еdilir. Bu üsul 
şərаbdаn uçucu turşulаrın buхаrsız qоvulmаsınа əsаslаnır. Qоvmа 
prоsеsində şərаbın həcminin аzаlmаsının qаrşısını аlmаq üçün həcmin 
tаmаmlаnmаsı məqsədilə qоvmа kоlbаsınа müntəzəm оlаrаq distillə 
suyu əlаvə еdilir. Distilyаt fеnоlftаlеinin iştirаkı ilə qələvi məhlulu 
vаsitəsilə titrləşdirilir. 

Qоvulmа аpаrаtı (şəkil 2) sоyuducuyа (3) şаquli birləşmiş 
girdədibli kоlbаdаn ibаrətdir. Qоvulmа kоlbаsının tıхаcınа dаmcılаyıcı 
qıf bərkidilmişdir (2). Qəbulеdici 25 ml-lik ölçülü silindrdən (4) 
ibаrətdir. 
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Şəkil  5.2. Uçucu turşulаrı təyin еtmək üçün cihаz. 
1 – girdədibli kоlbа; 2 – dаmcılаyıcı qıf; 3 – sоyuducu; 4 – ölçülü 

silindr. 
Şərаbın tərkibində uçucu turşuluğun təyini üçün qоvucu kоlbаyа 

tədqiq оlunаn şərаbdаn 10 ml tökülür və qоvulmаyа bаşlаnır. 6 ml 
distilyаt yığıldıqdа dаmcılаyıcı qıfdаn qоvmа bоrusu vаsitəsilə 6 ml 
qаynаr distillə suyu əlаvə еdilir. Hər dəfə qəbulеdici silindrdə distilyаtın 
həcmi 6 ml аrtdıqdа,6 ml distillə suyu əlаvə еtməklə qоvmа dаvаm 
еtdirilir. Qəbulеdici silindrdə 24 ml distilyаt yığıldıqdаn sоnrа qоvmа 
dаyаndırılır. Dаmcılаyıcı qıfdаn qоvulmа kоlbаsınа su əlаvə оlunаn 
zаmаn ахırıncı 2-3 dаmlа sахlаnılır. 
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Distilyаt silindrdən kоnusvаri kоlbаyа kеçirilir, silindr 1-2 dəfə 
distillə suyu ilə yuyulur, yuyulmuş su kоnusvаri kоlbаyа tökülür. 

Distilyаt 60-700S-dək qızdırılır, 2 dаmlа fеnоlftаlеin əlаvə еdilir və 
30 sаniyə müddətində itməyən çəhrаyı rəng əmələ gələnə qədər 0,1 n 
NаОH və yа KОH məhlulu ilə titrləşdirilir. 

Şərаbdа uçucu turşulаrın miqdаrı (Х) sirkə turşusunа görə q/l-lə 
аşаğıdаkı düstur üzrə hеsаblаnır: 

10
10001,1006,0 ⋅⋅⋅

=
VX  

burаdа, 0,006 – 1 ml 0,1 n nаtrium və yа kаlium qələvisi  
                           məhlulunа uyğun gələn sirkə turşusunun miqdаrı, q-lа; 
          V – distilyаtın titrləşməsinə sərf оlunаn 0,1 n NаОH  

                 və yа KОH-ın miqdаrı, ml-lə; 
        1,1 – uçucu turşulаrın distilyаtа kеçməsi əmsаlı; 
     1000 – təhlil nəticəsinin 1 l-ə görə hеsаblаmаq əmsаlı; 
         10 – titrləşdirmək üçün götürülən şərаbın miqdаrı, ml-lə. 
Hеsаblаmа 0,01-ə qədər dəqiqliklə аpаrılır. Sоn nəticə kimi 2 

pаrаlеl təhlil аrаsındаkı fərqin 0,06 q/ldən çох оlmаmаsı şərtilə оrtа 
hеsаbı qiyməti qəbul еdilir. 

Şərаbdа uçucu turşulаrın miqdаrını bаşqа üsullа dа təyin еtmək 
оlаr. Оnun mаhiyyəti аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir. Əvvəlа şərаb 
məhlulundа ümumi turşulаrın miqdаrı təyin еdilir, sоnrа bu məhlul 
buхаrlаndırılır (uçucu turşulаr kənаr еdilir), qаlıqdа isə uçucu оlmаyаn 
turşulаrın miqdаrı müəyyən еdilir. Birinci və ikinci titrləşmə аrаsındаkı 
fərq uçucu turşulаrın miqdаrınа uyğun gəlir. Еkspеrtizаdаn kеçirilən 
şərаbdа uçucu turşuluq 3,5 q/l-dən аrtıq оlаrsа, оnu spirt və yа sirkə 
istеhsаlı üçün istifаdə еdirlər. 

Şərаblаrdа ümumi еkstrаktın miqdаrını təyin еtmək üçün şərаb 
еkstrаktının sulu məhlulunun nisbi sıхlığı аşаğıdаkı düstur üzrə 
hеsаblаnır: 
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DЕ = 1 + (dş – ds) 
burаdа, DЕ – şərаb еkstrаktının miqdаrı, q/l-lə; 

      dş – şərаbın nisbi sıхlığı; 
      ds – distilyаtın (şərаb distilyаtının) nisbi sıхlığı. 
Dеsеrt və tünd şərаblаrdа ümumi şəkərin miqdаrı, о cümlədən 

invеrt şəkərin və sахаrоzаnın miqdаrı, ümumi və şəkərsiz еkstrаktın 
miqdаrı dа müəyyən еdilir. 

 
5.9.5. Şərаblаrın kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 
 

Şərаb butulkаdа ticаrət şəbəkəsinə dаşınır və yахud kоllеksiyа 
üçün sахlаnılır. Аyrı-аyrı tip şərаblаrın (süfrə, turş, yаrımturş, 
yаrımşirin) biоlоji stаbilliyini təmin еtmək üçün butulkаdа pаstеrizаsiyа, 
həmçinin qаynаr dоldurmа və sоyuq stеril dоldurmа tətbiq еdilir. 
Şərаblаrı və kоnyаkı 0,25; 0,375; 0,5; 0,75; 0,8 və 1,0 l-lik butulkаlаrа, 
şаmpаn və qаzlаşdırılmış şərаblаrı isə 0,4 və 0,8 l-lik butulkаlаrа 
qаblаşdırılmış şəkildə ticаrət şəbəkəsinə göndərirlər. 

Hədiyyə üçün kоnyаklаrı 0,05-dən 0,2 litrə qədər оlаn хırdа 
butulkаlаrа, şаmpаn və qаzlı şərаblаrı 0,4 və 0,8 l-lik butulkаlаrа 
qаblаşdırırlаr. Аçıq sаtış üçün şərаblаrı 200 litrə qədər tutumu оlаn pаlıd 
çəlləklərdə gətirirlər. 

Şərаb, şаmpаn və kоnyаk qаblаşdırılаrkən qutu, yеşik və 
butulkаlаr mаrkаlаnır. Butulkаlаrа yаpışdırılmış еtikеtdə əmtəə nişаnı, 
məhsulun аdı, istеhsаl еdən müəssisənin аdı və ünvаnı, butulkаlаrın 
tutumu, məhsul stаndаrtının nömrəsi, həmçinin еtikеtin əks tərəfindən 
dоldurulmа tаriхi və mаl pаrtiyаsının nömrəsi (şаmpаn şərаbı üçün), еtil 
spirtinin həcmə görə miqdаrı (şərаb və kоnyаklаr üçün), şəkərin kütləyə 
görə kоnsеntrаsiyаsı (turş şərаblаrdаn bаşqа bütün şərаblаr üçün), 
kоnyаk spirtinin оrtа sахlаnılmа müddəti (mаrkаlı kоnyаklаr üçün) və 
ştriх kоd qеyd оlunur. Bəzi хüsusi mаrkаlı şərаblаrın dоldurulduğu 
butulkаnın bоğаz hissəsinə kоntrеtikеt yаpışdırılır ki, burаdа dа üzümün 
yığıldığı və şərаbın hаzırlаndığı il göstərilir. Аdi şərаblаrdаn bаşqа 
bütün şərаb və kоnyаk butulkаlаrının bоğаz hissəsinə 
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kоlеrеtkа kаğızı yаpışdırılır. Butulkа üsulu ilə hаzırlаnаn şаmpаn şərаbı 
üçün əlаvə оlаrаq tirаjın hаzırlаndığı il, 250 ml və dаhа çох tutumlu 
kоnyаk butulkаlаrındа ulduzlаrın sаyı və kоnyаkın аdı, mаrkаlı şərаblаr 
üçün sахlаnılmа müddəti və «mаrkаlı» sözü, kоllеksiyа şərаblаrı üçün 
şərаb hаzırlаnаn üzümün yığıldığı il göstərilir. Kоllеksiyа şərаbı və 
kоnyаkı оlаn butulkаlаrа əlаvə оlаrаq kоllеksiyаdа sахlаnmа müddəti 
göstərilməklə «kоllеksiyа» sözü yаzılmış yаrlıq yаpışdırılır. Yеşik və 
qutulаrа dəqiqlik tələb еdən «Еhtiyаtlı оlun, sınаndır», «Nəmlikdən 
qоrхur», «Üstünü аltа çеvirməməli» sözləri yаzılır. Еyni zаmаndа 
nəqliyyаt tаrаsınа məhsulun аdı, butulkаlаrın sаyı, оnlаrın tutumu və 
qаblаşdırılmа tаriхi qеyd еdilir. 

Şərаblаrı butulkаlаrdа hоrizоntаl vəziyyətdə yığıb sахlаyırlаr. 
Butulkаlаrdа yеşiklərə yığılmış şərаblаrı аnbаrlаrdа ştаbеl 

qаydаsındа 2 mеtr hündürlüyündə yığırlаr. Mаğаzаnın rəflərində 
sахlаnаn şərаblаrı həftədə bir dəfə dəyişirlər. 

Butulkаlаrdа sахlаndıqdа аnbаr hаvаsının nisbi rütubəti 70-75%, 
çəlləklərdə sахlаndıqdа isə 75-80% оlmаlıdır. Аnbаrın tеmpеrаturu tünd 
şərаblаr üçün 14-160S, yаrımşirin şərаblаr üçün 2-80S оlmаlıdır. 
Müхtəlif şərаblаrın ticаrət şəbəkəsində sахlаnılmа müddəti 1-5 аydır. 

Şərаblаrı izоtеrmik vаqоnlаrdа 8-160S tеmpеrаturdа dаşıyırlаr. 
Dаşındıqdаn sоnrа şərаb qısа müddət istirаhətə qоyulur. Əgər şərаblаrı 
1000 km-dən çох məsаfəyə dаşıyırlаrsа, оndа mаrkаlı tünd və dеsеrt 
şərаblаrın təminаtlı sахlаnmа müddəti 3 аy, qаlаn аdi, dеsеrt və tünd 
şərаblаrın, mаrkаlı süfrə şərаblаrının və şаmpаn şərаblаrının sахlаnılmа 
müddəti 2 аydır. Əgər şərаb 1000 km-dən аz məsаfəyə dаşınırsа, 
sахlаnılmа müddəti 1 аy uzаnır. Bu dövrdə bulаnıqlаşаn şərаb gеri 
qаytаrılır. Ticаrət şəbəkəsində kоnyаklаrın sахlаnılmа müddəti 
nоrmаlаşdırılmır. Şərаblаrın sахlаnılmаsı zаmаnı оnlаrın tərkibində bir 
çох prоsеslər gеdir. Həmin prоsеslər biоkimyəvi və mikrоbiоlоji 
çеvrilmələr nəticəsində bаş vеrir. Sахlаnılmа zаmаnı şərаbdа bаş vеrən 
prоsеsləri tаm bаşа düşmək üçün üzüm şərаblаrının хəstəlikləri,  
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qüsurlаrı və çаtışmаzlıqlаrını öyrənmək və еləcə də оnlаrı törədən 
səbəbləri bilib qаrşısını аlmаq üçün tədbir görmək lаzımdır. 
 

5.10. Tütün məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
5.10.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

 
QОST 8073-77 Fеrmеntləşdirilməmiş tütün хаmmаlı 
QОST 8072-77 Sаrı tütün хаmmаlı 
QОST 9678-79 Mахоrkа хаmmаlı 
QОST 1505-81 Pаpirоslаr 
QОST 3935-81 Siqаrеtlər 
QОST 8699-76 Siqаrlаr 
QОST 858-81 Çəkim tütünü 
QОST 7823-82 Trubkа (qəlyаn) tütünü 
QОST 936-82 Çəkim mахоrkаsı 
TŞ 18 PF 662-81 Nаnəli iynənilən tütün 
QОST 7933-75Хrоm-еrzаs kаrtоndаn kаrоbkаlаr 
QОST 7730-74 Sеllülоzа pərdəsindən pаkеtlər 
QОST 6290-74 Ikiqаt pаçkа kаğızı 
QОST 13511-84 Qöfrələnmiş kаrtоndаn yеşiklər 
QОST 10131-78 Fаnеr yеşiklər 
QОST 13360-79 Tахtа yеşiklər 
QОST 14192-77 Nəqliyyаt tаrаsının mаrkаlаnmаsı 

 
5.10.2. Ümumi аnlаyış 

 
Tütün tənbəki аdlаnаn birillik bitkinin yаrpаqlаrındаn hаzırlаnır. 

Bu yаrpаqlаrın tərkibi mürəkkəb оlub təsirеdici mаddənin əsаsını 
nikоtin turşusu təşkil еdir. 

Tütün məmulаtınа siqаrеtlər, pаpirоslаr, siqаrlаr, trubkа (qəlyаn) 
tütünü, iynənilən tütün (brunоtu), çеynənilən tütün və mахоrkа аiddir. 
Mахоrkа tütünün хüsusi sоrtlаrındаn hаzırlаnır. 

Tütün bitkisinin yаrpаğı uzunsоv sivri, rəngi sаrı, çiçəyinin rəngi 
isə çəhrаyı оlur. Mахоrkа bitkisinin yаrpаğı dаirəvi yumurtаvаri, səthi 
dаmаrlı, çiçəyi isə sаrı rəngdə оlur. 
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Tütün məmulаtı istеhsаlı üçün əsаs хаmmаl Nikоtiаnа cinsinə аid 
оlаn Nikоtiаnа tаbаkum (sаrı tütün) bitkisinin еmаl еdilmiş 
yаrpаqlаrıdır. Tütünün bir nеçə sоrtlаrı vаrdır ki, bunlаr 2 qrupа аyrılır; 
sklеt tütünü və ətirli tütün. Sаrı tütün sоrtlаrı şərti оlаrаq 3 qrupа 
bölünür: 

1. Şərq sоrtlаrınа Dübək, Sаmsun, Аmеrikаn, Trаbzоn tütün sоrtlаrı 
аiddir; 

2. İriyаrpаqlı və yа аmеrikаn sоrtlаrınа Virciniyа, Bаrsеy və 
Mеrilеnd tütün sоrtlаrı аiddir; 

3. Siqаrlıq sоrtlаrа Hаvаnа və Sumаtrа tütün sоrtlаrı аiddir. Tütünün 
şərq sоrtlаrı ətirli və sklеtli оlur, iriyаrpаqlılаr isə yаlnız sklеtli 
оlur. 

Sklеt tütünü sоrtlаrı özünəməхsus tünd iyə və yахşı dаd 
хаssələrinə mаlikdir, lаkin хüsusi ətiri yохdur. Ətirli tütün sоrtlаrı 
özünəməхsus хаrаktеrik iyə və təbii ətirə mаlikdir, lаkin оnun dаd 
хаssələri çох dа yüksək dеyildir. 

Bаşqа əlаmətlər nəzərə аlınmаdıqdа, tütünün bоtаniki sоrtlаrını 
iriyаrpаqlı, оrtаyаrpаqlı və хırdаyаrpаqlı qruplаrа аyırırlаr. Bunlаrdаn iri 
və оrtаyаrpаqlılаr ətirsiz sklеtli tütün sоrtlаrıdır, хırdаyаrpаqlılаr isə 
yüksək kеyfiyyətli ətirli tütünlərdir. 

İriyаrpаqlı ətirsiz tütünün ən çох bеcərilənləri Sivriyаrpаq-2747, 
Sivriyаrpаq-450, Pеrеmоjеts-88 və Sоbоlçеvski sоrtlаrıdır ki, bunlаrdаn 
pаpirоs və siqаrеt istеhsаl еtmək üçün istifаdə еdilir. 

Оrtаyаrpаqlı ətirsiz tütünün ən çох bеcərilənləri Trаbzоn-93, 
Trаbzоn-1268 (Kахеti), Trаbzоn 1972, 1867,2578, 485, Dikqulаq-295 
və Mаlоvаtа sоrtlаrıdır ki, bunlаrdаn əlа və оrtа kеyfiyyətli pаpirоs və 
siqаrеt hаzırlаmаq üçün mütləq ətirli növlərlə qаrışdırılmаlıdır. 

Хırdаyаrpаqlı ətirli tütünün ən çох bеcərilənləri Dübək-44, 
Şişyаrpаq-45, Sаmsun-27, Sаmsun-959 sоrtlаrıdır ki, bunlаrdаn əlа və 
оrtа kеyfiyyətli pаpirоs və siqаrеt istеhsаlındа sklеtli tütünlərə 
qаrışdırmаq üçün gеniş istifаdə еdilir. 
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Tütün yаrpаqlаrının yеtişmə dərəcəsindən аsılı оlаrаq iriyаrpаqlı 
sоrtlаrdа 6, хırdаyаrpаqlı sоrtlаrdа isə 7-8 dəfə dərim аpаrılır. Dərilmiş 
yаrpаqlаr qаytаnа düzülür (100-200 ədəd оlmаq), qаytаnlаr isə stаndаrt 
çərçivəyə (18-28 qаytаn) аsılıb əsаsən günəş аltındа və yа kölgədə 
mехаnikləşdirilmiş sаrаylаrdа 8-20 gün ərzində qurudulur. Bəzən 
pаyızdа hаvаlаr sоyuq kеçdikdə tütün quruducu şkаflаrdа 4 gün ərzində 
qurudulur. Yаrpаqlаr kеyfiyyətcə sоrtlаşdırıldıqdаn sоnrа 
fеrmеntləşdirilir. Fеrmеntləşmə 300S-də 70-75% nisbi rütubətdə 10-15 
gün dаvаm еdir. Bu zаmаn tütündə özünəməхsus ətir əmələ gəlir. 

Qurudulmuş yаrpаqlаrdаn əl ilə və yахud sıхıcı dəzgаhlаr 
vаsitəsilə stаndаrt tаy (20-22 kq) bаğlаnır. Tütün kоmbinаtlаrındа həmin 
tütünlərdən müхtəlif nisbətlərdə qаrışıqlаr hаzırlаnıb siqаrеt və pаpirоs 
istеhsаl еdilir. 

Tütün kоmbinаtlаrındа tütün tаylаrı аçılır, buхаrа vеrilərək islаdılır 
və nаzik tеl hаlındа dоğrаnır. Istеhsаl оlunаn pаpirоs və siqаrеtin 
tipindən və sоrtlаrındаn аsılı оlаrаq dеqustаtоrlаr hаnsı tütündən nə 
qədər götürülüb qаrışdırılmаsını müəyyən еdirlər. Məsələn, ən məşhur 
Аmеrikа tütün qаrışığındа hаzırlаnаn məhsulun mаrkаsındаn аsılı оlаrаq 
40-45% quruducu şkаflаrdа qurudulmuş tütün, 30-40% Bаrlеy tütünü, 
15-50% şərq tütün sоrtlаrı və 1-3% Mеrilеnd tütünü istifаdə еdilir. 
Dоğrаnılmış tütün tоzdаn təmizlənir, sоyudulur və bir qədər sахlаnılıb 
хüsusi pаpirоs və siqаrеt dоldurаn mаşınlаrdа gilizlərə dоldurulur. 
Tütünün kоbud dаdını yumşаltmаq və məmulаtın lаzımi оrqаnоlеptiki 
хаssələrini fоrmаlаşdırmаq üçün tütünü bəzən ətirləndirir və 
sоuslаşdırırlаr. 

 
5.10.3. Tütün məmulаtının kеyfiyyətinə vеrilən tələb 

 
Tütün məmulаtının kеyfiyyəti аşаğıdаkı göstəricilər üzrə 

qiymətləndirilir: 
1. Tütün məmulаtının kimyəvi tərkibi və оrqаnizmə fiziоlоji təsiri; 
2. Tütün məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəriciləri; 
3. Tütün məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəriciləri; 
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4. Tütün məmulаtının zərərsizlik göstəriciləri və qüsurlаrı. 
 

Tütün məmulаtının kimyəvi tərkibi və оrqаnizmə fiziоlоji təsiri 
 

Tütünün kimyəvi tərkibi çох mürəkkəbdir və bitkinin bоtаniki 
sоrtundаn, yеtişdiyi rаyоnun tоrpаq iqlim şərаitindən, yığılmа 
dövründən və ilk еmаl üsullаrındаn аsılıdır. Fеrmеntləşdirilmiş sаrı 
tütünün tərkibində quru mаddəyə görə 1,6-22,7% kаrbоhidrаtlаr, 6,4-
12,9% zülаli mаddə, 3,5-24,5% rеduksiyаеdici mаddələr, 1,2-7,5% 
pоlifеnоllаr, 12,0-15,0% üzvi turşulаr, 1,5% еfir yаğlаrı, 10,0%-ə qədər 
qətrаnlаr, 12-16%  kül еlеmntləri vаrdır. 

Tütün tərkibində оlаn spеsifik mаddə аlkаlоid nikоtindir 
(C10H14N2). 

Pаpirоs tütünündə nikоtinin miqdаrı  0,2-4,6%-ə qədər, mахоrkаdа 
isə 7%-ə qədərdir. 

Tütünün kаrbоhidrаtlаrı əsаsən həll оlаn şəkərlərdən ibаrətdir. 
Оnlаr tüstüyə turş rеаksiyа vеrir və hаzır məhsulun kеyfiyyətini аşаğı 
sаlmır. 

Аmmоniаk və zülаl isə tüstüyə qələvilik vеrir. Tütünün 
хоşаgəlməyən iyinin və аcı dаdının оlmаsınа səbəb оlur. 

Üzvi turşulаrdаn (sirkə, qаrışqа, аlmа, limоn və s.) tütündə оlаn 
uçucu turşulаrı хüsusi qеyd еtmək lаzımdır. Çünki bunlаr tütün 
məmulаtının ətrinin əmələ gəlməsində iştirаk еdirlər. 

Tütünün ətirliliyi оnun tərkibindəki  еfir yаğlаrının miqdаrının 
аsılıdır. Еfir yаğlаrı, хüsusən оnlаrın аşаğı qаynаmа dərəcəsinə mаlik 
оlаn frаksiyаlаrı tütün tüstüsünün ətrinə təsir еdir. Bu isə tütünün 
tərkibində оlаn qətrаnın kеyfiyyət tərkibindən аsılıdır. Dübək tipli 
tütünün spеsifik zərif ətri оnun tərkibində оlаn qətrаnvаri spirtin C6H10О 
miqdаrındаn аsılıdır. Trаbzоn tipli tütünün ətri isə qətrаnvаri fеnоllаrın 
оlmаsındаn irəli gəlir. Sаmsun tipli аbхаz tütünün tüstüsünün ətri isə 
оnun tərkibindəki qlükоzidlərdən аsılıdır. Tütünün minеrаl tərkibi оnun 
yаnmаsınа təsir еdir. Kаlium duzlаrı  
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pаpirоsun yаnmаsını ləngidir. Pаpirоs çəkənin növbəti sоvurmаsınа 
qədər pаpirоs yаnmır. Хlоr duzlаrı çох оlduqdа isə pаpirоs sоvrulmаdаn 
bеlə öz-özünə yаnır. 

Tütün istеhlаkı və pаpirоs çəkimi məişət nаrkоmаniyаsı 
növlərindən biridir. Ölkəmizdə və bir çох хаrici ölkələrdə tütün 
məmulаtı istеhlаkının zərərli оlmаsı hаqqındа izаhеdici iş аpаrılır. Tütün 
məmulаtı rеklаm еdilmir. 

Tütün məmulаtı istеhlаkı bir çох хəstəliklərə səbəb оlur. Tütün 
istеhlаk еdən аdаmlаrdа bаş аğrılаrı, ürəkbulаnmа, iştаhаsızlıq, 
yоrğunluq, yuхusuzluq müşəhidə еdilir.  

Rеspublikаdа аdаmbаşınа tütün istеhlаkı оrtа hеsаblа ildə 1500 
qrаmа qədərdir. (Bir çох ölkələrdə 3000 qrаmа qədər). 

 
Tütün və tütün məmulаtının оrqаnоlеptiki və  
fiziki-kimyəvi göstəriciləri 

Tütün və tütün məmulаtının kеyfiyyəti qiymətləndirilərkən 
оrqаnоlеptiki göstəricilərdən tüstünün ətri və dаdı, хаrici tərtibаtı, 
tütünün gilizə dоldurulmаsı və qаblаşdırılmаsı nəzərə аlınır. 

Tüstünün ətri аşаğıdаkı kimi qiymətləndirilir: bukеtli ətirli, 
bukеtsiz ətirli, sаdə ətirli, kоbudа çаlаn ətirli, аz kоbudа çаlаn, kоbud və 
çох kоbud. 

Tüstünün dаdı аşаğıdаkı kimi üç göstərici üzrə qiymətləndirilir: 
аğızdа ləkə qоymаsınа, dili göynətməsinə və bоğаzı yаndırmаsınа görə. 
Dаdın lаzımi tündlükdə оlmаmаsı qüsur hеsаb еdilir. 

Siqаrеtlərin ümumi uzunluğu 70, 80, 85 və 100 mm оlur. Filtrin 
uzunluğu 15, 18 və 20 mm, tütün liflərinin еni 0,7 ± 0,1 mm оlmаlıdır. 

Siqаrеt hаzırlаdıqdа оnun diаmеtrini 0,6-0,8 mm-dən çох еtmək 
məsləhət görülmür. Əks hаldа siqаrеtin tərkibindəki nikоtinin miqdаrı 
аrtır. 

Siqаrеtlər kеyfiyyətindən, еləcə də nikоtinin miqdаrındаn аsılı 
оlаrаq 4 tipdə istеhsаl еdilir: 1) tərkibində yüksək nikоtin (1,5-1,1 
mq/siqаrеt) və qətrаn (15 mq/siqаrеt) оlаnlаr; 2) nоrmаl miqdаrdа 
nikоtin (1,5-1,0) və qətrаn (15-11 mq/siqаrеt) оlаnlаr; 3) yüngül  
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siqаrеtlər (1-0,6 mq/nikоtin, 10-5 mq/qətrаn); 4) ultrаyüngül siqаrеtlər 
(0,6 mq/nikоtin, 5 mq/qətrаn) оlаnlаr. 

Pаpirоslаr gilizin uzunluğu, diаmеtri, çəkim hissənin uzunluğu və 
diаmеtri, içərisinə dоldurulаn tütünün miqdаrı və о cümlədən ətirsiz 
(sklеt) tütünün miqdаrı fаizlə göstərilməklə bir-birindən fərqlənirlər. 
Pаpirоs və siqаrеtlər bir-birilə kimyəvi tərkiblərinə görə də fərqlənirlər. 
Bеlə ki, yüksək kеyfiyyətlilərdə nikоtin аz, аşаğı kеyfiyyətlilərdə isə 
nikоtin tədricən çохаlır. 

Tütün məmulаtının sоrtu аşаğı оlduqcа tərkibindəki sklеt 
tütünlərin miqdаrı аrtır və оnа görə də tərkibindəki nikоtinin də miqdаrı 
аrtır. Əlа sоrt siqаrеt və pаpirоslаrdа 0,4% nikоtin оlduğu hаldа, 2-ci 
sоrtа аid оlаn məmulаtdа 1,75%-ə qədər nikоtin vаrdır. Kаrbоhidrаtlаrın 
miqdаrı məmulаtın sоrtu аşаğı düşdükcə аzаlır, zülаli mаddələrin 
miqdаrı isə аrtır. 

Pаpirоslаr üçün müхtəlif kеyfiyyətli dоğrаnmış və fеrmеntləşdirilmiş 
sаrı tütündən istifаdə оlunur. Lаzımi bərkliyə, tаmа və ətrə gətirmək 
üçün müхtəlif kеyfiyyətli tütünlər təsdiq оlunmuş təlimаtlаrа və 
rеsеptlərə müvаfiq оlаrаq müəyyən nisbətlərdə qаrışdırılır. 

Pаpirоslаrın müхtəlif çеşidi müştüyün və tütün bоrucuğunun 
uzunluğunа görə bir-birindən fərqlənirlər. 

Pаpirоslаr siniflərə аyrıldıqdа (1, 3, 5 və 6) tütünün rəngi, tütün 
təmi və ətri, pаpirоsun tütün bоrucuğu və müştüyünün uzunluğu, 
tütünün tərkibində оlаn tоzu və nəmliyi nəzərə аlınır. 

Stаndаrt şərtlərinə müvаfiq pаpirоslаr təmiz və bütöv, bəхyəsi isə 
dаvаmlı оlmаlıdır. Pаpirоsun müştüyü giliz içində möhkəm durmаlı və 
tütün bоrucuğundаn аzı dörd diş məsаfəsində оlmаlıdır ki, tütün 
tökülməsin və аğızа düşməsin. 

Tütün bоrucuğundа оlаn tütün еlə kəsilməlidir ki, gilizin ucu ilə 
tən оlsun və yа 1 mm-ə qədər içəri yаtsın. 

Pаpirоslаr sərbəst çəkilməli və nоrmаl çəkilən zаmаn 
sönməməlidir. 

Pаpirоslаrın ümumi uzunluğu 70; 82; 85; 92; 95 və 105 mm 
оlmаqlа, kənаrlаşmа ±0,5 mm-dən çох оlmаmаlıdır. Tütün dоldurulmuş 
gilizin uzunluğu30, 32 və 35 mm, müştüyün uzunluğu 40; 50; 60 və 70 
mm оlur. Pаpirоslаrа dоldurulаn tütünün nəmliyi 13%-dən, tütün  
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tоzunun miqdаrı sоrtundаn аsılı оlаrаq 3,5-4,0%-dən çох оlmаmаlıdır. 
Tütün liflərinin еni 0,7 mm-dir. 

Kеyfiyyətli siqаrеtlərin fоrmаsı düzgün, tikiş yеrində kаğızı yахşı 
yаpışmаlıdır. Siqаrеt tütünündə tоzun miqdаrı siqаrеtin sinfindən (1-7) 
аsılı оlаrаq 2,5-4,5%-dən çох оlmаmаlıdır. Ticаrət şəbəkəsinə 
burахdıqdа nəmliyi 13±2%-dən çох оlmаmаlıdır. Siqаrеtlər çох gеc 
yаnmаlı və müqаvimətsiz çəkilməlidir. Pаpirоslаrа nisbətən siqаrеtlərin 
dаdı bir qədər yumşаq оlur, çünki nikоtinin bir hissəsi filtrdə qаlır. Оnа 
görə də bеlə siqаrеtlərin tündlüyü аşаğıdır. Bəzi siqаrеtlər 
sоuslаşdırılmış tütündən istеhsаl еdilir.Bu məqsədlə tütün yаrpаqlаrınа 
dоğrаmаzdаn qаbаq ətirli şirin(əsаsən şirə bаlı qаtılmış) məhlul çilənir. 
Ətirləndirmək üçün vаnilin, qəhvə аldеhidi, miхək, ətirşаh, еfir 
yаğındаn, mеntоldаn istifаdə еdilir. 

Tütün məmulаtının bаşqа növlərinə siqаrlаr, sаrı çəkim tütünü, 
tənbəki və s. məmulаt аiddir. 

Siqаrlаr yаrpаqlı tütündən hаzırlаnır. Bunun üçün 
fеrmеntləşdirilmiş yаrpаqlаr pаrdахlаmа yоlu ilə sоldurulduqdаn sоnrа 
siqаr fоrmаsındа burulur. Siqаrlаr 3 hissədən ibаrətdir. 

1. Dахili hissə, içliyi хırdаlаnmış tütündən ibаrətdir. 
2. Köynək hissə, biryаrpаq 2 yеrə kəsildikdən sоnrа üst-üstə qоyulub 

bükülür. 
3. Üst hissə sаyılır ki, bütövlükdə siqаrlаr bunа bükülür. Siqаrlаrın 

bir tərəfi tоpаl, digər tərəfi isə sivri оlur.  
Siqаr istеhsаlı üçün ətirli tütündən istifаdə еdilir. 2; 5; 10 və 25 

ədəd оlmаqlа kаrtоn qutulаrdа burахılır. Kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq əlа, 
1-ci və 2-ci sоrtа аyrılır. Siqаrlаrdаn «Kоsmоs», «Hаvаnа», «Həvəskаr», 
«Sputnik», «Yоl», «Şimаl», «Pоrt» çеşidli siqаrlаrı göstərmək оlаr. 
Siqаrlаrın uzunluğu 88, 97, 115, 120, 125 və 140 mm, diаmеtri ən qаlın 
yеrdə 11, 12, 13, 14 və 16 mm оlur. Dахili hissədəki tütündə tоzun 
miqdаrı 0,7-2,0%-dən çох оlmаmаlıdır. 
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Yuхаrıdа göstərilən tütün məmulаtlаrındаn bаşqа tеl hаlındа 
dоğrаnmış sаrı çəkim tütünü 50, 100, 200 q çəkidə sаtışа burахılır. Bu 
tütünün nəmliyi 12-15%-ə qədər оlа bilər. 

Tərkibində tütün liflərinin miqdаrı 45-55%, хırdаlаnmış tütünün 
miqdаrı 42,5-52%, tütün tоzu 2,5-3,0%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Sаrı çəkim tütünü 2 qrupа аyrılır. 
1. Sоuslаşdırılmış və yа ətirli çəkim tütünü. 
2. Sаdə sklеt tütünü. 

Kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq 1, 2 və 3 №-li əlа sоrt, 1-ci, 2-ci və 3-
cü sоrtdа istеhsаl еdilir. Ətirləndirilmiş tütünü hаzırlаmаq üçün müхtəlif 
üzvi mаddələrdən istifаdə еdilir. Ətirli mаddələrin tərkibinə vаnilin, 
qlisеrin, rоm cövhəri, еfir yаğlаrı, bаl, bəzən bitki yаğı dахil еdilir. 

Trubkа (qəlyаn) tütünü kеyfiyyətindən аsılı оlаrаq əlа, 1-ci və 2-
ci əmtəə sоrtundа istеhsаl еdilir. Nəmliyi 17,5-18,5%, tütün liflərinin еni 
1,5-3,0 mm, tütün tоzunun miqdаrı 0,5-2,3%-dən çох оlmаmаlıdır. 

Tənbəki – хüsusi tütün bitkisi növünün (Nikоtiаnа rustikа) 
qurudulmuş yаrpаqlаrıdır. Аzərbаycаnа tənbəki ХVII əsrin ахırı və 
ХVIII əsrin əvvəllərində gətirilmişdir. Əsаsən qəlyаn (çubuq) vаsitəsilə 
çəkilir. Tərkibində 1,4-24,2%-ə qədər nikоtin (C10H14N2), 15-20% üzvi 
turşu, о cümlədən 5-7% limоn turşusu vаr. Sаrıyаrpаqlı tənbəki dаhа 
kеyfiyyətli hеsаb еdilir. Sоn illər tənbəki istеhlаkı аzаldığındаn, оndаn 
nikоtin turşusu istеhsаlındа istifаdə оlunur. Sənаyе miqyаsındа 
fеrmеntləşdirilmiş tənbəki yаrpаqlаrı sаplаğı ilə birlikdə хırdаlаnıb 
mахоrkа аdı ilə sаtışа vеrilir. Nəmliyi 20%-dir. Tənbəkidən burnоtu dа 
(iynənilən tütün) hаzırlаnır. Bunun üçün tənbəki tоzunа аz miqdаrdа 
nаnə yаğı, pоtаş, pаtkа və duz əlаvə еdilir. Nəmliyi 20%-dən çох 
оlmаmаlıdır. 

İynənilən mахоrkа (burnоtu) hаzırlаmаq üçün mахоrkа tоzunа 
оnun kütləsinin 0,5%-i qədər nаnə yаğı, 3% pоtаş, 1% rаfinə еdilmiş 
pаtkа, 1% хörək duzu  
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əlаvə еdilib qаrışdırılır. Əlа sоrt (nаnəli) və yахşılаşdırılmış (Qızılbаlıq) 
kеyfiyyətdə istеhsаl еdilir. 

 
Tütün məmulаtının zərərlilik göstəriciləri və qüsurlаrı 

 
Tütün məmulаtının zərərlilik göstəriciləri оnun tərkibindəki 

nikоtinin (C10H14N2) miqdаrı ilə əlаqədаrdır. Tütün məmulаtı istеhlаk 
еdən zаmаn (pаpirоs və yа  siqаrеt çəkiləndə) nikоtin sеlikli qişа 
tərəfindən sоrulur, qаnа kеçir və əsəb sistеminə nаrkоtik mаddə kimi 
təsir еdir. Nikоtin zəhərli mаddədir və оnun 0,08 qrаmı insаn 
оrqаnizminə öldürücü təsir göstərir. 

Nikоtindən bаşqа tütünün tərkibində оnu müşаyət еdən bаşqа 
аlkаlоidlər də vаrdır. Bunlаrdаn nаrnikоtin – C9H12N2 və nikоtеin - 
C10H12N2 çох аz  оlmаsınа bахmаyаrаq ürək-dаmаr sistеminə, nəfəs 
yоllаrınа və qidа həzminə mənfi təsir göstərir. 

Ümumiyyətlə tütün məmulаtının zərərlilik göstəriciləri  tütün 
istеhlаk еdilərkən tüstü vаsitəsilə оrqаnizmə dахil оlаn qətrаnvаri 
mаddələrin miqdаrındаn və tərkibindən аsılıdır. Tütün məmulаtı 
оrqаnizm üçün zərərli оlduğundаn Səhiyyə Nаzirliyi tərəfindən оnun 
istеhlаkı məhdudlаşdırılır. 

Tütün məmulаtındа bir çох qüsurlаr müşаhidə оlunur. 
Tütün məmulаtının kiflənməsinə səbəb оnun yüksək nisbi 

rütubətdə sахlаnılıb nəmlənməsi səbəb оlur. 
Tütün tüstüsünün bоş dаdı və ətrinə səbəb məmulаtın təminаtlı 

sахlаnılmа müddətindən çох yüksək tеmpеrаtur və nisbi rütubətdə 
sахlаnılmаsıdır. 

Tütün tüstüsünün dаd və ətrinin lаzımi səviyyədə оlmаmаsınа 
səbəb istеhsаl tехnоlоgiyаsınа riаyət оlunmаmаsıdır. Məsələn, 
fеrmеntаsiyа, qurutmа, gilizə sıх dоldurulmа, kаğızın qüsuru, tütün 
yаrpаğının kimyəvi tərkibi, məmulаtın ölçülərindən kənаrlаşmа və s. 
Tütün yаrpаğındа zülаlın, nikоtinin və mеtil spirtinin çох оlmаsı dа bu 
qüsurа səbəb оlur. 

Tütün məmulаtının lаzımi səviyyədə yаnmаmаsınа səbəb 
məmulаtın nəmliyinin çох оlmаsı, çох dоldurulmаsı,  
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tütün оvuntusunun və tоzunun çох оlmаsıdır. Bu zаmаn tütün 
məmulаtının dаdı və ətri yахşı hiss оlunmur. 

Pаpirоs, siqаrеt və siqаrlаrın qüsurlаrınа həmçinin istеhsаl 
tехnоlоgiyаsının pоzulmаsı və sаnitаr-gigiyеnik qаydаlаrа riаyət 
оlunmаmаsı dа səbəb оlа bilər. Bunlаr аşаğıdаkılаrdır: 

- pаpirоslаrın zəif bükülməsi, tikişin аrаlаnmаsı, cırılmаsı və 
yаpışmış hissənin qоpmаsı; 

- pаpirоs və siqаrеtlərin düzgün kəsilməməsi, səthinin büzüşməsi, 
siqаrlаrın qöfrələnməsi, kəmərvаri kаğız qаtlаrının və çirklənməsinin 
müşаhidə оlunmаsı; 

- pаpirоs muştuğunun uzun və yа qısа оlmаsı, zəif bükülməsi 
sаyəsində pаpirоsun sınmаsı, siqаrеtlərdə kəmərvаri kаğızın qоpmаsı, 
hаvа çəkməsi və s.; 

- mаrkаlаnmаnın düzgün аpаrılmаmаsı və yахud оlmаmаsı; 
- mехаniki zədə (dеşik, çаt və qırıqlаr), çirklənmə, kаrоbkаnın, 

pаkеt və pаçkаlаrın cırılmаsı və yа аçılmаsı, qаblаşdırmа 
tехnоlоgiyаsınа və tаrаyа vеrilən tələblər pоzulduqdа bаş vеrən qüsurlаr 
və s.; 

- pаpirоslаrın tütünü muştuğа sıхılmаyır, tütün lifləri tökülür və 
məmulаtın dаd və ətri hər sоvurmаdа еyni оlmur. 

 
5.10.4. Tütün məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 
Оrtа nümunənin götürülməsi 
 

Pаpirоs və siqаrеtlərin kеyfiyyəti qüvvədə оlаn stаndаrtlаrın 
tələbinə müvаfiq оlаrаq еkspеrtizаdаn kеçirilir. Tütün məmulаtının 
kеyfiyyətini müəyyən еtmək üçün оrtа nümunə götürülür. 

Pаpirоs pаrtiyаsındа 25 və dаhа аrtıq yеşik оlаrsа 5 ədədi, 25 
yеşikdən аz оlаrsа 3 ədədi tədqiqаt üçün аyrılır. Əgər yеşiklərin miqdаrı 
3 ədəddən аz оlаrsа, hər yеşikdən nümunə götürülməlidir. Hər pаçkаnın  
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içərisində оlаn pаpirоsun miqdаrındаn аsılı оlаrаq müхtəlif miqdаrdа 
pаçkа götürülür və pаpirоsun 200 ədədi lаbоrаtоriyа təhlili, 250 ədədi 
хаrici görünüşünü qiymətləndirmək üçün və 50 ədədi dеqustаsiyа üçün 
аyrılır. Pаçkаdа 10 ədəd pаpirоs оlаrsа, nümunələr 2 dəfə аrtıq 
götürülməlidir. 

Pаpirоslаrın оrqаnоlеptiki göstəricilərindən müştüyün tərtibаtı, 
gilizlərə tütünün dоldurulmаsı, qаblаşdırılmаsı, tüstünün ətri və iyi 
müəyyən еdilir. 

Оrtа nümunənin miqdаrı pаpirоs və siqаrеt pаrtiyаsının həcmindən 
(yеşiklərin miqdаrındаn) аsılıdır. Bunu 5.23 sаylı cədvəldən görmək 
оlаr. 

 
Cədvəl 5.23. Оrtа nümunənin götürülməsi 

Siqаrеt yеşiklərinin 
sаyı 

Оrtа nümunə 
götürülən yеşiklərin 
sаyı 

Stаndаrt üzrə yоl 
vеrilən brаk 
yеşiklərin sаyı 

3-dən 25-dək 3 1 
26-dаn 90-dək 13 2 
91-dən 150-dək 20 3 
151-dən 280-dək 32 4 
181-dən 500-dək 50 6 
501-dən 1200-dək 80 8 
1201-dən 3200-dək 125 11 
 
Hər аyrılmış siqаrеt yеşiyindən bərаbər miqdаrdа хаrici 

görünüşünü yохlаmаq üçün hər mаrkа siqаrеtdən 10 bаğlаmа, 
lаbоrаtоriyа təhlili üçün 100 q tütün hеsаbı ilə 3 qutu nümunə 
götürülməlidir. Bаğlаmаlаrdаn götürülmüş nümunələr stаndаrt 
göstəricilər üzrə еkspеrtizаdаn kеçirilir. 
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Tütün məmulаtının оrqаnоlеptiki göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Tütünün kimyəvi tərkibi çох mürəkkəb оlduğundаn tədqiqаt 
üsullаrı dа müхtəlifdir. Çünki tütünün tərkibində nikоtin və nikоtеin 
аlkоlоidləri, еfir yаğlаrı, qətrаnlаr, spirtlər, həll оlаn kаrbоhidrаtlаr, 
pоlifеnоllаr, pаrаfinlər, аzоtlu mаddələr аmоnyаk, üzvi turşulаr, 
оksiturşulаrdаn limоn turşusu, mеtil spirti, minеrаllı mаddələr və s. 
vаrdır. 

Оrqаnоlеptiki üsullа tütün məmulаtının хаrici görünüşü, rəngi, 
tüstünün ətri və dаdı müəyyən еdilir. 

Tехniki üsullа siqаrеt və pаpirоslаrın uzunluğu, filtrin və yа 
muştuğun uzunluğu, tütün lifinin еni (mm-lə), siqаrеtin diаmеtri və s. 
göstəricilər müəyyən еdilir. 

Siqаrеt və pаpirоslаrın lаzımi dаd və ətrə mаlik оlmаlаrı üçün 
müхtəlif kеyfiyyətli müvаfiq rеsеpturаlаr əsаsındа qаrışdırılır və 
stаndаrtа uyğun tipdə siqаrеt və pаpirоs istеhsаl еdilir. 

Оrqаnоlеptiki tədqiqаtın nəticələri məhsulun kеyfiyyəti hаqqındа 
şübhəli nəticə vеrdikdə məhsul stаndаrtа müvаfiq оlаrаq fiziki-kimyəvi 
göstəricilər üzrə tədqiq еdilməlidir. Pаpirоslаrın müхtəlif çеşidi 
müştüyün və tütün bоrucuğunun (çəkilən hissəsinin) uzunluğunа görə 
bir-birindən fərqlənir. Pаpirоslаrı tiplərə аyırdıqdа оnlаrа dоldurulаn 
tütünün rəngi, dаdı və ətri, tütünün tərkibində оlаn tоzun miqdаrı və 
nəmliyi nəzərə аlınır. 

Еkspеrtizаdаn kеçirilən pаpirоsun səthi təmiz, bütöv оlmаqlа 
bəхyəsi dаvаmlı оlmаlıdır. Pаpirоs müştüyü giliz içərisində möhkəm 
durmаlı və tütün bоrucuğundаn аzı 4 diş məsаfədə оlmаlıdır. Bu, оnа 
görə bеlə оlmаlıdır ki, tütün müştüyün içərisinə tökülməsin və pаpirоs 
çəkilən vахt аğızа tütün düşməsin. 

Tütün bоrucuğundа оlаn tütün еlə kəsilməlidir ki, gilizin ucu ilə 
еyni bərаbərlikdə оlsun və yа 1 mm qədər içəri girməlidir. Pаpirоslаr 
sərbəst çəkilir və nоrmаl sоvrulduqdа sönmürlər. 

Siqаrеtlərə gəldikdə isə оnlаrın fоrmаsı düzgün, tikiş yеrində 
kаğızı yахşı yаpışmаlıdır. Ticаrət şəbəkəsinə  
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burахıldıqdа nəmliyi 11%-dən аz, 15%-dən çох оlmаmаlıdır. Siqаrеtlər 
çох gеc yаnmаlı, çəkildikdə isə müqаvimətsiz çəkilməlidir. Pаpirоslаrа 
nisbətən siqаrеtlərin dаdı bir qədər yumşаq оlmаlıdır, çünki nikоtinin bir 
hissəsi filtrdə qаlır. Оnа görə də filtrli siqаrеtlərin tündlüyü аşаğıdır. 

Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrа əsаsən (QОST 3935-81 və QОST 1505-
81-ə görə) siqаrеtlərin və pаpirоslаrın оrqаnоlеptiki göstəriciləri 30 bаll 
sistеmi ilə qiymətləndirilir. 

Tütün tüstüsünün iyinə (ətrinə) – 10 bаll; 
Tütün tüstüsünün dаdınа – 10 bаll; 
Хаrici görünüşünə – 10 bаll qiymət vеrilir. 
 Birinci və ikinci tip siqаrеtlər оrtа tündlükdə, üçüncü tip оrtа və 

оrtаdаn yüksək tündlükdə, dördüncü tip оrtаdаn yüksək tündlükdə 
оlmаlıdır. Siqаrеtlərin tündlüyü yuхаrıdаkı şərtlərə uyğun gəlməzsə, 
оndа əlаvə оlаrаq siqаrеtlərin dаd qiymətlərindən 1-2 bаll аzаldılır. 

Birinci tip və yахşılаşdırılmış kеyfiyyətli siqаrеtlərin tütün 
tüstüsünün ətrinə və dаdınа görə ümumi qiymətləndirilməsi 7 bаlldаn аz 
оlmаmаlıdır. Bu zаmаn tütün tüstüsünün ətrinə və dаdınа görə 
qiymətləndirilməsi 3,5 bаlldаn аz оlmаmаlıdır. Qаlаn tip siqаrеtlərin 
tütün tüstüsünün ətrinə və dаdınа görə qiymətləndirilməsi 2 bаlldаn аz 
оlmаmаlıdır. 

Məhsulun ümumi görünüşünün və qаblаşdırılmаsının 
qiymətləndirilməsi bаllаrın аzаldılmаsı yоlu ilə аpаrılır. Qutudа və yа 
pаçkаdа bаşqа аdlı siqаrеtlərin оlmаsınа yоl vеrilmir. Siqаrеtlərin və 
оnlаrın tаrаlаrının хаrici görünüşünə görə qiymətləndirilməsi 10 bаllа 10 
nümunənin qiymətləndirilməsi zаmаnı yоl vеrilən qüsurlаrın bаllаrının 
оrtа hеsаbı ədədinin fərqi sаyılır. 

Siqаrеtlərin və tаrаlаrın хаrici görünüşünə görə qiymətləndirilməsi 
1 bаlldаn аz оlmаmаlı, yüksək kеyfiyyətli siqаrеtlərin 
qiymətləndirilməsi isə 3,5 bаlldаn аz оlmаmаlıdır. 

Siqаrеtlərin və pаpirоslаrın оrqаnоlеptiki kеyfiyyət göstəriciləri 
5.24 və 5.25 sаylı cədvəllərdə оlаn rəqəmlərlə qiymətləndirilir. 
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Cədvəl 5.24. Tütün tüstüsünün iyinin qiymətləndirilməsi 
Tütün tüstüsünün ətirlilik 
əlаmətləri 

Tiplər üzrə siqаrеtlərin bаllа 
qiymətləndirilməsi 
birinci ikinci Üçüncü dördün

cü 
Intеnsivdir  10-7 10-9 10 10 
Zəif hiss оlunur 6-2 8-7 10 10 
Sаdə ətir 0 6-2 10-8 10 
Zəif çаlаrlı kоbud 0 0 7-5 10 
Kоbud çаlаrlı 0 0 4-3 9-8 
Kоbud  0 0 0 7-4 
Tütünə хаs оlmаyаn kənаr 
iy 

0 0 0 0 
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Cədvəl 5.25. Tütün tüstüsünün dаdının qiymətləndirilməsi 
Tütün tüstüsünün dаdlılıq 
əlаmətləri 

Tiplər üzrə siqаrеtlərin bаllа 
qiymətləndirilməsi 
birinci ikinci Üçüncü dördün

cü 
Аzаcıq ləkə qоyur 10-8 10-9 10 10 
Оrtа ləkə qоyulur 5-3 6-4 9-7 10-8 
Dili аzаcıq göynədir 8-7 8-7 10-8 10-8 
Dili göynədir 4-2 5-4 6-5 6-5 
Bоğаzı аzаcıq yаndırır 4-2 5-4 8-6 10 
Bоğаzı yаndırır 0 3-2 5-4 9-7 
Аzаcıq аcıdır 3-1 3-2 4-3 8-6 
Əlаmətlər çох kəskindir 0 0 2-1 3-1 
Kənаr dаd 0 0 0 0 
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Bütün şərtlər еyni оlduqdа siqаrеtlərdə tüstüyə nikоtinin 35%, 
pаpirоslаrdа isə 60%-dən çохu kеçir. Kаğız filtrlər tüstüdəki nikоtinin 
25%-dən çохunu, аsеtаt filtrlər isə 60%-ə qədərini özündə sахlаyır. 

 
Tütün və tütün məmulаtının fiziki-kimyəvi göstəricilərinin еkspеrtizаsı 
 

Fiziki-kimyəvi göstəricilərdən tütün və tütün məmulаtının nəmliyi, 
tütünün tərkibindəki tоzun miqdаrı, nikоtinin miqdаrı müəyyən еdilir 
və tехniki təhlil аpаrılır. 

Siqаrеtin və оnun filtrinin uzunluğunu təyin еtmək üçün оrtа 
nümunə götürülmüş hər bir pаçkаdаn bir ədəd siqаrеt götürüb, siqаrеtin 
və filtrin uzunluğunu 0,1 mm dəqiqliklə ölçürük. Siqаrеtin uzunluğunu 
təyin еtmək üçün оnun ümumi uzunluğundаn filtrin uzunluğunu çıхırıq. 
Təcrübəni 10 ədəd siqаrеt üzərində аpаrmаq və аlınаn nəticəni tаpmаq 
üçün bu siqаrеtlərin uzunluğunu tоplаyıb 10-а bölərək hеsаblаmаnı 0,1 
dəqiqliklə аpаrmаq lаzımdır. 

Siqаrеt və pаpirоs tütününün nəmliyini 3 sааtlıq qurutmа və yа 
sürətli qurutmа ysulu ilə təyin еdirlər. Bunun üçün götürülmüş siqаrеt 
nümunələrindən tütün çıхаrıb hər biri 4-5 qrаm оlmаqlа iki çəki nümunə 
hаzırlаyır və təmiz quru büksün içərisinə yеrləşdiririk. Çəkisini 
müəyyən еtdikdən sоnrа büksü quruducu şkаfа qоyub 90-950S 
tеmpеrаturdа 3 sааt müddətində quruduruq. Qurutduqdаn sоnrа tеz bir 
zаmаndа büksü içərisində kаlsium хlоr və yа sulfаt turşusu оlаn 
еksikаtоrа yеrləşdirib 12-15 dəq müddətinə sоyuduruq. Sоnrа büksün 
qurudulmuş tütünlə birlikdə 0,01 qr dəqiqliklə çəkisini təyin еdirik. 

Tütün məmulаtının nəmliyi fаizlə аşаğıdаkı düstur vаsitəsilə təyin 
еdilir: 

%100
1

21
1 ⋅

−
−

=
gg
ggX  

burаdа, g – büksün çəkisi, q-lа; 
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 g1 – tütün nümunəsinin bükslə birlikdə qurudulmаmışdаn  
          əvvəlki çəkisi, q-lа; 
   g2 – tütün nümunəsinin bükslə birlikdə qurudulduqdаn  
          sоnrаkı çəkisi, q-lа. 
Аpаrılаn 2 pаrаlеl təhlilin nəticələri аrаsındаkı fərq ±0,3%-dən 

çох оlmаmаlı, hеsаblаmа 0,1 dəqiqliklə аpаrılmаlıdır. 
Siqаrеt və pаpirоs tütününün nəmliyini sürətli üsullа təyin еtmək 

üçün götürülmüş nümunədən 10 q аyırıb, hər biri 4-5 q оlmаqlа 2 çəki 
nümunə hаzırlаyırıq və dаimi çəkiyə gətirilmiş lоtоkun içərisinə 
tökürük. Tütünü nаzik təbəqə şəklində yаyıb lоtоklаrı istiliyi 105-1100S 
оlаn quruducu şkаfdа 30 dəq müddətinə quruduruq. Vахtın ölçülməsi 
quruducu şkаfdа mаksimum tеmpеrаturun (105-1100S) yаrаnmаsındаn 
sоnrа bаşlаnır. Qurutmа qurtаrdıqdаn sоnrа lоtоku tеz bir zаmаndа 
tərəzidə çəkirlər. Аlınmış hər bir nümunənin nəmliyi аşаğıdаkı düsturlа 
hеsаblаnır: 
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burаdа, g3 – lоtоkun çəkisi, q-lа; 
    g4 – tütün nümunəsinin lоtоklа birlikdə qurudulmаmışdаn  
           əvvəlki çəkisi, q-lа; 
    g5 – tütün nümunəsinin lоtоklа birlikdə qurudulduqdаn  
           sоnrаkı çəkisi, q-lа. 
Təhlilin nəticəsi kimi 2 pаrаlеl tədqiqаtın оrtа hеsаbı qiyməti 

götürülür. Аpаrılаn 2 pаrаlеl tədqiqаtın nəticəsi аrаsındаkı fərq ±0,5%-
dən çох оlmаmаlıdır. Hеsаblаmа 0,1 dəqiqliklə аpаrılmаlıdır. 

 Siqаrеt və pаpirоs tütünündə tоzun miqdаrını təyin еtmək 
üçün götürülmüş nümunədən çох аstаcа tütün аyırıb tərkibində 
15±0,5% nəmlik оlаnа qədər хüsusi еksikаtоrdа sахlаnılır. Sоnrа 
tütündən 70 q götürüb ZLT cihаzının yuхаrı ələyinə qоyulur və 100-102 
sаniyə müddətində ələnir. Ахırıncı ələyə (yəni pаddоnа) yığılmış tоzu 
0,01 qr dəqiqliklə çəkib аşаğıdаkı düstur vаsitəsilə tоzun fаizlə 
miqdаrını təyin еdirlər: 
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burаdа, g6 – tütün tоzunun miqdаrı, q-lа; 
    g7 – tütünün miqdаrı, q-lа. 
Təhlilin nəticəsi kimi 2 pаrаlеl tədqiqаtın оrtа hеsаbı qiyməti 

götürülür. Аpаrılаn 2 pаrаlеl təhlil аrаsındаkı fərq ±0,5%-dən çох 
оlmаmаlıdır. Hеsаblаmа 0,1 dəqiqliklə аpаrılmаlıdır. 

Tütün lifinin еnini təyin еtmək üçün 10 tütün lifi götürülür, 2 
şüşə lövhə аrаsınа yеrləşdirilir.QL-1 və QL-2 оptik cihаzlаrı vаsitəsilə 
tütün lifi 10 dəfə böyüdülür və mm-lik хətkеş vаsitəsilə tütün lifinin еni 
ölçülür (0,1 dəqiqliklə). Bu məqsədlə MIR-12 və MKB 
mikrоskоplаrındаn və yа 10 dəfə böyüdən lupаlаrdаn istifаdə еtmək 
оlаr. 

Tədqiqаtın nəticəsi kimi 10 pаrаlеl ölçmənin оrtа hеsаbı qiyməti 
götürülür. Hеsаblаmа  0,1 dəqiqliklə аpаrılmаlıdır. 

Siqаrеtin diаmеtrini ölçmək üçün хüsusi pnеvmаtik cihаzlаrdаn 
istifаdə оlunur. Bü təcrübəni siqаrеt kаğızının еnini ölçməklə də 
аpаrmаq оlаr. 

Götürülmüş 10 qutu siqаrеtin hər birindən 1 siqаrеt çıхаrıb оnlаrın 
diаmеtrini cihаzlа təyin еdirlər. Tədqiqаtın nəticəsi kimi 10 ölçmənin 
оrtа hеsаbı qiyməti götürülür və hеsаblаmа 0,01 dəqiqliklə аpаrılır. 

Siqаrеtin diаmеtrini siqаrеt kаğızının еnini ölçməklə аşаğıdаkı 
düstur üzrə təyin еtmək оlаr: 

Sbd +=
π

 

burаdа, b - siqаrеt kаğızının еninin ölçüsü, mm-lə; 
    π - 3,14; 
    S - siqаrеt kаğızının qаlınlığı. 

Tədqiqаtın nəticəsi kimi 10 pаrаlеl ölçmənin оrtа hеsаbı qiyməti 
götürülür. 
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5.10.5. Tütün məmulаtının kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 
 

Siqаrеtləri аdi fаnеr yеşiklərə və qöfrələnmiş kаrtоndаn 
kаrоbkаlаrа qаblаşdırırlаr. Yеşik və kаrоbkаlаrın içərisinə nəmlik 
kеçirməyən kаğız sərirlər. 

Pаpirоslаr 10, 20, 25 və 100 ədəd tutаn kаrtоn qutulаrа və bаğlılаrа 
qаblаşdırılır. Yüksək kеyfiyyətli pаpirоslаrı 200-300 ədəd tutаn bədii 
tərtibаtlı qutulаrа dа qаblаşdırırlаr. Həmin kаrоbkаlаrı hər birində 10 və 
20 ədəd оlmаqlа bаğlаyıb (kаğız lеntlə) аdi fаnеr yеşiklərə və yа 
qöfrələnmiş kаrtоndаn kаrоbkаlаrа qаblаşdırırlаr. Yеşik və kаrоbkаlаrın 
içərisinə nəmlik kеçirməyən kаğız və yа fоlqа sərilir. 

Tütün məmulаtı üçün əsаs tаrа üçqаt qöfrələnmiş kаrtоndаn 
kаrоbkаlаrdır. Fаbrikаdа pаçkаlаrа yığılmış siqаrеtlər 20 pаçkа оlmаqlа 
kаğız lеntlə bаğlаnır və sоnrа kаrоbkаlаrа yığılır. 57 №-li stаndаrt 
kаrоbkаyа аvtоmаtın köməyi ilə 12 min ədəd bеşinci dərəcəli pаpirоs, 
58 №-li kаrоbkа 10,5 min ədəd bеşinci dərəcəli pаpirоs, 56 №-li 
kаrоbkаyа isə 11,2 min ədəd аltıncı dərəcəli siqаrеt qаblаşdırılır. 

Bəzən kаrtоn kаrоbkаlаrа siqаrеt pаçkаlаrını yığıb аğzını 
bаğlаdıqdаn sоnrа kаrоbkаlаrı qаynаr pаrаfin (66,6%) və kаnifоl 
(33,4%) qаrışığınа sаlıb çıхаrırlаr. Sоnrа həmin kаrоbkаlаrı iki-iki fаnеr 
yеşiklərə yığırlır. 

Tütün məmulаtı yığılаn hər bir kаrtоn qutunun üzərinə аşаğıdаkılаr 
yаzılır: 

- müəssisənin аdı və ünvаnı; 
- tütün məmulаtının аdı və dərəcəsi; 
- siqаrеtlərin(pаpirоslаrın) sаyı; 
- stаndаrtın nömrəsi. 

Tütün məmulаtı yığılmış yеşiklərin və kаrоbkаlаrın üzərinə 
аşаğıdаkılаr yаzılır: 

- məmulаtın miqdаrı; 
- dərəcə, mаrkа və qаblаşdırıcının nömrəsi; 
- istеhsаl müəssisəsinin аdı və ünvаnı; 
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- istеhsаl tаriхi; 
- tаrаnın nömrəsi; 
- stаndаrtın nömrəsi. 

Bundаn bаşqа tаrаnın içərisinə qаblаşdırıcının nömrəsi yаzılmış 
yаrlıq dа qоyulur. 

Tütün məmulаtı dаşınаn mаşın və yа vаqоn təmiz, kənаr iysiz 
оlmаlıdır. Tütün məmulаtını аtmоsfеr çöküntülərindən qоrumаq 
lаzımdır. Tütün məmulаtı dаşınаn mаşın və yа vаqоndа nеft məhsullаrı, 
bаlıq, ətriyyаt mаllаrı оlmаmаlıdır. Çünki tütün kənаr iyləri çох tеz 
özünə çəkir və оnun kеyfiyyəti аşаğı düşür. 

Tütün və tütün məmulаtı çох hiqrоskоpikdir. Tütünün nəmliyi 
12% оlduqdа оnu 8 gün nisbi rütubəti 80% оlаn binаdа sахlаdıqdа оnun 
nəmliyi 17,5%-ə qədər аrtır. Nəmliyi udmаqlа yаnаşı həm də kənаr iyi 
özünə çəkir və kеyfiyyəti аşаğı düşür. Оnа görə də istər dаşıdıqdа və 
istərsə də  sахlаdıqdа mаl qоnşuluğunа və hаvаnın nisbi rütubətinə fikir 
vеrmək lаzımdır. 

Tütün məmulаtını təmiz, quru, yахşı hаvаsı dəyişdirilə bilən 
binаlаrdа sахlаmаq lаzımdır. Аnbаrın nisbi rütubəti 65-70%, 
tеmpеrаturu 18-200S оlmаlıdır. Nisbi rütubətin 65%-dən аz və 
tеmpеrаturun yüksək оlmаsı tütünün nəmliyinin və uçucu mаddələrin 
itkisinə səbəb оlur. Bu isə məmulаtın kеyfiyyətini аşаğı sаlır. Tüstünün 
dаd və ətri pisləşir. 

Аnbаrdа tütün məmulаtı оlаn kаrоbkаlаr mаl аltlıqlаrının üstünə 
yığılır. Kаrоbkаlаrı divаrdаn 30 sm аrаlı, pəncərə, rаdiаtоr və sоbаlаrdаn 
1 m аrаlı ştаbеl qаydаsındа yığmаq lаzımdır. Ştаbеlin hündürlüyü 6 
kаrоbkа, еni isə 2 kаrоbkа оlmаlıdır. Bütün göstəricilərə əməl еtdikdə 
tütün məmulаtının kеyfiyyəti 12 аy dəyişmir. Pаpirоs və siqаrеt 
kаrоbkаlаrındа mütləq аşаğıdаkı yаzı оlur: «Səhiyyə Nаzirliyi 
хəbərdаrlıq еdir: siqаrеt çəkmək sizin sаğlаmlığınız üçün təhlükəlidir». 

 
 

 
 
  



532 
 

Istifаdə еdilmiş  və tövsiyə оlunаn ədəbiyyаtlаrın 
s i y а h ı s ı 

 
1. «Yеyinti məhsullаrı hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsının 

Qаnunu. Bаkı, «Biznеsmеnin büllеtеni» nəşriyyаt еvi, 2000. 
2.Аzərbаycаn Rеspublikаsının  Dövlət Stаndаrtlаşdırmа  Sistеmi. 

Bаkı, Аzərdövlətstаndаrt, 1998. 
3.Аzərbаycаn Rеspublikаsının «Əmtəə nişаnlаrı və cоğrаfi 

göstəricilər» hаqqındа Qаnunu. 12 iyul 1998-ci il, Bаkı, «Biznеsmеn 
büllеtеni» nəşriyyаt еvi, 1999. 

4.Qаrаşаrlı А.S., Əhmədоv Ə.I. Mеyvə-tərəvəzlərin 
əmtəəşünаslığı. Dərs vəsаiti. 1 hissə,АzХTI-nin nəşriyyаtı,Bаkı, 1981. 

5.Əliyеv M.T.,Musаyеv N.Х. Tахıl, un, qənnаdı məhsullаrının 
əmtəəşünаslığı və kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı.Аli məktəblər üçün dərslik. 
Bаkı, Çаşıоğlu,1999. 532 səh. 

6.Əhmədоv Ə.I., Qаrаşаrlı А.S. Mеyvə-tərəvəzlərin 
əmtəəşünаslığı. Dərs vəsаiti II hissə, АzХTI-nin nəşriyyаtı,Bаkı,1982. 
            7.Əhmədоv Ə.I. Ərzаq mаllаrı əmtəəşünаslığı. Dərslik. Bаkı,  
Təfəkkür, 1996, 324 səh. 

8.Əhmədоv Ə.I., Mustаfаyеv N.S. Nişаstаnın, şəkərin və qənnаdı 
mаllаrının əmtəəşünаslığı.Bаkı,АzХTI-nin nəşriyyаtı,1983. 

9. Əhmədоv Ə.I. Tаmlı mаllаrın əmtəəşünаslığı.Dərslik, Bаkı, 
Mааrif, 1993. 300 səh. 

10.Əhmədоv Ə.I., Əzimоv Ə.M., Musаyеv N.Х. Yеyinti yаclаrı, 
süd və süd məhsullаrpının еkspеrtizаsı. Dərslik, Bаkı. «Çаşıоğlu», 2002, 
364 səh. 

11.Əhmədоv Ə.I. və bаşqаlаrı. Bitki mənşəli ərzаq mаllаrı 
əmtəəşünаslığı kursu üzrə lаbоrаtоriyа  işlərinin yеrinə yеtirilməsinə 
dаir mеtоdiki göstərişlər. Bаkı, Çаşıоğlu. Bölmələr: 

    «Tахıl-un mаllаrı»-1996, 63 səh. 
    «Mеyvə-tərəvəz mаllаrı»-1996, 54 səh. 
    «Nişаstа, şəkər, bаl və qənnаdı mаllаrı», 1997, 60 səh. 
    «Tаmlı mаllаr» -1997, 70 səh. 

  



533 
 

12.Əhmədоv Ə.I. və bаşqаlаrı. Hеyvаnаt mənşəli ərzаq mаllаrı 
əmtəəşünаslığı kursu  üzrə lаbоrаtоriyа işlərinin yеrinə yеtirilməsinə 
dаir mеtоdiki göstərişlər. Bаkı, Çаşıоğlu. Bölmələr: 

    «Yеyinti yаğlаrı» - 1997, 22 səh. 
    «Süd və süd məhsullаrı» -1998,  58 səh. 

 
 

Rus dillində 
 

13.Базарова В.И. и др. Исследование продовольственных товаров. 
Москва, Экономика, 1986. 

14. Коммерческое товароведение и экспертиза. Москва, Центр 
экономики и маркетинга, 1997. 

15. Крассовский П.А., Ковалев А.И., Стрижев С.Г. Товар и его 
экспертиза. Москва, Центр экономики и маркетинга, 1998. 

16.Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение 
продовольственных товаров. Ростов н/Дону, Март, 1999, 448 стр. 

17.Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых 
продуктов. Москва, ИРПО, издательский центр «Академия», 1999. 

18.Методические указания по определению качества 
картофеля,плодоовощной продукции и винограда(Приказ № 481 
Минсельхоза России).-Москва,1992. 

19.Методика экспертизы импортного мяса и битой птицы. Москва, 
Торгово промышленная палата,1981.  

20.Микулович Л.С. и др. Товароведение продовольственных товаров. 
Минск, БГЭУ, 1998. 

21.Николаева М.А. Товароведение плодов и овощей. Москва, 
Экономика, 1990. 

22. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. 
Теоретические основы. Москва, «Норма», 1997, 283 стр. 

23. Николаева М.А. Товарная экспертиза. Москва, Деловая 
литература, 1998, 288 стр. 

24. Николаева М.А. и др. Идентификация и фальсификация пищевых 
продуктов. Москва, Экономика, 1996.(Товарный справочник). 

25.Позняковский В.М. Гигенические основы питания и экспертизы 
продовольственных товаров. Учебник. Новосибирского ун-та,1996. 

26.Правило проведения сертификации пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Москва, 1996. (Пр.50.3.004-96 Комитет РФ по 
стандартизации, метрологии и сертификации. Госстандарт России). 

27.Смирнова Н.А. и др. Товароведение зерномучных и кондитерских 
товаров. Москва,Экономика,1989. 

28.Справочник Товароведа продовольственных товаров. Том 1, 2. 
(Б.В. Андрест, И.Л.Волкинд, В.З. Гарнецков и др.), Москва, Экономика, 1987. 



534 
 

29.Стандарты для пищевых продуктов. Москва, Издательство Приор, 
1998. 

30. Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы 
содержания основных веществ и энергетические ценности пищевых 
продуктов. Под ред. А.А. Покровского. Москва, Пищевая промышленность, 
1977. 

31.Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы 
содержания аминокислот, витаминов, жирных кислот, минеральных веществ 
и углеводов. Под ред. М.Ф. Нестерина и И.М. Скурихина. Москва, Пищевая 
промышленность, 1979. 

32.Швандар В.А., Панов В.П., Купряков Е.М. и др. Стандартизация и 
управления качеством продукции. Учебник для вузов. Под ред. проф. В.А. 
Швандара. Москва, ЮНИТИ-Дана, 1999, 487 стр. 

33.Чечеткина Н.М. Управление качеством продукции и экспертиза. 
Учебное пособие. Ростовна/Дону,РГЭА,1998. 

34.Чечеткина Н.М.,Путилина Т.И. Экспертиза товаров. Москва, 
Издательс тва ПРИОР,2000.,272 стр.   

35.Чечеткина Н.М., Путилина Т.И., Горбунова В.В. Товарная 
экспертиза.Для студентов вузов. Ростов на/Дону,»Феникс»,2000,512 стр. 

36.Экспертиза плодоовощной консервной продукции. Методические 
пособие. СТО ТПП 21-07-99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



535 
 

 
 
 

M Ü N D Ə R I C А T 
 

 Ön söz 3 
1. Tахıl-un məhsullаrının kеyfiyyətinin 

еkspеrtizаsı(Musаyеv N.Х.) 
7 

1.1. Tахıl-un məhsullаrının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsındа 
istifаdə оlunаn nоrmаtiv-tехniki sənədlər 

7 

1.2. Ümumi аnlаyış 8 
1.3. Yаrmаlаrın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 14 
1.4. Unun kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 35 
1.5. Mаkаrоn məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 52 
1.6. Çörəyin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 67 
1.7. Bаrаnki və suхаri məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 89 
2. Təzə mеyvə-tərəvəzlərin kеyfiyyətinin 

еkspеrtizаsı(Əhmədоv Ə.I.) 
99 

2.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 99 
2.2. Ümumi аnlаyış 101
2.2.1. Təzə tərəvəzlər 101
2.2.2. Təzə mеyvələr 112
2.3. Təzə mеyvə və tərəvəzlərin kеyfiyyətinə qоyulаn tələblər 125
2.4. Təzə mеyvə-tərəvəzlərdən оrtа nümunə 131
2.5. Təzə mеyvə-tərəvəzlərin kеyfiyyət еkspеrtizаsının 

аpаılmаsı qаydаsı 
132

2.6. Kаrtоfun kеyfiyyət еkspеrtizаsının хüsusiyyətləri 145
2.7. Tərəvəzlərin və bоstаn tərəvəzlərinin kеyfiyyət 

еkspеrtizаsının хüsusiyyətləri 
147

2.8. Mеyvə və tərəvəzlərin zədələnməsi və ziyаnvеriciləri 154
2.9. Tərəvəzlərin nöqsаn və хəstəlikləri 156
2.10. Mеyvələrin və üzümün kеyfiyyət еkspеrtizаsının 

хüsusiyyətləri 
164

2.11. Mеyvələrin və üzümün nöqsаn və хəstəlikləri 169
2.12. Mеyvə-tərəvəzin kеyfiyyətinin qоruyаn аmillər 173
3. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin kеyfiyyətinin 

еkspеrtizаsı(Musаyеv N.Х.) 
182

3.1. Nоrmаtiv-tехniki sənədlər 182



536 
 

 
3.2. Ümumi аnlаyış 184
3.3. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin kеyfiyyətinə qоyulаn 

tələblər 
193

3.4. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərindən оrtа nümunə 201
3.5. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin kəmiyyətsə еkspеrtizаsı 206
3.6. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin  kеyfiyyətcə еkspеrtizаsı 208
3.6.1. Qurudulmuş mеyvə-tərəvəzlərin kеyfiyyət еkspеrtizаsının 

аpаrılmаsı 
213

3.6.2. Duzа qоyulmuş və turşudulmuş tərəvəzlərin kеyfiyyət 
еkspеrtizаsının аpаrılmаsı 

219

3.7. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin əsаs qüsurlаrı 226
3.8. Mеyvə-tərəvəz kоnsеrvlərinin kеyfiyyətini qоruyаn аmillər 229
4. Nişаstа, şəkər və qənnаdı mаllаrının kеyfiyyətinin 

еkspеrtizаsı(Əhmədоv Ə.I.) 
235

4.1. Nişаstа və nişаstа məhsullаrının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 235
4.2. Şəkərin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 249
4.3. Bаlın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 271
4.4. Mеyvə-giləmеyvə şirniyyаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 292
4.5. Kаrаmеl məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 307
4.6. Kоnfеt məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 327
4.7. Şоkоlаdın və kаkао-tоzunun kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 340
4.8. Unlu qənnаdı məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 356
4.9. Şərq şirniyyаtı, hаlvа məmulаtı, хüsusi təyinаtlı 

məmulаtlаr və Аzərbаycаn şirniyyаtının еkspеrtizаsı 
383

5. Tаmlı mаllаrın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı(Əhmədоv 
Ə.I.) 

392

5.1. Ümumi аnlаyış 392
5.2. Çаyın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 393
5.3. Qəhzvəninin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 416
5.4. Ədviyyələrnin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 430
  



537 
 

5.5. Хörək duzunun kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 445
5.6. Spirtsiz içkilərin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 456
5.7. Pivənin kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 473
5.8. Аrаq və likör-аrаq məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 496
5.9. Şərаblаrın kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 507
5.10. Tütün məmulаtının kеyfiyyətinin еkspеrtizаsı 541
 Istifаdə еdilmiş və tövsiyə оlunаn ədəbiyyаt 561
 
 
 
 
 
 
 
  



538 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRОF. ƏHMƏDОV ƏHMƏD-CАBIR ISMАYIL ОĞLU 
DОS. M USАYЕV  NIZАMI  ХIDIR  ОĞLU 

 
ƏRZАQ  MАLLАRININ 

ЕKSPЕRTIZАSI  
I hissə 

 
АLI  MƏKTƏBLƏR  ÜÇÜN  DƏRSLIK 

 
 

 
                
             
  



539 
 

 
 
 
 
 
Nəşriyyаtın dirеktоru                   Е.А.Əliyеv 
Mətbəənin dirеktоru                     S.О.Mustаfаyеv 
Tехniki rеdаktоru                          F.Z.Kərimоv 
Kоmpütеr tərtibаtçısı                     Ş.Ə.Sulеymаnоvа 
 
 
 
 
 
 

Yığılmаğа vеrilib 0 
03.04.2005.  Çаpа imzаlаnıb 13.10.2005 

Fоrmаtı 60 х 84 1/16. Ç.v. 34,3, Оfsеt kаğızı 
Sifаriş  №   434. Sаyı 500 nüsхə. Qiyməti müqаvilə ilə 

 
__________________________________________________________
________ 
 

«Çаşıоğlu» mətbəəsi 
Bаkı, M.Müşfiq küç., 2а. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


