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DERSİN AMACI 

 Gıdalarda kullanılan değişik ambalaj materyalinin 
özelliklerini tüm yönleri ile ele almak, 

 Ambalaj yöntemlerini ve tekniklerini mühendislik 

açısından değerlendirmek,  
 Ambalajlamanın fonksiyonel önemini gıdanın raf ömrü, 

gıdanın kalitesi ve sağlık açısından irdelemek. 



DERSİN İÇERİĞİ 

 Ambalajın fonksiyonu, gıda ambalajlamanın önemi, 
 Gıda ambalajlama materyalinin (metal, cam, plastik, 

kağıt, vb.) yapısı ve özellikleri, 
 Çok katlı ambalaj materyali ve özellikleri, 
 Gıda ambalajlama sistemleri (aseptik, vakumda, modifiye 

atmosferde vb.) 

 Taze ve işlenmiş gıdaların ambalajlanması, 
 Ambalajlı gıdaların raf ömrü, 
 Gıda - ambalaj interaksiyonu, 

 Ambalaj kontrolü ve test yöntemleri, 

 Ambalajlamada güvenlik ve yasal durum. 

 



AMBALAJ VE AMBALAJLAMA 

 

 

 

Gıda ambalajı, üretildiği andan tüketiciye ulaşıncaya kadar ürünü korumak, 
performansını arttırmak ve ürün hakkında bilgi vermek amacıyla içerisine 

gıda maddesi konulan her türlü materyale ambalaj denir.  

 

        
       
       
       
       
    



AMBALAJIN İŞLEVLERİ 

   Ambalaj şu işlevleri yerine getirmelidir: 
 

 Ürünü dış etkilerden korumalı, kontaminasyonu önlemeli ve ürünün dayanıklılığını 
arttırmalıdır.  

 Ürünün yüklenmesini, boşaltılmasını, taşınmasını kolaylaştırmalıdır  
 Ürünün emin bir şekilde dağıtımını ve naklini sağlamalıdır 
 Tüketiciyi özendirmeli ve alıcının dikkatini çekip satışını sağlamalıdır 
 Üzerindeki yazılar, işaretler veya etiketi vasıtasıyla ürün hakkında bilgiler (bileşimi, 

kullanım alanı, kullanılacağı miktar, dayanma süresi,  tipi,  miktarı, kalite derecesi 
vb.) vermelidir.  

 Bazı durumlarda çevreyi üründen korumalıdır. 
 
 

 
 



GIDA AMBALAJLARININ ÖZELLİKLERİ 

 Gıda için uygun olmalı, gıdadan etkilenmemeli veya gıdayı etkilememelidir  
 Zararlı ve toksik maddeler içermemelidir 
 Saniter açıdan uygun olmalıdır 
 Belli fiziksel dayanıklılıkta (darbeye, yırtılmaya, delinmeye ve dış koşullara  karşı ) 

olmalıdır. 
 Saydam olmalıdır 
 Gıdayı ışığın zararlı etkilerinden korumalıdır 
 Rutubete, yağa, gaz ve kokuya karşı bariyer özelliği iyi olmalıdır 
 Kolay açılabilir ve gereğinde tekrar kapatılabilir özellikte olmalıdır 
 Gıdanın özelliklerine uygun olmalı, örneğin kolay başaltılabilmeli, veya içindeki gıda 

tarafından delinip yırtılmamalıdır 
 Çevreye uygun olmalı, kolay yok edilebilir veya tekrar kullanılabilir olmalıdır 
 Hafif ve uygun şekilli ve estetik olmalıdır 
 Üretimi, şekillendirilmesi (kaynaklanabilir,yapıştırılabilir, yazı yazılabilir, katlanabilir 

vb.) kolay olmalıdır 
 Ekonomik olmalıdır 

 

 



METAL AMBALAJ (TENEKE,ALUMİNYUM vb) 

METAL KAPLARIN AVANTAJLARI: 

 

 

 Gıdalar için oldukça iyi bir koruyucudurlar 
 Hermetikli olarak kapatılabilirler 
 Su, O2, diğer gaz maddeleri ve kokuyu geçirmezler 
 Gıdayı ışıktan korurlar 
 Hızlı üretim, hızlı dolum ve hızlı kapama tekniğine uygundurlar 



TENEKE 

 

 

 Teneke, kalınlığı 0,15-0,50 mm arasında olan, her iki yüzeyi 0,4-2,5 µm. kalınlıkta 
kalay ile kaplanmış bulunan düşük karbonlu, yumuşak çelik plakalardır. 
 

Teneke esas olarak  3 aşamada üretilir 
1. Pik demir üretimi 

2. Çelik levha üretimi 

3. Kalay kaplama 

 

 



TENEKENİN DAYANIKLILIĞINA ETKİLİ FAKTÖRLER 

 

 Plakanın kimyasal bileşimi ve fiziksel yapısı 
 Gıdanın korozif özellikleri 
 Kalay kaplamanın özellikleri 
 Lak kaplama ve lakın özellikleri 
 Kutu konstrüksiyonu 



Fiziksel özellikleri (2) 

Temper sınıfları HR 30T 
Rockwell 30 T 
Sertlik değeri 

Gerilme 
direnci 
lb/inc2 

 

Kullanım alanları 
Eski Yeni 

T1 T50 46-52 47 000 Derin çekme parçaları 

T2 T52 50-56 50 000 Yüzey çekme, özel kutular, kutu parçaları 

T3 T57 54-63 55 000 Kutu tabanları, gövdeleri, geniş ve geçme kapaklar 

T4 - 58-64 59 000 Kutu gövde ve tabanları, küçük vidalı kapaklar 

T5 T65 62-68 64 000 Korozif olmayan gıdalarda  gövde ve kutu tabanları 

T6 T70 67-73 - Çok sert uygulamalar 

DR 550 DR8 70-76 80 000 Yuvarlak kutu gövde ve tabanları 

DR620 DR9 73-79 90 000 Yuvarlak kuku gövde ve tabanları 

DR660 DR9M 74-80 95 000 Bira ve gazlı içecek kutu ve tabanları 

Tenekelerin temper derecelerine göre sınıflandırılmaları 



 

Teneke kalınlığı  iki şekilde ifade edilebilir: 
1. mm olarak 

2. Belli alandaki saç levhanın ağırlığı olarak 

 

 

 

Belli alandaki tenekenin  kalınlığı da endüstride aşağıdaki şekillerde belirtilir 
a.  lb/base-box  

b. lb/SAT  

c. Kg/SITA 



ELEKTROLİTİK KROM KAPLAMALI ÇELİK 

 . 

 Elektrolitik krom kaplamalı çelik (ECCS), krom + krom oksit ile 
 kaplanmış plakadır 

 
Krom kalınlığı = 0.07- 0.15 gsm 

              Krom oksit kalınlığı =  0.003-0.006 gsm  



ALÜMİNYUM 

 Alüminyum doğada Alüminyum’un oksit formları halinde bulunur  
  
Corundum   (Al2O3) 
Diaspor       (Al2O3 H2O) 
Gibsit          (Al2O3 3 H2O ) 
Boksit 



Alüminyum kapların Olumlu Yönleri 

 

► Hafif ve yumuşaktır  
► Kolay şekil verilirler 
► Toksik özellik göstermezler 

► Atmosferik korozyona karşı dayanıklıdırlar 
► Sülfit oluşturan gıdalara karşı dayanıklıdırlar 
► Parlak yüzeye gelen ısının yaklaşık % 90 nı yansıtırlar. Böylece 

kısa süreli sıcaklık dalgalanmalarından gıda etkilenmez 
► Ambalajlı gıdanın dondurulmaları kolay olur. Donmuş gıda 

ambalajı içinde çözündürülür, hatta pişirilebilir 
► Yeniden işlenebilirler 
► Ambalaj üzerine baskı yapılabilir 



TENEKE KUTU ÜRETİMİ 
1. Üç parçalı kutularda kapak yapımı 
 

 
 
 
 

                        
                                                  
                                    Üç parçalı kutular için kesilmiş kutu  kapağı 

 



İKİ PARÇALI KUTULAR 

 D&I Kutu üretimi: 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                         D&I kutu üretim aşamaları 



İKİ PARÇALI KUTULAR  (3) 
 DRD Kutu üretimi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
                            
                          
 
 
                                   DRD kutu üretim aşamaları 



İKİ PARÇALI KUTULAR  (5) 

 DTR Kutu üretimi: 
 

 
 
 
 

 
                                
 
                                       DTR kutu üretim aşamaları 



KUTU İÇİ KOROZYONU  

Kutuların içten korozyonunu önlemek için alınacak önlemler: 
 

 1. Kutu dolgusu iyi ayarlanmalıdır. Tepe boşluğunun iyi ayarlanmaması H2 gazı     
           oluşumunu arttırır. 
 2. Kutu içindeki havanın eleminasyonu sağlanmalıdır 
 3. Sterilizasyondan sonra kutular hemen soğutulmalıdır 
 4. Depo sıcaklığı uygun olmalıdır 
 5. Korozyonu hızlandırıcı faktörler (sprey kalıntıları, kükürtlü bileşikler Cu gibi bazı iz  
          elementler vb.) iyi kontrol edilmelidir. 

 



Kutuların dıştan paslanmalarını önlemek için alınacak önlemler: 
 

1. Kutu dış kaplamasının nakliye sırasında aşınmamalı ve çizilmemeli 
2. Kutu kapaklarındaki kabartma yazı, kod numarası vs. aşırı keskin ve derin 

olmamalı 
3. Kutu yüzeyinde ürün kalıntıları kalmamalı 
4. Su sıcaklığı uygun olmalı 
5. Suyun kimyasal bileşimi uygun olmalı 
6. Soğutma  sırasında kullanılan su tamamen kurutulmalı  

 



CAM AMBALAJ KAPLARI 

Gıda ambalajı olarak kullanılacak camın tipik bileşimi : 

 
 Bileşik % 

SiO2 72,7 

Na2O 13,6 

CaO 10,4 

Al2O3 2,0 

BaO 0,5 

K2O 0,4 

SO3 0,3 

F2 0,2 

FeO 0,06 



CAM AMBALAJ KAPLARI 

   

                                          Cam kapların şekillendirilmesi: 
                                             
                                                   Şişirme (üfleme) 
                                                   Çekme,  
                                                   Presleme  
                                                   Dökme  
   
İnce boyunlu cam kaplar genellikle üfleme- üfleme,  
Geniş ağızlı olanlar ise genellikle presleme - üfleme yöntemiyle şekillendirilir. 
 



Cam kapların özellikleri 

                      Cam kaplar hangi yöntemle üretilirse üretilsin  
                                  aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: 
 
 
       1. Et kalınlığı kabın her yanında aynı olmalıdır 
       2. Bünyede hava kabarcıkları bulunmamalıdır 
       3. Kumlu yapı görülmemelidir 
       4. Kalıp kenarlarının iyi oturmamasından kaynaklanan  
           şekil bozukluğu olmamalıdır 
       5. Hızlı soğutma sonucu görülen dalgalı yapı bulunmamalıdır 



Cam kapların olumlu özellikleri: 
 
1. Cam kimyasal olarak inert bir maddedir, H2F2 dışında başka kimyasalla reaksiyona girmez 
2. Poröz yapı göstermez, saniterdir. 
3. Kokusuzdur 
4. Saydam olması içeriğinin görülmesine olanak sağlar 
5. Gaz, koku, aroma ve buhar geçirmez 
6. Açılmaları kolaydır ve tekrar kapatılabilirler 
7.Yeniden kullanılabilme olanakları vardır 
8. Değişik şekil ve büyüklükte üretilebilirler 
9. Cam kaplara vakum dolum, basınçlı dolum ve vakum kapama yapılabilir 
10.Cam kaplarda ambalajlanan gıdaların depolama stabilitesi yüksektir. 
 



Cam kapların olumsuz özellikleri: 
 

1. Ağır ve kırılgan ve hantaldırlar 
2. Termal şok ve iç basınca dayanımları düşüktür 

3. Saydam olmaları bazı hassas gıdalar için problem olabilir 



ETİKET 

              Cam kaplarda başlıca 4 tip etiket kullanılır: 
 
                         Spot veya kuşak etiket 
                         Termoplastik etiket 
                         Saydam lak etiket 
                         Metal kapak üzerindeki litografi 
 



PLASTİK AMBALAJ MATERYALİ 

Selofan 

- Selofan su buharını geçirebilir,  
- Kaplama yapılmaz ise boyut stabilitesi iyi değildir 
- Nitroselüloz, saran veya LDPE ile kaplanarak su buharı geçirmezliği, bloklaşma 

özellikleri, kayganlığı, esnekliği iyileştirilir, baskı yapılabilir, ısı ile yapıştırılabilir  
hale getirilir 

- Rutubetli ortamda su alarak şişer 
- Gerilme ve yırtılma direnci iyidir fakat bir yerden yırtılırsa o kısımdan artık kolayca 

yırtılmaya devam eder 
- 20-100 g/m2 gramajda üretilebilir 

- Pahalı bir materyal olduğundan yerine polivinil klorür kullanılmaktadır. 
 



PLASTİK AMBALAJ MATERYALİ 

 Polietilen 

 Düşük densite (yüksek basınç) polietileni, LDPE: 
 

- Yaklaşık 150-200 0C sıcaklık ve 1200 atm. basınçta iz miktardaki O2 katalizatörlüğünde elde 
edilir.  

 

 
Dondurulmuş gıdalar, et ürünleri, tavuk ve ekmek gibi gıdaların ambalajında kullanılır. 

Petkim tarafından PETİLEN F2- 12 (film) ve PETİLEN G-03-5 (kola ve şişelerin sekonder ambalajında)  
adı altında iki çeşit üretilmektedir. 



PLASTİK AMBALAJ MATERYALİ (2) 

Polietilen 

Yüksek densite (düşük basınç) polietileni, HDPE: 
- 60-160 0C sıcaklık ve 40 atm. basınçta alkil metal katalizatörlüğü eşliğinde üretilir. 
 

 

 

Orta densite polietileni: Fazla kullanılan bir ürün değildir 

Petkim’in PETİLEN SD-452 kodlu bir ürünü şişirilerek şekillendirilen kapların yapımında kullanılmaktadır 



PLASTİK AMBALAJ MATERYALİ (3) 

İonomerler: 
 

 

 

 

 

-Etilenin doymamış asitlerle  
-ve 

- Mg-asetat veya diğer Zn, Na, Ca bileşikleri ile reaksiyonu ile elde edilir 
 



PLASTİK AMBALAJ MATERYALİ (4) 

 Etilen vinil asetat kopolimerleri (EVA) 
 

 

 

 

 

- Polietilenden daha esnek ve daha şeffaftır 
- Darbeye ve basınca dayanımı çok iyidir 
- Şişirilerek,püskürtme ile veya enjeksiyonla şekil verilebilir 

- Bünyedeki vinil asetat oranı % 10 olursa dondurulmuş tavukların ambalajında, % 15 olursa 
yapıştırıcı olarak kullanılır. 

 

-LDPE ile vinil asetatın kopolimerizasyonu ile elde edilirler 
 



Polipropilen (PP) 
 

 

- Propilen gazının uygun katalizatörler eşliğinde basınç altında polimerizasyonu ile 
elde edilir. 

 
 

- Yaygın olarak kullanılan plastikler içerisinde en düşük yoğunlukta olanlardan 
birisidir  

- (d = 0,902- 0,910 g/cm3) 

 



 

 

Polipropilen 
 Unlu gıdalar, şekerlemeler, kuru meyve, sebze, kahve gibi gıdaların ambalajında, 

Oluklu mukavva benzeri levhalar yapılıp bunlardan kutu vb. kaplar yapımında 
Şişirme, kalıplama (thermoform) ve enjeksiyonla şekil verilen kapların yapımında kullanılır 

 

BOPP şişeler PET şişelerden daha hafif, darbelere daha dayanıklı ve daha serttir. 



ORİENTASYON 

                          Polipropilen tek yönlü gerdirilerek (oriente polipropilen - OPP)    

çift yönlü gerdirilerek (bioriente polipropilen - BOPP)   

 fiziksel özelliklerinde önemli iyileşmeler sağlanır. 



Şirink (shrink) filmler 

 
Oriente filmler ısıtıldığında 

film  tekrar eski boyutlarına döner ve büzülür. 
Buna filmin şirik özelliği denir 



Streç  (stretch) filmler 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Eşyanın veya ürünün etrafına herhangi bir ısıtma olmaksızın gerilebilen filmlerdir. 
Bunlarda: 

Film-film adezyonu  
ısı dikiş  

özel yapıştırıcılar  
mekanik bağlayıcılar ile tutuş sağlanır.  

  



PLASTİK AMBALAJ MATERYALİ (6) 

 Poliamid (Nylon) PA 

 

 

 
 

 

Amino karbonik asit veya onların türevlerinin polikondensasyonu veya 
 di aminlerin di asitlerle polikondensasyonu ile elde edilir.  

Genel formülleri: 
(- R1 – CO – NH – R2 – NH - CO - )  



 



PLASTİK AMBALAJ MATERYALİ (7) 

 Poliesterler (PET) 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

-Polialkollerle ve di asitlerin veya onların anhidritlerinin kondenzasyon ürünleridir.  
-Termoplastik veya termoset olarak üretilebilirler 

 



 



PLASTİK AMBALAJ MATERYALİ (8) 

 Polivinil klorür (PVC) 
 

                     H     H                                 H     H 

                      I      I                500 0C        I      I 

              Cl – C – C – Cl                          C = C   +   HCl 

                     I      I                                    I       I 

                    H     H                                  H     Cl 

                 Etilen di klorür                           Vinil klorür 

 

 

 

 Etilen üzerine klor ilave edilerek etilen diklorür elde edilir. 
 bundan  yüksek sıcaklıkta dehidroklorlama  işlemi ile vinil klörür elde edilir.  

Vinil klorürü  uygun katalizatörler eşliğinde polimerize edilerek 
 polivinil klorür üretilir. 



PLASTİK AMBALAJ MATERYALİ (9) 

 Poliviniliden klorür (PVdC) 

                              H    Cl 

                                                 I       I 

                                                 C = C                Vinylidene chlorid 

                                                 I      I 

                                                H    Cl   

 

                                  

 
Etilen klorlanarak tri klor etan elde edilir 

bundan HCl ayrılarak  viniliden klorür elde edilir. 

 viniliden klorür emülsiyon, süspansiyon veya çözelti proseslerinden birisi ile 
polimerize edilir. 



PLASTİK AMBALAJ MATERYALİ  

 (PVOH) 
                             H      H 

                              I       I 

                             C =  C 

                              I       I 

                             H     O     Vinyl acetate 

                                     I 

                                    C = O 

                                     I 

                                    CH3 

 Etilen asetik asit ile reaksiyona sokulup piroliz edilerek vinil asetat elde edilir. 

vinil asetat polimerize edilerek polivinil asetat elde edilir 

Polivinil asetat hidroliz edilip  polivinil alkol elde edilir 

 



PLASTİK AMBALAJ MATERYALİ  

 Polikarbonat (PC) 
 

 

 
 Fosgen (COCl2) ile bisfenol - A nın  {2,2’ – bis (4 – hydroxyphenyl) propane} 

 reaksiyonu sonucu elde edilir.  
Polikorbonatlar karbonik asidin stabil olmayan poliesterleridir  ve  

karbonat bağı ( - O. CO. O - )  içerirler.  





 Yenebilen (Edible) film ve kaplamalar 
 

 

 

 

 

                                     Yenebilen ambalaj materyali: 
1. Film şeklinde üretilir 
2. Gıdanın üzerine püskürtme,  daldırma  veya sıvama yöntemleri ile kaplanırlar. 

Yenebilen ambalaj materyali  polisakkarit, protein veya  lipid maddeleri  
tek tek veya birlikte kullanılarak üretilirler.  

Bunlar bünyede en az bir yüksek moleküllü polimer komponent ihtiva eder. 
 

 Polimer yapıda zincir uzadıkça bütünlük artar, gaz ve buhar geçirmezliği iyileşir,  
esneklik ise azalır. 



Çok Katlı Ambalaj Materyali 

 
Çok katlı ambalaj materyali: 

 Farklı özellikteki ambalaj materyallerini bir araya getirilerek, 
 birbirlerinin olumsuz yönlerini kapatıp,  

olumlu yanlarını  birleştirerek  
daha kullanışlı ve üstün özellikte ürünler üretmek  amacıyla yapılırlar. 

 
 

         Çok katlı ambalaj :  
1. Kaplama  
2. laminasyon (yapıştırma ) 
    yöntemleri ile üretilebilir 
 



PLASTİK AMBALAJ MATERYALİNDE KULLANILAN 
KATKILAR 

1. Renklendiriciler            
2. Antioksidanlar 
3. Kaydırıcı maddeler     
4. Yumuşatıcılar (Plastifiyanlar) 
5. Antistatik maddeler 
6. Dolgu maddeleri 
7. UV stabilizörleri 
8. Isı stabizörleri 
  



Plastiklere şekil verme 
 
 

Ekstrüzyon yöntemi ile şekil verme  
Şişirme yöntemi ile şekil verme 
 Enjeksiyon yöntemi ile şekil verme  
 Basınç veya vakumla şekil verme 
 



Kağıt Ambalaj Materyali 

Kağıt hammadesinin bileşenleri: 
A. Selüloz 
            Çok sayıda glukoz molekülünün uzun zincir şeklinde birleşmesiyle oluşan büyük moleküllü  polimer bir 
            bileşiktir.  Doğal odun selülozunun polimerizasyon derecesi 8-10 bin arasıdır. 

B. Hemiselüloz 
           Ksiloz, mannoz, arabinoz, galaktoz veya ünonik asit gibi bileşiklerin bir veya birkaçının birlikte 

           oluşturdukları polimer bir bileşiktir. Bunun polimerizasyon derecesi 100-200 ünitedir. 

C. Lignin 
         Alkil aromatik, daha çok da substitüe fenil – propan ünitelerinden meydana gelen oldukça dallanmış 

         yapıdaki termoplastik bir polimerdir. 
 

 

 

 



Kağıt üretimi: 
 

1. Dövme (beating) ve inceltme (refining): 

2. Pulp tabakası oluşturma: 
Pulpun yayılarak  hamur tabakası oluşturulması değişik yöntemlerle yapılır: 
a. Fourdirinier yöntemi:. 

b. Silindir yöntemi: 

c. Çift elek yöntem 

3. Presleme ve kurutma: 

4. Değiştirme (Converting): 
 

 



Kağıt Ambalaj Materyali  

 Kağıt tipleri: 
1. Kraft Kağıdı:  
2. Sülfit kağıtları (Ağartılmış kağıtlar): 
3. Yağ geçirmez kağıtlar: 
4. Cam kağıtları: 
5. Bitkisel parşömen: 
6. İpek (yumuşak, ince) kağıtlar: 
7. Mumlu kağıtlar: 
 



Oluklu ve Sert Mukavva 

Oluklu mukavva: 
Sıkıştırmaya karşı dayanıklı, hafif materyaldir. İki komponentten oluşur: 
1. Astar (Lineboard) katmanı: Oluk uçlarından içteki katmana yapıştırılmış, ağartılmamış kraft kağıttan 

yapılmış dıştaki katmandır. Genelde 205 gsm ağırlıkta üretilirler. 
2. Oluklu  katman: Ortadaki dolgu görevini yapan katmandır. Genelde 127 gsm (ağırları 161-185 gsm) 

ağırlıktadır 
 

 

 



ASEPTİK AMBALAJLAMA 

 

 

 

 Aseptik ambalajlama, “ticari steril” hale getirilmiş ürünün aseptik 
koşullarda steril kaplara doldurulması ve kapların tekrar kontamine 
olmayacak şekilde kapatılması işlemidir. 
 

 
1. Ambalajın sterilize edilmesi 
2. Ürünün sterilize edilmesi 

3. Steril ürünün aseptik koşullarda doldurulması ve hermetikli kapatma 



KONTROLLÜ VE MODİFİYE ATMOSFERDE MUHAFAZA 

 

KONTROLLU VE MODİFİYE ATMOSFERDE MUHAFAZA: 
DEPOLAMA, TAŞIMA VE AMBALAJLANMA SIRASINDA ÜRÜN İLE ETKİLEŞİMDE  

BULUNAN VE ÜRÜNÜ ÇEVRELEYEN HAVANIN BİLEŞİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİDİR. 
 

BÖYLECE: 
 

DOMİNANT MİKROORGANİZMANIN ÜREMESİ YAVAŞLATILMAK, 
ÜRÜNÜN SOLUNUM HIZI DÜŞÜRÜLMEK,  

ENZİMATİK VE OKSİDATİF  REAKSİYONLAR KISMEN ENGELLENMEK SURETİYLE 
GIDALARIN RAF ÖMRÜ UZATILIR 

 
  



KONTROLLÜ VE MODİFİYE ATMOSFERDE MUHAFAZA 

 

 

MODİFİYE ATMOSFERDE AMBALAJLAMA: 
Gıdanın belli geçirgenlik özelliklerine sahip bir ambalaj içerisine konulup ambalaj 

içindeki atmosferin bileşiminin modifiye edilerek  bileşiminin gıdaya zarar vermeyen en 
uygun oranda tutulmasıdır 

 

KONTROLLÜ ATMOSFERDE AMBALAJLAMA: 
Gıdanın gaz geçirmeyen bir ambalaja konulup içindeki atmosferin bileşiminin 

değiştirilmesi ve raf ömründeki artışın kontrol edilmesidir. 
                 Kontrollü atmosferde ambalajlamanın ticari uygulaması yoktur 

 


