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Özet

Bulgular ve Tartışma
Tablo 1. Dondurarak kurutulmuş muz tozunun fiziksel özellikleri

Muz, dünya çapında fazla üretimi, yüksek
besin

değeri

sebepleriyle

ve

sağlığa

insanlar

olumlu

tarafından

etkisi
günlük

beslenmede yaygın olarak tercih edilen bir

Tablo 2. Dondurarak kurutulmuş muz tozunu renk özellikleri

meyvedir. B-karoten, askorbik asit, folik asit
ve yüksek oranda potasyum içerir. Muzun
yüksek nem ve şeker içeriği sebebiyle raf
ömrü kısadır. Raf ömrünü uzatmak ve
kalitesini

korumak

teknikleri

için

çeşitli

kullanılır.

Bu

Tablo 3. Dondurarak kurutulmuş muz tozunun kütle ve sıkıştırılmış yoğunluk değerleri.

kurutma
kurutma

Şekil 1 Dondurarak kurutulmuş muz tozunun DSC termogramı.

tekniklerinden biri olan liyofilizasyon işlemi
kurutma
birleşimidir.

ve

dondurma
Bu

işlemlerinin

çalışmanın

Tablo 4. Dondurarak kurutulmuş muz tozunun mineral analizi.

amacı

dondurarak kurutulmuş muz tozunun fiziksel
özellikleri göz önünde bulundurularak raf
ömrü ve kalitesi hakkında değerlendirme
Yapılan analizler sonucu, muz tozunun nem oranı %5,33; su aktivitesi %0,44; toplam çözünür katı madde

yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Liyofilizasyon, muz, raf

oranı 6,30 ⁰Brix; çözünürlüğü %71,05; higroskopikliği %7,04; taze muz ile karşılaştırılarak ΔE değeri 4,76; Carr

ömrü

indeks ve Hausner oranı sırasıyla 27,2 ve 1,8; cam geçiş sıcaklığı 53,25⁰C olarak ölçüldü ve sırasıyla en yüksek
oranlarda potasyum, magnezyum ve fosfor mineralleri içerdiği saptandı.

Sonuçlar

Giriş
Muz, yüksek besin değeri ve ulaşılabilirliği sebebiyle sıkça tercih edilen, fakat yüksek nem oranı ve

Bu araştırmada, muz tozu üretiminde dondurarak

şeker içeriği sebebiyle kısa raf ömrüne sahip olan meyvelerdendir. Muzun raf ömrünü uzatmak ve

kurutma

kalitesini arttırmak amacıyla kullanılan tekniklerden biri dondurarak kurutma tekniğidir.

yönteminin gıdaların raf ömrüne ve kalitesine etkisini

Dondurarak kurutma, düşük sıcaklık ve vakum basınç altında yapılan kurutma ve dondurma

belirlemek

işlemlerinin birleşimidir. Dondurarak kurutma teknolojisinin diğer kurutma teknolojilerine göre bazı

değerlendirilmiştir.

avantajları vardır. Diğer kurutma tekniklerine göre daha az renk kaybına neden olur ve besin içeriği

değerlendirilmesi

ve kalitesine daha az zarar verir.

karşılaştırılması

Dondurarak kurutma işleminin muz tozunun raf ömrü ve kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmek

yönteminin muz tozunun raf ömrünü ve kalitesini

için nem oranı, su aktivitesi, renk ölçümleri, kütle ve sıkıştırılmış yoğunlukları, toplam çözünebilir

olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu

katı madde miktarı, çözünürlük, higroskopiklik, termal özellikler ve mineral içeriği gibi fiziksel

çalışma, muz tozunun veya farklı meyve tozlarının

özellikleri değerlendirilmiştir.

dondurarak kurutma ya da farklı kurutma yöntemleri

Bu çalışmanın amacı öncelikle muzun dondurarak kurutulması için en iyi süreyi belirleme,

kullanılarak üretimi konusunda gelecek çalışmalara yol

dondurarak kurutulmuş muzu toz hale getirmek için en uygun öğütme hızı ve süresini belirleme ve

açabilir.

yöntemi
için

bazı

üzerine etkisini değerlendirebilmektir.

-80°C'de buzdolabında donduruldu. Daha sonra 48 ve 72 saat boyunca -51°C sıcaklıkta ve 0.04 mbar
basınçta kurutuldu. Nem oranı, su aktivitesi ve renk parametreleri değerlendirilerek 72 saatlik
kurutmanın daha uygun olduğu saptandı. Daha sonra farklı öğütme hızları (3000, 4000, 6000, 8000 ve
10000 rpm) ve 10 ve 20 saniyelik süreler ile öğütme işlemleri gerçekleştirildi. Muz tozlarının

bu

fiziksel

Fiziksel
ve

sonucunda

kurutma
özellikler

özelliklerinin
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çalışmalarla

dondurarak

kurutma
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