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ÖZ
“Beyaz peynir” Türkiye’de tüketilen salamurada olgunlaştırılan peynir çeşitleri arasında ilk sırada yer almaktadır.
Beyaz peynirlere üretim sırasında teknoloji gereği peynirde yarar sağlayan starter kültür mikroorganizmaları ilave
edilmektedir. Starter kültür mikroorganizmalarının peynirde canlılıklarını koruması ve peynirin yapısal ve duyusal
özelliklerine katkı sağlaması istenmektedir. Bu bakteriler peynirde proteoliz ve lipoliz reaksiyonları sonucu ürettikleri
metabolitler ile tat ve aroma oluşumunu sağlamaktadırlar. Bakterilerin peynir içinde canlılıklarını sürdürebilmelerini
etkileyen faktörler; peynirin içinde bekletildiği salamuranın tuz konsantrasyonu, peynirin ve salamuranın asitliği,
peynirin kurumaddesi, salamuranın sıcaklığı vb.’dir. Beyaz peynir için salamuranın optimum şartlarının belirlenmesi
hem faydalı mikroorganizmaların canlılıklarını sürdürmesi hem de insan sağlığına faydaları açısından önem
taşımaktadır. Bu çalışmada beyaz peynir ve benzeri salamura peynirlerde salamura tuz konsantrasyonunun starter
bakterilere olan etkileri ile ilgili çalışmalar derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beyaz peynir, Salamura, Starter kültür, Laktik asit bakterisi

Effect of Different Salt Concentrations on Starter Culture Viability in White Cheese Brines
ABSTRACT
“Turkish white cheese” is the first among the cheese varieties that have been ripened in Turkey. Starter culture
microorganisms are added to white cheese during production because of their technological benefits. It is desired that
protecting viability of starter bacteria in cheese and bringing positively textural and sensory properties. These bacteria
are responsible for proteolysis and lipolysis reactions in cheese, resulting in metabolites and taste and aroma
formation. Factors affecting the viability of these microorganisms include concentrations of salt in brine solution,
acidities of cheese and brine solution, dry matter content of cheese, temperature of brine solution and etc.
Determination of the optimum conditions for white brine cheese as well as to maintain the viability of both beneficial
microorganisms is important in terms of the benefits to human health. In this study, studies on the effect of brine salt
concentration on starter culture bacteria in white cheese and similar brine cheeses were reviewed.
Keywords: White cheese, Brine, Starter culture, Lactic acid bacteria

GİRİŞ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde
üretilen
peynirlerin
%60’ını
“beyaz
peynir”
oluşturmaktadır. Beyaz peynir ile aynı özelliklere sahip
Feta peyniri’nin 12 kg/kişibaşı yıl tüketim ortalamasıyla

Beyaz peynir, Feta, Teleme, Domiati peynirleri Türkiye,
Yunanistan ve Orta Doğu’da yaygın olarak üretilen,
salamurada depolanarak olgunlaştırılan peynir türleridir.
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Lactoccus, Streptococcus ve Lactobacillus suşları hızlı
asit üretimi, proteinlerin hidrolizi ve aroma maddelerinin
oluşumunda sorumlu mikroorganizmalardır [13].

tüm dünyada en çok tüketilen peynir türü olduğu ifade
edilmektedir [1-4].
Tuzlama, beyaz peynir üretiminde önemli proseslerden
biridir
ve
peynirin
karakteristik
özelliklerini
belirlemektedir. Tuz konsantrasyonu ve peynir kitlesine
dağılımı, peynir kalitesini ve tercih edilebilirliğini
etkileyen önemli bir parametredir [5]. Salamuradaki tuz
peynir için koruyuculuk sağlamakta, tat ve aromayı
etkilemekte ve insan metabolizması için gerekli Na+2’ un
sağlanması açısından önem taşımaktadır. Tuz, üründeki
su aktivitesini kontrol ederek mikrobiyal gelişmeye engel
olmasının yanı sıra, sütün pH ve kalsiyumu ile birlikte
para-kazein
hidrasyonu
veya
kümeleşmesini
sağlayarak, kazeinin su bağlama kapasitesini ve elde
edilen peynirin reolojik, tekstürel karakteristiklerini
etkilemektedir. Peynirin yapısında bulunan tuz ile su
aktivitesi değerleri, starter kültür bakterileri ve raf
ömrünü kısaltan mikroorganizmalar açısından son
derece
ilişkili
parametrelerdir.
Peynirdeki
tuz
konsantrasyonunun ürünün yapısı, pH değeri ve nem
miktarına uygun olması önem taşımaktadır. Tuzun
gıdada bulunan su içerisinde çözünmesi ile birlikte su
aktivitesi düşmekte ve mikroorganizma inhibisyonu
oluşmaktadır. Tuz konsantrasyonu (×; g/kg) ve su
aktivitesi (aw) ile ilgili bağlantı denkliği aşağıdaki şekilde
açıklanmıştır:

Türkiye’de üretilen “Beyaz Peynir” için en yaygın
kullanılan
starter
kültür
mikroorganizmalarının
aşağıdakiler olduğu belirtilmektedir [10, 14]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aw = -0.0007x +1.0042

•

Denklemde korelasyon katsayısı (r2) 0.997’dir.
Mikroorganizmalar, peynirin yapısında bulunan su
içerisinde çözünen tuz oranına (%Tuz/Nem, %T/N) bağlı
olarak gelişebilmekte veya gelişmeleri önlenebilmektedir
[6].

•
•
•

Gıdalarda tuz miktarının optimize edilmesi, gıdalarda
fazla tuz kullanımının tüketicilerin sağlığını olumsuz
etkilemesine bağlı olarak tuz miktarının azaltılması ile
ilgili çalışmalar da günümüzde devam etmektedir [7-10].
Tuz konsantrasyonunun azaltılmasının gıdalarda
bozulmaya yol açan mikroorganizmalar üzerine olan
etkisinin araştırıldığı bir modelleme çalışmasında tuz
miktarında
yapılan
%3’lük
azalma
ile
mikroorganizmaların miktarında kontrol gruplara göre
istatistiksel olarak önemli bir düşme gözlenmediği
belirtilmektedir. Aynı çalışmada İrlanda Kalp-Damar
Sağlığı Kuruluşunun açıkladığı her yıl 10000 kişinin kalp
damar sağlığı hastalığından ölmekte olduğu ve
gıdalardaki yüksek tuz miktarının düşürülmesi gerektiği
ile ilgili açıklamalardan da bahsedilmektedir. Beyaz
peynirlerde genellikle kullanılan salamuranın tuz
konsantrasyonunun %10-12 g tuz/L olduğu düşünülürse,
100 g peynir tüketen bir kişinin günlük maksimum üst
sınır olarak alması gereken 5-6 g tuz miktarını almış
olduğunu ve bu duruma çözüm getirilmesinin sağlık
yönünden önem taşıdığına dikkat çekilmektedir [11-12].

•
•
•

Lc. lactis subsp. cremoris+ Lc. lactis subsp. lactis+
Leu. cremoris
Enterococcus durans 41770+ Lb. delbrueckii subsp.
bulgaricus
Lc. lactis subsp. cremoris + Lb. casei + Lb.
plantarum
Lc. lactis subsp. cremoris + Lc. lactis subsp. lactis
Lc. lactis subsp. lactis + Lb. casei
Lc. lactis subsp. lactis + Lc. lactis subsp. cremoris +
Lb. sake
Lc. lactis subsp. lactis + Lb. casei ve/veya Lb.
plantarum
Lc. lactis subsp. lactis + Lc. lactis subsp. cremoris +
Lb. helveticus
Lc. lactis subsp. lactis + Lc. lactis subsp. cremoris +
Leu. mesenteroides subsp. cremoris
Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus +
Str. thermophilus (1:1)
Lc. lactis subsp. lactis + Lc. lactis subsp. lactis
biovar. diaceytlactis + Lb. casei (1:1:1)
Lc. lactis subsp. lactis S1 + Lb. plantarum L8 + Ent.
durans C2O
Lc. lactis subsp. lactis CH + Ent. durans CH + Ent.
faecalis CH + Lb. delbrueckii subsp. lactis CH
Lc. lactis subsp. cremoris + Lc. lactis subsp. lactis
(R707) + Lb. helveticus LH1002 + Lb. delbrueckii
subsp. bulgaricus
LB122
Lc. lactis subsp. cremoris + Lc. lactis subsp. lactis +
Lb. casei
Lc. lactis subsp. lactis + Lc. lactis subsp. cremoris +
Bif. bifidum BB12 + Lb. acidophilus LA5

TUZUN,
BEYAZ
PEYNİR
ve
PEYNİRLERDEKİ
STARTER
BAKTERİLERİNE ETKİLERİ

BENZERİ
KÜLTÜR

Tuz, peynirde starter ve starter olmayan bakteriler
üzerine olan etkisi nedeniyle peynirde asit gelişimini ve
olgunlaşmayı
etkilemektedir.
Tuzun
laktik
asit
bakterilerinin faaliyetlerini engelleyici etki yaptığı
araştırmalarda belirtilmektedir. Starter kültürlerin tuz
toleransı türlerine ve alt türlerine göre değişmektedir.
Peynirde laktik asit bakterilerinin yüksek tuz
konsantrasyonunda daha hızlı azaldığı belirlenmiştir [1516].

BEYAZ PEYNİR ve STARTER KÜLTÜRLER

Velazquez-Varela ve ark. [17], Bakırcı ve ark. [8]’nın
çalışmalarında da peynir kalitesini etkileyen en önemli
faktörlerden birinin peynire tuz geçişi ve meydana
getirdiği etkiler olduğu bildirilmektedir. Feta peynirlerinin
olgunlaştırılması aşamasında depolamada salamuradaki

Ticari starter kültürler 1970’den beri Türkiye’de
kullanılmaktadırlar. Peynirde starter kültür olarak en çok
kullanılan
mikroorganizmalar
Lactobacillus,
Lactococcus, Leuconostoc ve Streptococcus türleridir.
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Salamuradaki tuz oranının Beyaz peynir salamurasında
sünme gibi en önemli kalite kusurlarına yol açan Lb.
plantarum ve/veya Lb. casei subsp. casei, Lb. plantarum
var. viscosum,
Lb. pseudoplantarum türlerinin
canlılığının engellenmesi açısından önemli olduğu
belirtilmektedir. Bu kusurun engellenmesi için salamura
tuz konsantrasyonunun 8g /100 g’dan yüksek, pH
değerinin < 4.5 olması gerektiği belirtilmektedir. Starter
kültür
olarak
yoğurt
bakterilerinin
kullanılması
durumunda
12
g/100
g’ın
altındaki
tuz
konsantrasyonlarında ve pH değerinin 4.5’un üzerinde
olduğu
durumlarda
mikroorganizmaların
ekzopolisakkarit üretimine bağlı peynirde sünme
kusurunun meydana gelebileceği ifade edilmektedir.
Benzer şekilde düşük tuz oranı ve yetersiz asitlik
gelişimine bağlı olarak Lb. brevis, Lb. fermentum ve
Leu. mesenteroides subsp. dextranum peynirde
laktozdan gaz oluşturarak erken şişme kusuruna yol
açabilmektedirler [22].

tuz miktarının genellikle 5-7 g/100 g olduğu, bununla
birlikte 10-14 g/100 g tuz oranının salamuradaki
laktobasillerin ve mayaların gelişimi için uygunluk
sağladığı belirtilmektedir. Tuz oranı peynirdeki ikincil
mikroflorayı da etkileyen önemli bir faktördür.
Starter kültür bakterileri içerisinde Lactobacillus türlerinin
tuza (>%6 tuz/nem) en dirençli mikroorganizmalar
oldukları, daha sonra <%3 tuz/nem’e olan direnç ile Str.
thermophilus’ un geldiği ifade edilmektedir. Lactococcus
türleri %4.5-5 tuz/nem değerlerine toleranslı olup,
günümüzde peynir endüstrisinde starter olarak
Lactococcus spp.’lerin tuza daha dirençli olan soylarının
tercih edildiği bildirilmektedir [18]. Yapılan çalışmalarda
Lactococcus spp. suşlarının gelişiminin ortamdaki düşük
NaCl konsantrasyonlarında teşvik edilirken, >%5
tuz/nem konsantrasyonlarında suşlar üzerine güçlü
inhibisiyon
etkiler
gözlendiği,
bu
durumun
mikroorganizma türlerine göre de değişebildiği, örneğin;
Lc. lactis subsp. lactis suşları %4 tuz/nem
konsantrasyonunda gelişirken, Lc. lactis subsp.
cremoris’ in %2 tuz/nem konsantrasyonunda gelişmekte
olup daha yüksek tuz/nem konsantrasyonlarında
gelişemediği bildirilmektedir [19]. Rantsiou ve ark.
[20]’nın çalışmasında Feta peynirlerinde baskın
mikrofloranın Lb. plantarum, Lb. brevis, Lb. coryniformis,
Lb. fermentum olduğu, peynirlere üretimde ilave edilen
mezofilik ve termofilik starter kültürlerin düşük pH ve
yüksek tuz konsantrasyonu yüzünden etkilenerek
canlılıklarını yitirdikleri belirtilmektedir. Salamuralarda
NaCl yerine KCl kullanılmasının laktik asit bakterilerine
etkilerinin araştırıldığı Ayyash ve ark. [21]’nın
çalışmasında NaCl ve KCl ile farklı oranlarda (3NaCl:
1KCl, 1NaCl:1KCl veya 1NaCl:3KCl) hazırlanan ve %18
NaCl
oranında
salamurada
bekletilen
Hellim
peynirlerinde laktik asit bakteri sayıları arasında önemli
bir farklılığa rastlanılmadığı belirtilmektedir.

Peynirlerde biyojen amin oluşumunun da tuz
konsantrasyonu ile ilişkili olduğu, starter olmayan ve
peynir florasında bulunan laktobasillerin biyojen amin
oluşumunda etkili oldukları tespit edilmiştir. İran tipi
Beyaz Peynirlerle ilgili yapılan bir optimizasyon
çalışmasında, biyojen amin oluşumunun engellenmesi
için en uygun koşulların %13 (w/v) tuz içeren
salamurada 9-14°C’de 43-65 gün süre ile depolama
olduğu tespit edilmiştir [24].
Beyaz peynirde bulunan mikrofolora peynir kalitesi
yönünden büyük önem taşımaktadır. Durlu-Özkaya ve
ark. [25]’nın çalışmalarında piyasadan satın alınan
beyaz peynirlerden izole edilen en yaygın türlerin Lc.
paracasei, Lc. plantarum, Lc. lactis, Ent. faecium, Ent.
durans ve Ent. hirae olduğu, türlerin çoğunda proteolitik,
lipolitik aktivite ve yüksek oranda asitlendirici etki
belirtilmektedir. Benzer şekilde Manolopoulou ve ark.
[26]’nın çalışmalarında da keçi ve koyun sütlerinden
üretilmiş Feta peynirlerinde ortama hakim mikrofloranın
termofilik kok, laktobasiller, mezofilik laktokoklar, Str.
thermophilus, Lb. delbrueckii ve Ent. faecium olduğu
ifade edilmektedir. Günümüze dek yapılan çalışmalarda
Beyaz Peynir üretiminde, Lc. lactis subsp. lactis, Lc.
lactis subsp. cremoris, Lc. lactis subsp. lactis biovar.
diacetylactis, Str. thermophilus, Lb. sake, Lb. casei, Lb.
plantarum, Lb. helveticus bakterilerinden oluşan
termofilik
ve/veya
mezofilik
starter
kültür
kombinasyonlarının kullanıldığı belirtilmektedir. Ancak,
söz konusu bakterilerin tuza dirençlerinin düşük olması,
alternatiflerinin aranmasını zorunlu kılmaktadır [5].
Sarantinopoulous ve ark. [27], Feta peynirinde Lc. lactis
ve Lb. bulgaricus kültür kombinasyonunun 1:3 oranında
kullanılmasının aromayı arttırdığını, Panagou ve ark.
[28]’ı Lb. plantarum, Ent. faecium ve Ent. durans’ ın tuza
olan dirençliliklerinden ötürü tat ve aroma oluşumu için
bir yan kültür olarak kullanılmalarının uygun olacağını
ifade etmektedirler. Ayrıca, Balkan ve Feta peynirlerinin
doğal florasında bulunan Lb. plantarum’ un peynirde
bulunmasının ürüne probiyotik özellikler kazandıracağı
da belirtilmektedir [29].
Kayagil ve Candan [13]’nın yaptıkları çalışmada farklı
kültürler ile üretilen beyaz peynirlerde %15’lik
salamurada +4°C’de depolamanın 2, 15 ve 30. günler

Teleme peyniri üretimi sırasında Lactoccus spp. düşük
pH ve yüksek tuza bağlı olarak peynirde sadece 5 gün
canlı kalabilmektedirler. Feta peynirinde “yoğurt starter
kültürü” “(Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus + Str.
thermophilus
(1:1)”
kullanılması
durumunda
olgunlaşmanın
erken
bir
aşamasında
mikroorganizmaların
canlılıklarını
yitirdikleri
gözlenmektedir. Bu nedenle starter kültürlerin canlılığını
koruması ve peynirde asitliğin gelişebilmesinin
salamuranın tuz konsantrasyonuna bağlı olduğu
belirtilmektedir. Starter mikroorganizmaların kaybolması
peynirde istenmeyen mikrofloranın gelişimine ve
olgunlaşmanın
kontrol
edilememesine
neden
olmaktadır. Eski salamuralarda toplam canlı sayısı ve
toplam laktik asit bakteri sayılarının 106-108 kob/mL
olduğu ifade edilmektedir. Lb. paracasei subsp.
paracasei hücre dışına salgıladığı peptidaz ve esteraz
aktiviteleri ile Feta peynirinin karakteristik hafif acımsı
aromasını
oluşturmaktadırlar
[22].
Peynir
salamuralarında tuza dirençli olarak canlılığını sürdüren
laktik asit bakterileri ve mayaların peynirin dış yüzeyinde
bir biyofilm tabakası oluşumu ile peynirin ekosistemi
içerisinde gelişmelerini sürdürerek tat ve aromaya katkı
sağladıkları belirtilmektedir, bu nedenle son yıllarda eski
peynir salamuraların yeni salamuralara ilave edilerek
kullanılmaları da yaygınlaşmaktadır [23].
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için toplam canlı laktik asit bakteri sayıları Lc. lactis
subsp. lactis + Lc. lactis subsp. cremoris için sırasıyla
5.2×1010, 2.7×108, 9.9×107 kob/g olarak değişirken, Lc.
lactis subsp. lactis+ Lb. paracasei için sırasıyla 1.8×107,
4.5×107, 9×106 kob/g, peynirlerde en fazla bulunan Lc.
lactis subsp. lactis + Lb. brevis + Lb. paracasei’nin
depolama boyunca sayılarının 5.4×109, 3.2×108, 1.1×107
kob/g olduğu ifade edilmektedir.

konsantrasyonunda depolamış ve Str. thermophilus’un
sayısının 35 güne dek hızla azaldığını gözlemişlerdir.
Lb. helveticus ise 154. güne dek azalma göstermiştir.
Ayrıca
kuru
ve
salamura
tuzlamanın
etkisi
incelendiğinde kuru tuzlamanın bakterilere doğrudan
etki yaptığı için laktik asit bakterilerinde çok hızlı
azalmaların meydana geldiği ifade edilmektedir.
Tarakçı ve Tunçtürk’ün [37] çalışmalarında Lc. lactis, Lc.
cremoris’in yanı sıra Str. thermophilus, Lb. bulgaricus ve
ayrıca Lc. lactis, Lc. cremoris ve Lb. helveticus’un
birlikte kullanıldığı kültürler ile üretilmiş Beyaz peynirler
%14 tuz konsantrasyonundaki salamurada 90 gün
boyunca 7°C’de bekletilmiş ve beyaz peynirlerin
özellikleri incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucu Beyaz
Peynir üretiminde her zaman kullanılan starter kültürlerin
yanı sıra ilave kültür kullanılmasının peynirde
olgunlaşmayı hızlandırdığı, tat ve aroma gelişimine katkı
sağladığı, laktik asit bakterilerine bağlı olarak meydana
gelen olumlu özellikler ile depolama maliyetlerinin de
düşürülebileceği sonuçları ortaya çıkmıştır. Diğer bir
benzer çalışmada da Hayaloğlu [38] farklı starter kültür
kombinasyonları kullanılmasıyla üretilen beyaz peynirleri
%14 tuz (w/v) konsantrasyonlarındaki salamurada
bekletmesinin ardından 90 gün boyunca 6-8°C’de
depolamış, laktik asit bakterilerinin oluşturduğu
biyokimyasal reaksiyonlar sonucunda peynirlerin daha
yüksek duyusal puanlar aldığını tespit etmişlerdir.

Litopoulou-Tzanetaki ve Tzanetakis [30]’in çalışmasında
4 günlük taze Feta peynirinde baskın floranın
Leuconostoc spp., Lc. lactis ve Lb. plantarum olduğu,
daha sonraki depolama sürecinde Lb. brevis, Lb.
paracasei subsp. paracasei, Lb. paraplantarum ve Lb.
pentosus bakterilerinin de daha sıklıkla bulunduğu
belirtilmektedir.
Kılıç ve ark. [31]’nın çalışmasında ticari L. fermentum
AB5-18, AK4-120 ve L. plantarum AB16-65, AC18-82
ilavesiyle (1 mL/100 mL) ürettikleri probiyotik özellikte
Beyaz peynirler 13 g/100 g NaCl içeren salamurada
4°C’ de 120 gün boyunca depolanmışlardır. Başlangıçta
peynirlerde bulunan laktik asit bakteri sayıları 2.7×109
kob/g’dan 120 gün sonunda 7.42×107 kob/g’a
azalmışlardır.
Yapılan bir araştırmada yeni üretilmiş Feta peynirlerinde
ilk beş günde daha yüksek oranda laktokokların
bulunduğu gözlenmiştir. Feta peynirlerinde 90 gün
depolamanın
ardından
izolatların
%81’i
heterofermantatif fakültatif laktik asit bakterileri, %13.5
obligat heterofermantatif olarak tespit edilmiştir. Baskın
florada Lb. paracasei subsp. paracasei, Lb. brevis, Lb.
hilgardii’ nin ardından Lb. plantarum gelmektedir.
Domiati peynirlerinde ise düşük pH değerleri ve yüksek
tuza bağlı olarak Lc. lactis subsp. lactis’in 30 gün
içerisinde azalma gösterdiği, ayrıca Lb. casei, Lb.
plantarum, Lb. brevis, Lb. fermenti ve Lb. lactis’in bu
peynirde en çok bulunan türler olduğu, olgunlaştırılmış
Hellim peynirinde ise Lb. plantarum, Lb. brevis ve Lb.
pentosus ayrıca yeni bir tür olarak Lb. cypricasei
bulunduğu bildirilmektedir [32].

McMahon ve ark. [2]’nın çalışmasında üretilen Feta
peynirleri için salamuraların tuz konsantrasyonları %6.5,
8 ve 9.5 olarak hazırlanmıştır. Peynirlerdeki tuz/nem
(T/N) oranı > 5.0 g/100 g yükseldikçe laktokok starter
kültürlerinin azaldığı, sadece tuza dirençli olan starter
olmayan
laktik
asit
bakterilerinin
canlılıklarını
koruyabildikleri gözlenmiştir. Salamurada %6.5 gibi
düşük tuz konsantrasyonu ve 4.6 g/100 g T/N oranı ile
22°C’de depolanan peynirlerde laktik asit bakterilerinin
inhibisyonunun azaldığı ifade edilmektedir.
McMahon ve ark. [39]’ nın çalışmasında tuzlama öncesi
Cheddar peynirindeki laktokok mikroorganizma sayısı
6×108 kob/g iken yüksek ölçüde yapılan tuzlamadan (1620 g/kg) 1 gün sonra sayının 8×107 kob/g düzeyine
azaldığı daha az tuzlama (6.8 g/kg) yapılan peynirlerde
ise 4×108 kob/g olduğu gözlenmiştir. Tuzun starter
laktokokların metabolik fonksiyonlarını baskıladıkları
belirtilmektedir. Starter olarak kullanılan Lc. lactis subsp.
cremoris, T/N oranı 5.25 olduğunda engellenirken, Lc.
lactis subsp. lactis’in engellenmesinde daha yüksek tuz
konsantrasyonlarının gerektiği ifade edilmektedir.
Ortamdaki Na++ iyonlarının %25 azalması durumunda
starter olmayan laktik asit bakterilerinin propiyonik asit
sentezini arttırdığı ve depolama sırasında laktokok
sayısını geçtikleri gözlenmiştir.

Buriti ve ark. [33]’nın çalışmalarına benzer şekilde
Souza ve Saad [34] teleme tuzlama yapılan Minas taze
peynirinde Lactobacilllus acidophilus ve Streptococcus
thermophilus’un
canlılığını
depolama
boyunca
araştırmış, Lb. acidophilus’un depolama boyunca 6 log
birimin üzerinde kaldığını, Str. thermophilus içeren
peynirlerde ise asitlik ve proteolizin daha yüksek
olduğunu tespit etmişlerdir.
Özer ve ark. [35] çalışmalarında ürettikleri Türk tipi
beyaz peynir üretiminde starter kültür olarak Lc. lactis
subsp. lactis, Lc. lactis subsp. cremoris, Lb. acidophilus
LA5, B. bifidum BB12 kullanmışlardır. Peynirler 7×7×7
cm3 boyutlarında kesilerek %12 (w/v)’lik salamurada
+4°C’de 90 gün bekletilmişlerdir. Mikroenkapsülasyon
tekniği uygulanarak ilave edilen kültürlerin peynirde
uzun süre canlı kaldıkları gözlenmiştir.

Lc. lactis subsp. lactis ve Lc. lactis subsp. cremoris
kullanılması ile üretilen Domiati peynirlerinde %3 tuz
(w/v) konsantrasyonunda depolanmanın ardından
biyokoruyuculuk etkisi meydana geldiği ve üründe
sentezlenen folat miktarının arttığı gözlenmiştir [40].
Sheehan ve ark. [41] %23 tuz konsantrasyonunda 24
saat bekletilerek ürettikleri yarı-sert tip peynirlerde Str.
thermophilus’un 9°C’de depolama sırasında 56 gün

Sheehan ve ark. [36] Str. thermophilus, Lb. helveticus
ve yan kültür olarak Propionibacterium freundenrichii
kullanarak
ürettikleri
peynirleri
%23
tuz
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sonra %70-90 oranında canlılığını kaybettiğini, Lb.
helveticus’un ise 56 günde %99 oranında azaldığını
ifade etmişlerdir.

dirençliliklerine bakılarak salamura
önem taşıdığı düşünülmektedir.

hazırlanmasının

KAYNAKLAR

Peynirlerde kullanılan kültürlerin tuza olan dirençleri
incelendiğinde
kullanılan
kültürler
arasında
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus,
Lb.delbrueckii subsp. lactis gibi laktik asit bakterileri
Lactococcus türlerine göre salamuradaki tuz miktarına
daha az tolerans göstermektedirler [42]. Önemli starter
kültürlerden biri olan Lb. plantarum halofilik bir
mikroorganizma olmamasına rağmen %20 tuz
konsantrasyonunun üzerindeki salamurada canlı
kalabilmektedir. Bu mikroorganizmadan elde edilen %25
tuza dirençli Lp_3562 isimli lipaz enziminin gıdalarda
kullanımı ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir [43].
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