
FERMENTE SUCUK ÜRETİMİ

Yrd. Doç. Dr. Fulya TAŞÇI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı



SUCUK

Sucuk, hazırlanmış sucuk hamurunun 
doğal veya yapay kılıflara doldurulup, 
kangal, parmak ve çubuk halinde 
şekillendirildikten sonra belirli koşullarda 
olgunlaştırılarak kurutulmasıyla elde edilen 
fermente bir et ürünüdür.



Sucuk Üretiminde Dikkat Edilmesi 
Gereken Prensipler 

1. Kesim öncesi iyice dinlendirilmiş 3-7 yaşında, sağlıklı kasaplık 

hayvanlardan elde edilmiş ve mikrobiyolojik kalitesi iyi olan etler 

kullanılmalıdır.

 Kesim öncesi hayvanlar yorgun, susuz, aşırı aç bırakılmamalı ve 

strese sokulmamalı, kızgınlık gösteren hayvanların etleri 

kullanılmamalıdır. Çünkü böyle etlerde olgunlaşma tam olmadığı 

için kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir.

 Yaşlı hayvanların etleri yüksek oranda bağ doku içerdiklerinden 

sucuğun tekstürü  iyi olmaz ve pH’sı yüksek olur. 

 Çok genç hayvanların etleri de yüksek oranda su içerdikleri ve soluk 

renkli (Fe’den dolayısıyla myoglobinden fakir) oldukları için 

kullanılmamalıdır.

Bu etler kullanıldığında olgunlaşma sırasında istenmeyen 

mikroorganizmalar gelişebildiği gibi fire kaybı fazla olmakta ve 

randıman düşmektedir.



Sucuk Üretiminde Dikkat Edilmesi 
Gereken Prensipler 

2. Kesim sonrası iyice dinlendirilmiş, olgunlaşmış pH’sı 

5.4-5.8 arasında olan etler kullanılmalıdır.

pH 5.9 kritik nokta kabul edilmektedir. 

pH’sı yüksek olan etlerin su tutma kapasiteleri yüksek 

olduğu için kullanılmamalıdır.

pH’sı düşük olan etlerde kuruma ve renk oluşumu daha 

hızlı olmaktadır. Çünkü, NO2’nin NO’ya dönüşümü daha 

çabuk şekillenmektedir.



Sucuk Üretiminde Dikkat Edilmesi 
Gereken Prensipler 

3. Üretimde, kemiklerden, kaba yağlarından, tendo, ligament, lenf 

yumruları, büyük damarlar, sinirler ve fascialarından arındırılmış 

soğutulmuş taze veya dondurulmuş etler kullanılmalıdır.

 Etler kuşbaşı büyüklüğünde parçalanıp, vakumlanmalı ve 

dondurulmalıdır.

 Etler dondurulmuş şekilde kutere konulup kıyılmalıdır.

 Büyük parçalar ya da gövdeler halinde dondurulmuş  etler 

kullanılmamalıdır. Çünkü bu etlerin çözülmeleri için fazla zamana 

ihtiyaç olacaktır. Çözünme süreci içinde mikrobiyel faaliyet 

olabileceği gibi, etlerden çözünen suyla birlikte bir miktarda besin 

öğeleri kaybolur.



Sucuk Üretiminde Dikkat Edilmesi 
Gereken Prensipler 

Et ve yağ soğutulmadan ya da dondurulmadan kullanılırsa 

kuruma (buharlaşma) tam olmaz ve kuruma süresi uzar. 

Buna bağlı olarak sucukta iyi bir bağlantı, iyi bir kesit yüzü 

ve kıvam oluşamaz.  Bu nedenle et sıcaklığının 0-2oC’ler 

arasında, yağın ise iyice soğutulmuş  ya da dondurulmuş 

olması gerekir. 

Yine et ve yağ soğutulmadan ya da dondurulmadan kuter 

veya kıyma makinesinde parçalandığı zaman yağ ve et 

makinelerin bıçaklarına yapışır, bıçakların çalışmaları 

engellenir, et ve yağ ezilir, tam parçalanmazlar, ısı meydana 

gelir. 



Sucuk Üretiminde Dikkat Edilmesi 
Gereken Prensipler 

 Sonuçta sucuğun kesitinde (mozaik görünüm olmaması), 
lezzet ve renginde bozukluklar görülebileceği mikrobiyal
faaliyet de artabilir. 

Bu nedenle etler kullanılmadan önce kuşbaşı 
büyüklüğünde parçalanıp, soğuk depolarda 0-2oC’ler 
arasında 12-24 saat bekletilmelidir. Böylece hem etler 
soğutulmuş olur, hem de etlerde bir miktar su kaybı 
olacağından su aktivitesi düşer. Sucuk  hamur sıcaklığının 
4oC’nin altında optimum 0-2oC’ler arasında olması 
gerekir. Aksi halde dolum sırasında hamur  kılıflara ve 
temas ettiği yüzeylere sıvaşır.



Sucuk Üretiminde Dikkat Edilmesi 
Gereken Prensipler 

İyice soğutulmuş taze veya donmuş yağ kıyma 

makinesinde et ile birlikte kıyılmalıdır. Taze sağlıklı 

yağlar el ayası büyüklüğünde parçalanıp hemen 

soğutulup, vakumlanmalı,-18oC veya daha düşük 

sıcaklıklarda uygun sürede muhafaza edilmelidir.

Donmuş muhafazadaki yağların belirli  bir süre sonra 

acılaştığı belirtilmektedir. 

Yapılan bir araştırmada vakum ambalajlı kuyruk yağının 

-18oC’de 3 ay bozulmadan kalabildiği vurgulanmaktadır.



Sucuk Üretiminde Dikkat Edilmesi Gereken 

Prensipler 

4. Yağ olarak kuyruk ve kabuk yağı kullanılmalıdır. Kuyruk yağı sucuğa 

özel bir aroma ve lezzet kazandırır.

 Yağ renk, aroma, kıvam ve bağlantı oluşumunda etkili 

olmaktadır. 

 Yağ acı,ekşimiş ve yumuşak olmamalıdır. 

 Yumuşak yada yumuşamış yağlar yüksek oranda doymamış  yağ 

asitleri içerdiklerinden oksidatif açılaşmaya neden olurlar. 

 Yumuşak kıvamlı yağlar makinede zor kıyılırlar, macunlaşıp bıçaklara 

yapışırlar, bıçakların çalışmaları engellendiği gibi sucuğun kesitinde, 

renk ve lezzetinde bozukluklar ortaya çıkar.

 Mısır kırması, yağı yeterince yağı alınmamış balık unu, bozuk, 

kokuşmuş  ve küflü yemlerle beslenen hayvanların yağları yumuşak 

olur.



Sucuk Üretiminde Dikkat Edilmesi 
Gereken Prensipler 

5. Et/yağ oranı çok iyi ayarlanmalıdır. Yağ miktarı üretilecek sucuğun 
yağlılık durumu esas alınarak ayarlanmalıdır. 

 Kullanılan etin yağlılık durumuna göre belirli oranda yağ ilave edilir. 

 Yağ sucuğun kurumasında, renk, aroma ve kıvam oluşumunda 
önemli rol oynar.  Sucuğun kurumasını sağlayan kanalcıklar 
ancak yeterli miktarda yağ kullanılmakla sağlanabilir. Çünkü et 
partikülleri yağlar ile birbirlerine bağlanırlar. 

 Yağın pH’sı yüksek olduğu için fazla oranda yağ kullanıldığı 
zaman hamurun pH’sı yükselir, dolayısıyla riskli olur ve 
olgunlaşmada çok dikkatli olunmalıdır. 

 Üretimde yüksek oranda bağ doku içeren etler kullanıldığında 
hamurun pH’sı yükselir ve benzer sorunlar ortaya çıkar.



Sucuk Üretiminde Dikkat Edilmesi 
Gereken Prensipler 

6. DFD (Dry Firm  Dark = Kuru Sert  Koyu) ve PSE (Pale Soft Exu 

dative= Soluk Yumuşak Sulu) etler zorunlu olmadıkça 

kullanılmamalıdır.

 DFD etlerin pH’ları ve su tutma kapasiteleri  yüksek, 

 PSE etlerde ise olgunlaşma sırasında hızlı su kaybı olduğundan 

kurutmada hatalara neden olur.

 Bu etler kullanılması gereken toplam etin en fazla % 20-25’i 

oranında kullanılmalıdır.

 DFD etlerin pH’ları glukona delta lakton ve asit fosfatlarla 

düşürülerek, PSE etler ise soğuk hava akımında bir süre bekletilip 

suyu kısmen uçurulduktan sonra kullanılmaları daha uygundur.



Sucuk Üretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Prensipler 

7.Üretimde Glukona Delta Lacton (GDL) kullanılacaksa nitrit ve 

monosakkarit kullanılmalıdır.

8. Kullanılacak starter kültürlerin fermente edebilecekleri şeker veya 

şeker kombinasyonları kullanılmalıdır.  

 Şeker miktarı çok iyi bir şekilde ayarlanmalıdır. 

 Düşük oranda kullanıldığında yeterli bir fermentasyon oluşmaz.

 Yüksek oranda kullanıldığında ise aşağıdaki durumlardan biri olabilir.

a. Şekerin tümü mikroorganizmalar tarafından kullanılmaz. 

Kullanılmayan şeker sucuğa tatlı bir lezzet ve koyu bir kazandırır.

b. Şekerin tümü mikroorganizmalar tarafından fermente edilebilir ve 

buna bağlı olarak sucuğun pH’sı düşer, asidik bir lezzet (ekşimsi) 

oluştuğu gibi renk ve kıvamda da sorunlar oluşur.

9. Makinaların (parçalama, karıştırma, dolum makinaları) daha kolay 

çalışmasını, kılıfların daha kolay soyulmasını sağlamak ve lezzeti 

arttırmak amacıyla % 0.5-1 oranında sıvı yağ (zeytin yağı vb.)  

kullanılabilir.



Sucuk Üretiminde Dikkat Edilmesi Gereken 

Prensipler 
10. Kılıf olarak sığır ince bağırsakları veya benzer çaptaki yapay kılıflar 

kullanılır.

11.Üretimde kullanılan bütün alet e ekipmanlar temiz, bıçaklar keskin 

olmalıdır.

12. Katkı maddeleri saf ve mikrobiyolojik kaliteleri iyi olmalıdır. Uygun 

dozlarda kullanılmalıdır.

13. Olgunlaştırma odalarının hava akım hızları, sıcaklıkları ve rutubetleri 

(bağıl nemi) iyi ayarlanmalı ve iyi bir havalandırma sistemine sahip 

olmalıdırlar.

14. Olgunlaştırma odalarında sucuklar birbirlerine değmeyecek ve 

hava akımı engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. 

Olgunlaşmış sucuklarda pH 4.8’in altına düşmemelidir.

15. Olgunlaşma sonunda sucuklardaki nem oranı % 40 ve ya altına 

düşünceye kadar kurutulmalıdır. 

Sucuklar olgunlaşma sırasında %30-35 oranında su kaybederler.



Sucuk Hamurunun Hazırlanması

 Sucuk bileşimi isteğe göre değişir. Bu nedenle farklı sucuk 

formülasyonları söz konusudur.

 Üretimde büyük veya küçük baş kasaplık hayvan etleri ya da bunların 

belirli orandaki karışımları kullanılabilir.

% 45 sığır eti

% 45 manda eti

% 10 kuyruk yağı

 Et ve yağ kuterde1.5-2.5 cm çapında kuşbakışı büyüklüğünde 

parçalanır.

 Parçalanmış bu karışım içine çekilmiş sarımsak ilave edilir ve iyice 

karıştırılır. 

 Sonra tuz, baharatlar,diğer katkı maddeleri ve starter kültürler ilave 

edilerek kuterde homojen karışım sağlanır.



KUTER



KUTER



Sucuk Hamurunun Hazırlanması

 Daha sonra bu karışım 2.5-5 mm’lik ayna takılı makineden birkaç 

defa yada sıfır numara ayna takılı makinede bir defa çekilerek sucuk 

hamuru yapılır.

 Bu hamur içinde hava boşluğu kalmayacak şekilde dinlendirme 

teknelerine alınır. 

 Şayet starter kültür kullanılmamışsa +1oC’de en az 12 saat veya 

+2oC’yi geçmeyen koşullarda 24 saat ;

 Starter kültürler kullanılmışsa +4oC’yi geçmeyen koşullarda en fazla 

24 saat bekletilir.

 Sonra hamur dolum makinesine alınır, sığır ince bağırsaklarına yada 

benzer çaptaki (36-38 mm) yapay kılıflara doldurulur.

 Sucukların uçları ya el ile, yada dolum makinesinin otomatik bağlama 

düzeneğiyle bağlanır.







Sucuk Hamurunun Hazırlanmasında ve Dolum Sırasında 

Dikkat Edilecek Hususlar

1. Hamur sıcaklığı 2oC dolayında olmalı, 4oC’yi geçmemelidir.

 Aksi durumda sucuk hamuru kılıflara ve temas ettiği yüzeylere 

sıvanabilir.

 Yüksek sıcaklıklarda yapılan dolumlar da kılıf altında yağ toplanır. 

 Yüksek sıcaklık mikrobiyolojik açıdan da sakıncalıdır.

2. Sığır ince bağırsakları kılıf  olarak  kullanıldığında, bağırsaklar %5-

6’lık laktik asit veya %1’lik potasyum sorbat çözeltisinde 15 dakika 

bekletilmelidir.  

 Sonra bağırsak sıvazlanarak suları tamamen süzülmeli ve 

kullanılmalıdır. Böylece bağırsakların elastikiyeti, kayganlıkları ve su 

buharı geçirgenlikleri artar.

 Bağırsaklar yağlarından tamamen temizlenmiş olmalı, aksi taktirde 

kuruma sırasında yağsız kısımlar daha hızlı kurur ve kuru kenar 

oluşur.

 Yapay kılıflar üretici firmanın belirttiği şekilde kullanılmalıdır.



Sucuk Hamurunun Hazırlanmasında ve 

Dolum Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

3. Dolumda hava kalmamasına dikkat edilmelidir. 

 Bu nedenle vakumlu doldurma makineleri kullanılmalıdır. Çünkü 
hamurdaki O2miktarı  renk stabilitesi, ransidite ve mikrobiyel faaliyet 
üzerinde etkili olmaktadır. 

 Vakumlu dolum makineleri ile dolum yapılıyorsa iğnelemeye gerek 
yoktur. 

 Ancak basit dolum makineleriyle dolum yapılırsa çoklu iğneler 
kullanılarak sucuklar dolum yerinde iğnelenir ve havası alınır.

4. Dolumdan sonra sucuklar 5’li ya da 6’lı birimler halinde iplere dizilir ve 
tekerlekli arabalarda birbirine değmeyecek şekilde asılırlar. Basınçlı su 
ile yıkanıp dengeleme fazına, oradan da olgunlaştırma odalarına alınır.

5. Standart üretim için aynı kalibreden kılıf kullanılmalıdır ve dolum 
uzunluğu sabit tutulmalıdır.







Sucukların Olgunlaştırılması 
 Olgunlaşma, biyokimyasal ve mikrobiyel olaylar sonucu oluşur.

 Olay, katkı maddelerinin ete karıştırıldığı aşamada başlar. Sucuğun 

kendine özgü nitelik kazanmasında katkı maddeleri ve yararlı 

mikroorganizmaların büyük önemi vardır.

 Olgunlaşma sonucu sucuklarda pH düşer, 

 % 30-35 oranında su kaybı olur. 

 Ürün kendine özgü aroma, lezzet, renk, tekstür ve yapı kazanır, 

dayanıklılık süresi artar.

 Tuz, suyu absorbe ederek su aktivitesini düşürür.

 Şeker, pH’yı düşürerek, 

 Yağ ise pH’yı yükseltip, su aktivitesini azaltarak etkili olur. İri 

kıyılmış sucuklarda su kaybı dolayısıyla fire daha fazla olmaktadır.



Sucukların Olgunlaştırılması 

 Kılıf kalibrasyonu, sucuğun fiziksel ve mikrobiyolojik özellikleri 

üzerinde etkili olur. 

 Aynı materyalden hazırlanmış ve aynı koşullarda olgunlaştırılan farklı 

kalibrasyonlara sahip iki sucuktan büyük kalibreli olanda su aktivitesi 

daha yavaş azalmakta dolayısıyla mikrobiyel faaliyet  daha uzun süre 

devam eder ve buna bağlı olarak pH düşüşü daha fazla olur.

 Sıcaklık, su aktivitesi, pH ve tekstür üzerinde etkili olmaktadır.

 Olgunlaşma sıcaklığının 25oC’nin üzerinde olmasıyla kıvam daha 

çabuk şekillenir, ancak istenmeyen mikroorganizmaların 

gelişmesi söz konusu olabilir, lezzet ve aromada sorunlar açığa 

çıktığı gibi riskli  de olur.



Sucukların Olgunlaştırılması 
 Çabuk olgunlaştırmada (GdL ve/veya starter ve nitrit kullanımı) 

25oC hatta daha yüksek sıcaklık uygulanır.

 Normal (orta derecede) olgunlaştırmada (starter ve nitrit 

kullanımı) 20oC’ye kadar sıcaklık çıkabilir.

 Bağıl nem olgunlaştırma odasındaki havada bulunan su buharı 

oranıdır. 

 Olgunlaştırmanın başlangıcında odanın bağıl nemi %95 

dolayında olmalıdır. 

 Odanın nemi sucukların bağıl nemine yakın veya eşit olursa 

sucuklar kurumazlar. Ancak mikrobiyel faaliyet artar. Dolayısıyla 

bu durum hem enerji hem de zaman kaybına neden olur. 

 Sucuklarda homojen bir kurumanın sağlanması için sucuk ile 

içinde bulunduğu ortamın bağıl nemi arasında %5’lik bir fark 

olmalıdır.



Sucukların Olgunlaştırılması 

 Örnek, sucuğun bağıl nemi % 95 ise olgunlaşma odasının bağıl nemi 

% 90 olmalıdır.  

 Bu farkın çok küçük olması durumunda sucukta su kaybı çok yavaş 

olmakta, olgunlaşma süresi uzamakta ve mikrobiyel faaliyet 

artmaktadır.

 Bu farkın çok büyük olması halinde ise, sucuğun kenarlarında kuru 

bir halka oluşur. Çünkü olgunlaşmanın başlangıcında sucuğun kenar 

kısımlarında su aktivitesi daha hızlı azalır.

 Sucuklarda kuruma içten dışa doğru olmaktadır. Bu nedenle 

olgunlaşma sırasında sucuğun merkezinden dış kısmına doğru su 

aktivitesi azalır.



Sucukların Olgunlaştırılması 

 Genellikle olgunlaşmanın ilk 3 gününde % 90 dolayında,

4.ve 5. günlerinde % 85

olgunlaşma sonuna kadar %80’lik bağıl 

nem uygulanır.

 Hava akımı, ürünün her tarafına homojen olarak etki etmeli, tek yönlü 

olursa ürünün o yüzeyinde aşırı kuruma ve sert bir kabuk oluşur. 

 Olgunlaşmanın ilk günlerinde hava akımı 1-1.5 m/saniye, daha 

sonraki günlerde ise kademeli olarak 0.5m/saniye’ye 

düşürülmelidir.



Sucukların Olgunlaştırılması 
Dolumdan sonra sucuklar olgunlaştırma odalarına 

alınmadan önce dengeleme fazına alınmalıdırlar.

Bunun için sıcaklığı 13-15oC’ler arasında ve bağıl nemi 

%60’tan düşük olan bir ortamda sucuklar 6-12 saat 

bekletilmelidir.

Böylece ani sıcaklık yükselmesi sonucu soğuk sucuk 

yüzeyindeki yoğunlaşma önlenerek, sucuk yüzeyindeki 

myoglobin ve küring maddelerinin suda çözünerek 

uzaklaşması ve buna bağlı olarak yetersiz bir renk oluşumu 

(gri kenar ve gri yüzey) engellenir. 

Ayrıca sucuklar arasındaki sıcaklık farkı giderilir,kılıf 

dışındaki su süzülür ve hamur genleşerek kılıfı tamamen 

doldurur.



Sucuk Doğal ve Yapay (Yavaş ve Çabuk) 

Koşullarda Olgunlaştırılabilir

A. Doğal Koşullarda Olgunlaştırma

 Genellikle küçük işletmelerde ve evlerde yapılır.

 İklim koşullarına bağlı olarak özellikle sıcaklığın, hava 

akımının ve rutubetin uygun olduğu sonbaharda yapılır.

 Hamur kılıflara doldurulduktan hemen sonra ya da 

serin yerde bir gece bekletildikten sonra askılara 

asılırlar.

 Rutubet oranının düşük olduğu durumlarda sucuklara 

birkaç kez su püskürtülerek gerekli olan nem 

sağlanmaya çalışılır.

 Bu yöntemde sucuklar 20-30 günde olgunlaşır.



Sucuk Doğal ve Yapay (Yavaş ve Çabuk) 

Koşullarda Olgunlaştırılabilir

B. Yapay Koşullarda Olgunlaştırma

Günümüzde fermente sucuklar sıcaklık, hava akımı ve 

bağıl nemi ayarlanabilen yapay koşullarda yılın her 

mevsiminde üretilebilmektedir.

Bu yöntemde uygulanan olgunlaştırma koşulları (sıcaklık 

derecesi, hava akım hızı ve rutubet oranı ve süreleri) 

bakımından kaynaklar arasında değişik öneriler söz 

konusudur.

*Sucuklar sıcaklığı 15-25oC’lerde, hava akım hızı 0.5-1.5 

m/saniye ve bağıl nemi %75-95 arasında değişen 

koşullarda olgunlaştırılır.



Uygulanan Sıcaklık derecelerine Göre Sucuklar 

Yapay Olarak İki Şekilde Olgunlaştırılabilir.

1. Çabuk Olgunlaştırma:
 Bu yöntem pratikte çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Fire kaybı daha azdır.

 Sucuklar 7-10 gün içinde tüketime hazır duruma gelir.

 Sucuklar  20-25oC’ler hatta daha yüksek (28oC) sıcaklıkta 

olgunlaştırılır.

 Bu yöntemde GdL ve/veya starter kültür ile nitrit 

kullanılmalıdır.

 25oC’nin üzerinde sıcaklık uygulandığı zaman  zararlı 

mikroorganizmaların gelişmeleri olası olduğundan riskli olmaktadır.



Olgunlaştırma odalarında

İlk gün: Rutubet % 95

Sıcaklık 22±2oC

Hava akımı 0.8 m/sn

2. ve 3. gün: Rutubet % 90

Sıcaklık 22±2oC

Hava akımı 0.8 m/sn

4. günde: Rutubet % 83

Sıcaklık 20oC

Hava akımı 0.5 m/sn

5. ve 6. gün: Rutubet % 80

Sıcaklık 18±2oC

Hava akımı 0.1-0.2 m/sn

7. gün:          Sucuk tüketime hazır hale gelir



SÜRE SICAKLIK (oC) BAĞIL NEM (%)

1. gün 15 75-85

2-3 saat 25-29 90

2-3 saat 20 90

2-3 gün 25-28 90

Terletme Yöntemi adı verilen bir olgunlaştırma şeklide 

yaygın olarak kullanılmaktadır ve sucuklar yaklaşık 5 

günde olgunlaştırıldıkları bildirilmektedir.

Ancak burada ısı yüksek olduğundan bu yöntem 

risklidir.



GÜN SICAKLIK

(oC)

BAĞIL NEM 

(%)

HAVA AKIMI 

(m/sn)

1. 24 96 1-1.5

2. 22 90 1-1.5

3. 20 85 1-1.5

4. 18 80 1-1.5

5. 18 75 1-1.5

6. 18 75 1-1.5

Aşağıdaki  koşullarda sucukların yine 6 günde 

olgunlaştıkları bildirilmektedir.



GdL (Glucono-delta-Lacton) Kullanımı 

 Sucuklarda olgunlaştırma süresini kısaltan en önemli 

maddedir.

GdL (Glucono Delta Lacton) su ile birleşerek organik bir 

asit olan gluconik aside dönüşür.

Oluşan gluconik asit hamurun pH’sını çok hızlı bir şekilde 

düşürmektedir.

 Sucuğun pH’sını 6 saat içinde 5.2’ye düşürdüğü 

vurgulanmaktadır.

Mikrobiyel faaliyet normal sucuklara nazaran oldukça 

yavaş olmasına rağmen, kıvam ve renk çok daha çabuk 

oluşmaktadır.



GdL Kullanılırken Dikkat Edilmesi 

Gereken Noktalar

1. Nitrit kullanılmalıdır. Çünkü nitratı nitrite indirgeyen 

mikroorganizmaların  faaliyeti sınırlamış ve düşük pH’da NO2’nin 

NO’ya indirgenmesi daha hızlı olmaktadır. Ayrıca normal sucuklara 

nazaran daha az (normal dozun 1/3’ü) nitrit kullanılmalıdır.

2. Hamur kısa sürede katı bir kıvam aldığı için, hazırlandıktan hemen 

sonra kılıflara doldurulmalıdır.

 Aksi halde dolum işlemi güçleşir. 

 Ayrıca katı kıvamlı hamurdan üretilen sucukların dilimlenebilme 

yetenekleri azalır.

1. Fermente sucuklarda % 0.5-0.8 oranında kullanılmalıdır. 

 pH’yı 4.85’e kadar düşürdüğü,

 daha yüksek dozların asidik bir lezzete, acılaşmaya ,

 peroksit sentezleyen laktobasillerin aşırı çoğalmalarına neden olduğu 

belirtilmektedir.



GdL’li sucuklarda pH düşüşüne bağlı olarak 

aşağıdaki olaylar şekillenir.

1. Renk çok çabuk oluşur. Çünkü asidik ortamda NO2’nin NO’ya 

indirgenmesi daha hızlı olmaktadır.

2. Kıvam, çok çabuk şekillenir. 

 GdL hem hamurun suyunu aldığı için, 

 hem de pH’yı proteinlerin izoelektrik noktaları olan 5.2-5.3’e kadar 

düşürdüğü için proteinlerin su tutma  yetenekleri minumum düzeyde 

kalır.

3.    Mikroorganizmaların faaliyeti sınırlandığında mikrobiyel 

bozukluklar önlenir veya minumum düzeye inebilmekte, özellikle 

Gram (-) bakterilerin gelişmesi büyük ölçüde engellenmektedir.



GdL Kullanılırken Dikkat Edilmesi 

Gereken Noktalar

GdL’nin hidroliz hızı sıcaklık, pH’ya, ortamdaki su 

miktarına ve diğer katkı maddelerinin (askorbik asit, 

şeker) varlığına göre değişir.

GdL ile üretilen sucuklarda pH’nın çok hızlı düşmesine 

bağlı olarak proteolitik ve lipolitik mikroorganizmaların 

faaliyeti sınırlandığı için bu sucuklarda yeterli bir lezzet 

ve aroma oluşmamaktadır.



Uygulanan Sıcaklık derecelerine Göre Sucuklar 

Yapay Olarak İki Şekilde Olgunlaştırılabilir.

2.Normal (Orta Derecede) Olgunlaştırma

Daha aromalı ve lezzetli sucuk üretmek için bu 

olgunlaştırma yöntemi  daha uygundur.

Bu yöntemde starter kültür, nitrat ve/veya nitrit 

kullanılabilir

 18-20oC’lerde, genellikle 18oC’lik sıcaklıkta 

olgunlaştırılır. 

 Sucuklar 20 gün içinde satışa hazır duruma gelebilir.

Hangi şekilde olgunlaştırılırsa olgunlaştırılsın ilk 

günlerinde sıcaklık ve bağıl nem yüksek tutulmalı, sonraki 

günlerde ise yavaş yavaş azaltılmalıdır.



Sucuğun Duyusal Özellikleri

 Sucuklar standart çap ve boyutlarda 

olmalı

 Kılıflarda patlaklar ve yırtılmalar 

olmamalıdır

 Uygun ambalaj materyali ile 

ambalajlanmalıdır

 Ambalaj materyali ürünün doğal 

rengini gizlememelidir.

 Kendine özgü tat (laktik asit tadı) ve 

kokuda olmalıdır

 Dış bakıda kırmızımsı kahverengi,  

kesitinde yağlar hariç pembemsi 

kırmızı renkte, yağlarla birlikte 

mozaik görünümde olmalıdır.



Sucuğun Duyusal 

Özellikleri

Parmaklarla basıldığında 

parmak izi oluşmamalı, 

dolgun ancak fazla sert 

olmamalı,

Bıçakla kesildiğinde 

kırılmamalı, bıçağa 

yapışmamalı ve 

liflenmemelidir.

Merkezi kısımda dış yüzey 

arasında belirli bir renk farkı, 

yani kabuk oluşumu 

görülmemelidir.

Kesit yüzeyi düzgün olmalı, 

hava kabarcığı içermemelidir.



Sucukların Özellikleri
Et Ürünleri Tebliği

 Fermente sucuklarda yağ miktarı en çok % 40, rutubet miktarı 

en çok % 40, pH değeri en çok 5.4 olmalıdır. 

 Isıl işlem görmüş sucuklarda yağ miktarı en çok % 40, pH değeri 

en çok 5.8 olmalıdır. 

 Sucuk üretiminde nişasta kullanılmamalıdır. 

 Etikette, 

- Ürünün saklama sıcaklığı,

- Et ürünlerinin elde edildiği tür, karışım söz konusu ise ürün adının 

hemen yanına en az 12 puntoluk büyüklükte her türün yüzdesi,

-Sucuklarda yağ oranı % ... olarak etikette belirtilmelidir.



Sucukların Muhafaza Edilmesi

 Sucukların raf ömürleri bir haftadan bir kaç aya kadar değişebilir.

 Olgunlaştırılmış vakumla ambalajlanmayan sucuklar % 70 nem 

ortamında güneş ışığı almayan odalarda, tel dolaplarda asılı olarak 10-

15oC’de en fazla 30 gün, 1-8oC’de ise daha uzun süre depolanabilir.

 Vakumla ambalajlananlar ise üretici firmanın belirttiği süre ve 

koşullarda muhafaza edilmelidir. Vakumla ambalajlı sucuklar piyasa 

yetersizliği halinde satışa sunulmamışlarsa donmuş muhafazaya 

alınarak birkaç ay depolanabilir.

 Sucuklar ambalajsız olarak taşınmamalıdır.

 Vakumla ambalajlama  yapılmamışsa depolama süresi boyunca az 

da olsa sucuklarda su kaybı olur. Eğer deponun nemi %70’in 

altına düşerse ya da hava akımı yüksek olursa fire kaybı fazla 

olduğu gibi, sucuğun dış yüzeyi aşırı derecede kurur ve gri bir 

renkte kalır.



Sucukların Muhafaza Edilmesi

 Depolarda şiddetli ışık kullanılmamalıdır. Çünkü ışık O2 ile birlikte 

renk bozulmalarına ve ransidite’ye neden olur. 

 Sucuklar gereğinden çok fazla nemli yerlere konulmamalı ,

 fena koku yayan maddelerle birlikte muhafaza edilmemelidir.

 Depolama süresi içinde sucukların yüzeylerinde küfler gelişebilir. 

Küflerin gelişmelerini önlemek  için bağıl nem ile sıcaklığa dikkat 

edilmeli ve sanitasyona büyük özen gösterilmelidir. 

 Ayrıca küf gelişimini engellemek için sucuklar % 15-20’lik potasyum 

sorbat solüsyonuna daldırılmalı ya da bu solusyon sucukların 

yüzeyine püskürtülmelidir. 

 Ancak potasyum sorbat kullanıldığında etiketinde mutlaka 

belirtilmelidir.



SUCUKLARDA GÖRÜLEBİLEN HATALAR, 

BOZUKLUKLAR VE NEDENLERİ

1. Sucuğun Dış Görünümünde Görülen Hatalar

A. Yüzeyde kıvrımların oluşması

B. Sucuğun yüzeyinde lekelerin oluşması

C. Yağların dışarı çıkması

D. Sucuk kılıfının patlaması ve içeriğin dışarı 

çıkması

E. Sucuk kılıflarında malaş oluşumu



A.Yüzeyde kıvrımların 

oluşması
 Olgunlaşmanın yüksek 

sıcaklık, yüksek hava akımı ve 

düşük bağıl nemde yapılması

 Su oranı yüksek olan etlerin 

(çok genç hayvan etleri, PSE 

etler) kullanılması

 Kılıfların tam doldurulmaması

 Kılıf olarak kullanılan 

bağırsakların suda özelliklede 

sıcak suda uzun süre 

bekletilmeleri



B. Sucuğun yüzeyinde lekelerin oluşması
1.GdL lekeleri: 

 GdL ile olgunlaştırılan sucukların yüzeyinde kırmızı-

kahverengi lekeler oluşur.

2.Tuz lekeleri: 

 Bu lekeler beyaz olup, sodyum fosfat ve disodyum 

fosfattan oluşur.

 Mikrokok ve mayaların oluşturduğu lekeler ile karışır. 

 Böyle sucukların tüketilmesinde bir sakınca yoktur. 

 Lekeler ıslak temiz bir bezle silinmelidir.



B. Sucuğun yüzeyinde lekelerin oluşması

3. Mikroorganizmaların Oluşturdukları Lekeler:

 Fermente sucukların yüzeyinde üreyen mikroorganizmaların bazıları 

renkli koloniler meydana getirdikleri için çeşitli renklerde lekeler 

oluştururlar.

 Enterobacteriacea‘lar sarı bir görünüm oluşturur.

 Bu lekeler yaygın değilse asetik asit (Sirke) ya da laktik asit’e 

batırılmış temiz bezlerle silinir ve tüketime sunulur. 

 Yaygın ise sucuklar bozulmuş olarak kabul edilir.

 Maya ve mikrokoklar sucuğun yüzeyinde tuz lekelerine benzer lekeler 

oluştururlar. Sucuğun yüzeyinde un serpilmiş gibi bir görünüm verir. 

Bu olaya çiçeklenme (mayşeleme) adı verilir. Böyle sucuklar tuzlu 

yada sirkeli (asetik asit) suya batırılmış temiz bezlerle silinir ve 

tüketime sunulur.



B. Sucuğun yüzeyinde lekelerin oluşması
3. Mikroorganizmaların Oluşturdukları Lekeler:

 Küfler sucukların yüzeyinde gri, gri-beyaz, sarı, yeşil ve siyah renkli lekeler 

oluşturabilir.

 Daha çok Penicillium, Aspergillus, Mucor türleri tarafından oluşturulur.

 Sucukların yüzeyleri ıslak ve yapışkan bir hal alır.

 İlerlemiş durumlarda tipik bir küf kokusu gelir.

 Bazen kılıfın altına geçip iç tarafta da lekeler meydana getirirler.

 Bozukluk  yeni başlamışsa sucukların yüzeyi sirkeli temiz bezlerle silinir ve 

tüketime sunulur.

 İleri düzeyde ise tüketilmesine izin verilmez.

 Küflerin gelişmelerini engellemek için olgunlaştırma ve depolama koşullarına dikkat 

edilmeli, sanitasyona özen gösterilmeli, gerekirse antimikrobiyel ajanlar (sorbatlar) 

kullanılmalıdır.

 Mikrobiyel lekeler, uygulanan hatalı olgunlaştırma, depolama ve hijyen 

koşullarından kaynaklanır.



C. Yağların dışarı çıkması
 Kullanılan bağırsak ve/veya yağ kalitesinin bozuk olması

 olgunlaşmanın yüksek sıcaklıkta yapılması 

gibi nedenlerden kaynaklanır.

 Yağ kılıfı ile içerik arasında toplanır ve sucuğun kurumasını 

engelleyerek bozulmasına yol açar.

D. Sucuk kılıfının patlaması ve içeriğin dışarı çıkması
 Daha çok doğal kılıflarda görülür.

 Dolum hatasından (aşırı dolum) kaynaklanır

 Bazen proteolitik mikroorganizmalar protein ve kollegeni 

parçalayarak bağırsakların yırtılmalarına neden olurlar.

 Bu bozukluk daha çok yüksek sıcaklık ve rutubet oranında 

olgunlaştırılan sucuklarda görülür.



E. Sucuk kılıflarında malaş oluşumu
 Sucukların yüzeyinde kirli beyaz veya gri beyaz renkte,

 Genellikle kuru, bazen de yapışkan ve kokusuz bir 

tabakanın oluşmasına malaşlama denilir.

 Olgunlaştırma odalarının ani sıcaklık değişiklikleriyle 

sucukların terlemesi,

 Hava koşullarına bağlı olarak suyun bir süre sucuğun 

yüzeyinde kalması,

 Bağıl nemin yüksek olmasıyla sucukta 

buharlaşmanın (kuruma) olmaması sonucu şekillenir.

 Özellikle Debaryomyces hansenii, Candida mesenterica, 

Candida melini gibi mayalar gelişirler ve beyaz lekeler 

oluştururlar.

 İlerlemiş olaylarda başka mikroorganizmalarda gelişir, 

sarımsı kahverengi lekeler meydana gelir.



SUCUKLARDA GÖRÜLEBİLEN 

HATALAR, BOZUKLUKLAR VE 

NEDENLERİ

2. Sucuk kitlesinde görülen renk veya lekeler
 Hatalı depolama sonucu Enterobacteriacea’lar sarı,

 Yüksek sıcaklıkta olgunlaştırılan sucuklarda laktik asit bakterilerinin 

sentezlendiği H2O2 nedeniyle sarı, sarı-yeşil;

 Küfler ise siyah renk oluştururlar.

 Askorbik asidin yüksek oranda kullanılmasıyla hamurun redoks 

potansiyeli artar ve demir askorbat oluşarak siyah lekeler meydana 

gelir.

 Bozuk yağların üretimde kullanılmasıyla üründe sarı lekeler oluşur.



Sucuğun renginde görülen 

bozukluklar
Normal olgunlaşmış kaliteli bir sucuk 

kırmızı et rengindedir.

 rengin açık veya koyu olması sucukta 

hatalı renk olarak kabul edilir. 

Renk sucuğun kesit yüzü ile aynı 

olmalıdır.

Bu hatalar sucukta aşağıdaki şekillerde 

kendini gösterir:

Sucuğun yeterli bir renk almaması,

Sucuğun yalnız iç kısmının renk alması,

Sucuğun yalnız dış kısmının renk alması,

Sucuk yağının kırmızı renk alması

Hatalı olgunlaşma koşulları, kullanılan 

nitrat, nitrit, şeker ve tuz miktarı ile etin 

rengi bu bozukluğun oluşmasında rol 

oynar.





SUCUKLARDA GÖRÜLEBİLEN HATALAR, 

BOZUKLUKLAR VE NEDENLERİ

3. Sucuğun kıvamında görülen hatalar

1.Sucuğun yumuşak kıvamda olması

Nedenleri:

Hamurda et/yağ oranın iyi ayarlanmaması

Olgunlaşmamış etin kullanılması,

Kalitesiz, yağlarından arındırılmamış bağırsakların 

kullanılması,

Olgunlaşma süresinin ve koşullarının iyi ayarlanmaması



SUCUKLARDA GÖRÜLEBİLEN HATALAR, 

BOZUKLUKLAR VE NEDENLERİ

3. Sucuğun kıvamında görülen hatalar

2.Sucuğun sert kıvamda olması

Nedenleri:

Olgunlaşmanın yüksek sıcaklık, yüksek hava akımı ve 

düşük nemde yapılması,

Kurutma süresinin uzun tutulması,

 Su oranı yüksek olan etlerin kullanılması,

Et/yağ oranının iyi ayarlanmamasıdır



SUCUKLARDA GÖRÜLEBİLEN HATALAR, 

BOZUKLUKLAR VE NEDENLERİ

3. Sucuğun kıvamında görülen hatalar

3.Sucuğun dış tarafında kuru bir halkanın oluşması

Hatalı kurutmadan kaynaklanır.

Düşük nem ortamında olgunlaştırılan sucuklarda görülür.

 Sucukların dış tarafı bir halka şeklinde, iç tarafa göre daha 

erken kuruduğundan içten dışa doğru su kaybı 

(buharlaşma) olmaz ve sonuçta kokuşma meydana gelir.

Bazen dış tarafta 1 cm kalınlığına  varabilen kuru bir halka 

oluşabilir.



SUCUKLARDA GÖRÜLEBİLEN HATALAR, 

BOZUKLUKLAR VE NEDENLERİ

4. Sucuklarda koku ve lezzet değişiklikleri

1.Ekşimsi-yakıcı lezzet

 Yüksek oranda şeker kullanılması sonucu oluşur.

 Laktik asit bakterileri şekerleri fermente ederek gereğinden çok fazla 

laktik asit oluşturdukları için sucuklar ekşimsi bir lezzet kazanırlar.

 Bu sucuklar tüketildiği zaman ağızda ve yutakta yakıcı bir etki 

bırakırlar.

 Böyle sucukların pH’ların düşük (pH 4-5) ve mikroskobik 

incelemede Laktobasiller’in dominant olduğu görülmektedir.

 Yüksek oranda kuring işlemi hızlandırıcı maddeler (GdL, sitrik asit 

vb.) kullanıldığında da bu sorun açığa çıkar. 



SUCUKLARDA GÖRÜLEBİLEN HATALAR, 

BOZUKLUKLAR VE NEDENLERİ

2.Yakıcı lezzet

Yüksek oranda nitrat kullanılması sonucu oluşur.

 Sucuk tüketildikten sonra ağızda yakıcı, acımsı bir lezzet 

oluşur.

3. Sabunumsu lezzet

Doğal kılıf (bağırsak) ve/veya hamurdaki yağın 

sabunlaşması sonucu oluşur.

Bağırsakların alkali tuzlarla temizlenmesi  ve alkali katkı 

maddelerinin kullanılmasına bağlı olarak sabunlaşma 

meydana gelir.

Bağırsaktaki yağlar sabunlaştığı zaman bağırsaklar 

griden mavimsi siyaha kadar değişen bir renk gösterir.



4. Üre kokusu

Bozuk veya kurutulmuş sarımsağın kullanılması sonucu 

oluşur. 

Böyle sucuklar havasız ve ıslak yerlerde bekletildiği 

zaman koku daha iyi algılanır.

Sucuklar Hakkında Karar:

Lezzet ve koku değişikliği hafif ise tüketici bilgilendirmek 

koşuluyla tüketime sunulur.

Çok belirgin olduğu durumlarda ise tüketilmesine müsaade 

edilmez.

SUCUKLARDA GÖRÜLEBİLEN HATALAR, 

BOZUKLUKLAR VE NEDENLERİ



Sucuk, Sosis ve Salamlarda Yapılabilecek 

Hileler

1. Üretimde eti tüketilmeyen hayvan etlerinin (at, eşek, 

kedi, köpek vb) kullanılması

2. Çeşitli organların (akciğer, dalak, karaciğer, kulak, 

işkembe, deri, bağırsak, kalp, uterus, meme, testis, dil, 

lenf yumrularının vb.) ve bağ doku bakımından zengin 

etlerin (tendo, ligament, fascia, kıkırdak dokusu) 

yüksek oranda kullanılması ve bu sucukların kaliteli 

sucuk adı altında satışa sunulması

3. Sucuk, sosis ve salam artıklarının ya da son kullanma 

tarihini aşmış olanların yeniden üretimde kullanılması,



Sucuk, Sosis ve Salamlarda Yapılabilecek 

Hileler

4.Yasaların öngörmediği katkı maddelerinin kullanılması,

5.Yağlı sucukların yağsız veya az yağlı sucuk adı altında 

sunulması,

6. Olgunlaşma (fermentasyon) tam gerçekleşmeden 

sucukların satışa sunulması

7. Su oranı yüksek olanların satışa sunulması

8. Hastalıklı, agoni veya öldükten sonra kesilen hayvan 

etlerinin üretimde kullanılması














