Dosya

Farmamaktan MAP Uygulamalarýna Yönelik Çözümler

Gün geçtikçe daha fazla önem kazanan
çevreci yaklaþýmlar, daha az ambalaj
malzemesi kullanmaya ve en önemlisi de
gýdanýn raf ömrünü uzatmaya yönelik
çalýþmalar MAP (Modified Atmosphere
Packaging) kavramýný öne çýkarmýþtýr.
Kökleri 1930lara kadar giden ilk
uygulamalar, meyvalarýn uzun gemi
sevkiyatlarý esnasýnda CO2 yoðun
ortamlarda tutularak bozulmalarýný
önlemeye yönelikti ki, bu yöntem CAP
(Controlled Atmosphere Packaging) tabir
edilmekteydi.
1970lere geldiðimizde ise Meksikada

satýlan balýk ve et ürünlerinde ilk defa
gerçek anlamda MAP uygulamalarý
görülmeye baþlanmýþtý.
Temel itibarýyla MAP, ambalajlý ortamdaki
oksijen (O2) miktarýnýn %20den azaltýlmasý
ve de azalan miktarýnda azot (N2) gibi
inert bir gazla veya karbondioksit (CO2),
ile tamamlanmasý esasýna dayanýr. Böylece
ortamdaki aerobik organizmalarýn çoðalmasý
ve gýdadaki oksidasyon hýzýnýn artmasý
yavaþlatýlarak, gýdanýn raf ömrünün uzamasý
saðlanýr. Ayrýca, et ürünlerine yönelik MAP
uygulamalarýnda, etin renginin korunmasýna
yönelik olarak karbonmonooksit te (CO)

PÝÞMEMÝÞ ET ÜRÜNLERÝ ÝÇÝN MAP GAZ ORANLARI
kullanýlmaktadýr.
ÜRÜN

C02 %

N2 %
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Dana
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0

80

Koyun

20-40

10-30

50-70

Sakakat

20

11

69

Beyaz et

25

75

0
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20-40

0
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Beyaz et

50

50

0

PÝÞMÝÞ ET ÜRÜNLERÝ ÝÇÝN MAP GAZ ORANLARI
Dana

75

15

10

Þarküteri

30

70

0

Tablo 1: MAP Gaz Oranlarý
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termoform ürünler için kullanýlmýþtýr.
(Kaynak: Eval Europe n.v)

Günümüzde PA-6, PVDC ve PETin de
aralarýnda yer aldýðý bir çok polimer MAP
uygulamalarýna yönelik ambalajlarda
kullanýlmaktadýr.

Applied Market Informations tarafýndan

yatýrýmla ülkemizde ilk defa çok katmanlý
bariyer folyo üretimine baþlamýþtýr. EVOHun
neme karþý hassas bir malzeme olmasý
nedeniyle bu tip folyolar ko-ekstrüzyon
yöntemiyle üretilmekte ve EVOH ara
katmanda kullanýlmaktadýr.

OKSÝJEN GEÇÝRGENLÝK
23C, %0RH (cm³/m²/gün)

NEM GEÇÝRGENLÝK
38C, %90RH (gr/m²/gün)

Kaplanabilir PVDC

10-85

8-25

Ekstrude edilebilir PVDC

60-230

15-80

PCTFE

4400

15

BOPP

44000

160

CPP

81000

260

HDPE

53000

145

LDPE

178000

560

PET

1600

800

7 KATMANLI BÝR BARÝYER FOLYONUN
ÞEMATÝK YAPISI

Rijit PVC

3100

880

Þekil 2: PP/EVOH/PE yapýsýnýn þematik olarak gösterimi

BAREX

300

1600

PA 6-6

2000

1500

EVOH

4-60

1300-3400

CAST MXD6

250

2000

O-MXDX

52

1100

PA6

2000

4300

SELOFAN

4400

137000

2,5

750000

POLÝMERLER (Kalýnlýk:1 mik.)

PVOH

PE
PE
Tie Layer
EVOH
Tie Layer
PP Homo
PP Homo

Bugün Farmamak, sahip olduðu teknoloji
ile PP/EVOH/PP, PP/EVOH/PE, PS/EVOH/PE,
PS/EVOH/PP yapýlarýndaki folyolarý üreterek
et, tavuk, zeytin, þarküteri ve süt ürünler,
unlu mamuller gibi gýda sektörlerinin ihtiyacý
olan termoform kaplarý saðlamaktadýr.
Yapýda kullanýlan EVOHin kalýnlýðýna ve
cinsine (etilen/alkol oranýna) göre folyonun
bariyer özelliði istenilen düzeye
indirilebilmektedir.

Tablo2: Çeþitli polimerlerin nem ve oksijen geçirgenlikleri

Yukarýdaki tablodan da görüleceði gibi
oksijen bariyeri yönünden bu polimerler
arasýnda EVOH ilk sýralarda yer almaktadýr.
Öte yandan EVOH, oksijenin yaný sýra, koku,
aroma, vitaminler ve organik solventler
için de önemli bir bariyer teþkil eder. Bu
üstün bariyer özellikleri nedeniyle,
Avrupada 1985 yýlýnda sadece 500 ton
olan EVOH tüketimi, ertesi yýl 1000 tona
çýkmýþ ve 2007de ise 31.000 tona
ulaþmýþtýr, bunun 3.400 tonluk kýsmý da

yapýlan bir diðer araþtýrmaya göre ise 2007
yýlýnda Avrupada 65.000 ton EVOH esaslý
ambalaj malzemesi kullanýlmýþ olup bu
rakamýn %4,2 ortalama artýþ hýzýyla 2012
yýlýnda 80.000 tona ulaþmasý beklenmektedir (ayný dönemde BOPP film pazarý için
%1,9luk, BOPA için %3,1 lik, PA içinse
%1,8lik bir artýþ öngörülmektedir).
Yýldýz Ambalaj Grubu(*) þirketlerinden
Farmamak, 2008 yýlý sonlarýnda yaptýðý

Þekil 1: EVOHin bariyer özellikleri ve çok katlý yapýda kullanýmý
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Þekil 3: Farmamakýn ürettiði 500 mikron kalýnlýktaki
PE/EVOH/PS yapýsýnýn kesiti 1: MAP Gaz Oranlarý

Top. Kal.
(Mikron)

EVOH Kal.
(Mikron)

O2 geçirimi
38C, %90RH
(cm³/m²/gün)

500

4.0

0.60

800

15.0

0.10

Þekil 3: Farmamakýn ürettiði 500 mikron
kalýnlýktaki PE/EVOH/PS yapýsýnýn kesiti
Öteyandan Farmamak bir süre önce EVOH
bazlý bariyer folyolarý köpüklü formda da
üreterek özellikle et ve tavuk sektörlerinin
hizmetine sunmuþtur. Bu ürünlerde
yoðunluk yapýya baðlý olarak 1,0-0,9 gr/cm3
aralýðýndan 0,75 gr/cm3 civarýna çekilerek
ortalama %25 civarýnda bir aðýrlýk avantajý
saðlanmýþtýr.

Farmamakýn bu yatýrýmýyla
ürettiði ürünler;
1-Bariyer özellikteki ince filmlerin PP ve
PVC ile laminasyonuna alternatif olacak,
böylece laminasyon prosesini ortadan
kaldýrýlacaktýr.
2-Koekstrude yapý ile termoform ürünlerde
daha homojen bir yapý ve bariyer özellik
saðlanacaktýr.
3-Üretimlerde kendi geri kazanýlmýþ
malzemelerinin kullanýlmasýyla doða
korunmuþ olacaktýr.
4-Laminasyonlu ve kompleks yapýlardan
uzaklaþýlmasýyla daha etkili bir geri
dönüþüm saðlanacaktýr.
5-Þeffaf ürünlerin yaný sýra, tek veya iki
tarafý renkli ambalajlar üretilebilecektir
(bazý puding ambalajlarýnda olduðu gibi).

6- Köpüklü yapýlarla düþük yoðunluklu ve
bariyer özellikteki ambalajlar tüketiciye
sunulacak böylece doðaya karýþan ambalaj
miktarý bariyer özelliklerden ödün vermeden
düþürülmüþ olacaktýr.
7-Ýthal ürünler ikame edilecek, kullanýcýlar
yerel bir kaynaktan daha hýzlý tedarik ve
teknik destek imkânlarýna kavuþacaklardýr.
Farmamak, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim
Sistemi, DIN EN ISO 14001:2004 Çevre
Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 Ýþ ve
Ýþçi Güvenliði Yönetim Sistemi, ISO
22000:2005 Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi
ve BRC Belgelerine sahiptir ve ürünlerinin
kalitesi uluslararasý laboratuarlarca
onaylanmýþtýr.
Oktay Aral
Yýldýz Holding Ambalaj Grubu
Ar-Ge Müdürü

Þirketler Hakkýnda:
Yýldýz Holding Ambalaj Grubu, Farmamakýn
yaný sýra Polinas, Rotopaþ, Polmak, Duran
Doðan ve BEP Halogram þirketlerini de
bünyesinde bulundurmaktadýr. Farmamak,
grubun levha (PP, PS, PET, PVC) ve termoform
ürünler üreten þirketidir, 35.000 ton/yýl
üretim kapasitesine sahiptir.
Eval Europe N.V, merkezi Japonyada bulunan
Kuraray Grup þirketlerinden Evalin Avrupa
birimidir. Eval 70.000 ton kapasite ile
dünyanýn en büyük EVOH üreticisidir ve
bariyer folyo üretimi konusunda
Farmamakýn çözüm ortaðýdýr.
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Meyve ve Sebzelerde Denge Modifiye Atmosferde
Ambalajlama

Günümüzde, gýda endüstrisi özellikle genç
tüketicilere fazlasýyla odaklandý. Bu durum
ambalajýn kolay açýlabilir olmasý gerekliliðini
ve etiket üzerinde taþýdýðý bilgilerin önemini
bir kez daha ortaya koyuyor. Ancak, yaþlý
tüketicilerin giderek artmasý da endüstriyi,
ambalaj tasarýmý konusunu tekrar düþünmeye
zorluyor.
Ambalaj; meyve ve sebzelerde hasat sonrasý
gerçekleþen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
deðiþiklikleri erteleyen, böylece daðýtým ve
pazarlama sýrasýnda kalite ve kabul edilebilirlik
kaybýný azaltan ana teknolojilerden birisidir.
Her ne kadar soðutma ile birlikte ambalajlama
teknolojisi taze ürünün bozulmasýný geciktirse
de, her zaman pazarlama dönemi içinde
kaliteliyi ayný düzeyde tutmak için yeterli
deðildir.
Taze meyve ve sebzelerin kalite deðerlerini
uzun süre koruyabilmeleri normal koþullarda
oldukça zordur. Bunun için taze meyve ve
sebze gibi solunum yapan ürünleri modifiye
atmosferde ambalajlama (MAP) yaparak
doðala yakýn üstün kalite deðerlerini uzun
süre korumasý mümkündür. Raf ömrünün
daha uzun süre artýrýlmasý, gýdalarýn bulunduðu
ortamýn (atmosferin) modifiye edilmesi ile
saðlanabilir. Bu modifikasyon, solunum için
gerekli olan oksijen oranýnýn azaltýlmasý, CO2
ve nem seviyesinin ayarlanmasý ile ürünün
özelliklerine uygun ambalaj materyali seçimiyle
mümkündür.
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Modifiye atmosferde ambalajlama tekniði son
yýllarda baþta meyve-sebze ve et ürünleri
olmak üzere pek çok farklý gýda maddesinde
yaygýn olarak kullanýlan, gýdalarýn raf ömrünü
arttýran ve ürün imajýný geliþtiren önemli bir
gýda muhafaza yöntemidir. Modifiye atmosfer
uygulamasýnýn temeli, ambalaj ortamýndaki
havanýn, karbondioksit, azot, oksijen gibi
gazlar ya da bunlarýn karýþýmý ile deðiþtirilmesi
prensibine dayanýr.
Meyve ve sebzelerde hasattan sonra da
fizyolojik kalite kayýplarý ve bozulmalar
meydana gelmektedir. Meyve ve sebzeler
hasattan sonra solunum yaparak etilen üretir,
olgunlaþmaya devam eder, nem kaybý ve
mikrobiyal geliþmeler meydana gelir.
Solunumda alýnan oksijen hücrenin yapýsýnda
bulunan niþasta, þeker ve organik asit gibi
kompleks bileþiklerin yavaþ bir hýzla
oksidasyonu için kullanýlýrken; çevreye
karbondioksit, su, etilen gibi bazý uçucu
metabolizma ürünleri ile bir miktar ýsý býrakýrlar.
Meyve ve sebzelerde solunumun devam etmesi
sonucunda ortama verilen etilen, CO2 gibi
ürünler kontrol altýna alýnmadýðý takdirde bir
süre sonra üründe su ve renk kayýplarý
oluþmakta ve ürünün raf ömrü kýsalmaktadýr.
MAP depolama ile taze meyve ve sebzenin
solunum hýzý yavaþlamakta, meyvelerin
olgunlaþmasý gecikmekte, depolama ömrü
uzamakta, klorofilin parçalanmasý önlenmekte,
etilen üretim hýzý da azalmaktadýr. Modifiye
atmosfer ambalajlamada, ambalajýn içerisinden

oksijenin elimine edilmesi ve farklý
konsantrasyonlar da CO2 ve N2 ile
doldurulmasý, bununla birlikte uygun depolama
þartlarýyla aerobik mikroorganizmalarýn,
proteolitik bakterilerin, maya ve küflerin
geliþimi inhibe edilmektedir.
Kýsaca modifiye atmosferde ambalajlama
(MAP), ambalajýn içerisindeki oksijenin
uzaklaþtýrýlmasý ve farklý konsantrasyonlarda
gaz (CO2 ve N2) ile doldurulmasýyla ürünün
raf ömrünün uzatýlmasý için uygun atmosfer
koþullarýnýn oluþturulmasýdýr. Bunun için ortam
atmosferinin modifikasyonu pasif (meyve
ve sebzeler için uygulanan) ve aktif (tüm
gýdalara uygulanabilen) modifikasyon olmak
üzere iki ana yolla geçekleþtirilmektedir.
Aktif modifikasyonda, pasif modifikasyonda
olduðu gibi ambalaj içindeki gaz
kompozisyonunun denge gaz bileþiminin
oluþumu kendinden deðil, direk istenilen gaz
kombinasyonu verilerek (enjekte edilmesiyle)
saðlanmaktadýr.

Þekil 1
Ambalajlanmýþ meyve ve sebzede solunum olayý.

Pasif yöntemde, Denge Modifiye Atmosferde
Ambalajlama (EMAP); gýda uygun bir ambalaj
materyali ile ambalajlandýktan sonra ambalaj
içerisinde atmosferdeki gazlar gýdanýn
solunumu sonucu kendiliðinden dengeye
ulaþmasýdýr. Denge Modifiye Atmosferde
Ambalajlama (EMAP) taze ve minimal iþlenmiþ
ürünlerin raf ömürlerinin artýrýlmasýnda ideal
ve etkili bir yöntemdir. EMAP üreticilere
kimyasal madde kullanmadan raf ömrünün
artýrýlmasýna izin verdiðinden organik ürünler
için de ideal bir çözümdür.
Solunum yapan yaþayan taze meyve ve
sebzelerin Denge Modifiye Atmosferde
Ambalajlama ile ambalajlanmasý et, balýk,
tavuk ve fýrýn ürünleri için dizayn edilen MAP
tan farklýdýr. Geleneksel gaz püskürtülen,
bariyer filmlerin kullanýldýðý MAP ambalaj
sistemleri taze meyve ve sebzeler için uygun
deðildir. EMAP için yüksek berraklýk, iyi yapýþma
ve anti-fog özelliðine sahip olan seçici gaz
geçiþine izin veren filmler kullanýlmaktadýr.

benzetecektir ve solunum azalmayacaktýr.
EMAP ürünlerin kulaným þartlarý, etilen
hassasiyeti ve solunum oranlarýna (fiziksel
ve biyolojik karakterlerine baðlý) göre dizayn
edilmek zorundadýr.

Þekil 2. Aerobik Solunum.

Þekil 3. Anaerobik Solunum.

Normal aerobik þartlar altýnda Krebs
dönüþümü izleyerek aþaðýdaki reaksiyonda
görüleceði gibi depolanmýþ glikozu enerjiye
dönüþtürür.

kurulmalýdýr. Denge modifiye atmosferdeki
(EMAP) en önemli nokta oksijen veya
karbondioksitin ürüne zarar vermeden arzu
edilen denge atmosfer bileþiminin
saðlanmasýdýr. EMAP modifikasyon
uygulamasýnda kullanýlacak plastik materyaller,
ürünün solunumu için yeterli oksijeni içeriye
geçirirken, oluþan karbondioksiti ortamda
belirli bir seviyenin üzerine çýkmasýný önleyecek
þekilde dýþarý býrakabilmektedirler. Ayrýca
ürünün su kaybýnýn engellenmesi için, su
buharý geçirgenliði de sýnýrlý olmalýdýr. Buna
göre ambalajlanmýþ üründe solunum giderek
yavaþlar ve solunum hýzýyla gaz bileþimi
arasýnda bir denge oluþur. Bu gaz karýþýmý
depo içinde bulunan ve solunum yapan meyve
ve sebzelerin metabolik aktivitelerinin düzgün
doðrusal olarak devam etmelerini
saðlamaktadýr. EMAP ile ortamda bulunan
O2nin konsantrasyonunun %21den % 13e ve CO2nin ise % 0,03ten %10 deðerlerine
kadar gelmesi saðlanýr.

C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O + Enerji

Denge Modifiye Atmosferde (EMAP) Nasýl Çalýþýr?
Ambalaj içerisinde yaþayan bitkisel ürünler,
solunum yapmasýndan (O2 alýnmasý ve CO2
çýkmasý) dolayý ambalaj içindeki atmosferi
modifiye edecektir. EMAPta O2 ve CO2
konsantrasyonu dengeye ulaþacaktýr ve
ambalaj materyali boyunca gaz geçirgenlik
deðerleri ürün solunum oranýna eþit olacaktýr.
Ambalajdaki O2 ve CO2 miktarlarýnýn düzgün
manipüle edilmesiyle EMAPta solunumun,
olgunlaþmanýn ve etilen oluþumunun
yavaþlatýlmasý, ürünlerin daha uzun yaþamasýný
saðlayacaktýr. Bu da enzimatik esmerleþmeyi
yavaþlatacak, tekstürel yumuþamayý azaltacak,
vitamin miktarýný koruyacak ve ambalajlanmýþ
ürünlerin genel tazeliðinin korunmasýný
saðlayacaktýr.
Film gaz geçirgenliði (O2 ve CO2), EMAP
oluþmasýnda ana belirleyici unsurlardan
birisidir. Gaz geçirgenliði düþük olan filmlerde
ambalaj içinde CO2 istenilenden fazla birikir.
Bunun sonucu olarakta, düþük geçirgenliðe
sahip ambalajda, anaerobik þartlar oluþarak
lezzet bozukluðuna yol açacaktýr. Oldukça
yüksek geçirgenlik deðerine sahip ambalaj
sisteminde, ambalaj içi dýþ ortama

Bir glikoz molekülü 36 mol ATP üretir [32kJ
enerjiye sahip (1152kJ total)].
Þekil 5. Farklý MAP Etkisi ve film geçirgenliði
a) bariyer çok düþük, b) çok yüksek ve c) optimum film.

Þekil 4. MAP Etkisi

Ambalajda kullanýlan filmin gaz geçirgenlik
deðerleri ürünün solunum oranýna göre
ayarlanabilirse, ürünün kendisi için istenilen
gaz kompozisyonu kendiliðinden oluþacaktýr.
Bu denge atmosferi ürün solunum ve filmin
geçirgenlik deðeri arasýndaki etkileþimle
ayarlanýr.
EMAP asýl olarak, atmosferin bileþimi, bileþimin
deðiþim hýzý, ürünün solunum hýzý ve kullanýlan
ambalaj materyalinin gaz geçirgenlik
özelliklerine baðlýdýr. Ambalaj materyali, ürün
tarafýndan tüketilen oksijen ile materyalden
geçen oksijen arasýnda dengeyi saðlayacak
þekilde seçilmelidir. Bu denge, ürün tarafýndan
üretilen karbondioksit ile ambalajdan dýþ
ortama geçen karbondioksit içinde

Þekil.5de deðiþik ambalaj filmleri kullanýldýðý
domateslerin film geçirgenlikleri
kýyaslandýðýnda (a) kullanýlan filmin gaz
geçirgenliklerinin çok düþük olduðu ve ambalaj
içinde anerobik koþullarýn oluþtuðu
gözlenmiþtir. Film bariyer özelliðinden dolayý,
az geçirgen olan bir film kullanýmý ile ambalaj
içindeki O2 miktarý tamamýyla tükenecek ve
bunun sonucu olarak anaerobik solunum
baþlayarak ürün kalitesi bozulacaktýr. Ayrýca
domatesin üretmiþ olduðu CO2 miktarý ambalaj
dýþýna çýkmayarak aþýrý CO2 birikimi oluþturarak
þiþmeye (bombaj) yol açacaktýr (yüksek CO2
zararlanmasýna da uðrayacaktýr). (b) Kullanýlan
film çok geçirgen olduðu ve paket içinde arzu
edilen denge gaz seviyesinin oluþturulmasý
bakýmýndan pek faydalý olmadýðý; ambalaj
içindeki gaz bileþiminin normal hava
kompozisyonundan farký olmadýðý
görülmektedir. (c) Ýstenilen gaz geçirgenliðe
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sahip bir film kullanýldýðý ve böylece ambalaj
içinde arzu edilen denge gaz seviyesinin
oluþturulduðu görülmektedir. Böylece en
uygun film geçirgenlik deðerinin seçilmesinin
önemi gözlenmiþ olmaktadýr. Ambalaj da
kullanýlacak olan plastiklerin uygun bir
geçirgenliðe sahip olmalarý gerekmektedir.

GEREKENLER:
 Ürün ve modifiye atmosfer arasýndaki
etkileþimin incelenmesi.
 Ambalaj ve ambalaj malzemesinin
özelliklerinin optimize edilmesi gerekmektedir.
 Ambalaj performansýnýn test edilmesi ve
üretin zinciri boyunca optimize edilmelidir.
1 Ürün ve modifiye atmosfer arasýndaki
etkileþimin
Ürünler çeþitli gaz karýþýmlarýyla gerçekçi
koþullar altýnda ambalajlanarak depolanmalýdýr.
En iyi MAP koþulunu belirlemek için ürünlerin
duyusal ve mikrobiyolojik deðerlendirmeleri
yapýlmalýdýr. Meyve ve sebzeler gibi metabolik
faaliyetlerini sürdüren ürünlerin solunum
oranlarý ve bununda modifiye atmosferle
arasýndaki etkileþimin belirlenmesi ve
düzenlenmesi gerekmektedir.
2 Ambalaj ve ambalaj malzemesinin performansý
Ambalaj malzemeleri ve ambalaj tasarýmlarýnýn
bariyer özellikleri baþarýlý bir EMAP için
önemlidir. Çeþitli ambalaj malzemelerinin O2,
CO2, N2 ve su buharý geçirgenliði çevresel
koþullara baðlý olarak (sýcaklýk ve nispi nem)
geniþ bir aralýkta deðiþebilir (Polimer filmler,
mikroperfore filmler ve kaðýtlar).

boyunca daha taze, uygun ve sýklýkla daha
az iþ gücü ihtiyaç duyacak ürün saðlanmasýna
imkan doðuracaktýr. EMAP katký ya da koruyucu
gibi herhangi bir kimyasal uygulama olmaksýzýn
kullanýldýðýndan gýdayý yüksek kalitede koruma
imkaný saðlar ve ayrýca insan ve çevre saðlýðý
açýsýndan organik tarýma açýsýndan da önem
kazanmaktadýr. EMAP kullanýldýðý en yaygýn
gýdalar taze ve minimal iþlenmiþ meyve ve
sebzelerdir (dilimlenmiþ meyve sebzeler dahil).
EMAP taþýma, kýsa süreli depolama ve
tüketiciye sunulana kadar meyvelerin
muhafazasý için tercih edilmelidir.
EMAP özellikle taze meyve sebzelerin uygun
ambalaj malzemesi seçimi ile doðala yakýn
üstün kaliteleri muhafaza edilebilir.
Depolanacak olan meyve sebzenin ambalaj
içinde oluþacak olan gaz miktarlarý ayarlanabilir
ve nem miktarý da arzu edilen düzeyde
tutulduðu sürece ürünlerin raf ömürleri ciddi
oranda artýþ gösterecektir.
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Þekil 6. Film geçirgenliði
a) çok yüksek, b) çok düþük, c) optimum film geçirgenliði.

Meyve ve Sebzeler Denge Modifiye Atmosfer
Ambalajlamayla;
 Azaltýlmýþ O2/artýrýlmýþ CO2,
 Azaltýlmýþ solunum oraný,
 Olgunlaþmanýn gecikmesi,
 Etilen üretiminin azaltýlmasý,
 Tekstürel yumuþamanýn geciktirilmesi,
 Olgunlaþma ile ilgili kompozisyonel
deðiþimin yavaþlatýlmasý,
 Klorofil parçalanmasý ve enzimatik
esmerleþmenin azaltýlmasý,
 Rengin muhafazasý,
 Vitaminlerin korunmasý saðlanýr.
EMAP DENGEDE KALMASI ÝÇÝN BELÝRLENMESÝ
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3 Gerçekçi koþullar altýnda ambalajlamanýn
performansý
Ürün ve ambalaj materyallerinin özelliklerinin
bilinmesi en uygun ambalaj çözümünü bulmak
için gereklidir. En uygun EMAP için ambalaj
malzemesi ve ürün özellikleriyle simülasyon
programlarý hali hazýrda baþarýyla
kullanýlmaktadýr. Ambalajlamanýn performansý
ambalajlama denemeleriyle belirlenir.
Denemeler daðýtým zinciri için tipik çevre
koþullarý altýnda (Sýcaklýk, nispi nem, ýþýkta
ve mekanik titreþimler) gerçekleþtirilir.
Sonuç
Denge modifiye atmosferde ambalajlama
(EMAP) teknolojisi taze meyve ve sebzelerin
raf ömürlerinin artýrýlmasýnda uygulanan gýda
koruma tamamlayýcýsý olarak ambalaj sistemi
olmuþ ve olmaya devam edecektir. Etki
mekanizmasýnýn anlaþýlmasý, güvenliðinin
maksimize edilmesi ve etkin kullanýmýna
yardýmcý olacaktýr. EMAP üretici ve daðýtým
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