ÜÇ BOYUTLU YAZICI ĠLE BASIMI YAPILAN
SEBZE PÜRESĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Pelin UZMAN, Zehra OVALI , Gizem UĞURLU, Nihat YAVUZ
180402045@ogr.comu.edu.tr
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Özet

Yaptığımız çalışmanın amacı 3D baskı teknolojisinden yararlanarak besin içeriği yüksek ve tüketimi az olan sebzelerin uygun oranda yoğurt
eklenerek aromasının arttırılması ile görsel çekiciliği geliştirilmiş gıda ürünleri tasarlamaktır. Bazı gıdalar 3D baskı teknolojisi ile yazdırılmaya
doğal olarak uygunken meyve ve sebzenin yazılabilir hale gelmesi için bazı ön işlemlerden geçmesi gerekir. Bu işlemler; yıkama, boyut
küçültme, haşlama, blender yardımıyla püre haline getirme ve gerekirse katkı maddesi ilave edilmesidir. Yaptığımız çalışmada kullandığımız
sebzeler; karnabahar, havuç, ıspanak ve kabaktır. Bu sebzelerin hangi oranlarda karıştırılması ile yazdırılabilir ve yazdırıldıktan sonra şeklini,
kıvamını koruyabilen püre elde edilebileceği ön denemeler yapılarak belirlenmiştir. Karışımın yazdırabilir olduğu basılan püre şeklinin
bilgisayar modeli ile boyut olarak ne kadar örtüştüğü ve görsel değerlendirmelerle karar verilmiştir. Daha sonra tat ve aromayı arttırmak için
farklı oranlarda yoğurt püreye eklenmiştir. Yoğurt eklenmesinin 3D yazıcıda yazdırılan şekil üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. Yoğurt oranı
arttıkça basılan şeklin yapısının bozulduğu ve istenilen sonucun elde edilemediğine karar verilmiştir.

Materyal-Metot
Malzemeler:
Havuç, karnabahar, ıspanak ve kabak sebzeleri kullanıldı. Bu sebzeler
Çanakkale ilinin semt pazarından alınmıştır. Buna ek olarak hazırlanan sebze
püresinin içeriğine, %2,8 süt yağı içeren kaymaklı Bayır marka yoğurt eklendi.
Alet- Ekipmanlar:
Creality Ender 3 Pro. markalı 3D yazıcı, Beybi marka 50 ml hacimli şırınga,
Yazıcı Ayarları
Katman yüksekliği 0.6 mm, çizgi kalınlığı 1,2 mm, dış duvar sayısı 1, doluluk
oranı %100, doldurma deseni düz çizgi, baskı sıcaklığı 25oC, akış hızı %5, baskı
hızı 35 mm/s’dir.

ġekil 1. 3D Gıda Yazıcısı

Bulgular ve TartıĢma
Tablo 1. Yıldız Şeklinin Kumpas Ölçüm Sonuçları (Model Boyutları:
Genişlik: 76,51 mm, Uzunluk: 71,79 mm, Yükseklik: 15,00 mm)
Püre Türü

GeniĢlik
(mm)

Uzunluk (mm)

Yükseklik
(mm)

%10 Yoğurtlu Püre

78,57±1,52

76,57±5,23

15,97±2,56

Sade Püre

77,48±0,55

73,01±0,44

14,88±0,94

Dondurulup-ÇözdürülmüĢ
Sade Püre

77,71±1,54

74,80±0,26

15,00±1,20

Tablo 2. Şekillerin Görsel Olarak Değerlendirilmesi

Şekil 2. En iyi baskı şeklini sağlayan sebze karışım
oranından (%33,3 havuç, %27,5 karnabahar, %32, kabak,
%7,2 ıspanak) elde edilen örnekler

Püre Türü

Değerlendirme
(1-en düĢük
kalite, 5-en
yüksek kalite)

Model-Örnek
Boyut Farkı

%10 Yoğurtlu Püre

3

%2-5 sapma

Sade Püre

5

%2’den az sapma

DondurulupÇözdürülmüĢ Sade
Püre

4

%2-4 sapma

ġekil

Sonuç
Yapılan araştırmalar sonucunda 3D gıda baskı teknolojisinin hızla geliştiği ve tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan bir teknoloji olduğu
saptanmıştır. Bu teknoloji her kesime hitap edebilir olması en büyük avantajlarından biridir. Yutma güçlüğü çeken hastalar, çocukların yemek
istemeyeceği gıdalarda farklı baskılardan yararlanarak dikkat çekmesini sağlamak gibi birçok özel isteğe karşılık verir. Bu teknoloji sayesinde;
kişisel üretim, üretimde özgünlük, gıdanın raf ömrünün uzaması, yeni tekstür ve içeriğe sahip gıda üretimi avantajlarından yararlanılmıştır.
Karşılaşılan sorunların çözülmesi ve teknolojinin geliştirilmesi için daha fazla araştırma yapılması gereklidir.

