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Ambalaj Teknolojisindeki Deðiþimlere Etki Eden Faktörler

Doðal polimerler nanoteknolojide ve biyomimetik
(doðayý taklit eden) malzemelerin sentezlenmesinde
anahtar rolü oynamaktadýr. Doðal polimerler,
biyomalzeme alanýnýn da vazgeçilmez kaynaklarýdýr.

2. Kullanýlan Ambalaj Miktarý ve Tepe
Boþluðunun Azaltýlmasý
Yeni gýda ambalajý çözümlerinde hacim azaltýlmasý
kritik baþarý faktörüdür. Tepe boþluðunun azaltýlmasý,
raf ömründen taviz verilmeden devasal mal(emtia)
ve lojistik avantajý saðlamaktadýr.

Tüketici tercihlerinin ve hayat sitillerinin deðiþimi ambalajlamada yenilikler meydana gelmesi için temel etken oluþturmaktadýr..
Yoðun iþ ortamý ve uzun çalýþma saatleri sonucunda, bireysel gýda tüketiminin artmasý yeme alýþkanlýklarýný büyük oranda
etkilemektedir. Tüketici taleplerindeki deðiþim de gýda ambalajý sektöründe ambalajlama taleplerini etkilemekte ve deðiþtirmektedir.
Ayrýca artan çevre bilinci de gýda ambalajý sektöründe materyal bazýndaki geliþmeleri etkilemektedir.

Þekil 2: a) Hacim azalmasý ve
b) Tepe boþluðunun azaltýlmasý

yöntemini ve doðrudan ambalaj sektörünü
etkilemektedir. Ýnsanlar daha fazla hareket halinde
yemek yemekte, bundan dolayý da açýlýp kapanabilen
ürünler talep edilmektedir. Hareket halinde yemek
yeme alýþkanlýðýnýn artmasý günlük yeme vakitlerinin
uyun olmamasý, yoðun iþ tempos ve, ev dýþýnda
yemek yeme sýklýðýnýn artmasý ile iliþkilidir.

6. Fonksiyonellik: Tüketici Rahatlýðýnýn Devri
(Bireyselik)
Bugünkü tüketici gereksinmeleri olarak uygunluk,
saðlýk ve besin, esneklik ön plana çýkmaktadýr.
Geleceðin trendi ise; tüketicilerin damak zevklerine
uygun, tek baþlarýna tüketebilecekleri, yani kiþiye
özel olan ürünlerdir. Ürünler; insanlarýn tek seferde
kolaylýkla tüketebilecekleri þekillerde üretilecektir
(Þekil 3).

Bu ambalaj materyallerindeki en son geliþmeler,
gaz karýþýmlarýnýn ve ambalaj ekipmanlarýnýn kullanýmýný
mümkün kýlmaktadýr.

Þekil 5: Geleceðin zekice dizayn edilmiþ ilaç (aspirin) kutularý ve
bireysel et ürün ambalajý

9. Resmi Düzenlemeler
Ulusal ve uluslararasý yasalar iki önemli konuyu ön
plana çýkarmaktadýr: Geri dönüþüm, ve Kullanýlabilen
kýsýmlarýnýn geri kazanýmý.

10. Teknoloji
Bilgi teknolojisi ilerledikçe akýllý ambalajlar daha
önemli olmaya baþlayacaktýr. Mutfakta kullanýlan
ekipmanlar ileri teknoloji sayesinde birkaç dakika
içinde, ekipmanlara ne istenildiðinin söylenmesi ile
mutfakta yemeðin hazýr olmasý amaçlanmaktadýr.

Þekil 3: Tek seferde kolaylýkla tüketebilecekleri ürünler

Tüketici Taleplerindeki Deðiþim:
. Geniþ ürün yelpazesine sahip, kalitede garanti
veren, kolay alýþveriþ imkâný tanýyan, fiyat uygunluðu
ve kýyaslanabilme özellikleri sunan büyük marketler
zincirinin çoðalmasý, tüketici taleplerindeki asýl
deðiþimde büyük rol oynamaktadýr. Diðer bir önemli
neden ise gelir düzeyinin artmasý, kadýnlarýn giderek
yoðun iþ dünyasýnda yerlerini almalarý, seyahat
bilincinin, spor ve kültür buluþmalarýnýn artmasý ve
bunun sonucunda insanlarýn yeterli zamanýnýn
kalmamasý, internet üzerinden akýllý alýþveriþ oranýnýn
artmasý sayýlabilir.
Tüketici isteklerinde meydana gelen bu deðiþimler,
doðal olarak ambalajlama taleplerini de etkileyecek
ve deðiþtirecektir. Buna uygun altyapý ve ambalajlama
gereksiniminin karþýlanmasý gerekmektedir.
Nüfusun yaþlanmasý ya da genç nüfusun oraný gýda
tüketimini ve ambalajlamayý doðrudan etkilemektedir.
Ambalajlama tüketicinin yeni yeme alýþkanlýðýný
karþýlayabilecek kusursuz fonksiyon ve performansta
olmalýdýr. Böylece ambalaj, geleceðin uzun ömürlü
markalarýnýn baþarýsýnda karar verici bir faktör
olacaktýr. Üründen sonra, ambalajlama tüketiciyi
etkilemede ve satýn alma için motive etmede son
þanstýr.
1. Ambalajlama tüketiciyi satýn alma kararýna
sürükleyecek son ara birimdir.
2. Ambalaj tasarýmý, þirketlerin tüm stratejik
proseslerinde bir bölüm oluþturmaktadýr.
3. Ambalaj yenilikleri, organizasyonun farklý
sevilerinde olabilmektedir.
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Ambalaj Yenilikleri :
Son yýllarda ambalajda meydana gelen yenilikler
aþaðýdaki gibi sýralanabilir:
 Ambalaj tasarýmýnda tüketici anlayýþýný tercüme
etmek.
 Yeni daðýtým ve servis yaratýlmasý: tasarým, renk,
materyal, þekil,ebat.
 Yeni kavramlar ve kullanma alýþkanlýðý yaratma
 Hayat sitiline adapte olan ambalajlarýn yaratýlmasý
 Klasik olmayan yollarla tüketici ihtiyacýnýn
karþýlanmasý
Tüketici Ýstekleri:
 Daha az servis hacmine sahip ambalajlar,
 Daha kolay açýlan ve kapatýlabilen ambalajlar,
 Katma deðer katýlmýþ ambalajlar,
 Elle iyi kavranabilen ve göze hitap eden, raftaki
duruþu ile satýn alma isteði uyandýracak ambalajlar,
Tüketicilerin hantal kutu ve büyük torbalarla
uðraþmasýný önlemek için daha küçük ebatlý bireysel
poþet ve kutular da ambalajlanmaya baþlanmýþtýr.
Birçok ambalaj malzemesinden beklenen gýdalarýn
güvenliðinin, tazeliðinin ve kolay kullanýmýnýn
saðlanarak tüketiciye ulaþmasýný gerçekleþtirmektir.
Örneðin hazýr yemekler prensip olarak birden fazla
elementten oluþtuðunda porsiyonluk tepsilerden
yararlanýlýr ve doðrudan ambalajýn tabak olarak
kullanýlmasý ile yemek yeme iþlemi gerçekleþtirilebilir.
Son on yýlda gerek deðiþen alýþkanlýklar, kanunlar ve
düzenlemeler sebebiyle gerekse deðiþen teknoloji
ve artan rekabetin etkisi ile ambalaj endüstrisinde
büyük deðiþimler meydana gelmiþtir. Bu açýdan
bakýldýðýnda ambalaj endüstrisi oldukça dinamiktir.

Son on yýlda meydana gelen saðlýk ve çevre
konularýndaki bilincin artmasý ile tüketici
davranýþlarýndaki deðiþim hýzlý bir artýþ göstermiþtir.
Günümüzde, gýda üreticilerinin gýda uygunluk yasalarý,
gýda güvenliði ve daðým zinciri alýþkanlýklarý gibi
konularý göz önünde bulundurmalarý gerekmektedir.
Gýdalarýn tazeliði konusunda çok büyük ticari baskýlar,
saðlýk ve uygunluk ile ilgili büyük endiþeler vardýr.
Bazý sektörlerde (ilaç gibi), ürünlerin hakkýnda ayrýntýlý
(yan etkileri gibi) bilgilerin etiket üzerinde belirtilmesi
gerekmektedir. Ambalaj endüstrisindeki bahsedilen
bu ektilerin baskýsý, gelecekte ambalajlarýn nasýl
olabileceði hakkýnda fikir verebilmektedir.

1. Çevre
Çevre faktörünün yeni ürünler üretilmesinde uzun
yýllardýr çok önemli rolü vardýr ve olacaktýr. Gelecek
yýllarda doðaya daha az atýk býrakan çevre dostu
ürünlerin kulalýmý giderek artacaktýr. Proteinler
(örneðin kollajen, jelatin, elastin, aktin, vb) ve
polisakkaritler (selüloz, niþasta, dekstran, kitin, vb)
baþlýca doðal polimerlerdir. Günümüzde en yaygýn
kullanýlan PLA (polilaktik asit)tir. Biyo-bozunur
polilaktik asit (PLA) biyo-bozunur polimerlerin
degradasyonu sonucu toksin içermeyen ürünler
oluþturmasý ve kullanýlmasý ile biyo polimerlerin
önemini giderek arttýrmaktadýr.

Þekil 1: a) Günümüzde en yaygýn kullanýlan PLA tepsiler
b) Mýsýrdan üretilmiþ PLA (polilaktik asit)
c) Patates niþastasýndan üretilen köpük tabaklar

3. Globalizayon
Firmalarýn büyümesi ve sýnýrlarýn artýk firmalar için
ortadan kalkmasý ile birlikte dünya globalize bir hal
almýþtýr. Bu da ayný tür ürünleri talep eden veya ayný
akýmlardan etkilenen, yani ayný tür tüketici davranýþlarý
gösteren çok büyük bir pazar anlamý taþýmaktadýr.
Teknolojinin hýzla taþýnmasý ve farklý kültür ve
ülkelerdeki gýdalarýn da dünyanýn her tarafýna ulaþmasý
ve satýþlarý için büyük bir arzu ve istek duymuþlardýr.
Globalizasyon ile Dünya Ticaretine getirilen yeni kural
ve kavramlar ülkeler arasýnda geliþmiþlik düzeyi
gözetmeksizin ayný koþullarý geçerli kýlmaktadýr.
Dünyanýn giderek ambalajlanmýþ, yüksek teknoloji
girdisi ile üretilmiþ ürünlere kaymasý sonucu gelecek
dönemde ileri ambalajlama teknikleri öne çýkacaktýr.

4. e-ticaret
Teknoloji çaðý olan günümüzde, elektronik ticaret
destekli firmalar ve bu firmalarýn satýþlarý giderek
artacaktýr. E-ticaret standart marketleri zorlayacaktýr,
çünkü e-ticaret anlamý daha fazla kendine özgü
ambalaj ve standart ebatlar demektir. E-ticaretin
geliþimi radyo frekansý belirleme teknolojisini de
kullanýmýný da yayýn hale getirecektir. Bu sektöre
uygun ambalaj materyalleri ve tasarýmlarý yapýlmalýdýr.

5. Aile
Geleneksel aile yapýsýnýn deðiþimi ve çekirdek aile
oluþumu ile yoðun iþ temposu gýda tüketimi (yeme)
alýþkanlýklarýný doðrudan etkilemektevVe daha bireysel
porsiyonlara yönelinmiþtir. Bayanlarýn çalýþma hayatýnda
daha fazla yer almalarý, gelir düzeyinin yükselmesi
ve yoðun iþ temposu aile seviyesinde, gýda tüketim

Tüketici rahat taþýyabileceði kolay, uygun, ürünü
taze tutan ve portatif ambalaj istemektedir. Tek
tüketimlik ambalajlarýn kullanýmý artmaktadýr (Þekil3).
Tüketicinin abur cubur ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý
yeni ambalaj teknolojisindeki geliþmelerin baþarýsýnýn
karþýlayacaktýr. Yeni esnek-tüp tatlýlarýn elde, portatif
ve ev dýþýnda tüketilmesini mümkün kýlacaktýr.

7. Saðlýklý Beslenme ve Zevk:
Son yýllarda tüketiciler, uzun-raf ömürlü gýda ambalajý,
sýcaklýða-dayanýklý ambalajlar ve yeni orijinal tasarýmlar
gibi yenilikleri görme beklentisi içindedir ve daha
saðlýklý, hijyenik koþullarda sunulan ürünleri tercih
etmektedirler.
Ambalaj, estetik görünüþü, kendine has þekil ve
yüksek kaliteli baskýsýyla (kabatma ve hologram)
içeriðinin kalitesini yansýtmalýdýr. (Þekil 4).

Þekil 6: Ýleri teknoliji sayesinde mikrodalgalar, ürünü tanýyarak
otomatik çalýþma parametrelerini kendisi belirleyebilecektir.

Aile yapýsýnýn deðiþimi, saðlýk, çevre konularýnda
artan bilinç, globalizasyonun artmasý, teknolojik
geliþmeler gýda sektörünü ve ambalaj sektöründeki
deðiþimi etkileyen asýl parametrelerdir. Ambalaj
sektöründeki bu deðiþimlerin çoðu son yýlarda hýzlý
þekilde olmakta dýr ve olmaya devam edecektir.
Dinamik olan ambalaj sektöründe deðiþmeler ve
düzenlemeler olmakta ve ambalaj sektörüne yön
vermektedir.
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Þelik 4: Zevk ve estetik ön planda
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Daha ince ve baskýlý filmlere yönelik talep nedeniyle

shrink film piyasasý büyüyor
Applied Market Information
Ltd.nin hazýrladýðý bir rapora göre,
shrink film piyasasý Avrupada 1,2
milyar Euroluk bir iþ ve 2006
yýlýnda yaklaþýk 800,000 ton
polietilen reçine anlamýna geliyor.
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fazlalaþmasý gösteriliyor.

Son yýllarda, kullanýlan polietilen malzeme

metalosen polimerlerin kullanýlmasý amacýyla

türlerinde önemli geliþmeler oldu ve bu da film

önemli geliþmeler oldu. Bunun parlak bir baský

Süpermarket alýþveriþi özellikle içecek

yapýsýnýn ve kalýnlýðýnýn deðiþmesiyle sonuçlandý.

yüzeyi saðlamak, þeffaflýðý daha fazla olan bir

sektöründe ürünlerin çoklu ambalajlarda satýþýný

Bu piyasasýnýn kullanýlan filmin metrekaresi

film elde etmek ve uygun polimerleri seçerek

arttýrýr ve bu da shrink filmlere olan talebi

cinsinden büyümeye devam etmesi bekleniyor,

filmin kalýnlýðýný azaltmak gibi üç ana avantajý

büyütür. AMI tahminlerine göre, baskýlý filmlere

ama ölçeðin küçültülmesi film aðýrlýðý (ve

bulunuyor.

yönelik talep 2006 yýlýnda piyasanýn % 12sinden

kullanýlan malzeme miktarý) bakýmýndan

Daha ince shrink filmlerde en büyük son

2011 yýlýnda % 19una çýkacaðý (tonaj olarak

büyümenin nispeten az olacaðý anlamýna da

kullanýcý sektör 2006 yýlýnda tüm polietilen

neredeyse ikiye katlanacaðý için) fabrikasýnda

geliyor.

shrink film talebinin % 46sýna karþýlýk gelen

baský imkaný olan büyük üreticiler çok avantaj

Metalosen ve bimodal LDPE polimerlerdeki

içecek piyasasýdýr ve çoklu ambalajlý kutu (multi-

kazanacaktýr.

geliþmeler son yýllarda shrink filmlerin yapýsýný

packs) içeceklerin üretimi arttýkça en fazla

önemli oranda deðiþtirdi. Metalosen polimerler

büyüme potansiyeli de bu sektörde olacaktýr.

2000 yýlýnda pek kullanýlmýyordu ama bu

Diðer sektörlerde tonaj olarak çok az ya da

uygulamalardaki kullanýmý yýlda % 60tan yüksek

sýfýr büyüme görülecektir çünkü ince shrink

oranlarda artmaktadýr. Hacim hala düþük

film piyasasýndaki artýþlar filmin kalýnlýðýnýn

seviyededir (metalosen 2006 yýlýnda piyasanýn

azaltýlmasýyla karþýlanacak gibi görünüyor.

% 3ten azýna karþýlýk geliyordu) ama 2011

Shrink film piyasasýnýn geliþmesindeki en

yýlýna kadar yýlda yaklaþýk % 20 oranýnda

önemli etken olarak özellikle Güney ve Orta

artmaya devam etmesi bekleniyor.

Avrupada süpermarketlerden yapýlan yiyecek

Baský kalitesini yükseltmek için,

ve içecek satýþlarýnýn artmasý ve Kuzey Avrupada

koekstrüzyonlu shrink filmlerde dýþ katmanlarda

süpermarketlerden yapýlan satýþýn daha da
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Avrupada Shrink Film Ýçin Son Kullanýcý Uygulamalarý 2006
Ev Gereçleri
%9
Saðlýk
% 13

Endüstriyel
%5
Ýçecekler
% 46

Gýda
% 27
Kaynak: Applied Market Information Ltd., 2007
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Sorbent Teknolojisi ile
Organik Ürünün Tazeliðini ve Marka Bütünlüðünü Koruma
Tüketicilerin daha saðlýklý seçeneklere
yönelik talebi arttýkça, organik gýda piyasasý
Avrupada en hýzlý büyüyen gýda sektörlerinden
biri olmaya devam etmektedir. Toprak Derneðinin
2006 Organik Pazar Raporunda verdiði rakamlara
göre1, sadece Ýngilteredeki büyüme bir önceki
seneye göre üçe katlanarak yüzde 30 artýp
satýþlarda toplam olarak yaklaþýk 2.3 milyar
Euroya ulaþtý  haftada ortalama 10 milyon
Euro artarak. Tüm Ýngilteredeki yiyecek ve
içecek satýþlarýnda yýllýk büyüme yaklaþýk yüzde
3tür. Organik gýda satýn alan insanlarýn sayýsý
ve oraný da yükselmekte ve üç kiþiden en az
ikisi organik gýda almaktadýr. Ayrýca organik

Organik Gýda Tazeliðini Korumanýn Alternatif

gýdanýn sadece zenginler için niþ tüketim

Metotlarý

olmadýðýna dair göstergeler bulunmaktadýr.
Organik Pazar Raporuna göre en mahrum sosyal
gruplardaki insanlarýn yarýdan fazlasý artýk
Organik Ticaret Derneðinin (OTA) 2006
raporlarýna göre2, organik gýda satýþlarý Kuzey
Amerikada da artmakta ve sadece ABDde 1990
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tüketicilerin yüzde 90ý ürünün bozuk olup

iyi bir yoludur. Ancak, mat filmlerdeki oksijeni

oksijeni yok etme özelliði daðýtým sýrasýnda

olmadýðýna ve atýlmasý gerekip gerekmediðine

önleme özelliðine raðmen, ambalaj tasarýmcýlarý

gýdanýn tadýnýn bozulmasýný önlerken ayný

karar verirken görünümüne bakmaktadýr.

genellikle þeffaf filmleri mat olanlara tercih eder.

zamanda gýdanýn yapýsýný ve aðýzda býraktýðý

Gýda ürünlerindeki bozulmanýn en önemli

Mat film ürünün görünmesini engeller ve

hissi de korur. Ayrýca, nemlendirme teknolojisi

nedeni ambalaj içindeki oksitlenme ve küf

tüketicilerin ürünün tazeliði konusunda karar

ile nispi nem seviyeleri ambalaj içinde istenen

oluþumuna baðlý mikrobiyolojik ayrýþmadýr.

vermesini önler.

dengenin yüzde beþ eksiði ya da fazlasý

Özellikle küf, ambalaj içinde kalan oksijen ve

Diðer taraftan, þeffaf film ambalajlar içini

sýnýrlarýnda kalarak gýda ürünlerinin bozulmasýný

nemden kaynaklanýr. Bu nedenle, sorbent

gösterir ama iþlevselliði sýnýrlýdýr. Þeffaf ama

veya aþýrý nemlenip ýslanmasýný önler.

teknolojisi organik gýda endüstrisi için özellikle

daha geçirgen filmlerin kullanýlmasý ürünün

Doymamýþ yaðlarýn oksitlenmesi de ürünü

önemli hale gelmiþtir. Oksijen emme teknolojisi

görülmesini saðlar fakat daðýtým, depolama ve

bozar. Ambalaj içindeki oksijenin sorbentlerle

ile oksijen düzeyleri kontrol edilerek organik

rafta bekleme sýrasýnda ambalaja girebilecek

yok edilmesi sonucunda, kötü kokuya neden

gýda ürünleri küf oluþumuna karþý korunurken

oksijeni kontrol etme ihtiyacýný arttýrýr. Bu

olan ve ürün satýþlarýný etkileyebilen yað asidi

nemi absorbe eden maddeler, ambalaj içindeki

nedenle, uygun sorbent teknolojisinin

zincirlerinde çift bað noktasýndaki ayrýlma

nem içeriðini bakteriyel patojenlerin büyümesini

kullanýlmasý þeffaf film ambalajlarýnda MAP ile

önlenir. Tüketiciler ürün ambalajýný açtýðýndan

engelleyen seviyelere düþürür.

alýnan sonuçlarý etkiler ve oksijen düzeylerinin

hoþ olmayan bir koku ile karþýlaþýrsa, alýcýnýn

daha iyi kontrol edilerek oksitlenmesinin

güveni sarsýlýr ve tekrar satýn alma

önlenmesini saðlar.

gerçekleþmeyebilir.

Besin Deðerini ve Tadýný Korumak için Oksitlenmeyle

uzatmanýn yeni yollarýný bulmaktýr. Buradan yola

Mücadele

çýkarak, ambalaja eklenen sorbent teknolojisi

Gýda ürünlerinde oksitlenme istenmez çünkü

üretilmiþ hormonlarýn, emülsiyonlaþtýrýcýlarýn

dayanabilmeli ve raf ömrü de, raf ömrünü uzatan

organik gýda imalatçýlarý için uzun daðýtým

besin maddelerini ve vitaminleri bozar. A, C, E

ve diðer kimyasallarýn miktarý konusunda

geleneksel maddeler kullanýlmadan, daha fazla

zincirindeki talepleri karþýlarken tazeliði, rengi,

olmalýdýr.

tadý, yapýyý ve kokuyu koruyan en iyi çözüm

ve K vitaminleri daðýtým sýrasýnda oksijenle

gibi görünmektedir.
Ambalaj ile Ürün Bütünlüðünü Koruma

gýda imalatçýlarýyla Wal-Mart gibi perakendeciler

yaðlarý korumak ve nakliye sýrasýnda taze kalmayý

Ýmalatçýlar artýk ambalajý, uzun daðýtým

ürün yelpazelerini organik gýdalarý da kapsayacak

saðlamak için genellikle gýdalara eklenen

zincirlerinde koruyucu madde kullanýlmaksýzýn

þekilde geniþletmektedir. Ancak, ABD içinde

bütilendirilmiþ hidroksianisol (BHA) gibi fenolik

ürün bütünlüðünü koruyan bir kaynak olarak

yetersiz arz olduðu için, böyle büyük firmalarýn

bileþikler ve buna baðlý bütilendirilmiþ

görmektedir. Araþtýrmalara göre bir ambalaj

kendi tedarikçilerini çeþitlendirmesi gerekecektir

hidroksitoluen (BHT) bileþiðinin iþlevi kalmamýþtýr.

içindeki atmosferin Modifiye Atmosferde

 Avrupa ve Güney Amerika dahil birçok bölgesel

Yine de, özellikle daðýtým zinciri uzun olan

Ambalajlama (MAP) yöntemiyle kontrol edilmesi

kaynaktan organik gýda ithal etmeye

organik gýda ürünlerinde katký maddeleri ve

ürünün profilini deðiþtirmeden raf ömrünü çok

baþlayacaktýr.

yapay koruyucular kullanmadan ayný raf ömrünü

uzatabilir ve tat, renk ve koku daha iyi korunur.

2

oksijenin yok edilmesi þarttýr. Sorbentlerin

arttýkça, ürün daðýtým zincirleri de uzayacaktýr.

organik gýdalarda kullanýlamaz. Bu nedenle,

1

girerek bozulmaya neden olmasýný önlemenin

Organik gýda imalatçýlarýnýn önündeki sorun

ilham alan Kraft ve General Mills gibi büyük
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süre korunabilmesi için, ambalajýn içindeki

anketinden alýnan bulgulara göre, ABDdeki

elde etmek zordur.

arttýrýcýlar eklemek gibi geleneksel metotlar

yükselmektedir. Sektördeki potansiyel karlýlýktan

olumsuz etkileyebilmektedir. Ýstenen tadýn uzun

Folyo gibi mat ambalaj filmi de oksijenin ambalaja

ürünün saðlamlýðýný bozmadan raf ömrünü

Yapay katký maddeleri, renk ya da aroma

yýlýndan bu yana her yýl en az yüzde on oranýnda

Ambalaj Filmi Alternatifleri

önemli faktördür. DuPontun Tazelik Bilimi tüketici

Organik gýda talepleri Avrupa ve Amerikada
Organik gýdalar daha uzun nakliye süresine

organik yiyecek ve içecek almaktadýr.

Özellikle ürünün görünümü ilk satýn almada en

Sonuç
 Organik gýdalar ürünlere eklenen yapay

kaygý duyan, saðlýðýna düþkün tüketicilerin
ana tercihi haline gelmektedir.

kolayca birleþerek etkisini kaybeder ve bu da

 Organik ürünlere olan talep sabit gelir akýþýnýn

saðlýðýna düþkün tüketiciler için endiþe

artmasýna imkan verirken, gýda üreticilerinin

kaynaðýdýr. Ancak, bir ambalajdaki oksijeni yok

önünde güçlükler de yok deðildir.
 Sorbentler yardýmýyla, daðýtým zincirlerinin

Ambalaj içinde sorbent teknolojisinin

etmek için sorbentler kullanýlarak, vitaminlerin

kullanýlmasýyla organik gýda imalatçýlarý koruyucu

besin deðeri ve ürünün tadý korunur ve

arttýðý bir ortamda gýda ürünlerinin saðlamlýðý

madde kullanmaya gerek olmadan ürün

etkilenmemiþ olarak müþteriye ulaþtýrýlýr.

korunabilir.

bütünlüðünü saðlar. Bir ürünün imalattan son

Tüketicilerin hangi ürünleri tekrar alacaklarýný

kullanýcýya kadar taze kalmasý için sorbent

belirlemede kullandýðý diðer bir faktör de tattýr.

teknolojisini kullanan firmalar hem ürünün

Doðal aromalar giderek daha fazla kullanýldýkça

tekrar satýn alýnmasýný saðlar hem de marka

organik gýda imalatçýlarý da güçlüklerle

sadakati oluþturur.

karþýlaþmaktadýr. Turunç ve baharatlý oleo-

giderek uzadýðý ve raf ömrü beklentilerinin

John F. Solomon, Global Müdür,
Özel Besinler Multisorb Teknolojileri

reçineler gibi aromalý yaðlarýn oksitlenmesi tadý

Soil Association (2006), Organic Market Report, p. 7, section 1.5. Visit: http://www.soilassociation.org/web/sa/psweb.nsf/home/index.html.
http://www.ota.com/organic/mt/business.html.
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