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Süt 

◦ Memeliler tarafından salgılanan sıvıdır.

◦ Biyolojik bir gıdadır.

◦ Doğal kompozisyonu mikroorganizma ve 

enzimler tarafından değiştirilebilir.

◦ Kompozisyonu süt verim dönemine göre 

de değişir (sabah-akşam)

◦ Süt yağı globül membranı sütteki değişimi 
etkiler  farklı enzimler vardır



◦ Çözünürlükteki değişim kompozisyonu etkiler.

◦ pH, sıcaklık, uygulamalar, inorganik-organik 

elementler, proteinler, yağlar, laktoz

◦ Süt bileşenleri değişir  mikroorganizma ve 

enzimlerin etkisiyle

◦ Lipoliz  lipolitik m.o.ların neden olduğu 

reaksiyondur  trigiseridlerin kompozisyonu değişir

◦ Proteoliz  proteolitik m.o.ların neden olduğu 

reaksiyondur

◦ Mikroorganizmalar ve enzimler sütte birçok 

reaksiyona neden olabilirler.

◦ Birçok sabit bileşen (viskozite, iyonik güç, donma 

noktası) değişebilir.





Laktoz 

◦ Süt şekeri 

◦ Disakkarit  glukoz + galaktoz

◦ Sadece sütte bulunur  diğer şekerler sütte bulunmaz, belki iz 

miktarda glukoz

◦ İndirgen şeker

◦ Çok hafif şeker tadı verir

◦ Süte viskozite verir  çünkü çözünür fazda bulunur.



Süt yağı

◦ Farklı tür lipidler içerir  %98’i trigliserid

◦ Farklı trigliseridler süte spesifik özellik kazandırır.

◦ Yağ asit bileşenleri zincir uzunluğu (0-20 karbon) ve doygunlukla 

(0-4 çift bağ) değişmektedir.

◦ 1-6 karbonlular süte spesifik tat-koku verir

◦ Eğer parçalanırlarsa sütte acı tat oluşur.

◦ Doymuş-doymamış yağ asitleri içerir



Protein 

◦ Sütteki temel protein kazeindir (%80) 

◦ αS1, αS2, β, κ- kazein karışımı

◦ Peynir altı suyu veya serum proteinleri

◦ β-laktoglobulin

◦ Proteinlerin sütte besinsel ve teknolojik fonksiyonları vardır.



Mineraller 

◦ Sütte %0.75-0.80 oranında bulunur.

◦ Başlıca K, Na, Ca, Mg, Cl ve fosfat

◦ Kısmen iyonize, kısmen kolloidaldir.

◦ Bazı tuzlar ve metalik elementler kazein miselinin yapısında bulunur 

bunlara kompleks tuz denir  Ca+2 ve Mg+2

Vitaminler

◦ A, D, E, K

◦ B grubu ve iz miktarda C 

vitamini

Gazlar

◦ Süt gaz içerebilir  işlem sırasında içerisine O2 alabilir.

◦ Ayrıca mikroorganizmalar tarafından CO2 üretilebilir.

◦ N2 de olabilir.

Organik asitler

◦ İyonlaşmış formda ya da tuz şeklinde (sitrat) bulunur.





Sütün yapısı

◦ Su  temel ortam

◦ Katı madde  suda dağılmış

◦ Lökosit ve eritrosit de bulunabilir.

◦ Safsızlık içeren partiküller de bulunur  çözünmez, süspansiyon 

halinde.

◦ Çözünmeyen maddeler ağırlıklarına göre üstte ya da dipte 
olabilir  partikül boyutu, viskozite ve yoğunluk  konumlarını 

etkiler

◦ Filtrasyon veya santrifüj ile uzaklaştırılırlar.



Süt polidispers bir gıdadır

◦ Çözünür  laktoz, anyon ve katyonlar, vitaminler, gazlar

◦ Emülsiyon  yağlar (trigliseridler, fosfolipidler, steroller, yağ asitleri)

◦ Kolloidal  proteinler (kazein, albümin, globülin, enzimler)

◦ Mineraller kazeine bağlı olarak ya da çözünür fazda bulunur.

◦ Süspansiyon  kirlilikler, safsızlıklar, lökosit, kan



◦ Emülsiyon: birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımıdır.

◦ Süt su içinde yağ emülsiyonudur, tereyağı ise yağ içinde su 

emülsiyondur.

◦ Kolloid çözelti: bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir

ortamda dağılmasıyla oluşan çözeltiye denir.

◦ Gerçek çözelti (şekerli su) ile süspansiyon (tebeşirli su) arasındaki ara 

durum





◦ Sütten yağ globülleri
ayrıldığındaki sıvı 

plazma

◦ Plazma ≠ yağsız süt

◦ Serum süt yağından 

sonra kazein ve 

proteinlerin 

uzaklaştırıldığı sıvı

◦ κ –kazein  kazeinin 

en stabil kısmı

◦ Sütün yoğunluğu 1.28-
1.032 g/ml  içeriğe 

bağlı olarak değişir



Bileşenleri ayırma teknikleri

◦ Yağ  krema seperatörü

◦ Yağ globülleri membran ile çevrilidir.

◦ Membran : protein + lipid + enzim

◦ Kazein  kimyasal metod/çok yüksek hızlı santrifüj

◦ Küçük protein grupları  jel filtrasyon



◦ Somatik hücreler  memeden süte geçer

◦ Sağlıklı hayvan hasta hayvandan 
ayrılmazsa  süte mastitis geçişi

◦ Kolostrumda somatik hücre sayısı çok fazla  immunoglobulinler buzağı 

için gereklidir

◦ Eğer katalaz miktarı çok yüksekse  inek mastitis olabilir  lökosit de 

yüksektir

◦ Katalaz enzimi ya da lökosit sayımı ile hayvanın sağlıklı ya da hasta olduğu 

belirlenebilir



◦ Süt yarı polar bir maddedir.

◦ Polar bileşenler süt içinde çok iyi çözünür.

◦ Osmotik basınç, donma noktası, iyonik güç  sabittir, değişmez 

bunlarda gözlenen değişim tağşiş yapıldığını gösterir

◦ Sütün kompozisyonu ve yapısı birçok parametreye bağlı olarak 

değişebilir.

◦ Doğal farklılıklar  genetik özellikler

◦ Fizyolojik farklılıklar  kızgınlık, yaş, gebelik, çevre, iklim, besleme 

düzeni, stres, yaşam koşulları



Teknolojik etkiler

◦ Isıl işlem

◦ Ön ısıtma, pastörizasyon, UHT

◦ Isıl işlemin amacı kompozisyonu değiştirmektir

◦ Sıcaklık ve süre önemlidir

◦ Kontrolsüz ısıl işlem kompozisyonu azaltır, raf ömrünü değiştirir

◦ Homojenizasyon, kurutma, buharlaştırma  kompozisyonu ve 

yapıyı etkiler



Süt 
Uygun süt

◦ Süt endüstrisinde kullanılır

◦ Kompozisyon, yapı, m.o.ların

özellikleri uygundur

◦ Sağlıklı inekten elde edilir 

yoksa reddedilir

Uygun olmayan süt

◦ Kolostrum

◦ Sadece buzağı içindir

◦ Süt endüstrisinde kullanılamaz

◦ Kompozisyonu teknoloji için uygun 

değildir

◦ Sağlıksız hayvan sütü (mastitis)

◦ Patojen içerir  reddedilir

◦ Kontamine süt

◦ Sağım öncesi/sonrası



◦ Çevreden, 

ekipmandan, çiftlikten 

bazı kirlilikler süte geçer 
 metal iyonları, ilaçlar, 

m.o.lar

◦ Eğer inek sağlıklı ve her 

şey strerilize ise ilk 

damla da temizdir.

◦ Çiftlik  toplama 

transfer  süt fabrikası 

 işlemler



Sütün işlendiği ürünler

◦ Santrifüj  Krema – yağsız süt  farklı gıdalarda

◦ Konsantrasyon, buharlaştırma, ultrafiltrasyon  yağsız süt  toz

◦ Enzimatik pıhtılaştırma, asit pıhtılaştırma  peynir, rennet/asit 

kazein, peynir altı suyu

◦ Fermentasyon  fermente ürünler (yoğurt, kefir)

◦ Dondurma  dondurma

◦ Şeker  şekerleme endüstrisi



Sütün bileşenleri



Laktoz (süt şekeri)

◦ Bütün memelilerin sütündeki temel karbonhidrat

◦ Miktarı yaklaşık %4.5  katı maddeler içinde en fazla olan

◦ Laktasyon süresince konsantrasyonu artarken, kuru döneme doğru 
azalır

◦ Mastitis sütte NaCl miktarını arttırır  laktoz salgılanmasını azaltır

◦ Laktoz Na, K ve Cl iyonları ile meme bezindeki osmotik basıncı 
dengelemede önemlidir

◦ Koestler sayısı

◦ 𝐾𝑁 =
%𝑘𝑙𝑜𝑟 𝑥 100

%𝑙𝑎𝑘𝑡𝑜𝑧

◦ KN>3  uygun olmayan süt, KN<2.3  uygun süt



◦ Laktoz sütte çözünür fazda bulunur.

◦ D-glukoz + D-galaktoz

◦ Ticari olarak peynir altı suyunun konsantrasyonu ve kristalizasyonu

ile üretilir.

◦ α-laktoz monohidrat veya basitçe α-hidrat

◦ Diğer şekerler kadar tatlı değildir.

◦ β-laktoz, α-laktozdan daha tatlıdır.



Laktozun kimyasal reaksiyonları-
Hidroliz
◦ β-D-galaktosidaz (laktaz) 

◦ Peynir endüstrisinin yan ürünü peynir altı suyundan glukoz-

galaktoz şurupları elde edilir

◦ Fermente süt ürünleri için hidroliz önemlidir.



Laktozun kimyasal reksiyonları- Piroliz

◦ Laktoz ve kazein  süt ürünlerindeki esmerleşme reaksiyonlarının birincil 
reaktantları

◦ Sütün ısıtılması sırasında iki reaksiyon gözlenir  esmerleşme reaksiyonları
◦ Karamelizasyon

◦ Maillard

◦ Isıl işlemin etkisi ile laktoz parçalanır

◦ Laktozun parçalanması sonucu oluşan ürünlerin oranları
◦ Şeker konsantrasyonu, sıcaklık, zaman ve pH’ya bağlıdır.

◦ Laktoz çözeltisi 100 C’nin üstüne ısıtıldığında
◦ a.a. yokken  furfural, furfuril, alkol, asetol, laktik asit, diğer asitler.

◦ a.a. varken  Maillard reaksiyonu  esmer renk, kötü koku

◦ Esmerleşme reaksiyonu  renk değişir

◦ Laktoz karamelize olur



SÜT

CO2+H2O

asitler

Şeker kalıntıları

Furan ve karboniller

Kahverengi 

pigmentler

Floresan 

bileşenler

İndirgen 

bileşenler

Karamelize

tat-koku



Laktozun kimyasal reksiyonları-
Oksidasyon
◦ Bakır iyonu varlığında laktobionik asit

◦ Laktozun nitrik asit ile muamelesi  dikarboksilik asit

◦ Laktozun biyolojik oksidasyonu  CO2 + su + bakteri/protozoa

◦ Laktoz içeren endüstriyel atıkların temizliğinde



Laktozun kimyasal reksiyonları-
İndirgenme
◦ Aldoz şekerin terminal aldehit grubunun alkol grubuna 

indirgenmesi

◦ Sorbitol

◦ Laktat

◦ İsopropanol

◦ Etanol

◦ Hekzanol

◦ Laktitol



Laktozun çözünürlüğü

◦ Neredeyse bütün çözücülerde çözünür.

◦ α-laktoz ve β-laktoz çözünürlükleri farklıdır  sıcaklığa bağlı

◦ Laktoz çözeltisi çok kolay doygunluğa ulaştırılabilir daha sonra 

kristalize olur

◦ Laktozun kristalize olması üretim ve dahası bazı ürünler için 

önemlidir

◦ Peynir altı suyundan laktoz üretimi

◦ Soğutma  konsantrasyon  laktoz kristalleri eklenir  kristalizasyon

◦ Bazı ürünlerde istenmez  kumlu yapı  dondurma 



Laktozun biyosentezi

◦ Laktoz memede sentezlenir.

◦ Glukozun bir kısmı meme bezlerinde galaktoza dönüştürülür. 

◦ Biyokimyasal reaksiyonlar ile glukoz ve galaktoz birleşerek laktoz 

oluşur.

◦ Kanın süt hücreleri etrafında dolaşımı sırasında kandaki glukozun
%20 si meme bezinde tutulur  süt üreten hücrelerde laktoz 

sentezi için kullanılır.



Laktozun teknolojik kullanımı

1. Fermente süt ürünleri (yoğurt, peynir) için esansiyel bileşendir.

2. Süt ve süt ürünlerine hafif şekerli tat verir.

3. Enzimler ve bakteriler tarafından kolayca hidroliz ve fermente olur.

4. Besleyici değeri vardır.

5. Yüksek ısı uygulanmış süt ürünlerinin renk ve tat-kokusunu oluşturmada 

rol alır.

6. Bazı ürünlerin tekstüründe etkilidir

7. Laktoz çözünür fazda olduğundan sütün donma ve kaynama noktası 

üzerinde etkilidir.



8. Bazı şekerleme ürünlerinde kullanılır.

9. Aroma, renk ve tat taşıyıcı ajan olarak kullanılır.

10. Ekmekte iyi renk elde etmek için kullanılır  karamelizasyon

11. İlaç endüstrisinde kötü tadı baskılamak için kaplama materyali 

olarak kullanılır.

12. Bazı gıdaların dağılımlarını arttırmak için kullanılır. 

13. Bira endüstrisinde kullanılır.



Fermentasyon teknikleri

◦ Spesifik bakteri kültürü (starter kültür)

◦ Fermentasyon hızı

◦ Mikroorganizma türü

◦ Oksijen 

◦ Sıcaklık

◦ İnhibitör varlığı

◦ Enerji kaynağı

◦ pH



Homofermentatif

◦ Laktik asit

Heterofermentatif

◦ Laktik asit

◦ Asetik asit

◦ Propionik asit

◦ Bütirik asit

◦ CO2

◦ H2

◦ Su 

◦ Süt ürünlerinin fermentasyonunda 2 tip fermentasyon meydana 
gelir  işlem parametrelerini bağlıdır





1- Laktik asit fermentasyonu 
(homofermentatif)

◦ Glukoz (C6H12O6)  2 laktik asit 

(CH3.CHOH.COOH)

◦ Laktik asit bakterisi

◦ pH ↓ (4’e yaklaşır)

◦ Artan asitlik ile süt stabilitesi bozulur 
 süt koagüle olur

◦ Tat-koku, tekstür değişir

◦ Viskozite artar



◦ Süte starter kültür eklenir  inkübasyona bırakılır

◦ Reaksiyon sonucu pH=4.6

◦ Laktik asit miktarı artar

◦ Az miktarda diasetil veya aromatik bileşenler 
yoğurda aromasını verir

◦ Son ürün lordur  besinsel içerik yüksek

◦ Sadece laktik asit miktarı yüksektir

◦ Bu fermentasyon peynir üretiminde ön olgunlaştırma 
olarak pH’yı rennetin çalışacağı değerlere düşürmek 
için uygulanır.



2- Propiyonik asit fermentasyonu 
(Heterofermentatif)
◦ 3 glukoz (C6H12O6)  6 laktik asit)

◦ 3 laktik asit  2 propiyonik asit (CH3CH2COOH) + asetik asit 

(CH2COOH) + CO2 + H2O

◦ İsviçre’de çok kaliteli peynir  Gravyer, emmental, tilsit

◦ Özel, tat koku aroma



3- Sitrik asit fermentasyonu

◦ Sitrik asit (CH2.CHOH.HOCCHOOH.CH2COOH)  2 pürivik asit 
(CH3.CO.COOH)  asetilmetilkarbinol (CH3.CO.CHOH.CH3) + 2 CO2
oksidasyon (-2H)  diasetil  redüksiyon (+H2)  2,3-bütilen glilkol

◦ Fermentasyon laktozdan başlamaz  sütteki sitrik asitten başlar

◦ Süt %0.2 sitrik asit içerir

◦ Özel ürünler için daha fazla gerektiğinden az miktarda sitrik asit ilavesi 
yapılır

◦ İlk aşamada purivik asit üretilir  bu reaksiyon için anahtar madde

◦ İkinci aşamada asetilmetilkarbinol

◦ Fermentasyon için farklı tip starter kültürler gereklidir
◦ Leuconostoc dextranicum

◦ Leuconostoc citrovorum



4- Alkol fermentasyonu

◦ Glukoz  2 etil alkol (C2H5OH) + 2 CO2

◦ Bu fermentasyonda iki farklı tip starter kültür ya da kültür karışımı kullanılır.

◦ 1. grup  bakteri

◦ Gaz oluşturan fermentasyon

◦ CO2 üretilir

◦ Genelde bu tip fermentasyon sütlü içecek üretiminde kullanılır.

◦ Kefir, kımız

◦ Ürünün alkol içeriği  %1-3

◦ Asit üretimi  Lactobacilli, Streptococci , Alkol üretimi  Sachharomyces, 
Candida

◦ Üründe tipik tat, koku  artan asitlik ve taze tat



5- Bütirik asit fermentasyonu
◦ Glukoz  asetik asit + bütirik asit (CH3.CH2.CH2.COOH) + 

etil alkol + bütil alkol (CH3.CH2.CH2.CH3OH) + aseton 
(CH3COCH3) + CO2 + H2

◦ Çok kompleks ve zararlı bir fermentasyon  CO2 ve H2 

peynir yapısını bozar  yarılma, büyük hava boşlukları

◦ Peynirde olumsuz etkisi olgunlaştırmadan ilk aşamalarında 
görülmez  üretimin başında engellenmeli

◦ Clostridium butyricum, C. sporogenes

◦ Sporlu bakteriler  sıcaklığa dirençliler  sadece 
bakteriyofüj ile uzaklaştırılabilirler (pahalı bir ekipman)
peynirin olgunlaşma sürecinde vejetatif forma geçip 
reaksiyona sebep olurlar  gaz üretimi  insan tüketimi için 
zararlı



6- Koliform-gazlı fermentasyon

◦ Glukoz + H2O  2 laktik asit + asetik asit + etil alkol + 2 CO2

+ 2 H2

◦ Bu fermentasyon sırasında çok yoğun gaz üretimi olur 

◦ E. coli, Enterobacter aerogenes

◦ Bütün ürünler için zararlıdır  çünkü bazı bakteriler insanlar 
için tehlikelidir (hijyenik olmayan, sanite olmayan 
koşullardan kaynaklı)

◦ Normal bir pastörizasyonla öldürülebilirler.

◦ Üretim öncesi öldürülmemişlerse çok hızlı üreyerek 
fermentasyona sebep olur  istenmeyen tat, kötü koku ve 
gaz  üründe küçük gözenekler



Proteinler 

◦ İnek sütünde yaklaşık %3.5 protein bulunur.

◦ Sütün temel olarak iki proteinden oluşur  kazein 
%80, serum proteini (peynir altı suyu) %20

◦ Kazein makromolekül misel yapısındadır 
kompleks bir protein

◦ Kazein kompleksi  Ca, Ca-fosfat, Mg ve sitrat

◦ Kazein, özellikle serum proteinleri konsantrasyonu, 
laktasyon dönemlerine bağlı olarak önemli 
derecede değişmektedir  özellikle doğumdan 
sonraki ilk 2-3 gün

◦ Kolostrumda serum proteinleri yüksektir.



Aminoasitler 

◦ Toplam a.a. sayısı 100 civarında olmakla birlikte 

süt proteinlerinde sadece 20 çeşit a.a. bulunur 

ve bunların 18’i elzemdir.

◦ Proteinlerdeki a.a. dizilimi, sayısı ve çeşidi 

proteinin özelliklerini belirler.

◦ A.a.ler hem hafif asidik (karboksil –COOH) hem 
de hafif bazik (amino –NH2) grup içerir 

amfoter özellik

◦ Karboksil ve amino grupları birbirine hidrokarbon 
zinciri ile bağlıdır  peptidleri oluşturur.



◦ Eğer C atom sayısı artarsa protein büyür  kazein

◦ Eğer hidrokarbon zinciri çok kısa ise (1-3 C)  kısa zincirli protein 
suda çözünür  hidrofilik

◦ Hidrokarbon zinciri >3C  suyu iter, daha az çözünür  hidrofobik

◦ Bir protein aynı yapıda hidrofobik ya da hidrofilik karakterde 
olabiliyorsa  amfoterik özellik

◦ Kazeindeki bazı a.a.lerin hidroksil (–OH) grupları fosforik asit ile 
ester halinde bulunabilir  bu gruplar kazeine Ca-iyonları veya 
kolloidal Ca-hidrofosfat bağlama yeteneği kazandırır (molekül içi 
ya da moleküller arası güçlü köprü oluşturur)



Kazein 

◦ Homomoleküler yapıda değildir.

◦ 4 alt birimi vardır.

◦ Sadece sütte bulunur ve sütteki baskın proteindir.

◦ İyi bir a.a. kaynağıdır.

◦ Yapısında %0.78 sülfür içerir  sistein ve metiyonin

◦ Kolloidal yapıda bulunur.

◦ Düşük çözünürlük gösterdiği nokta  izolelektrik nokta



◦ Ticari laktalbumin ısı ile daha kolay koagüle olur  kazeinden 

daha fazla biyolojik değeri vardır.

◦ Kazein asit, alkali ve alkali tuz çözeltilerinde çözünür.

◦ İsoelektrik nokta  pH 4.6

◦ Maillard reaksiyonu  serbest amino grupları ile laktozdaki aldehit 

grubu arasında gerçekleşir.

◦ Sıcaklık, pH ve su içeriğindeki artış ile hızlanır.

◦ Esmerleşme reaksiyonu toksik bileşen üretimine, a.a.lerin, vitaminlerin 

besinsel değerinin ve proteinlerin biyolojik değerinin ve 

sindirilebilirliğinin kaybına sebep olabilir.

◦ Süt ürünlerinin organoleptik özelliklerini etkiler. 



◦ Kazeinin 4 alt birimi: αS-kazein (αS1 ve αS2), β-kazein, κ-kazein, ϒ-

kazein

◦ Kazeindeki bazı a.a.ler fosforik asit ile ester haldedir.

◦ Fosforik asit Ca, Mg ve bazı kompleks tuzarı bağlayarak moleküller 

arası bağ yapar.



Alt birimlerin yapısı

◦ αS-kazein (αS1): bir ucu hidrofilik, diğer ucu hidrofobik

◦ β-kazein: iki ucu da hidrofobik, molekülün ortası 

hidrofilik

◦ К-kazein: bir bölümünde uzun aminoasit zinciri 

(hidrofobik), diğer ucu karbonhidratça (hidrofilik) 

zengin

hidrofilik hidrofobik



◦ Yaklaşık 20 C ve üzerinde β-kazeinin 

hidrofobik uçları biraraya gelme 
eğilimindedir  çok uzun zincir 

kazeinin temel yapısı  kazeinin 

iskeleti  yapı hidrofobik

◦ Merkezde bulunur  skarlet denir 

çok kuvvetlidir  ısıl işlem ile 

denatüre olmaz



◦ İskelet yapısına αS-kazein hidrofobik
uçtan bağlanır  rozet yapısı

◦ Ca molekülü α- ve β-kazeinin 

fosforik ester bölgeleri ile tuz 

köprüsü oluşturur.

◦ Daha sonra κ-kazein hidrofobik

uçtan birincil misele bağlanır.

◦ κ-kazeinin hidrofilik bölgesi suya 

doğru açıkta kalır.

◦ Bu etkileşim ile büyük kazein miseli 

oluşur ve bütün misel çözünür 

kolloiddir.

Ca Ca





◦ Sütteki kazein molekülleri çok stabildir. 

◦ Serum proteinleri kolayca denatüre olurken kazein

◦ Isıl işleme

◦ pH değişimlerine (pH çok düştüğünde (4.6) kolayca koagüle olur 

süt için çok düşük pH)

◦ Mekanik işlemlere (santrifüj, homojenizasyon)

dayanıklıdır.



◦ Kazein sadece bir işleme hassastır.

◦ Rennet

◦ Rennin enziminin ticari tipidir.

◦ Kimozin

◦ Buzağının şirdeninden elde edilir.

◦ Aşırı proteolitik aktivite içerir.

◦ Kazeini kolayca pıhtılaştırır.

◦ Kazeinin dış bölgesinde κ-kazein ve su vardır  dayanıklı olan κ-
kazeindir.



Kazeinin enzimatik çöktürülmesi

◦ Hidrofilik makromoleküllerin birden uzaklaştırılması ve molekül içi 

dengenin bozulması sonucu pıhtı oluşur.

◦ Rennet aktivitesi sonucu 105 ve 106. a.a.ler arasındaki bağın 

kopması rennet aktivitesinin birincil fazı olarak isimlendirilir.

◦ Koagülasyon ve sineresis ise ikincil faz olarak isimlendirilir.

◦ Üçüncül faz peynirin olgunlaştırılması sırasında olur.



◦ К-kazein molekülü 169 a.a. içerir.

◦ 105 (fenilalanin) ve 106 (metiyonin) a.a.ler arasındaki bağ çok 

zayıftır.

◦ Kazein rennin veya kimozin ile reaksiyona 
sokulursa bağ kırılır  zincir bölünür.

◦ 1-105  κ-kazein  çözünmez  pıhtı

◦ 106-148  makropeptid  çözünür  peynir 

altı suyunda

◦ Hidrofilik makropeptidin yapıdan ayrılması ile 
stabilite bozulur  koagülasyon veya sineresis



1. Enzimatik faz

◦ κ-kazein (rennin, T, t)  κ-parakazeinat (hala sıvı) 

+ makro peptidler (peynir altı suyu proteinleri)

◦ Sadece yapı değişir koagülasyon gözlenmez



2. Enzimatik olmayan faz

◦ κ-parakazein + Ca+2  Ca-parakazeinat (çözünmez, pıhtı) 

+ peynir altı suyu proteinleri 

(çözünür, α-laktalbumin, β-laktoglobülin)

◦ Rennet işleminden önce çözünür Ca iyonları ilave edilir.

◦ Süt pıhtısının oluşması için gereklidir.

◦ Koagülasyon sadece bu aşamada gözlenir.

◦ Peynir altı suyu genelde  makropeptidler, bazı kazein partikülleri, 

serum protenleri ve laktoz içerir.



3. Peynir pıhtısının olgunlaşması

◦ Protein  proteoz  pepton  peptid  amino asit  NPN (NH3, belki)

◦ Üçüncül fazda rennin kazein bileşenleri atak yapar ve yapısını 

küçültür.

◦ Bu durum olgunlaşma sırasında olur.

◦ Peynir yumuşar, tadı değişir.

◦ Proteolitik enzimler protein yapısını parçalar  protein basit 

bileşenlere parçalanır



Kazeinin asit ile çöktürülmesi

◦ Eğer süte mineral asit eklenirse veya asit üreten bakterilerin sütte 
gelişmesi sağlanırsa  pH düşer, asitlik yükselir

◦ Bu durumda kazeinin yapısı iki farklı yolla değişir

◦ Birincisi sütte bulunan kolloidal Ca-hidroksifosfat misel yapı içine girer 
 güçlü Ca bağları oluşturur.

◦ İkincisi sütün pH’sı izoelektrik noktaya ulaşır ve hatta izoelektrik noktayı 
geçer.

◦ İki metotta da miseller bir araya gelerek az ya da çok yoğunlukta 
koagüle olurlar.

◦ Son pH değerine bağlı olarak bu pıhtıda kazeinler ya tuz 
formunda, ya izoelektrik noktadaki formunda ya da ikisinde de 
bulunurlar.



◦ Kazeinin sütten çöktürüldüğü uygulama değeri pH 4.5-4.9.

◦ Kazeinin çökelti oluşturduğu pratik değer ise pH 4.6’dır.

◦ pH 4.6’ya ulaştığında süt pıhtı oluşturur  yoğurt, peynir

◦ Ca-kazeinat + laktik asit  Ca-laktat + kazeinat (pıhtı)

◦ Ca-kazeinat + HCl  CaCl2 + çöken kazeinat (peynir pıhtısı)



◦ Bazı özel peynirlerin (süzme peynir) yapımında sadece asit ilavesi 
uygulanırken, bazı durumlarda mineral asit rennet ile birlikte 
uygulanır.

◦ Asidin etkisi  asitliği arttırmak  rennetin çalışacağı uygun pH
değerine getirmek

◦ Rennin ve kimozin aktif formda bulunup bahsedilen 3 reaksiyonu 
gerçekleştirirler.

◦ Eğer süte sadece asit ilave edilirse süt pıhtısı elde edilir  peynir 
altı suyu + pıhtı + sıvı

◦ Yoğurt yapımında pıhtı çok zengindir  çünkü yapıdan hiçbir madde 
uzaklaştırılmamıştır.





Kazeinin alkol ile çöktürülmesi

◦ Kimyasal bir reaksiyon değildir.

◦ κ-kazein arasındaki su moleküllerini alkol absorbe eder.

◦ Yapıdan su uzaklaşınca miselin stabilitesi bozulur

◦ Sütte asitlik yükselmişse, pH düşmüşse.

◦ Bu durum taze sütte görülmez  asitlik yüksek olunca gözlenir

◦ Süt % 50-65-75 alkol konsantrasyonlarında çöktürülebilir.



Peynir altı suyu proteinleri
(süt serum proteinleri)
◦ Peynir üretiminden elde edilir.

◦ Kazein uzaklaştırıldığında geride kalan proteinler  süt serum proteinleri

◦ Süt ısıtıldığında serum proteinlerinin bir kısmı 

denatüre olarak kazeinle kompleks oluşturur.

◦ Kazeinin rennetten etkilenmesini ve 

Ca bağlamasını azaltırlar.

◦ Isıl işlem ve pH ayarı ile serum proteinleri 

peynir altı suyundan elde edilir.



◦ Süt serum proteinleri

◦ α-laktalbümin

◦ β-laktoglobülin



α-laktalbümin

◦ Bütün memelilerin sütünde vardır.

◦ Çok besleyicidir.

◦ Memede laktoz sentezinde rol alır.

◦ Sütteki laktozun konsantrasyonu α-laktalbümin konsantrasyonuna bağlıdır.

◦ İnek serum proteinlerinin (toplam proteinin %3.5)  %20’si α-laktalbümindir.

◦ İnsan sütündeki temel peynir altı suyu proteindir.

◦ Moleküler ağırlığı yaklaşık 14 kDa

◦ A.a. Kompozisyonu  Triptofanca zengin  sülfürce zengindir (%1.9): sistein ve 
metiyonin yapısında bulunur.

◦ Metaloproteindir  4 asparajin içeren 1 molü 1 Ca++ bağlar.



β-laktoglobülin

◦ 1 molü 5 sistein içerir ve bunların 4 ü disülfit bağı ile bağlıdır.

◦ İnek sütü toplam proteinlerindeki β-laktoglobülin seviyesi  %12

◦ Tipik bir globüler proteindir.

◦ Ana peynir altı suyu proteinidir.

◦ Sülfürce zengin  biyolojik değeri yüksek

◦ Bir monomerde 2 mol sistin ve 1 mol sistein vardır.

◦ 60 C’yi aşınca kolayca denatüre olur. 

◦ A vitamini taşıyıcısı olarak rol oynar.

◦ Ayrıca serbest yağ asitlerini bağlayarak 
lipolizi tetikler.



İmmunoglobülinler (Ig)ve minör 
proteinler
◦ İnek sütü ve kolostrumdaki minör proteinlerdir.

◦ Ana immunoglobünler: IgG1 (fazla) ve IgA

◦ Kolostrumda çok bulunur.

◦ Ig  antikor  hayvana yabancı madde olan makromoleküler

antijenlere karşı sentezlenir.

◦ Enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu

◦ Sütteki Ig’ler antimikrobiyal etki gösterir  kısmen IgM 

Streptococci a karşı aglütinin olarak davranır.



Transferrin (Tf) ve Lactoferrin (Lf)

◦ Demir bağlayan proteinlerdir.

◦ Tf  kan plazma prpteini

◦ Lf  sadece meme bezlerinde değil, bronş ve tükürük bezlerinde 

de salgılanır.

◦ Sütte Tf ve Lf konsantrasyonu tür ve laktasyon dönemine bağlı 

olarak değişkenlik gösterir.



Membran proteinleri

◦ Yağ globüllerinin etrafını kaplayan koruyucu bir tabakadır.

◦ Emülsiyonları stabilize eder.

◦ Protein ve fosfolipidlerden oluşur.

◦ Yağ globülünü çevre faktörlerinden (ör. Lipaz enzimi) korur.

◦ Yağ globülleri ile çok sıkı etkileşim halindedir  ayırmak zordur

◦ Yağ globül membranı  %50 protein içerir (sütteki toplam 

proteinin %1’i)



Proteinlerin izoelektrik noktası

◦ Süt proteinlerindeki a.a.lerin elektrik yükü sütün pH’sı ile belirlenir.

◦ Nötr pH’da bazı a.a.lar (aspartik ve glutamik asit) negatif yüklü 

iken, bazı a.a.lar (lizin, arjinin) pozitif yüklüdür.

◦ Sütün pH’sının asit ilavesi ile değişmesi proteindeki yük dağılımını 

da değiştirir.

◦ İzolelektrik nokta  (+) ve (-) yüklerin eşit olduğu pH’dır.

◦ NH3+ ve COO- grupları sayısı eşittir.

◦ Proteinin net yükü sıfırdır.





◦ Normal süt pH’sında (6.6) protein molekülü –

yüklüdür. Molekül yüklerin birbirini itmesinden 

dolayı ayrı ayrı durmaktadır.

◦ H+ iyonu ilave edilirse, bunlar protein 

molekülleri tarafından adsorbe edilir.

◦ Fazla H+ iyonu varlığında molekül net yükü 

pozitiftir.



Tampon çözelti olarak süt

◦ Süt zayıf asit veya zayıf baz gibi davranan çok sayıda bileşen içerir

◦ Laktik asit, sitrik asit, fosforik asit ve tuzları, laktatlar, sitratlar, fosfatlar

◦ Kimyada bu tip bir sisteme  tampon çözelti denir.

◦ Belli aralıkta asit ve baz ilavesinde pH değişmez.

◦ Bu etki proteinlerin karakteri ile açıklanır.

◦ Süte asit ilavesi ile çok sayıda H+ iyonu ilave edilir. Bu iyonları a.a.lerin

yan zincirindeki amino gruplarına bağlı olup NH+3 iyonu oluşturur. 
Serbest H+ iyon sayısı az olacaktır  pH değişmez

◦ Baz ilave edildiğinde yan zincirdeki COOH gruplarından H+ iyonları 

uzaklaşır, COO- oluşur. Bu durumda pH az ya da çok sabit olacaktır.





Kazeinin kolloidal stabilitesi



Süt proteinlerinin teknolojik 
fonksiyonları
◦ Süt proteinlerinin miktar ve kalitesi sütün besleyici değerini belirler.

◦ Geleneksel süt ürünleri üretiminde çok önemlidir.

◦ Kazein  peynir üretiminin ana bileşeni

◦ Elektrik yük değişimine hassastır (kazein miselleri)

◦ İzoelektrik noktada çöker

◦ 70 C üstünde ısıl işlemlerde serum proteinleri denatüre olur, yapısal 
değişiklikler gözlenir. Kazein ısıl işleme dayanıklıdır.

◦ Kazein sütten %40-70 etanol konsantrasyonlarında çöktürülürken, peynir 
altı suyu proteinleri çözünürdür.

◦ Kazein rennet işlemi ile pıhtılaştırılıp ve geri kazanılabilir.



Süt yağı

◦ Bütün memelilerde türe bağlı olarak süt yağı konsantrasyonu 

farklıdır.

◦ Süt yağı aynı tür memelilerin beslenme ve sağlık durumu gibi 

faktörlere bağlı olarak da değişmektedir.

◦ Sütten gaz ve suyun uzaklaştırılması sonucu geriye kalan kısma 

kuru madde denilmektedir.

◦ Toplam kuru maddeden yağ uzaklaştırılması ile yağsız kuru 

madde elde edilmektedir.

◦ Sütün bileşimi tartışılırken bu değer kullanılmaktadır.



◦ İnek 32-37 g/lt

◦ Tavşan 180 g/lt

◦ Domuz 68 g/lt

◦ İnsan 38 g/lt

◦ Fil 85-190 g/lt



◦ Süt yağı  yağ asidi ve gliserol esteri

◦ Polar olmayan organik çözücülerde çözünürken sulu fazda hiç 

çözünmez ya da çok az çözünür.

◦ Süt yağının üç kaynağı vardır

◦ Gıdadaki yağlardan transfer edilir (trigliserid ve serbest yağ asidi 

formunda).

◦ Meme bezinde asetat ve β-hidroksi bütirat kullanılarak sentezlenir.

◦ Glukozdan glukoliz yoluyla sentezlenir.



◦ Eğer süt bekletilirse yüzeyde krema tabakası 

oluşacaktır.

◦ Yağ sütte küre ya da damlacık şeklinde 

bulunmaktadır.

◦ Kürenin içi yağ dolu olup dışı fosfolipidler ve 

proteinlerden oluşan süt yağı membranı ile çevrilidir.

◦ Yağı lipolizden koruyarak yağa şekil verir.

◦ Yağın dışarı sızmasını engeller.

◦ Kürelerin boyutu 2 ila 20 µm arasında 

değişmektedir.

◦ Yağ globülleri sütteki en büyük partiküllerdir  çiğ 

sütte emülsiyon fazda dağılmış halde 

bulunmaktadır.

◦ Yağ globüllerinin boyutu süt işleme veriminde çok 

etkilidir.

◦ Büyük yağ globüllerinin ayrımı daha kolaydır.



◦ Süt yağında 400 den fazla yağ 

asidi bulunmaktadır. 

◦ Bunların sadece 10 tanesi sütün 

fiziksel ve duyusal özelliklerini 

belirler.

◦ Süt yağında hem kısa hem de 

uzun zincirli yağ asitleri birlikte 

bulunur.

◦ Miktarı hayvana göre değişir.



◦ Kısa incirli yağ asitleri  tipik koku, tat

◦ C4:bütirik asit, C6: kaproik asit, C8: kaprilik asit ve C10: kaprik asit)

◦ Acılaşmadan sorumludur  kötü koku, tat

◦ Uzun zincirli yağ asitleri hem doymuş hem de doymamış halde 

bulunabilir.

◦ C14-16-18-18:1(cis)-18:1(trans)

◦ En önemli ve baskın yağ asidi: bütirik asit (%3-4.5)

◦ 2 tane doymamış yağ asidi  oleik asit (baskın), linoleik asit (%3-4)





◦ Süt yağı geniş bir sıcaklık aralığında erir.

◦ 40< sıvı, 40> hem sıvı hem katı

◦ Eğer süte hile yapılmamışsa (başka türlü yağlar katılmamışsa) 
erime sıcaklığı değişmez.

◦ Süt yağının sabit ve stabil bir erime sıcaklığı vardır.

◦ Yapıdaki çözünür fazdan etkilenir.

◦ Sütün yağı alınarak kuru madde içeriği arttırılırsa erime sıcaklığı değişir.

◦ Bunların yanı sıra sertlik ve yumuşaklık tereyağı endüstrisi için çok 
önemlidir.

◦ Yağ asidi kompozisyonu bunu etkiler.

◦ Eğer süt yağı çok miktarda yüksek erime sıcaklığına sahip yağ asidi 
içerirse  yağ sert olur

◦ Eğer süt yağı çok miktarda düşük erime sıcaklığına sahip yağ asidi 
içerirse  yağ yumuşak olur



◦ Gliserol molekülü 3 yağ asidi bağlar.

◦ Aynı tür ya da farklı türde

◦ Trigliserid molekülündeki yağ asitlerinin 
konumları fiziksel özellikleri etkiler.

◦ Yağ asidi şablonu yağın bazı sabitlerini etkiler.

◦ İyot değeri

◦ Reichert-Meissl sayısı

◦ Erime sıcaklığı

◦ Refraktif indeks

◦ Sabunlaşma değeri



◦ Bazı pigmentler (karoten, ksantofil) süt yağında bulunur  süte 

renk verir

◦ Sütün rengi porselen beyazıdır  pigment miktarına göre açık sarı, 

sarı, bej olabilir

◦ Süt yağı ayrıca A,D,E,K vitaminlerini ve tokoferoller içerir.

◦ Tokoferoller antioksidan özellik gösterir oksidasyonu engeller



◦ Çiğ sütte yaklaşık %4 yağ bulunur.

◦ Yağ uzaklaştırılınca  yağ alınmış süt (skim milk-yağ içeriği %0.05)

◦ Tereyağı üretimi sonrası yan ürün  kreması alınmış süt (butter milk)

◦ Yüksek miktarda laktoz, protein, az miktarda yağ  ve tuz içerir



◦ Süt yağı kimyasal veya enzimatik yolla modifiye edilebilir.

◦ Lipoliz  serbest yağ asitlerinin miktarının artması  acı 

sabunumsu tat

◦ Oksidasyon  istenmeyen tat koku (balığımsı, metalik)  ürüne 

ve koşullara bağlıdır

◦ Otooksidasyonu etkileyen koşullar

◦ aw, sıcaklık, oksijen basınç seviyesi, asitlik, tuz içeriği, işlemler



Süt yağının teknolojik özellikleri

◦ Süt ürünlerine renk, tat-koku ve kıvam verir.

◦ Stabil olmayan emülsiyon fazda bulunur, kolayca ayrılabilir.

◦ Sütün fiyatlandırılmasında temel alınır.

◦ Süt ürünleri yağ içeriklerine göre sınıflandırılır ve standardize edilir.

◦ Tereyağı üretiminde hammaddedir.

◦ Homojenizasyon ve yüksek hızda karıştırma ile stabilize edilir.

◦ Lipaz enzimi yağı serbest yağ asitleri ve gliserole parçalar.
◦ Fazla serbest yağ asidi acı tat verir.

◦ Birçok süt ürününün reolojik özellikleri yağın miktarı ve erime noktasından 
etkilenir.

◦ Havadaki apolar uçucuları bağlar, süt ürününün rengi depolamada 
değişir.



Süt mineralleri ve tuzlar

◦ Süt farklı tiplerde (katyon-anyon) mineral içerir

◦ Major katyonlar  Na, K, Ca, mg

◦ Major anyonlar  klorat, fosfat, sülfat, bikarbonat, sitrat

◦ Minör elementler  denir, çinko, bakır, kobalt, alüminyum, manganez

◦ Major minerallerin miktarı

◦ Türe, ıslaha, süt verme dönemlerine, hayvanın sağlığına bağlıdır.



◦ Elektrik iletkenliği  tuz miktarı hakkında bilgi verir  normal sütte 

0.5  eğer değişirse süte tağşiş yapılmıştır

◦ Titrasyon asitliği  tuz ve protein içeriğine bağlı

◦ Donma noktası  sütteki çözünen maddelerle (laktoz, çözünür 

tuzlar) ilişkilidir  sabittir

◦ Çözünür madde artarsa donma noktası düşer

◦ Donma noktasındaki değişim tağşiş yapıldığını gösterir.

◦ Sütün kül içeriği  % 0.75-0.80



Tuzlardaki değişim

◦ Sütün bekletilmesi sırasında yapıda değişiklikler olur

◦ CO2 uzaklaşır

◦ Enzimatik etki sonucu fosforik asit azalır, kolloidal fosfat artar --< tuz 
miktarı azalır  pH yükselir

◦ Yüksek sıcaklık uygulaması tuzlar parçalanır, Maillard reaksiyonu 

gözlenir (T>100 C).

◦ Membran tekniklerinin uygulanması ile sütte daha fazla tuz ve 

element kazanılır. 



Sütteki vitaminler

◦ Besinsel yönden esansiyel ajanlar

◦ Gıda kompozisyonu ile direkt alınırlar

◦ Bazı durumlarda pro-vit, vitamin öncülleri olarak da transfer 
edilebilir.

◦ Vitamin konsantrasyonu çok düşükse  kandan transfer edilir

◦ Yağda ve suda çözünen esansiyel vitaminler

◦ A,D,E,K ve tokoferol

◦ B1, B2, B12, folik asit, nikotinik asit, pentatonik asit

◦ Sütte ayrıca çok az miktarda C vitamini bulunur.



Gazlar ve organik asitler

◦ Gaz miktarı %5-6

◦ Süt sağım işleminden sonra soğutma, karıştırma, depolama gibi birçok 
işlme uygulanır  gaz içeriği artar

◦ CO2  %2-3

◦ N  %0.5-1

◦ O2 sütün depolanması sırasında azalır, soğutma ve karıştırmada artar

◦ Organik asitler  laktik asit

◦ Laktik asit, bütirik asit  %0.5-1.0

◦ Mikroorganizmalar tarafından üretilir

◦ M.o. azsa  süt taze ve kaliteli, asitlik düşük



Enzimler 

◦ Biyokatalizörler

◦ Birçok biyokimyasal reaksiyonu etkiler

◦ Üretilen son ürün, ürün kalitesini olumlu ya da 

olumsuz etkiler

◦ Enzimler  doğal olarak bulunabilir ya da m.o. 

aktivitesi sonucu oluşabilir

◦ Birçoğu 70,75,80 C’lerde inaktif olur

◦ Bazıları ısıl işlem sonrası tekrar aktif olur



◦ Sütteki en önemli enzimler peroksidaz ve katalaz

◦ Peroksidaz  sütte doğal olarak bulunur, H2O2’den O2 transfer 
eder, UHT ile inaktif olur

◦ Katalaz  H2O2 den O2 ve su açığa çıkarır. Kolostrum ve mastit
sütte bulunur. Hayvanın hasta ya da sağlıklı olduğunu, ya da 
sütün kolostrum olup olmadığını belirlemede kullanılır. 70-75 C’de 
inaktif olur.

◦ Fosfataz  bazı fosforik asit esterlerini fosforik asit ve alkole 
parçalar. Pastörizasyon sonrası normlara uygunluğun tespit 
edilmesinde kontrol edilir.



◦ Lipaz  yağları gliserol ve serbest yağ 
asidine parçalar. Fazla serbest yağ asidi 
üründe acı tada sebep olur. Yağlı süt 
ürünlerinde önemlidir. 80-85 C’de inaktif
olur, kolayca rejenere olur. 

◦ Proteinaz  peynirin olgunlaştırılması 
sırasında istenir, fakat depolama 
süresinde proteolitik reaksiyonlar 
istenemez. Yüksek sıcaklıklarda (UHT gibi) 
kolayca inaktif olmaz. Kötü tat kokuya 
sebep olur. Peynirlerde, yoğurtta 
acılaşma.

◦ Laktaz (β-galaktosidaz) m.o.lar
tarafından üretilir. Fermente süt 
ürünlerinde önemli (istenir)



Sütte yabancı maddeler

◦ Bazı kimyasallar, böcek ilaçları tarım ürünlerinde ve gıda endüstrisinde 
kullanılmaktadır.

◦ Havadan ya da direkt hayvandan geçerek kalıntı bırakabilirler.

◦ Kontaminasyon

◦ Antibiyotik  sağlıksız hayvanda kullanılır

◦ Radyoaktif izotoplar  fabrikada ekipman temizliğinde kullanılır

◦ Ekipmanın yüzeyinde veya içindeki kalıntılar direkt süte geçer.

◦ Bu kontaminasyonları nasıl ayırırız?

◦ Seperasyon

◦ Filtrasyon



Sütün fiziksel özellikleri

◦ Sütün duyusal özellikleri nerdeyse sabittir.

◦ Bu özellikler kontrol edilerek sütteki tağşiş anlaşılabilir.

◦ Tekstür, koku, renk

◦ Renk  beyazdan sarıya

◦ Sıvı

◦ Kendine has süt kokusu

◦ Hafif tatlı  laktoz (%5)



◦ Yoğunluk  1.028-1.032 g/ml  yağ, protein (kazein), laktoz, mineraller

◦ Cins, hayvanın kendi

◦ Beslenme programı

◦ Tağşiş

◦ Refraktif indeks  1.3380

◦ Eğer farklı ise tağşiş yapılmıştır

◦ Su ve çözünen madde etkiler

◦ Asitlik  ilk asitlik (CO2, fosforik asit, sitrik asit, kazein, globulinler) + 
gelişen asitlik

◦ Donma noktası  -0.512-0.550 C


