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Değerli İhracatçı Dostlarım, 

En eski izlerine 2600 yıllık bir çömleğin içinde 
rastlanılan çikolata, geçen bunca zamanda 
popülaritesini kaybetmemiş, aksine gün geçtikçe 
artan bir ilgi görmüştür ve zamanla insanlar için 
vazgeçilmez bir hale gelmiştir. 

Çikolatanın tarihine baktığımızda; eski 
zamanlarda Aztekler, kakao çekirdeklerini 
para birimi olarak kullanmıştır. Yine, kakao 
yağı eskiden ilaç olarak da kullanılmıştır. 
Hatta, 18. yüzyılda doktorlar kakao yağını sütle 
karıştırarak ilaç olarak sunmuşlardır. Çikolatanın 
Türk topraklarına bilinen ilk gelişi ise 1693 
yılıdır. İtalyan gezgin Gemelli Careri, İzmir'de 
arkadaşlarına sıcak çikolata ikram etmiştir.

Çikolata günümüzde halen birçok insan için 
cezbedicidir. Bu nedenle çikolatanın dünyanın 
her bölgesinden kolaylıkla tüketici bulduğunu 
söyleyebiliriz. Özellikle Covid-19 pandemisi 
sürecinde çikolatanın popülaritesinde artış 
gözlemlenmiştir.

Çikolata, en çok tüketilen ürünler arasında yer 
almaktadır. Çikolataya has aromatik özelliklerin 
tüketiciler açısından büyük önem taşıdığı 
aşikardır. Bu nedenle çikolata üretim sürecinin 
parçası olan proses geliştirme ve iyileştirme 
çalışmalarında, duyusal özelliklerin üreticilerimiz 
tarafından dikkate alınması önem taşımaktadır. 

Çikolatanın üretim sürecinde konçlama, 
temperleme, kristalizasyon gibi çok çeşitli 
aşamalar bulunmaktadır. Bu çeşitli aşamaların ve 
içerdiği maddelerin etkisi sonucunda çikolata, 
kendine has bir aromaya sahip olmaktadır. 
Bu aşamaların çikolata aroması açısından 
belirleyici nitelik taşıdığını söyleyebiliriz. 
Çikolata kalitesinin kullanılan kakaonun kalitesi 
ile proses tarafından doğrudan etkilendiği göz 
önüne alındığında ise bu aşamaların çikolata 

türüne göre düzenlenmesi önem arz etmektedir. 
Ülkemizin çikolata sektöründeki değerli üretici 
ve ihracatçılarının bu alandaki nitelik ve kalitesi 
dikkate alındığında, dünya çikolata sektöründe 
önde gelen markalar arasında bulunduğumuzu 
kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu bağlamda, Ekim 
sayımız ile sektörümüz ve Birliğimiz üyesi 
ihracatçılarımıza çikolata ile ilgili yapılan çeşitli 
çalışmalar ve araştırmalar hakkında katkı 
sunmayı hedefledik.

Değerli okuyucular, bu sayımızda çikolata 
alanında uzman akademisyenlerimizin, 
çikolatadaki lesitin ve PGPR düzeylerinin önemi 
ile değişen beslenme alışkanlıklarıyla birlikte 
çikolata için yeni bileşenlerin geliştirilecek 
olmasının kaçınılmazlığı hakkındaki görüşlerine 
yer vererek; sürdürülebilirlik, sağlık, inovasyon 
ve kişiye özel ürün gibi büyümeye itici kuvvet 
oluşturan kavramların değerlendirilmesine 
ilişkin akademik perspektifin yanı sıra 
akademisyenlerimizin sağlığa faydalı yağ 
ikameleri ile farklı çikolata formülasyonlarının 
geliştirilmesi konusunda devam eden 
çalışmalarını ihracatçılarımız ile paylaşmayı 
amaçladık.

Aynı zamanda, tüm sayılarımızda olduğu gibi, 
2020 yılında başlatmış olduğumuz ve büyük 
yankı uyandıran “İhracata İlham Veren Kadınlar 
Platformu” projesi üyesi kadın girişimcilerimizin 
farklı ürün hikâyelerine bu sayımızda da yer 
vererek, onların başarılarının başta kadınlarımız 
olmak üzere tüm okuyucularımıza ilham kaynağı 
olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile siz 
değerli ihracatçılarımızın dergimizde yer alan 
içeriklerden faydalı bilgiler edinmesi dileğiyle, 
keyifli okumalar diliyorum.   
 

Haluk OKUTUR
İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı

ÇİKOLATA SEKTÖRÜ VE GLOBAL 
MARKALARIMIZLA ULUSLARARASI 
REKABET GÜCÜ
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Yakın geçmişe kadar tüketiciler 
çikolata ile kokolini birbirinden ayırt 
edemiyorlar ve aynı görüyorlardı 
diyerek sözlerine başlayan ETİ Gıda 
Araştırma Geliştirme Müdürü Serdar 
Maraşlı çikolata hakkında İHBİR’e 
açıklamalarda bulundu.

Lezzet yönünden markalara ve çeşitlerine göre 
bir ayrım yapılabiliyordu. Bununla birlikte market 
ve bakkallarda tüm yıl boyunca satılan çikolata 
ile bayram dönemlerinde satılan çikolataları 
birbirinden farklı görüyorlardı. Günümüzde hem 
çikolata üreten firmaların güçlü iletişimleri hem 
tüketicilerde ambalaj okur yazarlığının, ilginin 
ve hassasiyetin artması hem de sosyal medya 
gruplarında ürünlerin detaylı incelemelerinin 
yapılması ile birlikte tüketiciler çoğunlukla 
çikolata ile kokolin arasındaki farkı bilir 
duruma geldiler” dedi.

Tüketici tarafından çikolata ile kokolin ayrımı 
dışında çikolatayı sütlü, bitter, beyaz çikolata 
olarak da tanımladıklarını görebiliyoruz 
diyen ETİ Gıda Araştırma Geliştirme Müdürü 
Serdar Maraşlı, “Tüketiciler tarafından, bitter 
çikolata yoğun kakao lezzeti nedeniyle daha 
kaliteli çikolata olarak görülebilmektedir. 
Üretici açısından ise çikolata, çeşidine bağlı 
olarak şeker, kakao ve süt bazlı bileşenlerin 
kakao yağının ve bazı ürünlerde süt yağı ile 
emülgatörlerin oluşturduğu yağ fazının içerisinde 
dispers edilmesiyle ve farklı üretim yöntemleriyle 
üretilebilen farklı bir gıda maddesidir. Çikolata 
üretici tarafından da içerik olarak sütlü, bitter 
ve beyaz çikolata olarak ayrışmakta, form olarak 
ise tablet(solid) veya kaplama çikolata olarak 
üretilebilmektedir. Çok yakın bir geçmişte kakao 
çekirdeğinin farklı fermentasyonuyla pembe 
renkte çikolata ve süt tozlarının farklı yöntemler 
ile işlenmesi ile altın sarısı renkte çikolatalarda 
üretilebilmektedir” diye ekledi.

Çikolatayı diğer şekerleme ürünlerinden ayıran 
ve tüketiciye benzersiz bir yeme deneyimi 
yaşatmasını sağlayan ana bileşen kakao yağı ve 
bu yağın sahip olduğu erime profilidir. Şekerleme 
ürününe “çikolata” denilebilmesi için içeriğinde 
en az yüzde 95 oranında kakao yağı içermelidir. 
Türk Gıda Kodeksi'ne göre çikolata ürünlerinde 
çikolata ve süt yağını taklit eden aromaların 
kullanılması yasaklanmış olup yalnızca vanilin 
türevi aromaların kullanımı serbesttir.

Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata Ürünleri 
Tebliğine göre beyaz, sütlü ve bitter çikolatanın 
tanımı ise şöyledir:

Beyaz çikolata: Kakao yağı, süt veya süt ürünleri 
ile şekerlerden elde edilen, bileşiminde en az 
yüzde 20 kakao yağı ve en az yüzde 14 süt kuru 
maddesi bulunan ve süt yağı içeriği en az yüzde 

TÜKETİCİLER ÇİKOLATA İLE KOKOLİN 
ARASINDAKİ FARKI ARTIK BİLİYOR

Ekim 2021



3,5 olan üründür. (Türk Gıda Kodeksi Kakao ve 
Çikolata Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2017/29)

Sütlü çikolata: Kakao ürünleri, şekerler, süt veya 
süt ürünlerinden elde edilen, en az yüzde 25 
toplam kakao kuru maddesi, en az yüzde 14 süt 
kuru maddesi, en az yüzde 2,5 yağsız kakao kuru 
maddesi, en az yüzde 3,5 süt yağı, en az yüzde 
25 toplam yağ (kakao yağı ve süt yağı) içeren 
üründür. (Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata 
Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2017/29)

Bitter çikolata: Kakao ürünleri ile şekerlerden 
elde edilen, en az yüzde 18 kakao yağı ve en 
az yüzde 14 yağsız kakao kuru maddesi içeren 
toplam kakao kuru maddesi içeriği en az yüzde 
35 olan ürün olarak tanımlanmaktadır.  
(Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata Ürünleri 
Tebliği (Tebliğ No: 2017/29)

KALİTELİ ÇİKOLATA TANIMI KİŞİDEN 
KİŞİYE GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR

Kaliteli çikolatanın tanımı kişiden kişiye, ülkeden 
ülkeye değişkenlik göstermektedir diyen Serdar 
Maraşlı, “Genel olarak oda sıcaklığında katı 
formda olan ve ağızda vücut sıcaklığıyla hızlıca 
eriyen, kendine has sertlik ile kırılganlığa, parlak 
renge sahip, partikül büyüklüğü ağızda kumsuluk 
hissi yaratmayan kakao, süt ile şeker aroma ve 
tat kombinasyonuyla kendine has benzersiz yeme 
deneyimi sunan bir üründür” dedi. 

Çikolatada kullanılan kakao orijininin yanı sıra 
çikolata kalitesini formülasyonunda temel olarak 
bulunan kakao, şeker, kakao yağı ve süt türevleri 
gibi maddelerin çeşit ve konsantrasyonunun 
etkilediği gibi üretim aşamasında uygulanan 
proseslerin de önemli derecede etkilemekte 
olduğunu ifade eden Serdar Maraşlı, sözlerine 
şöyle devam etti: “Proses bakımından hem 
kakao çekirdeği işleme hem de çikolata 
üretim aşamaları değerlendirilmelidir. Kakao 
çekirdeğinin işlenmesi serüveninde çekirdeğe 
uygulanan fermentasyon ve kavurma 
prosesleri, ayrıca uygulanıyorsa alkalizasyon 

işlemi kakaonun içerdiği aroma ve tat 
bileşiklerini, polifenolleri ve renk pigmentlerini 
etkilemektedir. Çikolata üretiminde yer alan 
inceltme aşamasında istenen partikül büyüklüğü 
elde edilmekte, bu sayede çikolatanın ağızda 
erime davranışı, kumsu yapının hissedilip 
hissedilmemesi, damağa sıvaşması gibi kalitesel 
özellikleri belirlenmektedir. Konçlama, çikolatada 
son tat ve aromanın oluşması, viskozitenin 
gelişmesi ve çikolata kitlesinin uygun tekstüre 
ulaşması için uygulanan önemli bir aşamadır. 
Konçlama çikolata üretim sürecindeki en uzun 
süren proses olup, çikolata kitlesine hem ısıl işlem 
hem de mekanik stres uygulanmakta, kakao 
türevlerinden kaynaklanan istenmeyen kokular 
giderilmekte ve rutubet uzaklaştırılmaktadır. 
24 saat konçlanan çikolatalar bulunmaktadır. 
Formülasyonda yer alan bileşen çeşitleri ve 
oranlarına bağlı olarak uygulanan ısıl işlem 
süresi ve sıcaklığına göre çikolata kitlesinde bir 
dizi kimyasal reaksiyonlar gerçekleşmekte ve 
çikolataya özgü aroma ve tat bileşikleri ortaya 
çıkmaktadır.”

ÇİKOLATANIN KALİTESİNİ ETKİLEYEN 
BİRÇOK FAKTÖR VAR

Çikolata kalitesini etkileyen bir diğer önemli 
aşamadan da bahseden Serdar Maraşlı, 
“Temperleme, çikolataya bir dizi ısıtma ve 
soğutma işlemleri uygulanarak kakao yağında 
bulunan yağ asidi kristallerinin istenen polimorfik 
formda paketlenmesini sağlamaktadır. Bu 
işlemin esas amacı, elde edilen BV formu 
sayesinde çikolatanın oda sıcaklığında katı, vücut 
sıcaklığında ise hızlıca erime özelliğine sahip 
bir erime davranışı sergilemesini sağlamaktır. 
Çikolatada karşılaşılan önemli bir kalite 
problemi olan fat bloom, kakao yağ kristallerinin 
yüzeye migrasyonu sonucunda ürün yüzeyinde 
karşılaşılan grimsi harelenmedir. Fat bloom’da 
temel mekanizma üretim aşamasında elde edilen 
stabil Beta-5 formundaki yağ kristallerinin stabil 
olmayan diğer kristal yapılarına dönüşmesidir. 
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Stabil olmayan kristal oluşumunun sebeplerine 
bakıldığında, en sık karşılaşılan neden depolama 
ve satış esnasında çikolatanın maruz kaldığı 
sıcaklık dalgalanması olsa da üretim aşamasında 
uygulanan yetersiz veya doğru olmayan 
konçlama, temperleme, soğutma, kaplama-
kalıplama işlemlerinin olması; formülasyonda 
yer alan yağ uyuşmazlığı veya yanlış emülgatör 
kullanımı da karşımıza çıkabilmektedir. 
Çikolatada karşılaşılan bir diğer kalite problemi 
ise “sugar bloom” olup şekerin çikolata yüzeyinde 
birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu problemin 
ana nedeni çikolatadaki veya ortamdaki rutubet 
miktarının olması gerekenden daha yüksek 
olmasıdır” diye konuştu.

AZTEK KRALI GÜNDE 50 KAVANOZ 
ÇİKOLATA İÇECEĞİ TÜKETİYORDU

İnsanların kakao türevlerini tüketme alışkanlığı 
Maya ve Aztek uygarlıklarına kadar gitmekte, 

ÇİKOLATA TÜKETİMİ VAZGEÇİLMEZ BİR 
ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞÜYOR

Çikolata tüketildiğinde insan metabolizmasında 
ödül mekanizmasının devreye girdiğine ve beynin 
farklı bölgelerinde (ön frontal lob, hipokampüs 
ve hipotalamus) “dopamin, serotonin ve endorfin” 

bu alışkanlığın ana nedeni ise bu ürünlerden 
haz alma ve keyif duymadır diyen Serdar 
Maraşlı, “Aztek kralı Montezeuma’nın günde 
50 kavanoz çikolata içeceği içtiğini farklı 
kaynaklardan biliyoruz. Yine çikolatanın 
afrodizyak etkilere sahip olduğu bilgilerini 
1712 yıllarındaki kayıtlardan öğrenebiliyoruz. 
Günümüzde bireylerin çikolata tüketmesindeki 
ana neden Maya uygarlığı ile paralellik 
göstermekte, çikolatanın sahip olduğu benzersiz 
yeme deneyimi ile kendine has aroma ve tat 
bileşikleridir. Bu bileşiklerin ortaya çıkmasını 
sağlayan ana girdiler kakao, süt ve şeker 
türevleri olup, çikolata çeşidi ve üretim 
parametrelerine bağlı olarak değişkenlik 
göstermektedir” dedi.

olarak adlandırılan çeşitli nörotransmitter 
salgılandığına dikkat çeken Serdar Maraşlı, 
“İnsanda rahatlama ve mutlu olmayı sağlayan bu 
kimyasallar sayesinde çikolata tüketimi insanlar 
için vazgeçilmez bir alışkanlığa dönüşmektedir 
(Parker et al., 2006). 

Maraşlı: Kakaonun yani çikolatanın yolculuğunu aşağıdaki tabloda daha iyi anlayabiliriz.

Tablo 1. Çikolatanın kronolojik yolculuğu

1519 Hernando Cortez tarafından kakaonun Aztekler tarafından 3000 yıldan 
 fazla bir süredir ekildiği keşfedildi.
1528 Hernando Cortez çikolatalı içeceği İspanya'ya tanıttı.
1606 Çikolatalı içecek İtalya'ya yayıldı.
1615 Çikolatalı içecek Fransa'ya ulaştı.
1657 Londra'da ilk çikolata dükkanı kuruldu.
1727 Nicholas Sanders sütlü çikolata içeceğini icat etti.
1746 Bahia'da ilk kakao ekimi gerçekleşti.
1765 Kuzey Amerika'da ilk çikolata fabrikası kuruldu.
1828 Van Houten kakao presini icat etti.
1847 Fry şirketi yenilebilir çikolata üretimi için Bristol'de kuruldu.
1875 Daniel Peter ilk sütlü çikolatayı üretti.
1988 Dünya kakao öğütme miktarı 2 milyon metrik tonu aştı.
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Dünyada ve ülkemizde en sık tercih edilen 
çikolata çeşidi sütlü çikolata olmakla birlikte 
kakao kitlesinde bulunan kafein, theobramin, 
triamin ve feniletilamin gibi biyolojik uyarıcı 
aminlerin fizikoaktif uyarıcı etkisini arzu eden 
tüketiciler kakao kitlesi yüksek olan bitter 
çikolata tüketimi tercih etmektedir. (Parker et 
al., 2006)” ifadelerinde bulundu.

Günümüzde artan sağlıklı atıştırmalık tercih 
etme trendine bağlı olarak bazı tüketicilerin 
kakao yağından gelen olumlu etkiler nedeniyle 
çikolata tükettiklerini ve özellikle bitter 
çikolatayı tercih ettiklerini söyleyen Serdar 
Maraşlı, “Bunun nedeni kakao tohumlarının 
kuru ağırlığının yaklaşık yüzde 6-8’ini 
polifenoller oluşturmaktadır. Epikateşin, 
kateşin ve prosiyanidin gibi flavanollerin yanı 
sıra antosiyanin, fenolik asit ve stilbenler, 
kakao tohumundaki temel polifenollerdir. 
Çikolatada yer alan polifenoller antioksidan 
özellik göstermekte, vücutta plazma antioksidan 
aktivite, bronşial arter dilatasyonu, yağ 
oksidasyonu ve düşük dansiteli lipoprotein (LDL) 
oksidasyonuna karşı görev almaktadır (Cömert 
ve Merdol, 2018)” dedi.

KİŞİ BAŞI TÜKETİM EN FAZLA 
ALMANYA’DA

2017 verilerine göre Dünya genelinde kişi 
başı tüketimin 0,9 kg olup, kişi başı çikolata 
tüketiminde ilk sırada 11 kg ile Almanya 
gelmektedir diyen Serdar Maraşlı, İsviçre 
9,8 kg/kişi ile 2. sırada, Estonya 8,8 kg/kişi 
ile 3.sırada yer almaktadır. Dünya genelindeki 
tüketimin yarısından fazlası Avrupa ülkelerinde 
tüketilmektedir. İngiltere’deki tüketim 5,2 kg/kişi 
Türkiye’de ise kişi başı tüketim 3,1 kg.dır” dedi.

Çikolata lezzet ve çeşit tercihlerinin bölgeden 
bölgeye hatta ülkeden ülkeye farklılıklar 
gösterebildiğini aktaran Serdar Maraşlı sözlerine 
şöyle devam etti: “İngiltere’de “milk crumb” ya 
da “chocolate crumb” ile yapılan sütlü çikolatalar 
çoğunlukla yetişkinler tarafından tercih edilirken, 

beyaz çikolata daha çok çocuklar tarafından 
tercih edilmektedir. Dünya genelinde en meşhur 
çikolata diye ün yapan Belçika Çikolatası ağırlıklı 
olarak orta ve yoğun süt tadı ile öne çıkmaktadır. 
Bununla birlikte Belçikalılar beyaz çikolataya da 
ilgi göstermektedirler. Bitter çikolataya en çok 
ilgi ise Fransızlar tarafından gösterilmektedir. 
Yüzlerce farklı bitter çikolata çeşidini ve farklı 
aromalarda ürünleri Fransa’da görme şansınız 
bulunmaktadır. İsviçre Çikolataları da Belçika 
Çikolataları kadar popülerdir. İsviçre’nin sütlü 
çikolatalarının kalitesi Alp Dağları’ndan gelen 
süt tozu lezzeti, 20 mikronun altında çikolata 
kalınlığı ve uzun konçlama proseslerinden 
gelmektedir. Amerika’da ve Rusya’da en çok 
tercih edilen çikolata sütlü çikolata iken Ruslar 
sütlü çikolatayı daha yoğun kakao lezzeti ile 
tercih ediyorlar. Dünya’nın genelinde Avrupa 
çikolataları daha çok tercih edilirken, uzak 
doğu ülkelerinde özellikle Çin’de daha az şekerli 
çikolatalar tercih edilmektedir. Dünya’da en 
ince çikolata ise 16 mikronun altında çikolata 
kalınlığında Japonların ürettikleri çikolatalardır. 
Japonya’da da en çok tercih edilen çikolata 
çeşidi sütlü çikolatadır. Çikolata endüstrisinde 
kullanılan makine ve proses ekipmanlarını üreten 
en iyi makine firmaları da Alman firmaları 
olarak öne çıkmaktadır.



Çikolata kalitesi kullanılan kakaonun 
kalitesi ile proses tarafından 
doğrudan etkilenir (Braga et al., 
2018). Başlıca çikolata proses 
basamaklarından birisi ise 
konçlamadır. 

Çikolata kitlesinin ısıtılırken veya belirli 
bir sıcaklıktayken karıştırma, yoğurma ve 
havalandırılması (Owusu et al., 2012; Beckett, 
2000) işlemi olan konçlama, yüksek sıcaklıklarda 
(>40°C) bu kitlenin hedef kalite özelliklerine 
ulaşması için oldukça önem taşıyan bir işlemdir. 
Konçlama; çikolata üretiminde son tat ve 
aromanın oluşması, viskozitenin gelişmesi ve 
çikolata kitlesinin uygun tekstüre ulaşması için 

ÇİKOLATA TEKNOLOJİSİNDE 
KONÇLAMA
Prof. Dr. Nevzat Konar 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü

proses içerisindeki önemli bir süreçtir. Konçlama 
sıcaklığındaki ve süresindeki değişimler viskozite, 
tekstür ve aromayı etkileyebilmektedir (Bolenz 
et al., 2003, Torres-Moreno et al., 2012, Bolenz 
et al. 2005). Çikolata üretiminde kullanılan 
geleneksel konç, ekipman kabuk biçimine 
benzediği için Latince kabuk anlamına gelen 
‘conche’ kelimesinden türetilmiştir. Konçlamada 
çikolata hamuru dövülür, yoğurulur ve 
havalandırılır. İnce film evaporatörler istenmeyen 
uçucu bileşikleri ve suyu uzaklaştırmak için 
geliştirilmiştir.  Bu işlem yoğurma ile eş zamanlı 
uygulanabilmektedir (Beckett, 2000).

Çikolata üretiminde son aşama olan temperleme 
ve soğutma aşamaları öncesinde uygulanan 
karıştırma, ön-inceltme, inceltme ve konçlama 
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(i) kitlede bulunan suyun uzaklaşması, 
(ii) tannik asit uzaklaşması, 
(iii) serbest asetik asit uzaklaşması, 
(iv) aroma gelişimi, 
(v) homojen yapı elde edilmesi, 
(vi) hedef tekstürel ve reolojik özelliklere 
ulaşılması olarak belirtmiştir.

Konçlama işleminin kaç fazdan oluştuğuna 
dair farklı araştırmacılara ait farklı görüşler 
bulunmaktadır. Bazı araştırmacılara (Di Mattia 
et al., 2014; Counet et al., 2002; Owusu et al., 
2012 ve 2013) göre iki fazlı olarak tanımlanan bu 
işlemin ilk aşamasında nem oranı düşer, kakao 
fermantasyonundan kaynaklanan ve istenmeyen 
asetik asit gibi uçucu bileşiklerin uzaklaşması 
sağlanır ve tüm katı partiküllerin yüzeylerinin 
yağ ile kaplanması gerçekleşir. İkinci aşamada 
ise daha fazla yağın yanı sıra emülsifiyer ilavesi 
ile homojen yapıda ve macun kıvamında akışkan 
bir kitlenin elde edildiği vurgulanır. Bu aşamalar 
kuru faz ve akışkan faz olarak adlandırılmıştır.
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aşamalarının her biri son ürün kalitesi 
üzerinde şiddetli değişimlerin gerçekleşmesi 
ile sonuçlanır (Glicerina et al., 2013). Bu kalite 
parametrelerinden duyusal özelliklerin (tekstür, 
erime özellikleri, akış davranışı, renk, aroma) 
özellikle dikkate alınması gerekir. Çünkü çikolata, 
beslenme özelliklerinden çok haz almak amacıyla 
tüketilen bir gıda maddesi olduğu için tüketici 
algı ve kabul düzeyini etkileyen özelliklerin ürün 
ve proses geliştirme çalışmalarında mutlaka göz 
önünde tutulması gerekmektedir (Bolenz et al., 
2003). Konçlama ile ulaşılması gereken hedefler, 
bu işlemin modifikasyona uğratılması önünde 
başlıca kısıt olarak belirtilebilir. Çünkü aynı 
işlem sırasında aglomeratların parçalanması, 
partiküllerin yağ ile kaplanması, viskozitenin 
düşürülmesi, istenmeyen uçucu maddelerin 
uzaklaştırılması ve son aromanın gelişimi gibi 
değişikliklerin meydana gelmesi hedeflenir 
(Jolly et al., 2003). Dimick ve Hoskin (1981), 
bu hedeflere ulaşılması için konçlamanın 
üstlendiği fonksiyonları;

Tek-Şaft Konçlama Sistemi (FriesseTM ELKS, Bühler)
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daha az önemlidir (Fischer et al., 2010). İlk 

aşamada çikolata kitlesinde yer alan suyun 

miktarının belirli bir düzeyin altına indirilmesi 

amaçlanır. Çünkü bir çözücü olarak suyun 

varlığı, çikolata bileşiminde yer alan şekerin 

kristalizasyon davranışı ile çikolatanın akış ve 

erime özellikleri üzerinde etki sahibidir (Glicerina 

et al., 2013). Uzaklaştırılması gereken su miktarı 

çikolata türüne göre değişiklik gösterir. Çünkü 

hammaddeden gelen nem miktarları önemli 

farklılıklara sahip olabilir. Örneğin; sütlü ve 

beyaz çikolatalarda majör bileşenlerden olan 

yağlı ve/veya yağsız süt tozu miktarları bu 

konuda dikkate alınması gereken bir faktördür. 

Bolenz ve arkadaşları, ideal koşullar altında sütlü 

çikolatalarda konçlama aşamasında uzaklaşması 

gereken su miktarının 0.1-0.5 g/100 g düzeyinde 

olduğunu belirtmiştir (Bolenz et al., 2003).  

Aynı araştırma grubunun bir diğer çalışmasında 

ise konçlama kuru fazında suyun hızlı şekilde 

uzaklaştığı (örneğin; %0.88’den %0.60’a 25 

dakikada düşüş) belirlenmiştir (Bolenz et al., 

2004).

Yüksek enerji ve zaman gereksinimi gibi 

dezavantajlara sahip olmasına rağmen bu proses 

son ürün kalitesi için bir gerekliliktir (Dimick and 

Hoskin, 1981). Ayrıca üretim verimliliği açısından 

bir dezavantaj olan konçlama süresinin, bu 

işlemde uygulanan sıcaklık ve karıştırma 

hızından önemli düzeyde etkilendiği dikkate 

alınmalıdır (Vivar-Vera et al., 2014). Çünkü 

konçlama prosesinin en önemli etki mekanizması, 

ısı ve havalandırma ile birlikte ajitasyon 

uygulanmasıdır (Dimick and Hoskin, 1981). 

Konçlama ile çikolata kitlesi, son incelik ve akış 

özelliklerine ulaşarak ileri proses basamakları 

için uygun hale gelip duyusal özellikleri (tad, 

aroma, erime karakteristikleri ve tekstürü) 

gelişim gösterir. Bu gelişim ve değişim ise kitlenin 

maruz kaldığı kayma kuvveti ve ısı etkisinin 

sonucudur (Franke and Tscheuschner, 1991). 

Ayrıca aynı ekipmanda sürdürülen bu sürecin üç 

fazlı olduğu yönünde tanımlama gerçekleştiren 

araştırmacılar da bulunmaktadır (Bolenz et 

al., 2003, 2004, 2007, 2008 ve 2014; Becket, 

2000, Dimick and Hoskin, 1981; Afoakwa, 

2010). Bu yaklaşımda ise fazlar; (i) kuru, (ii) 

macun, (iii) akışkan faz olarak tanımlanır. Kuru 

fazda incelticiden gelen ve genel olarak flake 

yapıdaki kitle ısıtılır, karıştırılır ve havalandırılır. 

Bu aşamanın öncelikli amacı, çikolata 

bileşenlerinden kaynaklı olan su ve kakao 

liköründen kaynaklı olan fermantasyon aşaması 

ürünü bazı uçucu asitlerin evaporasyonunun 

sağlanmasıdır. Kuru konçlama aşaması 

sonrasında toplam asetik asit konsantrasyonu, 

buhar taşıyıcı olarak görev üstlenen serbest su 

kalmadığı için yaklaşık olarak sabit kalır (Dimick 

and Hoskin, 1981). Karıştırılan, yoğurulan, 

sıcaklık ve degaze koşullar altında olan kitle 

ikinci faza girer. Tüm partiküllerin ince bir 

tabaka yağ ile kaplanması, pürüzsüz bir tekstür 

oluşması ve viskozitenin düşmesi için yağ ilavesi 

ile toplam yağ oranının artırılması, lesitin ve 

PGPR gibi yüzey aktif maddelerin ilavesinin 

gerçekleştirilmesi ile üçüncü faza girilir (Bolenz 

et al., 2003). Bu bileşenlerin ilavesi akışkanlığı 

artırmaktadır ve ayrıca son ürünün reolojik 

özelliklerinde önemli etkiye sahiptir (Glicerina 

and Romani, 2016). Konçlama sırasında suyun 

uzaklaşmasında lesitinin hidrofilik karakteri 

nedeniyle olumsuz etkileri olabilmektedir. 

Dolayısıyla lesitinin kullanım/ilave aşaması bu 

işlemin son bölümünde gerçekleşir. Ayrıca lesitin 

ilk konçlama aşamalarında ilave edilirse kakao 

partikülleri tarafından absorbe edileceği için 

etkisi azalabilir. Konçlamadaki sıcaklık düzeyi 

de süreye bağlı olarak lesitinin performansını 

azaltabilir (Wolf ,2017). 

Konçlamanın başlangıç fazı yani kuru faz, nemin 

düşmesi ile reolojinin ve aromanın gelişmesi 

için büyük önem taşımakta olup, lesitin ve ilave 

kakao yağının katıldığı faz kalite açısından 
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olan sıcaklık değerlerinde düşüşün meydana 

gelmesine neden olur (Glicerina et al., 2013). 

Ayrıca yapıdaki boşluklar artar ve bu boşluklar 

kakao yağı ile dolar. Akış özelliklerindeki 

lubrikasyona bağlı değişimin nedenleri arasında 

bu yapısal farklılaşma da bulunmaktadır. 

Middendorf et al. (2015, 2016), “atomic force 

microscopy” kullanarak bir emülsifiyer olarak 

PGPR’ın fonksiyonuna ait mekanizmayı ve 

farklı bitkisel lesitinlerin etkilerini kakao yağı 

bazlı süspansiyonlarda incelemiş, soya lesitini 

fosfolipidlerinin sakaroz yüzeyini 2.8 mg/m2 

düzeyinde kapladığını ve 280 mg/m2 düzeyinde 

kakao yağının şeker partiküllerinin yüzeyinde 

immobilize olduğunu ancak bu partiküllerin 

yüzey kaplanmasının düşük düzeyde homojenlik 

taşıdığını tespit etmişlerdir. Ancak doğal 

lesitinlerin moleküler kompozisyonundaki 

dalgalanma ve değişimler çikolata 

üretimindeki kullanımlarında farklı sonuçlar ile 

karşılaşılmasına neden olabilir (Kindlein et al., 

2018). Ayrıca konçlama prosesinin sıvı fazında 

lesitinin mümkün olan en geç sürede ilave 

edilmesi düşük viskozite değerlerine ulaşılması 

için avantaj sağlayabilir (Bolenz et al., 2014).

*: Orijinal ve Tam Metin Kaynak (İngilizce): 

Toker, O. S., Palabiyik, I., & Konar, N. (2019). 

Chocolate quality and conching. Trends in Food 

Science & Technology, 91, 446-453.

Yüksek sıcaklıklarda konçlamanın yararlı bir 

yöntem olarak tanımlanmasının nedenleri 

arasında kakao yağının daha akışkan hale 

gelmesi sonucu partikülleri daha rahat kaplaması 

bulunabilir (Jolly et al., 2003). Ayrıca Strecker 

degradasyonu kakaonun kavrulması sırasında 

tamamlanmaz. Bu nedenle de konçlama 

sırasında devam eder. Konçlama sırasında 

uygulanan ısı ve karıştırma, Maillard esmerleşme 

ve Strecker degradasyon reaksiyonlarının 

oluşum ve şiddeti açısından önemlidir (Dimick 

and Hoskin, 1981). Ancak ürün çeşidi ve 

bileşimi bazında bu parametreler değişiklik 

göstermelidir. Örneğin; sütlü çikolatalarda 

50C’nin altındaki konçlama sıcaklıkları Maillard 

reaksiyonlarının oluşumundan sakınmak için 

tercih edilebilir. Ayrıca şeker alkoller gibi 

şeker ikamelerinin kullanımında erime ve 

partiküllerin aglomerasyonundan kaçınmak için 

düşük konçlama sıcaklıklarına ihtiyaç duyulur 

(Engeseth and Pangan, 2018).

Konçlama öncesinde uygulanan inceltme 

aşamasında ve konçlamada maruz kalınan 

mekanik etki sonucu partikül yarıçaplarındaki 

düşüş, partikül sayısının artmasına neden olur. 

Bu durumda ise partiküller arasındaki temas 

noktaları artar ve aralarındaki kimyasal ve 

mekanik etkileşimlerin tür ve şiddetleri artış 

gösterir (Glicerina et al., 2015). Konçlamada 

agregatların parçalanması ile plastik viskozitede 

düşüş, pseudoplastik davranışta artış gibi reolojik 

değişimler meydana gelir (Vivar Vera et al., 

2014). Konçlama sonucunda oluşan moleküler 

yapıda sakaroz kristallerinin yüzeyi yaklaşık 

34 nm’lik lipid tabakası ile kaplanabilmektedir 

(Kindlein et al., 2018). 

Trigliserid, glikolipid ve diğer minör bileşenler 

konçlamanın sonunda çikolata kitlesine ilave 

edilir (Kindlein et al., 2018). Lesitin şeker/yağ 

ara-yüzüne taşınır, şeker kristallerini kaplar. 

Deaglomerasyon, erime davranışının göstergesi 



Amasya Üniversitesi Gıda İşleme 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şirin 
Oba İlter, çikolata teknolojisinin 
geleneksel yöntemlerine dikkat 
çekerek üretim verimliliğini artırmak 
adına yapılacak çalışmalar hakkında 
İHBİR’e açıklamalarda bulundu.

Çikolata teknolojisi için geleneksel yöntemlerle 

üretimin yeterli olup olmadığını değerlendiren 

Amasya Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü 

Öğretim Üyesi Dr. Şirin Oba İlter, “Geleneksel 

yöntemlerden kaynaklanan olumsuzluklardan 

uzaklaşıldıkça üretim verimliliğini artırmak ve 

ortaya çıkan sorunlara net bir şekilde çözüm 

sunmak mümkündür” dedi. 

“Son teknolojik gelişmeler ile birlikte bazı 

ekipmanlar yerini yeni teknolojilere bırakmış 

olsa da şu anda üretimde kullanılan ekipmanlar 

halen tam anlamıyla üreticilerin isteklerine cevap 

verememektedir” ifadelerini kullanan Dr. Şirin 

Oba İlter, “Özellikle üretimde kullanılan çevresel 

göstergeler (su tüketimi, enerji verimliği, atık 

su, vb.), kaynak verimliği, teknolojik yenilikler 

ve bunların cihazlarla entegrasyonu ve bunun 

yanı sıra çikolatanın sağlık üzerindeki etkileri 

de dâhil olmak üzere birçok parametre 

çikolata teknolojisindeki değişimleri ve 

gelişmeleri etkilemektedir. Bu nedenle çikolata 

endüstrisini etkileyen araştırılmaya açık konular 

geleneksel üretim yöntemlerinin yeterliliğinin 

sorgulanmasına, kakao ve çikolata üretim 

yöntemlerinin değiştirilmesine sebep olacaktır” 

değerlendirmesinde bulundu. 

KAKAO VE ÇİKOLATA ÜRETİM 
YÖNTEMLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR
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ÇİKOLATA İÇİN YENİ BİLEŞENLERİN 
GELİŞTİRİLECEK OLMASI KAÇINILMAZ

Gıda ürünlerinin tüketimi noktasında son 

gelişmelerin çikolata ürün çeşitliliği üzerine 

etkilerini de açıklayan Dr. Şirin Oba, “Modern 

tüketicinin besin ihtiyaçları ve değişen beslenme 

alışkanlıklarına yanıt olarak şeker ve türevlerinin 

azaltılması ile düşük kalorili ve düşük yağlı 

ürünlerin üretimi konusunda çalışmalar son 

dönemlerde giderek artmıştır. Çikolata özelinde 

değerlendirildiğinde ise şeker, kakao veya süt 

tozundan gelen ince partiküllerin yüksek şeker ve 

kakao yağı içeriğinden dolayı yüksek kalorili bir 

gıda olduğu düşünüldüğünde çikolata için yeni 

bileşenlerin geliştirilecek olması kaçınılmazdır” 

dedi.

Oba, geleneksel ürünlerde kullanılan yağların 

arzu edilen işlevsellik, doku ve lezzet sağlamanın 

yanı sıra olumsuz kronik sağlık etkilerinin 

oluşmasına sebep olabildiğini ve bundan 

dolayı bu bileşenleri gıdalardan uzaklaştırmak 

konusunda çalışmaların giderek arttığına dikkat 

çekti. Oba ayrıca küresel çikolata sektörünün 

şimdi ve gelecekte yaratabileceği fırsatları 

anlamak için sürdürülebilirlik, sağlık, inovasyon 

ve kişiye özel ürün gibi büyümeye itici kuvvet 

oluşturan kavramların değerlendirilmesi 

gerektiğini aktardı. 

FARKLI ÇİKOLATA 
FORMÜLASYONLARIYLA İLGİLİ 
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Şirin Oba, çikolata ve son gelişmeler konusundaki 

çalışmalarını da anlatarak “Şimdiye kadar 

çikolata alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ve bünyesinde 

bulunan çok değerli öğretim üyeleri Prof. Dr. 

Nevzat Konar, Prof. Dr. Osman Sağdıç, Prof. Dr. 

İbrahim Palabıyık, Doç. Dr. Ömer Sait Toker ve 

Haniyeh Rasouli Pirouzian gibi akademisyenlerle 

birlikte yürütmekteyiz. Yapılan çalışmalarda 

çikolata teknolojisini etkileyen son gelişmeleri 

takip ederek literatüre yön veren çikolatanın 

yeniden formülasyonu, üretim koşulları ve 

standardizasyonu hakkında çalışmalarımızı da 

yürütmekteyiz. Ayrıca lisansüstü öğrencilerimizle 

birlikte yapılan probiyotik kakaolu içecekler 

ve üretim teknikleri konusunda yapılan patent 

başvurusu yapılmış olup sağlığa faydalı yağ 

ikameleri ile farklı çikolata formülasyonlarının 

geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız da ayrıca 

devam etmektedir” diye ekledi. 
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Çikolata üretimi beş basamaklı 
bir işlemdir; karıştırma, inceltme, 
konçlama, temperleme ve kalıplama-
soğutma. İlk aşamada kakao yağının 
yaklaşık 2/3’lük bölümü kullanılır. 
Konçlama işleminin son bölümünde 
ise kakao yağının kalan bölümü ile 
birlikte emülsifiyerler ilave edilir.  

Çikolata akış özellikleri, işleme koşullarından 
(inceltme, konçlama ve temperleme) etkilendiği 
gibi bileşimden de (yağ miktarı, emülsiyon 
ajanı miktar ve türü, partikül büyüklük 
dağılımı) etkilenmektedir (Saputro et al., 
2019; Varveck 2004; Schantz and Rohm 2005; 
Afoakwa et al. 2009). Emülsifiyerler özellikle 

çikolata reolojisinin modifikasyonu amaçlı 
kullanılmaktadır (Glicerina and Romani 2016). 
Bu bileşenlerin ana rolü; yağ fazında dağılımı 
olan kakao partikülleri ile şekerin yüzeyini 
kaplayarak akış özelliklerinin düzenlenmesidir. 
Bu sayede partikül aglomerasyonuna neden 
olabilen inter-partiküler etkileşimi azalarak 
özellikle viskozite olmak üzere eriyik çikolata akış 
davranışları değişikliğe uğrar (Do et al., 2010). 
Ancak etkileri bu özellikler ile sınırlı değildir. 
Çikolatanın nem ve sıcaklık hassasiyetleri ile 
temperleme davranışları ayrıca katı formdaki 
çikolatanın bloom stabilitesini, yağ migrasyonunu 
ve oksidasyonunu da etkileyebilmektedir 
(Schantz and Rohm, 2005; Schantz and Linke, 
2001; Walter and Cornillon, 2001). Dolayısıyla 
çikolata son ürün kalite ve proses sırasındaki 
davranışları için emülsifiyerler büyük öneme 
sahip bileşenlerdir.

Çikolata teknolojisinde en yaygın kullanılan 
emülsifiyer lesitindir. Lesitin dışında fosfatid 
asitlerin amonyum tuzları ile PGPR çikolata 
teknolojisinde kullanılan emülifiyerler olarak 
öne çıkmaktadır (Beckett, 2008). Lesitin, 
uzun yıllardır çikolata teknolojisinde yüzey 
aktif madde olarak kullanılmaktadır. En yaygın 
kullanılan soya orijinli lesitin başta olmakla 
birlikte ayçiçek tohumu, yer fıstığı ve mısır 
yağından elde edilenler de kullanılmaktadır 
(Afoakwa et al. 2007). Soya orijinli lesitin, 
çikolata üretimindeki en kullanışlı emülsifiyer 
olarak belirlenmiştir (Middendorf et al., 2015). 
Lesitinlerin fosfolipid kompoziyonları, hammadde 
üretim koşulları ve prosese bağlı olarak farklılık 
gösterebilmektedir (Nyugen et al., 2014). 
Çikolata üretiminde yaygın kullanıma sahip 

LESİTİN VE PGPR: ÇİKOLATA 
EMÜLSİFİYERLERİ VE AKIŞ ÖZELLİKLERİ

Ekim 2021

Prof. Dr. Nevzat Konar 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü



olan soya lesitini farklı fosfolipidlerin karışımını 
içermektedir (Shantz et al., 2003). Ancak lesitin 
yaygın olarak tek başına kullanılmayıp, bir diğer 

PGPR; kondanse kastor yağı asitlerinin 
poligliserol ile kısmi esterifikasyonu sonucu elde 
edilen bir yüzey aktif maddedir (Schantz and 
Rohm, 2005). PGPR’ın lesitine göre tamamen 
farklı bir mekanizma ile çikolata reolojisi üzerine 
etkili olduğu belirlenmiştir (Middendorf et al., 
2015). Bu bileşen plastik viskozite üzerindeki 
etkisinden çok yield (kayma eşik) değerinin 
değişimine neden olmasından ötürü tercih 
edilmektedir.  Örneğin; Afoakwa et al. (2007), 
%0.2 oranında PGPR ilavesinin lesitine göre 
yield değerini yarıya düşürebildiğini belirtmiştir.  
(Afoakwa et al. 2007). Diğer çalışmalarda da 
benzer sonuçlar elde edilmiştir (Rector 2000; 
Schantz ve Rohm 2005). PGPR, yield stress, 

yüzey aktif madde olan PGPR (polyglycerol 
polyriconoleate) ile kombinasyonları tercih 
edilmektedir.

lesitin ise viskozite özelliklerine yönelik olarak 
kullanılır (Schantz and Rohm, 2005; Afoakwa, 
2010; Roussett et al., 2002). Bu özelliklerin 
modifikasyonunun kaplama, kalıplama, hava 
kabarcıklarının oluşumunun engellenmesi 
gibi teknolojik avantajları da bulunmaktadır 
(Anonymous 1998; Rector 2000). Ayrıca Wolf 
(2017), endüstriyel çikolata üretiminde plastik 
viskozitenin uygunluğu söz konusu iken, yield 
değerinin çok yüksek olması halinde boyut 
küçültme prosesinin veya yield değeri üzerinde 
etkili olan emulsifiyer kullanım miktarının 
modifikasyonunu önermiştir. Dolayısıyla ürün 
bileşimi ve proses parametrelerine göre PGPR 
kullanımı ve düzeyi farklılık gösterebilmektedir. 
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özelliklerini küçük oranlarda dahi güçlü bir 

şekilde lesitinin, 0.3-0.6 g/100 g düzeyinde 

çikolata akış özelliklerini düzenleyerek kakao 

yağı kullanım miktarının azaltılması sonucu 

maliyetin düşürülmesi amacı ile çikolata 

teknolojisinde yaygın olarak kullanıldığı ifade 

edilmekle birlikte (Schantz and Rohm, 2005), 

endüstriyel uygulamalar ve önceki çalışmalar 

incelendiğinde lesitin kullanımı için genel olarak 

üst seviye 0.5 g/100 g olarak belirtilebilir. 

Ama proses ve ürün tipine bağlı olarak bu 

düzey değişim gösterebilir. Örneğin; reolojik 

ve mikroyapısal özellikler dikkate alındığında 

Saputro et al. (2019), bitter çikolata üretiminde 

ball-mill (bilyalı değirmen) prosesi ile 0.4 

g/100 g düzeyinde lesitin kullanımını önermiştir. 

Stroppa et al. (2011), lesitinin 0.1-0.3 g/100 g 

aralığında kullanıldığında yield stress üzerinde 

ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğunu; 0.3-

0.5 g/100 g aralığında ise plastik viskoziteyi 

düşürmeye devam ederken yield stress artışına 

neden olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca bu 

kullanım miktarlarının toplam emülsifiyer 

miktarı olarak dikkate alınması yararlı olacaktır. 

Millqvist-Fureby ve Smith (2007), bileşime 

göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle 

yüzey aktif maddelerin 0.5 g/100 g düzeyinde 

eklenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu durumda, 

emülsifiyer kombinasyonun nasıl oluşturulması 

gerektiği önemli bir husus olarak karşımıza 

çıkmaktadır.

Lesitin-PGPR kombinasyonunun nasıl 

oluşturulması gerektiği konusunda sınırlı sayıda 

çalışma olup, genel olarak lesitin kullanım miktarı 

ve düzeyi ile bu kullanım ve düzey değişkenliğinin 

reolojik özellikler üzerindeki etkisi üzerine 

yoğunlaşılmıştır. Kısıtlı sayıdaki çalışmada farklı 

kombinasyonlar önerilmiştir. PGPR kullanım 

avantajlarının, lesitin ile karışımının kullanılması 

sonucu artırılması mümkün olup lesitin:PGPR 

oranı için 70:30 (Schantz and Rohm, 2005), 2:1 

(Schuster, 1985), 3:1 (Höfs and Taschke, 2002), 

Yukarıda da belirtildiği gibi emülsifiyerlerin 

ilavesi konçlamanın son bölümünde gerçekleşir. 

Çünkü ilk aşamalarda ilave edilirlerse kakao 

partikülleri tarafından absorbe edilebilirler ve bu 

işlemde göreceli olarak uzun süre uygulanan ısıl 

işlem sonucu etki ve performansları azalabilir.  

(Wolf 2017).  Chevalley (1999), lesitinin 

süspansiyonda hareketliliği artıran ve yağ 

sürülebilirliğini geliştiren bir davranış göstererek 

şeker partikülleri üzerinde bir tekli-tabaka 

oluşturduğunu belirtmiştir. Çikolata yapısında 

bulunan inceltilmiş şeker partikülleri amorf 

ve kristal yapılarda bulunabildiği için farklı 

yüzey polaritelerine sahiptir. Amorf yapıların 

düzeyindeki artış, agregatların oluşumu ve bu 

agregatların arasındaki boşluklarda sürekli 

fazın immobilizasyonu ile viskozitenin artışına 

neden olabilir. Emülsifiyerler ise bu etkileşimlerin 

kontrol edilmesinin yanı sıra partiküllerin sürekli 

fazdaki dağılabilirliklerinin ve ıslanabilirliklerinin 

üzerinde etkileyerek fonksiyonlarını yerine 

getirirler (Middendorf et al., 2015). Fosfolipidler 

gibi polar gruplara sahip olan lesitinler konçlama 

sırasında kakao yağına eklenirler, partiküllerin 

yüzeyine adsorplanırlar ve inter-partiküller 

etkileşimini azaltırlar (Millqvist-Fureby and 

Smith, 2007). Dhonsi and Stapley (2006), 

lesitinin şeker/yağ arayüzüne taşındığı ve şeker 

kristallerini kapladığını, reolojik özellikleri 

etkilediğini ve şeker kristallerinin sürekli fazda 

dispersiyonuna yardım ettiğini belirtmişlerdir. 

Emülsifiyerlerin partikül yüzeyini kapladığı ve 

katı yüzeyindeki kakao yağı immobilizasyonunu 

azalttığı kabul edilmektedir (Middendorf et al., 

2016). Lesitin sakarozun hidrofilik yüzeylerine 

absorblanıp partiküllerin arasındaki adhezyon 

kuvvetlerini azaltır ve viskozite düşüşü 

gerçekleşir (Bonarius et al., 2014).

Emülsifiyerler çikolatanın diğer bileşenlerine 

göre çok daha düşük düzeylerde 

kullanılmaktadırlar. Ancak kakao 

dispersiyonlarının mikroyapısal ve akış 



22-23

Lesitin ve PGPR gibi maddeler, şeker ve 

yağ gibi hidrofilik ve hidrofobik ortamların 

arayüzeylerine adsorblanarak yüzey enerjisinin 

düşüşünü sağlarlar. PGPR, sakaroz partikülleri 

arasında “spacer” olarak rol alıp partikül-

partikül interaksiyonunu azaltır (Middendorf 

et al., 2015). Şeker partiküllerinin PGPR 

adsorpsiyonu, yüzeylerinin asidik karakterini 

azaltarak lipofilik özelliklerini artırır. Sonuç 

olarak sakarozun partikül-partikül etkileşimi 

azalır ve yağ bazlı süspansiyonun akışkanlığı 

artar. Bu etkiler üzerinde PGPR’daki oksijen 

atomları önemli rol üstlenir. Bir başka hipoteze 

göre ise PGPR’ın suyu bağlaması veya diğer 

şeker partiküllerinin yüzeyine daha fazla kakao 

yağının bağlanmasını sağlayarak PGPR’ın 

yield stress üzerindeki etkisini göstermesidir 

(Middendorf et al., 2015). Hem dispers hem de 

sürekli faz, lesitinin partiküller arası etkileşim 

üzerindeki etkisinde belirleyicidir. Bu etkileşimler 

üzerinde baskın etkiye sahip olan kuvvet şeker 

partikülleri arasındaki adhezyon kuvvetleri olup, 

lesitin bu kuvvetleri azaltmaktadır (Middendorf 

et al., 2016). Lesitin hidrofilik fosfatidil grupları, 

sakaroz hidrofilik yüzeyi ile etkileşim gösterir. 

Lesitin yağ asitleri ise sürekli yağ fazı ile 

etkileşimdedir (Weyland, 2008). Lesitinin polar 

uç grupları şeker partikülleri ile etkileşime 

geçebilmekte ve non-polar lipid kuyrukları ise 

yağ fazı içerisinde yayılmaktadır (Saputro et 

al., 2019).

Daha önceki çeşitli araştırmalar sonucunda soya 

lesitininin diğer orijinli lesitinlere göre çikolata 

akış davranışı üzerinde daha etkili olduğu ve 

dolayısıyla daha yaygın kullanıldığı belirtilmiştir 

(Afoakwa et al., 2007; Nyugen et al., 2014; 

Shantz et al., 2003). Soya lesitini ayçiçeği 

lesitinine göre şeker partiküllerinin yüzey 

özelliklerine daha iyi adapte olmakta, bu durum 

ise daha az immobilize yağ ile sonuçlanmaktadır 

(Middendorf et al., 2016). İki tip immobilize yağ 

bulunabilmektedir; 

2.5:1 (Hassenhuettl and Hartel, 1997) gibi farklı 

değerler belirten çalışmalar bulunmaktadır. 

Bu çalışmalar genel olarak eriyik çikolata akış 

özellikleri esas alınarak belirlenmiştir.

Örneğin; Schantz and Rohm (2005), kullanım 

miktarından bağımsız olarak %30 PGPR ve 

%70 lesitinden oluşan emülsifiyer karışımının 

sütlü ve bitter çikolata yield stress değerinin 

düşürülmesinde en etkili kompozisyon 

olduğu tespit edilmiştir. Ancak her iki ürün 

türü için de aynı düzeylerin geçerli olması 

mümkün olamayabilir. Çünkü bileşim değişimi 

emülsifiyerlerin etkinliğini etkileyebilir. Örneğin; 

süt orijinli proteinlerin varlığı ve düzeyi gibi. 

Çünkü arayüzeyler için lesitin genellikle protein 

ile rekabet eder. Düşük molekül ağırlıklı yüzey 

aktif maddeler bir protein filmi ile engellenebilir, 

bu durumda partikül yüzeyinde proteince 

ve emülsifiyerce zengin bölgeler oluşabilir 

(Millqvist-Fureby and Smith, 2007). Bu nedenle, 

her bir çikolata türü için optimum lesitin-PGPR 

kombinasyonun belirlenmesi yararlı olacaktır. 

Genel olarak uygulama deneyimlerindeki 

oranlar dikkate alınarak kullanılan (Middendorf 

et al., 2015) yüzey aktif maddelerin kullanım 

düzeylerinin ve oranlarının modifikasyonu, ürün 

maliyetinin optimizasyonunun (Bonarius et al., 

2014) yanı sıra kalite ve raf ömrü stabilitesine 

katkı sunabilir. 

PGPR ve lesitin karışımları kullanılarak eriyik 

çikolata reolojik özelliklerinin hedeflenecek 

değerlerde modifikasyonu mümkündür 

(Schantz and Rohm, 2005). Bu iki bileşenin 

başlıca kullanım amacının akış özelliklerinin 

düzenlenmesi olması nedeniyle daha önceki 

çalışmalarda da özellikle bu etkiler gözden 

geçirilmiştir. Ayrıca çikolata akış özelliklerinin 

düzenlenmesi, proses koşulları ve ağız içi 

davranış açısından önem taşır (Do et al., 2010). 

Her iki bileşenin farklı etki mekanizmaları ile 

bu değişimleri gerçekleştirmesi söz konusudur. 



gerekse de şeker partiküllerin yüzeyini saran 

yağ ile etkileşim, PGPR emülsifiyer rolü 

üzerinde önem sahibidir (Middendorf et al., 

2015). Sakaroz yüzeylerinin nerdeyse tamamen 

fosfolipidler tarafından kaplandığı belirlenmiş 

olup, PGPR adsorpsiyonu damla benzeri yapının 

oluşumuna ve fosfolipidler ile karşılaştırıldığında 

yüzeyde daha düşük adhezyon kuvvetleri ile 

karşılaşılmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla 

farklı emülsifiyerlerin adsorpsiyonu tamamen 

farklı yüzey topografyaları ve yüzey adhezyon 

kuvvetleri ile sonuçlanır (Middendrof et al., 

2016).

Genel olarak lesitin, Casson yield değeri ve 

Casson plastik viskozite parametrelerinde 

dramatik düşüşlere neden olmaktadır (Saputro 

et al., 2019). Stroppa et al. (2011), lesitinin 

0.1-0.3 g/100 g aralığında kullanıldığında yield 

stress üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip 

olduğunu, 0.3-0.5 g/100 garalığında ise plastik 

viskoziteyi düşürmeye devam ederken yield 

stress artışına neden olduğunu belirlemişler; 

aynı düzeylerde PGPR kullanımının ise plastik 

viskozite üzerinde ihmal edilebilir etkiye 

sahipken, yield stressde azalma sağladığını tespit 

etmişlerdir. 0.4-0.6 g/100 g toplam lesitin:PGPR 

(50:50 veya 75:25) kullanımı ile sütlü ve bitter 

çikolatalarda en düşük viskozite değerlerine 

ulaşılmıştır (Schantz and Rohm, 2005). 

Schantz and Rohm (2005), sütlü çikolata 

örneklerinde lesitin miktarının artması ile yield 

stress değerinde keskin bir düşüş belirlemişlerdir 

ve en düşük yield stress değerine 0.4 g/100 

g lesitin kullanımı ile ulaşılmıştır. Bu düzeyin 

üzerindeki kullanımlarda ise yield stress minör 

düzeyde artışlar göstermiştir. Önceki çalışmalar 

(Schantz and Rohm, 2005; Middendorf et al., 

2015 ve 2016; Saputro et al., 2019) ile de uyumlu 

olarak PGPR’ın yield stress üzerinde lesitinden 

çok daha fazla etkili olduğu belirtilebilir. 

(i) partikül yüzeylerinde immobilize olan yağlar, 

(ii) partiküllerin oluşturduğu agregatlarının 

boşluk oylumlarında immobilize olan yağlar 

(Windhab, 2000). Süspansiyonların akış 

davranışı ve bu süspansiyonlardaki partikül-

partikül etkileşimi, partiküller üzerinde 

immobilize edilen yağ miktarından etkilenir 

(Middendorf et al., 2015). Çünkü bu yağlar 

akış işleminde etki sahibi olmazlar ve viskozite 

ile yield stress birlikte değişir. Emülsifiyer 

ilavesi partikül yüzeylerinde immobilize olan 

yağ miktarını azaltmakta, partikülleri ayırmakta 

ve aglomerasyonu önlemektedir (Middendorf 

et al., 2015).

Endüstriyel kullanım düzeyleri dikkate 

alındığında, lesitin kullanım düzeyinin PGPR’dan 

yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca yüzey 

aktif maddelerin yüksek düzeylerde (>1.0 

g/100 g) kullanımı; olumsuz reolojik etkiler, 

off-flavor gelişimi ve yasal düzenlemeler 

nedeniyle sınırlandırılmıştır (Do et al., 2010). 

Prosess sırasında eriyik formdaki çikolatanın 

iyi akış özelliklerine sahip olması için süt tozu, 

şeker gibi hidrofilik yüzeye sahip bileşenlerin 

yüzey-aktif maddeler ile kaplanması gerekir 

(Millqvist-Fureby and Smith, 2007). Çikolata 

yapısında sakaroz partikül yüzeylerinde PGPR 

konsantrasyonu 0.18 mg/m2 olarak belirlenmiş 

iken bu değer soya orijinli lesitin için 2.69 

mg/m olarak belirlenmiştir (Middendorf et al., 

2015). Elde edilen bu verilerin de lesitin:PGPR 

kullanım oranı dengesinin lesitin düzeyinde 

olması gerekliliğini doğruladığı belirtilebilir. 

Aşırı lesitin kullanımında arayüzlerde çoklu 

katmanların oluşumu söz konusu olabilir. Çoklu 

katman (veya tabaka) oluşumu ise daha kalın 

bir arayüz filmi oluşumu ile sonuçlanır ve 

viskozite artışı gerçekleştir (Do et al., 2010). 

Ayrıca sürekli fazdaki dağılan partiküllerin farklı 

bileşenlerden kaynaklı olması da sadece lesitinin 

değil, PGPR’ın da kullanılması gerektiğinin 

gerekçeleri arasındadır. Gerek sürekli fazdaki 
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Ayrıca bu ilişkiler ile değişimlerin ve optimum 

konsantrasyonların ürün çeşidine bağlı olarak 

değişim gösterebileceği dikkate alınmalıdır. 

Çünkü eriyik çikolatada, hidrofilik yüzeye sahip 

olan şeker partikülleri birbirlerinin yanı sıra 

süt ve kakao partikülleri ile etkileşimde olurlar. 

Ayrıca hidrodinamik, gravitasyonel ve Brownian 

kuvvetleri partikülleri birbirlerine yaklaştırır ve 

temas ile aggregat oluşumu gözlenebilir (Servais 

et al., 2003). Schantz and Rohm, (2005), 

ürün bileşim ve kompozisyonundaki farklılığın 

etkisi nedeniyle minimum viskoziteye ulaşılan 

lesitin:PGPR oranının sütlü çikolata ve bitter 

çikolatada farklılık gösterdiğini belirlemiştir.

Saputro et al. (2019), bitter çikolata 

örneklerinde lesitin konsantrasyonunun 

artmasına rağmen Casson yield değerinin de 

artış gösterdiğini belirlemişlerdir. Bu durumun, 

lesitinin şeker partikülleri etrafında kendiliğinden 

birleşmesi veya yield value düşüşü üzerinde 

lesitin etkinliğinin azalmasına neden olabilecek 

sürekli fazda ters yönlü (revers) misellerin 

oluşumu sonucu gerçekleşebileceği belirtilmiştir. 

Gerek lesitin gerekse de PGPR, çikolata 

teknolojisinde minör ancak kritik bileşenlerdir. 

Bu bileşenlerin kullanım oranları ve hangi 

kombinasyonlarının kullanıldığı, hem ürün kalite 

özelliklerini etkiler hem de ürün birim maliyetini 

üretici lehinde değiştirir. Bu bileşenlerden 

özellikle lesitinin fat bloom gelişimi üzerindeki 

inhibe edici etkisi bir diğer önemli husustur. 

Dolayısıyla üreticilerin teknoloji ve ürün 

bileşimlerine özgü lesitin ve PGPR düzeylerini 

belirlemesi kritik önem taşımaktadır.

*: Detaylı Araştırma İçin Kaynak (İngilizce): 

Atik, D. S., Bölük, E., Toker, O. S., Palabiyik, I., 

& Konar, N. (2020). Investigating the effects of 

Lecithin-PGPR mixture on physical properties 

of milk chocolate. LWT-Food Science and 

Technology, 129, 109548.
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İhracata İlham Veren Kadınlar 
Platformu’nun başarılı ve
cesur kadınlarıyla üretime 
nasıl başladıklarını, ihracat 
gerçekleştirmek için azimle 
çalıştıkları dönemlerde karşılarına 
çıkan engelleri ve diğer kadınlarımıza 
nasıl istihdam sağladıklarını 
konuşuyoruz. Dergimizin değerli 
konuğu Midterre Markasının 
Kurucusu Hande Özertuğrul.

Midterra markasının kurucusu Hande Özertuğrul, 
eski bir ekonomist ve kurumsal hayattan gelen 
bir kadın girişimci olarak Midterra’da finansal 

KALPTEN, SAF BİR SEVGİ VE ÜRETME 
AŞKI: MIDTERRA

bir destek olmadan markalaşma yolunda 
ilk adımlarını KOSGEB Girişimcilik eğitimini 
aldıktan sonra BTA fabrikasının gücü ile Migros 
ve Carrefour gruplarında ürünlerini satmaya 
başlayarak ilerlediğini söyledi.  Markasının 
hikâyesini anlatan Özertuğrul, Midterra’nın 
Midterra Akdeniz- Mediterranean sağlıklı 
beslenme anlayışından yola çıktığını belirterek 
Amerika’da yüksek mimar olan ablası Selin 
Öğütçü’nün bulduğu isim olduğunu kaydetti. 

Hande Özertuğrul, evde çocuklarının da 
çok severek yediği tatlı tariflerini daha 
az şeker içeren ve mümkünse de faydalı 
malzemeler kullanarak nasıl yapabileceğine 
dair denemelerinde propolis, polen, bal, arı 
sütü, keçiboynuzu kullandığını ve bu tarifleri 
de yaymak istediğini ifade etti. Çikolatanın 
doğal lezzet aromalarının çeşitlerinden de 
faydalandığını aktaran Özertuğrul bitter, sütlü 
ve beyaz çikolataların yanı sıra yüzde yüz doğan 
bitkiden üretilen Rubby çikolatanın da Midterra 
ürünleriyle buluştuğunu açıkladı. 

HEM ÇİKOLATA HEM FİT 

Kalpten, saf bir sevgi ve üretme aşkı ile 
mutfağından çıkan reçeteleri insanlara 
ulaştırmak isteğini Ege Üniversitesi Gıda 
Bölümünden Prof. Dr. Sedef Nehir El’in geri 
çevirmediğini vurgulayan Özertuğrul, ürünler 
üzerinde çalıştıklarını ve yönlendirmelerde 
bulunduklarını belirterek şöyle konuştu: 

“Ürünleri en güvenilir ve hijyen açısından da en 
iyi nerede ürettirirsem tüketicilere daha hızlı 
ulaştırabileceğimi düşünürken karşıma TAV 
Holding İştiraki BTA -Cakes & Bakes Üretim 
Tesisi çıktı. Bir mailim akabinde BTA İcra Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Sadettin Cesur, hayatımda 



paha biçilemez. Ocak 2021’de ‘İhracata İlham 
Veren Kadınlar Platformu’ toplantısında 
konuşmacı olduğum günlerde hevesle ve azimle 
çıktığım yolda yalnız olmayıp, kat etmem gereken 
daha çok yol varken destek de alabileceğimi 
bilmek benim için çok önemliydi.  Bir yola 
çıktığımızda en iyi yol arkadaşları şüphesiz ki 
benzer süreçleri yaşayan ve bu nedenle doğru 
yer ve zamanda doğru yönlendirme ile destek 
veren ve elinizden tutanlar olacaktır. Biz 
‘Kadın Girişimciler Platformu’nda, kendimizi 
güvende hissederek ve destek alarak ne mutlu ki 
ilerleyebiliyoruz” diye konuştu.  

İhracat yapmak isteyen kadın girişimcilere 
tavsiyelerde bulunan Özertuğrul, “Şu ana 
kadar edindiğim ufak denebilecek tecrübeler 
doğrultusunda söyleyebilirim ki ihracat 
konusunda emin adımlarla yol alabilmek 
için öncelikle ürünlerimizin yurt dışına 
çıkabilecek kalite ve sertifikalara sahip olması 
gerekmektedir. Yurt dışından da ulaşılabilir 
yeterli bir tanıtım platformu, web sitesi, sosyal 
medya adresi sunmak da çok önemli. Temennim 
o ki; üretmeye ve hangi sektörde olursa olsun 
ülke ekonomisine dolaylı yoldan da olsa katkıda 
bulunmaya çalışan firmaların desteklendiği birlik 
ve platformlar, teşvikler de her geçen gün artar.” 
değerlendirmesini paylaştı.
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tatlı bir dönüm noktasının kapılarını bana açtı, 
BTA fabrikamızda da 2018’den bu yana en 
kıymetli yol ve ekip arkadaşlarımı da bu vesile ile 
kazanmış oldum.” 

Hande Özertuğrul, sürdürülebilir ve sağlıklı 
yaşam konusunda üretimini gerçekleştirdikleri 
ürünleri de şöyle sıraladı: 

“Sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları 
oluşturma hayaliyle yola çıkan Midterra Sağlıklı 
Gıda Ürünlerinin BTA fabrikamızda üretilen el 
yapımı ürünleri başlıca;

• Çikolatalı Bites  /Topçuk
• Çikolatalı Bar
• Tuzlu ve Tatlı Atıştırmalıklar
• Sam Çeviköz destekleri ile filtre Kahveler
  (Propolis / Polenli) ‘dir.

Çikolata birçok insan gibi benim de tüketmekten 
hiç vazgeçemediğim bir nevi tatlı, sonsuz bir 
aşk” diyen Özertuğrul, “Kakaodaki bilinen 
polifenol flavanoid maddesi ve tüm çikolatalarda 
sağlık için gerekli birçok mineral, kalsiyum, 
fosfor, magnezyum, demir, çinko, polifenoller 
ve bakır içeriği doğal olarak belli bir oranda 
tüketildiğinde faydalar ihtiva etmektedir. Aztek 
mitolojisine göre kakao ağacının aslında cennette 
yetişen “İyilik ve Kötülük Ağacı” nın yeryüzündeki 
temsilcisi olduğu gibi çikolata kararında 
tüketildiğinde fayda, fazla tüketildiğinde 
ise zarar getirebilmektedir. Midterra tatlı 
ürünlerinde ise süper besin balın yanı sıra 
daha çok üst kaplamalarda kullandığımız sütlü, 
bitter, beyaz ve rubby çikolataları ürünlerimizin 
içerisindeki lezzeti desteklemesi ve az 
tüketimden gelen faydasını değerlendirmek için 
bir fırsat bildik.” açıklamasını yaptı. 

AZİMLE ÇIKTIĞIM YOLDA YALNIZ DEĞİLİM

Hande Özertuğrul, İHBİR’in kadın girişimcilere 
destek olmak amacıyla gerçekleştirmiş olduğu 
İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu ile 
ilgili düşüncelerini şöyle aktardı: “İHBİR Kadın 
Girişimciler Platformunun oluşturduğu sinerji 
ve bana kısa sürede kazandırdığı değerler 



Aroma; tüketicilerin algı ve tutumu 
açısından çikolatada önemli bir 
etkiye sahip olup, yalnızca uçucu 
bileşenler değil, uçucu olmayan 
aroma bileşenlerinin yanı sıra 
yağ fazının oral kavitede (ağız 
boşluğunda) aroma bileşenlerinin 
serbest kalma ve salınması üzerindeki 
etkileri de dikkate alınması gereken 
faktörlerdendir (Khairy et al., 2018).   

Çikolata, bileşiminin kompleksliğiyle birlikte 

farklı proses aşamalarının etkisiyle de oluşan 

kendine has aromaya sahip bir üründür. Oldukça 

kompleks olan çikolata aroması; hidrokarbonlar, 

alkoller, ketonlar, aldehitler, furanonlar, asitler, 

esterler ve pirazinler gibi apolar ve yüksek 

polarlıktaki bileşenlerin varlık ve düzeylerinin 

bir sonucudur (Braga et al., 2018). Çikolata, 

500’den fazla uçucu ve uçucu olmayan bileşen 

içermektedir (Da Veiga Moreira et al., 2018). 

Ham kakao buruk ve hoş olmayan tad ve 

aromaya sahip olup, karakteristik kakao tadı 

fermantasyon, kurutma ve kavurma sonrası 

oluşur (Kumari et al., 2018). Bu aromanın 

oluşumunda çeşitli ön-maddelerin varlık ve 

düzeyleri önem taşımaktadır. Bazı çalışmalarda, 

çikolata türüne ve kullanılan kakao orijini, 

genotipi ve ön-işlemlere bağlı olarak yetersiz 

miktarlarda bulundukları ve/veya maruz 

kaldıkları sıcaklık derecesinin yetersiz olabildiği 

tespit edilmiş olsa da (Kumari et al., 2018; 

Owusu et al., 2012, Hoskin and Dimick, 1983) 

kakao işleme teknolojisinde aroma gelişimi 

açısından ön-maddeler olarak öne çıkanlar 

aminoasitler ve indirgen şekerlerdir (Engeseth 

ÇİKOLATA ÜRETİMİ VE 
AROMA GELİŞİMİ
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and Pangan, 2018). Çikolata aromasının 

kompleksliği üzerinde kakao çekirdeklerinin 

genotipi, yetişme bölgesi, çevresel koşulları, 

fermantasyon, kurutma ve konçlama işlemleri 

etkilidir (Engeseth and Pangan, 2018; Da 

Veiga Moreira et al., 2018; Owusu et al., 2013; 

Stewart et al., 2018; Bolenz et al., 2003; Hinneh 

et al., 2018). Konçlama, istenmeyen uçucu 

bileşiklerin ve nemin uzaklaşması ile partikül 

büyüklüğünün düzenlenmesi nedenleriyle aroma 

gelişiminde önemli rol üstlenir (Engeseth and 

Pangan, 2018).

Konçlama sırasında hava giriş çıkışı ile nem 

düzeyi modifiye olur ve istenmeyen lezzet ve 

aroma bileşikleri uzaklaşır veya okside olur 

(Franke and Tscheuschner, 1991). 

Örneğin; Owusu et al. (2013), konçlamanın 

bitter çikolatada küfsü ve odunsu/dumansı 

off-flavor unsurlar ile meyvemsi aromaların 

azalmasını sağladığını bildirmişlerdir. Ayrıca 

konçlama sırasında ısı ve havalandırma etkisiyle 

katalizlenen oksidatif ve karbonil reaksiyonlarının 

sonucunda istenmeyen bazı uçucu bileşiklerin 

yapıdan uzaklaşması gerçekleşir. İşlem sonunda 

yeterli hava çıkışının sağlanması amaçlanır. 

Ancak uçucu olan veya olmayan her aromatik 

bileşen konçlama ile uzaklaşmamaktadır. 

Örneğin; konçlama ile kafein ve teobromin 

miktarlarında değişiklik olmamaktadır (Dimick 

and Hoskin, 1981).
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reaksiyonlarına katıldığını bildirmiştir. 

Ancak bu her tüketici grubu tarafından 

istenen bir özellik değildir. Örneğin; Avrupalı 

tüketiciler sütlü çikolatada bu notlarda aromayı 

istememektedirler (Bolenz et al., 2003). Küçük 

peptidler ve serbest amino asitler kakaoya özgü 

aroma ön-maddeleri ile ilişkilendirilebilir veya 

ön-madde olarak tanımlanabilirler. Da Veiga 

Moreira et al. (2018), Brezilya’da yetiştirilen bazı 

kakao hibridlerinin fermantasyon proseslerini 

inceledikleri çalışmada kakaoya özgü aroma ile 

ilişkilendirilebilecek proteinlere ait profillerin, 

hibridler arasında farklılıklar taşıdığı sonucuna 

ulaşmıştır. Dolayısıyla farklı kakao varyetelerine 

ait peptid ve serbest aminoasit profilindeki 

değişiklerin konçlama işlemi sırasında dikkate 

alınması gerekebilir.

Konçlama işleminin amaçlarından biri istenmeyen 

bazı uçucu bileşiklerin uzaklaştırılmasının yanı 

sıra istenen bazı aroma maddelerinin gelişimine 

yönelik koşullar oluşturmaktır. Konçlama ile 

çikolatada bazı uçucu bileşenler uzaklaşarak 

“acılık” azalırken, istenen bazı aromalar da 

gelişir (Jolly et al., 2003). Kakao yağı kavurma 

öncesi nutty, buruk, acı ve asidik notlara sahiptir. 

Asidik notlar kavurma sırasında uçucu asit 

konsantrasyonundaki düşüşe bağlı olarak azalır. 

Ancak laktik, sussinik, tartarik, sitrik ve okzalik 

asit gibi uçucu olmayan asitler bu prosesten 

etkilenmezken, kavurma süresinin uzaması 

ile birlikte toplam pirazin konsantrasyonu 

artış gösterebilmektedir (Khairy et al., 2018). 

Konçlama; kakao kavurma gibi istenmeyen 

bazı uçucu bileşiklerin uzaklaştırılmasının yanı 

sıra istenen bazı bileşenlerin düzeylerindeki 

değişimine neden olabilen yüksek sıcaklık 

uygulamalarını içerir. Dolayısıyla çikolata 

üreticileri sıklıkla farklı kakao çekirdeği varyete 

ve orijinleri için farklı konçlama sıcaklık ve 

süreleri kullanarak hedefledikleri aromatik 

özelliklere sahip çikolata ürünleri elde etmeye 

çalışırlar (Owusu et al., 2013). Sıcaklık ve 

sürenin yanı sıra konçlama sırasında uygulanan 

kayma ve kesme kuvvetlerinin artışı ile de aroma 

gelişimi arasında ilişki olduğu bildirilmiştir 

(Ziegleder, 2004). 

Çikolata aromasını zenginleşmesinde başlıca 

etkiye sahip olan bileşen gruplarından aldehitler 

ve pirazinlerin oluşum ve düzeylerinde, kavurma 

sırasında meydana gelen Maillard reaksiyonları 

etki ve önem sahibidirler (Braga et al., 2018). 

Ancak bu reaksiyonlar konçlama sırasında 

da gerçekleşmektedir. Örneğin; sütlü 

çikolataların konçlanması sırasında yüksek 

sıcaklık uygulanması ile Maillard reaksiyonunun 

sonucu güçlü karamel aroması oluşabilir. 

Pantillon (1995), sütlü çikolata üretiminde 

konçlama aşamasında laktozun karamelizasyona 

uğradığını, süt proteinlerinin Maillard 
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dimethyl trisulfüt ve linalool bulunduğunu 

bildirmiş; sonuç olarak bitter çikolatada uzun 

konçlama sürelerinin yalnızca istenmeyen değil, 

istenen bazı aroma karakteristiklerinde de 

kayıplara neden olduğunu ifade etmişlerdir. 

Bir başka çalışma sonucunda ise bitter çikolata 

örneklerinde, konçlanmamış olanlarda belirlenen 

en yüksek konsantrasyondaki bileşiklerin 

düzeylerinin konçlama ile azaldığı tespit edilmiş 

olup bunların başlıcalarının 2,5-dimetil pirazin, 

2-etil-5metil pirazin ve 2/3-metilbutanol 

olduğu ifade edilmiştir. Ancak benzil asetat 

ve 5-metil-2-fenil-2-hekzonal bileşiklerinin 

düzeyleri konçlanmamış olanlardan daha fazla 

belirlenmiştir (Owusu et al., 2013). Ayrıca uçucu 

asitler ihmal edilse dahi konçlama sonunda 

toplam asit içeriği başlangıçtan daha düşüktür 

(Dimick and Hoskin, 1981). Braga et al., (2018), 

2-(E)-2-heptenal, 1,2-dihidro-5metil-2H-

pirazol-3-one, 1-menthen, trans-limonen oksit 

ve 2-ethil-1-hekzanol gibi bileşiklerin kakao 

nib ve likör örneklerinde belirlenmemişken; 

bu maddeler kullanılarak üretilen çikolata 

örneklerinde tespit edilmiş olup, bu durumu 

konçlama ile yeni aromatik bileşikler oluşumunun 

bir göstergesi olarak kabul etmişlerdir.

Strecker aldehitlerinden 2-metilproponal, 

3-metilbutanal ve 2-metilbutanol; bitter 

çikolatanın aromatik özelliklerinden sorumlu 

ve güçlü çikolata notlarından olup valin,lösin, 

izolösin ve fenialaninden türemektedirler.  

Counet et al. (2002), GC-MS ve GC-

Olfaktometri tekniklerini kullanarak bitter 

çikolata örneklerinde konçlama öncesi ve 

sonrası uçucu aroma bileşikleri kompozisyon 

ve düzeylerini karşılaştırdıkları çalışmada, 

ısıtma prosesi ile yeni bir aromatik bileşenin 

sentezlenmediğini, Strecker aldehitlerinin önemli 

bir bölümünün evaporasyon ile kayba uğradığını, 

ancak diğer çalışmalardan farklı olarak 2-fenil-

Ancak gerçekleştirilen bazı çalışmalar 

sonucunda, bu bileşiklerde de konçlama 

aşamasında kayıplar olduğu bildirilmiştir. Uçucu, 

heterosiklik azotlu bileşikler olan pirazinler; 

tipik kakao ve çikolata aromasının oluşumundan 

sorumlu majör maddelerdendir (Khairy et al., 

2018). Pirazin grubu maddeler, çikolata aroması 

için oldukça önemli ve başlıca uçucu bileşenler 

arasındadır (Braga et al., 2018; Owusu et 

al., 2012). Metil pirazin yemiş ve kavrulmuş 

yemiş ile çikolata benzeri, dimethil pirazin 

kavrulmuş kırmızı et, karamel, yemiş, vanilya, 

kahve-benzeri, 2,3,5-trimetil pirazin, kakao, 

kavrulmuş yemiş, yer fıstığı, kahve aroması, 

2,3,5,6-tetrametil pirazin ise vanilya, çikolata, 

kakao ve kahve aroması notlarına sahiptir 

(Khairy et al., 2018). Özellikle tetrametil pirazin, 

en kritik kakao ve çikolata aroma bileşeni 

olarak belirtilebilirler (Engeseth and Pangan, 

2018). 3(2),5-Dimethyl-2(3)-etil pirazin ve 

3,5(6)-dietil-2metil pirazin bileşiklerindeki etil 

grubu, çikolata aroma sentezinde alanin ve/

veya onun Strecker aldehit ve asetaldehitleri 

için anahtar role sahiptir (Counet et al., 2002). 

Pirazin düzeyleri kakaoda hava şartları, olgunluk 

ve varyete faktörlerine bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir (Da Veiga Moreira et al., 2018). 

Genel olarak çikolatada istenen aromatik 

bileşenlerinde konçlamaya bağlı artışın olduğuna 

dair farklı sonuçlar olmakla birlikte olası 

değişimlerin çikolata formülasyonu ve konçlama 

teknik ve koşullarına bağlı olarak gerçekleştiği 

belirtilebilir (Braga et al., 2018). Ayrıca çikolata 

aroması için büyük öneme sahip olan pirazinler 

ile methional ve 2*methyl-3-(methyl-dithio) 

furan gibi bileşiklerin uzun konçlama süresi ile 

azaldığı tespit edilmiştir (Fischer et al., 2010). 

Owusu et al. (2012) ise konçlama süresinin 

konsantrasyonları üzerinde etkili olduğu 

bileşikler arasında 2,3,4,5 tetramethyl pyrazine, 

2,5 dimethyl pyrazine, 
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5-metil-2-hekzanal, furaneol ve dallanmış 

pirazinlerin düzeylerinde belirgin artış olduğunu 

bildirmişlerdir. Strecker aldehitlerindeki kayıplar 

ise konçlama sırasında evaporasyon ve/veya 

kimyasal reaksiyonlar ile ilişkilendirilmiştir. 

Çikolata aromatik özelliklerinde önem sahibi 

bir başka reaksiyon ürünü olan ve kakao 

kurutma ve kavurma işlemlerinde oluşan 

Amadori bileşiklerinin konçlama sırasında 

kayba uğrayabileceği Heinzler and Eichner 

(1991) tarafından yürütülen çalışma sonucunda 

belirtilmiştir.

Sonuç olarak konçlama prosesi, çikolata 

aroması açısından büyük öneme sahip ve 

belirleyici niteliktedir. Bu aşamada istenmeyen 

uçucu maddelerin uzaklaşmasının sağlanması 

gerektiği gibi karakteristik ve istenen aroma 

bileşiklerinin optimum düzeyde korunması ve 

yine benzer niteliktekilerin oluşumunun 

sağlanması gerekmektedir. Bu durumda ise 

konçlama sisteminin çalışma ilkesi, sıcaklık, 

süre ve uygulanan kayma/kesme kuvvetleri etkisi 

göz önünde tutulması gereken faktörler olup, 

bu faktörlerin çikolata türüne göre düzenlenmesi 

gerekmektedir. Yüksek maliyetli ve aromatik 

kalitesi yüksek kakao orijin ve genotipleri 

kullanılmadan da aroma kalitesinde belirli düzeyi 

yakalamak için konçlama önem taşımaktadır. 

Uzun konçlama süresinin, evaporasyon etkisiyle 

uçucu aromatikler için bir dezavantaj yarattığı 

genel kabul görmüş bir durumdur (Owusu et al., 

2012; Fischer et al., 2010). Ancak her bileşen 

türündeki kayıp aynı düzey ve şiddette de 

değildir. Fischer et al. (2010), sütlü çikolatada 

konçlama ile aroma gelişimini GC-MS/SPE 

tekniği ile inceledikleri çalışmada, özellikle yağ 

fazdaki çoğu aroma bileşeninin konsantrasyonu 

azalırken; suda çözünür (şeker ve protein) ile 

çözünmeyen (kakao katı maddeleri) fazlardaki 

maddelerin ise yaklaşık olarak sabit kaldıklarını 

belirlemişlerdir. Bazı araştırmacılar ise uçucu 

bileşiklerdeki değişimlerin tolere edilebileceği 

yaklaşımı ile proses geliştirme çalışmaları 

yürütmüşlerdir. Örneğin; konçlama işleminin 

daha düşük maliyetli olarak gerçekleştirilmesi 

amaçlı çalışmada Bolenz et al., (2003), sütlü 

çikolatalar için konçlama aşamasında aroma 

gelişiminin diğer çeşitlerden daha az önemli 

olabileceğini, dolayısıyla kuru konçlamanın 

hammadde modifikasyonları ile by-pass 

edilebileceğini belirtmiştir.

*: Orijinal ve Tam Metin Kaynak (İngilizce): 

Toker, O. S., Palabiyik, I., & Konar, N. (2019). 

Chocolate quality and conching. Trends in Food 

Science & Technology, 91, 446-453.
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Türk çikolata sanayii; hızla büyüyen 
nüfus, globalleşme sürecinde değişen 
tüketim alışkanlıkları doğrultusunda 
üretim teknolojilerinin yenilenmesi 
ile günden güne büyük ve çok 
uluslu işletmelerin de yer aldığı bir 
endüstri yapısına kavuşmaktadır 
diyen Şölen Ar-Ge Direktörü Bülent 
Şentürk,  “1989 yılında Gaziantep’te 
temelleri atılan Şölen çikolataları da 
girişimleri, yatırımları ve başarıları 
ile adından söz ettirerek kısa sürede 
Türkiye’nin önde gelen çikolata 
üreticilerinden biri haline geldi” dedi. 

Şölen Ar-Ge Direktörü Bülent Şentürk, 
“Gerçek Şölen Çikolatasının kalitesinin sırrı da 
Endüstri 4.0 teknolojisi tabanlı ekipmanlarında, 

ürün işleme teknolojisinde ve tecrübesinde 
saklı. Mükemmeliyetçilik ve el değmeden ürün 
üretme hedefi de Şölen misyonu ve vizyonunu 
açıklıyor. Farklı lezzeti, çikolatanın tüketiminin 
diğer gıda ürünleri arasında ayrı bir yere 
konmasına neden olmuştur. Özellikle son yıllarda 
çikolata sektöründe yaşanan gelişmeler, çikolata 
ürünlerinin giderek zenginleşmesi, çikolata 
sektöründe yaşanan yoğun rekabet ise tüketici 
tercihlerinin de değişmesine ve seçiciliklerinin 
artmasına neden olmuştur. Çikolata tüketiminde 
tüketici tercihleri etken olmaktadır ve 
bu tercihler çikolata pazarlamasına yön 
vermektedir” diye ekledi.

Kaliteli çikolata ise yüzde 100 kakao 
yağından yapılmalı ve bu yağda özel tip 
kakao çekirdeklerinden üretilmiş olmalıdır. 
Ağızda erimesi, pürüzsüz dağılması ve 
kırıldığında duyulan keyifli çıtırtı başlıca kalite 
göstergeleridir.

Başlıca faydalarının sıralanması gerekir ise 
çikolata; 

• Beyindeki serotonin oranını yükselterek hafıza
  ve algılama gücünü artırmaya yardımcı olur.

• Antioksidan görevi görerek kalbi zararlı
  etkenlerden koruyarak kalp krizi riskini
  azaltmaya yardımcı olur.

• İçinde bulunan flavonoidler ve potasyum
  sayesinde tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

• Kanser hücrelerini azaltmaya yardımcı olur.

• Enerji verir.

• İçinde bulunan ve rahatlatıcı bir etkisi olan
  triptofan sayesinde stresi azaltmaya yardımcı
  olur, mutluluk verir.

ÇİKOLATANIN SIRRI ÜRÜN İŞLETME 
TEKNOLOJİSİNDE SAKLI



Çikolata bilim ve teknolojisi 
alanında konçlama esaslı çalışmalar, 
son yıllarda bu işlemin aromatik 
özelliklere etkisi ve alternatif 
yöntemlerin geliştirilmesine 
odaklanmıştır. 

Örneğin; yakın tarihli bir çalışmada Di Mattia, 
et al. (2014) tarafından uzun (12 saat) ve 
kısa (7 saat) süreli konçlama prosesinin bitter 
çikolata örneklerinde biyoaktif bileşik içeriği 
ve bu bileşiklerin çikolatadaki aktivitelerini 
inceledikleri çalışmada prosiyanidin düzey 
ve kompozisyonunun proses koşullarından 
önemli düzeyde etkilendiklerini, konçlamanın 
tamamlanması sonrası kısa süreli konçlananlarda 
daha yüksek düzeyde fenolik bileşik 
monomerlerinin belirlendiğini, uzun süreli 
konçlama ile ise antioksidan aktivitenin artış 
gösterdiğini bildirmişlerdir. Ayrıca belirli bir 

konçlama süresi sonunda Maillard reaksiyonunun 
ürünü olan malanoidin fraksiyonunda değişim 
gerçekleşmediği belirlenmiştir. Konçlama 
sıcaklığı ve devir sayısı ilişkisini incelemek 
amaçlı bir başka araştırma ise Vivar-Vera 
et al. (2014) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmada bitter çikolata örneklerinin farklı 
sıcaklık (40, 60, 80oC) ve devir hızlarında (40 
ve 60 rpm) konçlanmalarındaki depo ve kayıp 
modülleri incelenmiştir. Konçlama süresinin 
artması ile cross-over noktasının daha düşük 
frekanslarda elde edildiğini, konçlama sıcaklığı 
ve hız artışının çikolata kitlesinin daha erken 
akışkan-benzeri davranış göstermeye başlama 
zamanını azalttığını belirlemiş; çikolata kitlesinin 
konçlama süresindeki viskoelastik modül reolojik 
davranışlarının özellikle konçlama sıcaklığı 
ve karıştırma hızından etkilendiğini ifade 
etmişlerdir.

Sütlü çikolata üretiminde alternatif bir 
konçlama prosese yönelik birbiriyle ilişkili ve 
tamamlayıcı bir seri çalışma yürütülmüştür. Bu 
çalışmaların ilki, Bolenz et al. (2003) tarafından 
konçlama işleminin amaç ve sonuçları arasında 
yer alan su uzaklaştırması ve partiküllerin 
yağ ile kaplanmasının daha kuru bileşenler 
kullanarak ve kuru konçlamanın by-pass edilerek 
gerçekleştirilebileceği kuramına dayanarak 
yürütülmüştür. Sütlü çikolata örneklerinde 90 
dakikalık konçlama sonucu, konvansiyonel teknik 
ile gerçekleştirilen ve 5 saat süreli konçlama 
ile üretilen örnekler arasında tolere edilebilir 
düzeyde farklılıklar (reolojik, partikül büyüklük 
dağılımı ve duyusal) olduğunu belirtmişlerdir. 
Devam niteliğindeki araştırmada ise Bolenz 
et al. (2004), sütlü çikolata konçlamada 
süreyi kısaltmak için kuru konçlamayı by-
pass ederek yüksek shear (2000 rpm/4.4 
x 104 s-1) etkisinden yararlanmaya yönelik 
gerçekleştirdikleri çalışmada, PGPR kullanımının 
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davranışlarına sahiptir. Kakao fermantasyonu, 
çikolataya özgü aroma ön-maddelerinin oluşumu 
için vazgeçilmez ve gerekli bir işlemdir (Da Veiga 
Moreira et al., 2018). Fermantasyon yöntemi 
proteolitik aktivitelerde farklılıklar görülmesine 
neden olur. İyi ve yeterli fermente edilmiş kakao 
çekirdekleri ile kötü ve yetersiz fermente edilmiş 
olanlar, bileşimlerindeki oligo-peptidlerin sayı 
ve miktarları dikkate alınarak birbirlerinden 
ayrılabilirler (Kumari et al., 2018). Owusu et 
al. (2012), bitter çikolata örneklerinde GC-
olfaktometri ve GC-MS teknikleri ile yaptıkları 
çalışmada, fermantasyon metodu, kavurma 
ve konçlama koşullarının, belirlenen aromatik 
bileşik kompozisyonu üzerinde etkili olduğunu 
bildirmişler; başlıca önemli ve karakteristik 
aromatik bileşiklerin 150oC gibi yüksek kavurma 
sıcaklıklarında arttığını, ancak 80oC’de 6-10 
saat uygulanan konçlama süresindeki artış ile bu 
bileşiklerde azalma görüldüğünü, fermantasyon 
tekniği veya kavurma sıcaklığı kaynaklı aromatik 
bileşiklerde meydana gelebilecek olumsuz 
değişikliklere yönelik kısa süreli konçlamanın 
yararlı olabileceğini belirtmişlerdir. Aynı 
araştırma ekibi diğer bir çalışmalarında bitter 
çikolata üretiminde başlıca aromatik bileşikler 
ve algılanan aroma ile kakao fermantasyon 
metodunu, kavurma ve konçlama koşullarının 
etkisini ve bu proseslerin etkileşimini incelemiştir 
(Owusu et al., 2013). 

Konçlama işleminin en önemli sonuçlarından 
birisi reolojik ve tekstürel özelliklerin değişimi 
olup, bunun gerçekleşmesi için ise kitledeki 
aglomeratların parçalanması ve lesitin destekli 
olarak şeker partiküllerinin yüzeylerinin etkin 
olarak kakao yağı ile kaplanması sonucu 
yeterli ve uygun emülsifikasyonun sağlanması 
gerekir (Bolenz et al., 2003, 2007, 2008, 
2014; Glicereina et al., 2013, 2015; Dimick and 
Hoskin 1981). Konvansiyonel sistemlerde bu 
işlemler için uzun süre gereksinimi olduğu gibi 
emülsifikasyonda yetersizlik ve verimsizilik söz 
konusudur (Kindlein et al. 2018). Konçlama 
uygulamasında agregatların parçalanmasını 
hızlandırarak proses etkinliğinin artırılmasını 
ve toplam sürenin kısaltılmasını sağlaması 
mümkün olabilir. 

su kalıntıları olsa da kalite (reolojik ve duyusal) 
özelliklerinin gelişimine katkı sunabildiğini 
tespit etmişlerdir. Ayrıca konvansiyonel kuru 
konçlama ve yüksek shear kuvvetinin bir arada 
uygulanması ile hızlı sıvılaşma sağlandığı tespit 
edilmiştir.

Bolenz et al. (2007), konçlamanın sadece 
kurutma açısından değerlendirildiğinde etkin 
bir kurutucu olarak tanımlanamayacağını 
kabul ederek, işlem süresini kısaltmak ve kuru 
fazı by-pass etmek için inceltici çıkışında sütlü 
çikolata flakelerine ön kurutma uygulayıp 
nem oranını %0.6’nın altına indirerek yüksek 
shear kuvveti etkili konvansiyonel sistemlerde 
5 saatte ulaşılan sıvılaşmaya 20 dakikada 
ulaşılabildiğini bildirmiştir. Çalışmada; doğrudan 
macun fazından başlanarak incelticiden çıkan 
ürün konça aktarılırken, lesitin ve kakao yağı 
da eklenmiştir. Devam niteliğindeki diğer 
çalışmada ise %1’in altında nem oranına sahip 
ektra kurutulmuş süt tozu kullanılarak, inceltici 
çıkışında %0.60’ın altında nem oranına sahip 
olan örneklerin yüksek shear kuvveti etkisinde 
15-30 dakika konçlanması ile reolojik ve duyusal 
özellikler açısından kabul edilebilir nitelikteki 
çikolata elde edilebildiğini belirtmişlerdir 
(Bolenz et al., 2008). Aynı araştırma ekibi, kuru 
fazı by-pass etmedikleri bir diğer çalışmada 
ise sütlü çikolata için bir konçlama tekniği 
olarak geliştirilen sistemde öncelikle inceltme 
uygulanmamış şeker partiküllerinin kullanımı ile 
kaba konçlama (coarse-conching) uygulaması 
sonrası yüksek kuvveti shear etkisinde 
yoğurmaya dayalı işlem gerçekleştirmişlerdir 
(Bolenz et al., 2014). Toplam sürede önemli 
düzeyde düşüş sağlamakla birlikte geliştirilen 
sistemin aroma gelişimi açısından dezavantajları 
bulunmakta olup, bu sistem küçük ölçekli 
işletmeler için daha uygun niteliktedir. Ayrıca 
bu çalışmada aynı şeker miktarına sahip 
olan örneklerin, coarse-conching uygulanan 
örneklerinden daha tatlı algılanması dikkat 
çekicidir.

Farklı genetik yapı ve coğrafik orijine sahip 
kakao varyeteleri, farklı çikolata kalite 
özellikleri ile sonuçlanan değişken fermantasyon 



süresinin kısaltılmasının yanı sıra agregatların 
parçalanması için daha düşük enerji harcanması 
ve etkin emülsifikasyon sonucu gerekli kakao yağı 
miktarında modifikasyon gerçekleştirme imkanı 
ile verimlilik ve kapasite artışı gerçekleşebilir. 

Çikolata ve türevi ürünler, beslenme 
özelliklerinden öte esas olarak “haz” almak 
amacıyla tüketilmektedir. Bu nedenle de ürün ve 
proses geliştirme ve iyileştirme çalışmalarında 
duyusal özellikler dikkate alınmalıdır. Tekstür, 
akış özellikleri ve erime davranışı ile birlikte 
çikolataya “has” aromatik özellikler, tüketiciler 
nezdinde büyük öneme sahiptir. Ancak uzun 
süre konçlanan çikolatalarda analitik olarak 
tespit edilen aroma düzeylerinde azalma 
meydana gelebilmektedir (Owusu et al., 
2012, 2013; Counet et al., 2002; Fischer et 
al., 2010). Bu nedenle konçlama süresinin 
kısaltılması sayesinde çikolata duyusal 
özelliklerinin geliştirilmesi ve dolayısıyla tüketici 
kabul edilebilirliğinin yükseltilmesi potansiyeli 
bulunmaktadır. Ayrıca konçlama sırasında da 
bazı istenen aromatik bileşikler açığa çıkar. Bu 
bileşiklerin açığa çıkması için aerasyon önem 
taşıyan bir işlemdir (Lee et al., 1989; Lees 
and Jackson 1992). Konçlama sistemlerinde 
aerasyonun güçlendirilmesi, bu oluşum 
süreçlerine katkıda bulunabilir.

Çikolata ve türevi ürünler düşük nem, düşük 
su aktivitesi ve yüksek yağ içeriği özellikleri 
nedeniyle Salmonella potansiyel taşıyıcısı olarak 
tanımlanmaktadır (Nascimento et al., 2012; 
Krapf and Ganteinbein-Demarchi, 2010, Lee 
et al., 1989). Çikolata prosesinde kitlenin ısıl 
işleme tabi tutulduğu son aşama konçlama 
olup, bu aşamada gıda güvenliği risklerinin 
minimize edilmesi gerekmektedir. Konçlama 
sistemlerinin mikroorganizmaların inhibisyonunu 
sağlayacak nitelikteki etkilere sahip olması 
için modifikasyonu, konvansiyonel konçlamanın 
tek başına uygulanmasından daha uygun bir 
yaklaşımdır (Krapf and Ganteinbein-Demarchi, 
2010; Lee et al., 1989).

Nem, çikolata üretimi sırasında özellikle 
konçlama prosesi sırasında uzaklaştırılır. Bu 
durum çikolata fat bloom stabilitesi ve raf ömrü 
açısından önemli olduğu gibi reolojik özellikler 
açısından kritik bir niteliğe sahiptir (Afoakwa, 
2010; Konar, 2013). Çünkü çikolata kitlesinde 
suyun varlığı, şeker partiküllerinin yüzeyinde 
kalarak birbirlerine yapışmaları sonucu 
kalınlaşmaya sebep olarak reolojik özellikleri 
etkilemektedir. Eğer çikolatanın viskozitesi 
olması gerekenden yüksek olursa üründen 
hava çıkışı zorlaşır ve bu da üründe istenmeyen 
tekstürel ve duyusal özelliklerin görülmesine 
neden olur (Gonçalves and Lannes, 2010). 
Suyun uzaklaştırılmasındaki etkinliğin artması 
sugar-bloom stabilitesini artırabilir. Ayrıca 
emülsüfikasyonun geliştirilmesi ile kakao yağının 
şeker partiküllerini daha homojen kaplamasının 
desteklenmesi ve partiküller arası boşluklarda 
immobilize olan yağ miktarının azaltılması 
sonucu yağ migrasyonu düzeyinin azaltılması 
ve fat blooming stabilitesinin geliştirilmesi 
mümkün olabilir.

Schumacher et al. (2009), konçlama süresince 
toplam polifenol içeriğinde değişim olmadığını 
bildirmiş olmasına rağmen Di Mattia et al. 
(2014) ve Sulistypwati ve Misnawi (2008), 
konçlama süre ve koşullarına bağlı olarak fenolik 
bileşik kompozisyonunda değişiklikler olduğunu 
tespit etmiştir. Kısa süreli konçlama uygulanan 
çikolatalarda fenolik monomer miktarının 
daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Di Mattia 
et al., 2014). Dolayısıyla yenilikçi yöntemler 
ile konçlama uygulaması sayesinde işlem 
süresinin kısaltılmasının daha zengin fenolik 
madde içeriğine sahip çikolata ile sonuçlanma 
potansiyeli bulunmaktadır.

Konçlama işlemi çikolata kalitesi için çok büyük 
öneme sahip olmakla birlikte yüksek enerji ve 
zaman gereksinimi konçlama işlemi için önemli 
bir dezavantajdır (Bolenz et al., 2014; Owusu et 
al., 2012; Jolly et al., 2003). Bu nedenle özelikle 
konçlama süresinin kısaltılması sonucu üretim 
verimliliğinin artırılması ve işletmelerde kapasite 
gelişiminin sağlanması mümkün olabilir (Dimick 
and Hoskin, 1981). Konçlama işleminin toplam 
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Kristalizasyon; çok aşamalı bir süreç 
olarak nükleasyon, nüklei gelişim ve 
büyümesini içerir. Nükleasyon, sıvı 
halden kristalizasyonun başladığı 
minimum düzey olarak tanımlanabilir. 
Aşırı soğutulmuş sıvı için çekirdek 
(nüklei) oluştuğunda gizli ısı açığa 
çıkar. Birincil ve ikincil nükleasyon 
olmak üzere iki aşamalıdır.  

Birincil nükleasyon, çözeltide mevcut kristaller 
yoksa tüm kristalleşme sürecinde hayati bir 
aşamadır (Chow et al., 2005). Nükleasyon, 
yüksek düzeyde aşırı-soğutulmuş veya aşırı-
doymuş bir sistemde gerçekleşirse homojen bir 
çekirdeklenme meydana gelebilir. 

Ancak çoğu örnek veya ortam tam olarak saf 
olmayıp, sistem içerisinde bazı safsızlık unsurları 
yer alır. Bu durumlarda ise heterojen nükleasyon 
oluşur (Kurotani et al., 2009). Kristalizasyonda 
öncelikle bazı moleküllerin sıvı-katı dönüşümünün 
gerçekleştirilmesi ile nükleasyon oluşur. 
Daha sonra faz dengesine ulaşıncaya değin 
kristal gelişimi sürer (Hartel et al., 2018). 
Geleneksel çikolata üretiminde bu aşamaların 
yaklaşık olarak karşılığı temperleme (pre-
kristalizasyon) ve soğutma basamaklarıdır. Her 
ne kadar nükleasyon için çikolata teknolojisinde 
konvansiyonel temperleme uygulamasındaki 
itici güç sıcaklık farklılıkları olsa da çikolata 
üretiminde farklı tekniklerin de kullanımı 
mümkündür. Bu amaçla iki yaklaşım ortaya 
çıkmaktadır; 

(i) kristalizasyonda nükleasyon aşamasının by-
pass edilmesi, 
(ii) hedeflenen polimorf dikkate alınarak uygun 
sıcaklık koşullarında nükleasyonu teşvik edecek 
alternatif işlemlerin uygulanması. 

Nükleasyonun by-pass edilmesi aslında 
geleneksel bir çikolata üretim tekniğinden 
esinlenerek geliştirilmiştir ancak kontrollü 
uygulaması oldukça yeni bir teknik olan “seeding” 
tekniğidir. Nükleasyonu alternatif prosesler ile 
gerçekleştirmeye yönelik uygulama ise alternatif 
enerji transferi yöntemlerinin kullanımına 
dayanır. Bu tür teknik diğer yağlarda uzun 
yıllarda uygulanmakta olan bir yöntem olmakla 
birlikte çikolata teknolojisi için oldukça yeni ve 
pek çok bilinmeyeni olan bir tekniktir.

ÇİKOLATA TEMPERLEME 
& PRE-KRİSTALİZASYON
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(Beckett, 2000) ve bu durum akışkan çikolata 
kitlesinde viskozite artışına neden olur. Soğutma 
işlemi ile de kristaller topluca tohumlanır ve 
büyür. Mikro boyutta katı kütlesinde homojen 
bir kristal ağ oluşumu devam eder ve soğutma 
tünelinin çıkışında katı maddede yaklaşık 
kristalleşme oranı %75'e ulaşmaktadır (Smith, 
2008; Richter, 2009). Ayrıca soğutma hızı, 
nükleasyon hızını etkileyen bir faktördür. 
Çikolata, kakao yağının tüm polimorflarının 
tamamen erimesini sağlamak için yaklaşık 45- 
50°C'ye kadar ısıtılmaktadır. Bununla birlikte 
çikolata tamamen sıvı olana kadar başka 
aşamaya geçilmemelidir. Erimiş çikolata daha 
sonra soğutulur (27-29°C) ve kristalleşmenin 
sağlanması için karıştırılır. Soğutma sırasında 
temper makinesinin duvar sıcaklığı, duvarda 
oluşan yağ kristali türünü belirler. 

Temperleme işlemi; çikolatanın doğru (form ßv) 
formdaki kristalleri üretmek için yeterli düzeyde 
karıştırılması ile bir seri ısıtma ve soğutma 
adımlarından oluşur (Schenk and Peschar, 
2004). Bu işlemin amacı, çikolatayı oluşturan 
yağ süspansiyonunda yeterli sayıda ve homojen 
olarak dağılmış form ßv tohum kristallerini 
geliştirmektir. Konvansiyonel temperleme 
işleminin dört önemli aşaması bulunmaktadır; 
tam erime (50°C), kristalizasyon sıcaklığına 
soğutma (32°C), kristalizasyon (27°C) ve stabil 
olmayan kristallerin dönüşümü (29-31°C) 
(Afaokwa et al., 2008). Bu işlem, akışkan 
çikolatanın farklı temperleme zonları boyunca 
pompalanması ile yürütülür. Temperleme işlemi 
sırasında karışımda bulunan kakao yağında 
yaklaşık %1.0-5.0 oranında kristalleşme 
gerçekleşerek nükleasyon tamamlanır    

Tekrar ısıtma ve
Homojenizasyon
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�30oC
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Şekil. Sürekli tip temperleme makinesinin
basitleştirilmiş görüntüsü (Slettengren, 2010)

sıcaklığının belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. 
Çünkü bileşimde farklı yağların varlığı söz 
konusu olduğunda pre-kristalizasyon kinetiği 
bu durumdan etkilenmektedir. Örneğin; 
bitter çikolata 27-28°C’ye soğutulurken, 
sütlü çikolata için bu değer 26-27°C’e olarak 
uygulanır. Çünkü sütlü çikolatalarda uygulanan 
temperleme işleminde ßV polimorfunun erime 
sıcaklığı üzerinde süt yağının varlığının etkisi 
nedeniyle daha düşük sıcaklıklar kullanılması 
gerekmektedir (Hartel et al., 2018).
 

Temperlemede son aşama, çikolatanın 
yalnızca kararsız kristal formlarının eridiği 
bir sıcaklığa kadar ısıtılmasıdır. Bu ısıtma 
çikolatanın viskozitesini düşürür ve sonraki 
kalıplama veya kaplama oluşturma işlemlerini 
kolaylaştırır. Son ısıtma sıcaklığı, kullanılan 
çikolata türüne de bağlıdır (Smith et al., 2008; 
Richter, 2009). İyi temperleme sağlamak için 
aynı anda kontrol edilmesi gereken üç proses 
parametresi vardır; (i) sıcaklık, (ii) süre, (iii) 
karıştırma hızı (Hartel, 1991). Çikolata türü 
de yağ kompozisyonu nedeniyle kristalizasyon 



Çikolata üretim sırasında kakao yağı izotermal 

faz davranışı hakkında bilgi bu optimizasyon 

için önem taşır (Foubert et al., 2003). 

Çikolata teknolojisinde endüstriyel temper 

cihazları genel olarak sıyırma yüzeyli ısı 

değiştiriciler olup, bu ekipmanlarda kontrollü 

ısıl programların uygulanmasının yanı sıra 

kristalizasyonu indüklemek için karıştırma da 

uygulanır (Hartel et al., 2018). Sanayi tipi 

sürekli temperleme makineleri, günümüzde 

bilgisayar destekli gelişmiş ısı eşanjörüleridir. 

Çikolatanın termal iletkenliğinin düşük olması 

nedeniyle, temperleme makinelerinde yüzey ile 

teması sağlayacak akış koşullarının sağlanması 

önemlidir. Eriyik çikolata, yüzey sıyırıcılı ısı 

değiştirici zonlarından geçirilir. Genellikle 

en az üç zon vardır ancak yedi veya daha 

fazla ısı değiştiricisi bulunan sistemlerde 

mevcuttur (Beckett, 2008). Genel bir kural 

olarak çikolata, ilk ısı değiştirici bölgesinde 

soğutulur. Kristalleşmenin bir polimorf 

karışımı içinde gerçekleştiği ara eşanjörlerde 

biraz daha soğutulur ve nihayetinde kararsız 

maddeleri dönüştürmek için son aşama ve/veya 

aşamalarda yeniden ısıtılır. Çikolatanın sıcaklığı 

artmaya başlar, kararsız kristaller dönüştürülür 

ve sadece ßv polimorflarının kalması sağlanır 

(Slettengren, 2010; Cebula,1999). 

Sürekli sanayi tipi temperleme cihazlarının ısı 

değiştirici sayısı, yatay ve dikey yerleşimi, vidalı, 

burgulu, disk ve tohumlamaya uygun sistemler, 

suyun akışının kontrolü vs. gibi birçok faktörün 

değiştirilmesi ile dizayn edilmiş, Hosokawa 

Kreute, Aasted, Carle ve Montanari, APV Baker 

ve Sollich gibi üreticiler tarafından üretilen 

temperleme sistemleri mevcuttur (Smith et al., 

2008). 

Alternatif bir yöntem olarak çikolata üretiminde 

termodinamik stabilite (Hachiya et al., 1989; 

Riberio et al., 2013) ve erime profilinde iyileşme 

(Lindecrantz, 2014; Riberio et al., 2013), 

daha parlak yüzey ve kalıplanma özelliğine 

İlk nükleasyon, temperleme makinesinin 

soğutma yüzeyleri üzerinde başlar. Böylece bu 

noktadaki sıcaklık yaklaşık 5°C'den düşükse, 

sub-a polimorfu ortaya çıkabilir ancak hızla a 

formuna veya ötesine dönüşebilir. Biraz daha 

yüksek sıcaklıklarda örneğin; 15°C'den az ise a 

polimorfu oluşur. Bu polimorf 20°C'nin altındaki 

sıcaklıklarda bir süre kalabilir ancak soğutma 

yüzeylerinden uzakta sıcak çikolatanın bulunduğu 

yerlerde ve çikolatanın karıştırılmasıyla ß 

formuna dönüşür. Bununla birlikte nihai ısıtma 

sırasında hali hazırda mevcut olan kararlı 

formların erimemesine özen gösterilmelidir 

(Smith, 2008; Richter, 2009; Hartel, 1991). Pre-

kristalizasyon süresi stabil kristal formlarının 

nükleasyonu ve büyümesine izin verecek 

kadar uzun olmalıdır. Bu süre, kullanılan 

ekipmanın türüne bağlıdır ancak aynı zamanda 

ürünün formülasyonunun bir fonksiyonudur. 

Nelson'a (1988) göre çikolata daha uzun süre 

temperlendiğinde daha fazla sayıda kararlı 

kristal oluşur ve bunlar daha yüksek bir erime 

noktasına sahiptir. Hartel ve arkadaşları 

(2018), kristal nükleasyon hızının kristal yapı 

ve boyutunu, dolayısıyla çikolatanın bazı 

fiziksel özelliklerini etkilediğini belirtmişlerdir. 

Ancak bu sürenin üretim kapasitesi, verimliliği 

ve enerji giderleri üzerindeki etkisi de göz 

önünde tutulmalıdır. Ayrıca uzun süreli pre-

kristalizasyon sonucu aşırı temperlenmiş (over-

tempered) çikolata kitlesi elde edilmesinin ürün 

kalitesini ve daha sonraki proses aşamalarını 

olumsuz etkilemesi riski bulunmaktadır. Bu 

nedenle optimum pre-kristalizasyon koşullarının 

oluşturulması ve yeterli düzeyde ßV polimorfunun 

elde edilmesi gerekir. Pre-kristalizasyonda 

uygulanan karıştırma hızı, karıştırma verimliliğini 

ve ayrıca temperleme ekipmanı içerisindeki ısı 

ve kütle transferini etkiler. Bununla birlikte 

çok fazla kesme kuvveti etkisi, hali hazırdaki 

kararlı kristalleri eritebilecek bir ısı üretebilir. 

Bu nedenle optimum karıştırma hızı 

belirlenmelidir. 
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yanı sıra çikolatadan elde edilen ßV kristalleri 

kullanılarak konvansiyonel temperleme ile 

karşılaştırılmıştır. Özellikle kakao yağından elde 

edilen ßV kristallerinin başta yağ migrasyonu 

ve fat bloom olmak üzere fiziksel özellikler 

üzerinde diğerlerine göre daha olumlu sonuçlar 

verdiği belirlenmiştir. Tohumlama tekniğinin 

uygulanmasında, tohum kristallerinin tamamen 

dispersiyonunun sağlanması için uygun 

karıştırma (hız ve süre) gerçekleştirilmesi 

gerekir (Hartel et al., 2018). Bu karıştırmanın 

gerçekleştirileceği süre, çikolata bileşimine 

göre farklılık gösterebilmektedir. Sütlü ve bitter 

çikolatalarda sakarozun maltitol ve isomalt 

ile ikame edilmesine yönelik araştırmalarda, 

optimum temper indeks değeri aralığına ulaşmak 

için gerekli sürenin (TI 4.0-6.0) kullanılan şeker 

ikamesi türüne bağlı olarak değişiklik gösterdiği 

belirlenmiştir (Konar et al., 2017; Oba et al., 

2017). 

Tohum ilavesi ile soğutma arasındaki süre, 

katılaşmayı yeterli düzeyde teşvik edecek 

tohum gelişimine uygun olmalıdır. Ancak 

tohumlama uygulanan sıcaklıklarda, aşırı 

gelişime neden olabilecek kadar da uzun süre 

tohumlanmış çikolata kitlesi tutulmamalıdır 

(Hartel et al., 2018). Bu nedenle tohumlama 

tekniği kullanımında, çikolata tür ve bileşimine 

göre optimizasyon çalışması gerçekleştirilmesi 

gereken değişkenlerden birisi karıştırma 

süresidir. Tohumlama tekniği için diğer başlıca 

bir değişken, kullanılacak tohum kristal miktarı 

olarak belirtilebilir. Tohum ilave edilme sıcaklığı 

(32°C) ve polimorf türü (ßV) için ortak bir 

yaklaşım söz konusu iken tohum miktarı için 

farklı düzeyler belirtilebilmektedir. Genel 

olarak %0.5-1.5 aralığında tohum yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu oran aralığının dikkat 

çekici bir yönü ise geleneksel temperlemede 

hedeflenen %1-3 ßV polimorf düzeyinden daha 

düşük olmasıdır. 

sahip çikolata elde edilmesi (Lindecrantz, 

2014) için tohumlama tekniği kullanılabilir. 

Çeşitli araştırmalar incelendiğinde, çikolata 

üretiminde yeni bir yaklaşım olan bu tekniğin 

kullanımı ve çikolata kalite parametreleri 

üzerindeki etkisini inceleyen çalışma sayısının 

fazla olmadığı görülmektedir. Bu çalışmalardan 

birinde şeker, kakao kitlesi ve lesitinin her iki 

pre-kristalizasyon tekniğinin (konvansiyonel 

temperleme ve tohumlama), kakao yağı 

kristalizasyonu üzerindeki etkisi Svanberg et al. 

(2011) tarafından incelenmiştir. Bu çalışmada 

şeker ilavesi, nükleasyonun uzamasına ve 

kakao yağı kristallerinin gelişmesine neden 

olmuştur. Çalışmada şekerin, “heterojen bir 

nükleasyon ajanı” olarak tanımlanabileceği ve 

bu bileşenin özellikle düşük erime sıcaklığına 

sahip polimorfik yapıların gelişimini teşvik 

ettiği belirtilmiştir. Lesitin ise kakao yağı/

şeker karışımları ile karşılaştırıldığında düşük 

düzeyde de olsa indüksiyonun uzamasına neden 

olmuştur. Lesitinin bu etkisi, şeker kristallerini 

kaplama özelliğine sahip olması (Dhonsi and 

Stapley, 2006) ile ilişkilendirilebilir. Yine farklı 

şeker ikameleri kullanılarak bitter (Oba et al., 

2017) ve sütlü çikolatalar (Konar et al., 2017) 

ile yürütülen çalışmalarda, kullanılan tatlandırıcı 

türüne bağlı olarak tohumlama tekniğinin farklı 

kalite özelliklerine sahip çikolata elde edilmesi ile 

sonuçlanabildiği belirlenmiştir. 

Tohumlama amacı ile kullanılabilecek iki farklı 

polimorf bulunmaktadır; ßV ve ßVI. Bunlardan 

yaygın olarak kullanılan ßV polimorfudur. 

Bu “tohum kristaller” farklı kaynaklardan 

elde edilebilmektedir. Bu kaynaklar ise iyi 

temperlenerek üretilmiş çikolatalar ve kakao 

yağı olarak belirtilebilir. Polimorf ve tohum 

orijini seçimi, etkin ve yeterli pre-kristalizasyon 

için önem taşımaktadır. Lindecrantz (2014) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise 

3 farklı tohum kristal kullanılmıştır. Kakao 

yağından elde edilen ßVI ve ßV kristallerinin 
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göre daha fazla avantaj sağladığı belirtilmiştir. 

Windhab (1999), ßVI tohumları kullanılarak bu 

tekniği ilk uygulayanlar arasındadır. Böylelikle 

ßVI polimorfik formundaki tohum kristallerinin 

ßV formunda katılaşmasının sağlanması 

amaçlanmıştır. Uygulanan bu pre-kristalizasyon 

tekniğine bağlı olarak ßV kristallerinin oluşumu 

ürünün raf ömrünü olumlu yönde etkilemektedir. 

Konvansiyonel temperlemede yetersiz ve/

veya uygunsuz sayıda kristal çekirdeklerinin 

oluşumu düşük stabilitedeki polimorfik 

formların çikolata yapısında bulunmasına neden 

olur, dolayısıyla ürün stabilitesi etkilenirken 

(Svanberg et al. 2013) bu risk tohumlama 

tekniğinde bertaraf edilebilmektedir. Tohum 

kristallerin elde edilmesine yönelik farklı 

teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerde 

farklı mikronizasyon yöntemleri kullanılarak 

kakao yağı veya çikolatadan farklı boyut ve 

fiziksel özelliklere sahip tohum kristal üretimi 

gerçekleştirilebilmektedir (Pirouzian et al., 

2021). Optimum temperleme koşullarının 

belirlenmesi, çikolata endüstrisinin en önemli 

sorunları arasında yer alan fat bloom gelişiminin 

minimize edilmesine katkı sunabilir.

*: Orijinal ve Tam Metin Kaynak (İngilizce): 

Pirouzian, H. R., Konar, N., Palabiyik, I., Oba, S., 

& Toker, O. S. (2020). Pre-crystallization process 

in chocolate: Mechanism, importance and novel 

aspects. Food chemistry, 321, 126718.

Bu durumda pre-kristalizasyon aşaması sonrası 

daha düşük viskoziteye sahip olan çikolata kitlesi 

elde edilmesi olasıdır. Bu nedenle de kalıplama 

ve kaplama gibi aşamalarda bazı sorunlar ile 

karşılaşılma olasılığı bulunmaktadır. Ancak 

özellikle kakao yağı orijinli tohum kullanımı, bu 

olası akış özelliklerindeki farklılaşmanın şiddetini 

etkileyebilir. Çünkü yağ düzeyindeki artış ile 

başta viskozite olmak üzere reolojik özelliklerde 

değişimle karşılaşılacaktır. Bu nedenle bileşim 

optimizasyonu, özellikle kakao yağı ve emülsifiyer 

olmak üzere tohumlama uygulamalarında 

dikkate alınması gereken bir başka unsurdur. 

Ayrıca Padar et al. (2008) katılaşma hızını, 

Zeng et al. (2002) ise depolamada fat bloom 

gelişimini konvansiyonel yöntemle temperlenmiş 

ve tohum kristal ilave edilen sütlü çikolatada 

karşılaştırmışlardır. Yine Svanberg et al. (2013) 

bu alanda kendi elde ettikleri tohum kristallerini 

(ßVI) kullanarak bitter çikolata ile çalışmışlar 

ve tohumlamanın özellikle fat bloom gelişiminde 

sağladığı avantajlara vurgu yapmışlardır. 

Svanberg et al. (2011) tarafından yürütülen 

bir başka çalışmada ise pre-kristalizasyon 

prosesi ve katı partiküller eklemenin model 

çikolata sistemlerindeki etkileri incelenmiş, 

tohumlamanın raf ömrü üzerinde olumlu etkiye 

sahip olduğu bildirilmiştir. Riberio et al. (2013) 

ise kakao yağının kristalizasyonunda tohumlama 

uygulamasının özellikle kristalizasyon kinetiği 

ve termal davranışları nedeni ile avantajlar 

sağladığını yürüttükleri çalışma sonucunda 

bildirmişlerdir. Yetersiz temperlenmiş çikolalarda 

bloom oluşumunun ve tohum ilavesinin etkisinin 

incelendiği araştırma sonucunda ise ilave 

edilen tohum kristal miktarındaki artış ile 

birlikte bloom oluşumu üzerinde olumlu etki ve 

kristalizasyon süresinde azalma belirlenmiştir 

(Kinta and Hartel 2010). Hachiya et al. (1989) 

tarafından yürütülen araştırmada kakao yağı 

ve çikolatada tohumlamanın kristal yapının 

termodinamik stabilitesi üzerindeki etkisi 

incelenmiş ve konvansiyonel temperlemeye 
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ÇİKOLATA TEKNOLOJİLERİNDE ANALİZ 
ÇOK ÖNEMLİDİR 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. İbrahim Palabıyık, reoloji ve gıdaların 
reolojik özellikleri hakkında şunları söyledi: 
“Reoloji, fiziğin bir dalıdır. Reologlar, her türlü 
malzemenin deformasyonunu ve akış davranışını 
inceler. Terim, Yunanca “akmak” anlamına 
gelen ‘rhei’ kelimesinden gelmektedir. Çikolata 
akış özellikleri, işleme koşullarından (inceltme, 
konçlama ve temperleme) etkilendiği gibi 
bileşimden de (yağ miktarı, emülsiyon ajanı 
miktar ve türü, parçacık büyüklük dağılımı) 
etkilenmektedir.” 

Çikolata teknolojisinde reolojik analizlere 
neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayan Palabıyık, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Çikolata teknolojisinde en yaygın kullanılan 
emülsifiyer lesitindir. Lesitin dışında fosfatid 

asitlerin amonyum tuzları ile PGPR çikolata 
teknolojisinde kullanılan emülsifiyerler olarak 
öne çıkmaktadır. En yaygın kullanılan soya 
orijinli lesitin başta olmakla birlikte ayçiçek 
tohumu, yer fıstığı ve mısır yağından elde 
edilenler de kullanılmaktadır. Emülsifiyerler 
özellikle çikolata reolojisinin modifikasyonu 
amaçlı kullanılmaktadır. Bu bileşenlerin ana 
rolü; yağ fazında dağılımı olan kakao 
partikülleri ile şekerin yüzeyini kaplayarak 
akış özelliklerinin düzenlenmesidir. Bu sayede 
partikül aglomerasyonuna neden olabilen inter-
partiküler etkileşimi azalarak, özellikle viskozite 
olmak üzere eriyik çikolata akış davranışları 
değişikliğe uğrar.”

Doç. Dr. Palabıyık, çikolatanın reolojik 
özellikleri ile ürün kalitesi arasındaki ilişkileri 
ise “Çikolata üretiminde yaygın kullanıma sahip 
olan soya lesitini farklı fosfolipidlerin karışımını 
içermektedir. Ancak lesitin yaygın olarak tek 
başına kullanılmayıp, bir diğer yüzey aktif madde 
olan PGPR (polyglycerol polyriconoleate) ile 
kombinasyonları tercih edilmektedir. Endüstriyel 
çikolata üretiminde plastik viskozitenin 
uygunluğu söz konusu iken, yield değerinin 
çok yüksek olması halinde boyut küçültme 
prosesinin veya yield değeri üzerinde etkili olan 
emulsifiyer kullanım miktarının modifikasyonunu 
önermiştir. Dolayısıyla ürün bileşimi ve proses 
parametrelerine göre PGPR kullanımı ve düzeyi 
farklılık gösterebilmektedir” diye açıkladı.  

LESİTİN VE PGPR MİNÖR ANCAK KRİTİK 
BİLEŞENDİR

Gerek lesitin gerekse de PGPR, çikolata 
teknolojisinde minör ancak kritik bileşenlerdir. 
Bu bileşenlerin kullanım oranları ve hangi 
kombinasyonlarının kullanıldığı, hem ürün kalite 
özelliklerini etkiler hem de ürün birim maliyetini 
üretici lehinde değiştirir. Bu bileşenlerden 
özellikle lesitinin fat bloom gelişimi üzerindeki 
inhibe edici etkisi bir diğer önemli husustur. 
Dolayısıyla üreticilerin teknoloji ve ürün 
bileşimlerine özgü lesitin ve PGPR düzeylerini 
belirlemesi kritik önem taşımaktadır.” diye 
konuştu. 

GIDALARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI 
VE ÇİKOLATA
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Kakao, çikolata ve çikolata mamulleri, 
bisküvi, atıştırmalık ürünler, şekerli mamuller, 
kuruyemiş ve dondurma gibi geniş bir 
yelpazede ürünlerin sergilendiği, 2022 yılında 
51. kez düzenlenecek olan ISM 2022 Fuarı, 
konusunda dünyanın en büyük fuarlarından 
biridir. 2020 yılında yaklaşık 120.000 m2’lik 
alanda 76 farklı ülkeden 1.750’den fazla 
katılımcıya ve 140 ülkeden 37.000 
profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. 
Ziyaretçilerin %65 sinin Almanya dışından 
olduğu ifade edilmiştir.

Birliğimiz (İHBİR), ISM 2020’de yaklaşık 
900 m2’lik alanda 33 firma ile milli katılım 
organizasyonu düzenlemiştir. Bu yıl 21. kez 
Milli Katılımı gerçekleştirilecek olan fuarda; 

Birliğimizce (İHBİR), ülkemizi ve sektörümüzü 
en iyi şekilde tanıtmak amacıyla gerek 
Almanya’daki muhtelif havalimanlarında 
gerekse fuar alanının en etkin mecralarında 
reklam ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek 
olup; Birliğimiz (İHBİR) info alanında ünlü 
şeflerin tadım ve tanıtım etkinliklerine ev 
sahipliği yaparak, ihracatçı firmalarımızın geniş 
katılımlarıyla ülkemizi uluslararası platformlar 
da en iyi şekilde temsil edecektir.
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