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Minimal işlem görmüş meyve ve sebzeler gelişmiş ülkelerde çok yaygındır ve güvenliği ve 
tazeliğinden dolayı gelişmekte olan ülkelerde popülaritesi artmaktadır. Minimal işlem 
sonucunda mikroorganizmalar kabuktan iç kısma geçtiği için renkte, tatta ve görünüşte 
istenmeyen değişimler gözlenebilir. Isıl işlem gıdalarda tekstürel özelliklerde, tat-koku 
bileşenlerinde ve vitaminlerde istenmeyen etkilere yol açarken ışınlama ısıl olmayan bir 
teknolojidir. Işınlama patojenlerin elimine edilmesindeki etkinliğinin yanında bozulma 
etmeni mikroorganizmaların sayısının azaltılmasında, etilen üretiminin engellenmesinde ve 
olgunlaşmanın geciktirilerek raf ömrünün uzatılmasında etkindir. 
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IRRADIATION TREATMENT OF MINIMALLY PROCESSED 
FRUITS AND VEGETABLES FOR ENHANCING QUALITY 

Minimally processed fruits and vegetables are very common in developed countries and 
are gaining popularity in developing countries due to their convenience and freshness. 
Minimal processing may result in undesirable changes in colour, taste and appearance due 
to the transfer of microbes from skin to the flesh. Unlike thermal processing, which has 
deteriorating effects on vitamins, flavoring compounds, and textural properties of foods, 
irradiation is a cold process. Besides its effectiveness in eliminating food-borne pathogens, 
ionizing radiation also reduces spoilage microorganisms, inhibits ethylene production, and 
retards the ripening process, resulting in extended shelf-life 
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1. GİRİŞ 

Taze meyve ve sebzeler insan beslenmesinin önemli bileşenlerindendir. Vitamin ve 
mineraller açısından zengin olduğundan diyetin kalitesini yükseltmekte ve besleyici 
değerini arttırmaktadır. Son zamanlarda minimal işlem görmüş meyve ve sebzelere olan 
talep dünya çapında artış göstermiştir. Tüketime hazır ürün eldesi ve tüketici tarafından 
istenilen tazeliği koruması için minimum düzeyde işleme tabi tutulur. Ürünler seleksiyon, 
yıkama, soyma ve/veya doğrama, sanitasyon gibi bir veya daha fazla basamağa maruz 
bırakılır. 

2. GELİŞME 

2.1. Minimal İşlem Görmüş Meyve ve Sebzeler 

Taze ve minimal işlem görmüş meyve ve sebzeler çoğunlukla en sağlıklı ve güvenilir 
gıdalar arasında düşünülmektedir. Taze ve minimal işlem görmüş meyve ve sebzelerin 
kontamine olma nedenleri; 

(1) sterilite veya mikrobiyel stabilite sağlamayan minimal işlem, 

(2) mikrobiyel kolonizasyona olanak veren kesik yüzeylerin veya hasar görmüş bitki 
dokularının varlığı 

(3) raf ömrünü uzatarak mikrobiyel çoğalmaya yol açan yöntemlerdir [1]. 

pH > 4.6 ve su aktivitesi > 0.85 olduğundan minimal işlem görmüş sebzeler mikrobiyel 
patojenlerin gelişimini desteklemektedir. Minimal işlem görmüş meyve ve sebzelerde gıda 
kaynaklı salgınlar mevcuttur ve gelişmiş sanitasyon uygulamaları gerekmektedir [1]. 

Minimal işlem görmüş meyve ve sebzelerde mikrobiyel bozulmayı engellemek ve raf 
ömrünü uzatmak için antioksidan uygulaması, modifiye atmosferde paketleme, dondurarak 
depolama, klorlu suyla veya ozonla yıkama ve ışınlama gibi çeşitli muhafaza yöntemleri 
uygulanmaktadır [2]. 

2.2. Işınlama 

Işınlama patojen ve/veya bozulma etmeni mikroorganizmaların azaltılması ve/veya inhibe 
edilmesinde etkili olan bir ısıl olmayan gıda işleme tekniğidir. 

Gıda ışınlama, önceden paketlenmiş ya da kitle halinde gıda yığınlarının gama ışınları, 
X ışınları veya elektronlar gibi iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz bırakılma işlemidir. 
Işınlanmış Gıdaların Kodeks Genel Standartlarına göre, gıda teknolojisinde kullanılacak 
iyonlaştırıcı radyasyon; 

- yüksek enerjili fotonlar (60Co veya 137Cs radyoaktif izotopların gama ışınları) 

- X ışınlan (5 MeV enerjiye sahip makineler) 

- 10 MeV enerjiye kadar hızlandırılmış elektronlardır (elektron demeti tarafından üretilen 
beta ışınlan) [3], 
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Bu ışınlama kaynaklan, gıdada radyoaktiviteyi indüklemez. Gıda ışınlama için uygulanan 
iyonlaştırıcı radyasyonun enerjisi, gıdada çekirdekleri parçalayacak kadar yüksek değildir. 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından ışınlamanın meyve ve sebzelerde uygulanması 
kabul edilmiştir [4], Önerilen 1.0 kGy doz gelişmeyi ve olgunlaşmayı önlemek için 
kullanılır. Çeşitli araştırmacılar tarafından ışınlamanın meyve ve sebzelerde gıda bozulma 
etmeni mikroorganizmaların sayısının azaltılmasında ve raf ömrünün uzatılmasında etkili 
olduğu gösterilmiştir. Işınlamanın etkinliği sadece yüzey ile sınırlı değildir; ürüne penetre 
edebilir. Yüzeyde ve iç kısımda bulunan doğal yanklarda, ceplerde, çatlaklarda ve 
buruşukluklarda bulunan mikroorganizmalar ışınlama ile elimine edilebilir [5]. Ancak, 
ışınlama meyve ve sebze dokularında tekstür veya renk değişimine yol açabilir. 

Işınlamanın antimikrobiyel etkinliği ürüne, meyve veya sebzenin durumuna, paketleme 
atmosferine ve diğer ürüne spesifik faktörlere bağlıdır. Diğer endüstriyel gıda işleme 
yöntemlerinde olduğu gibi süre, sıcaklık, işleme ve ışınlama protokolleri ürüne 
uygulanmadan önce işlem validasyonuna tabi tutulmalıdır. Örneğin, yapraklı yeşilliklerde 
E. coli 0157:H7 eliminasyonu için geliştirilen ışınlama protokolleri domatesden 
Salmonella eliminasyonu için uygulandığında istenilen gıda güvenliği ve kalitesi 
sağlanamayabilir [6]. 

2.3. Işınlamanın Kalite Üzerine Etkisi 

Düşük dozlarda (<1 kGy) taze kesilmiş sebzeler görünüş, koku, renk ve tekstürde küçük 
değişim gösterir ancak bazılannda sertlik kaybı gözlenir. Işınlamaya gösterilen cevap 
ürüne spesifiktir. Dört farklı salata örneğinde (Boston, aysberg, yeşil yaprak ve kırmız 
yaprak) Listeria ve Salmonella inaktivasyonu için gama ışınlamanın etkinliği Niemira 
(2003) tarafından çalışılmıştır [7]. Etki eden faktörün yaprak yüzeyinin yapısı olduğu tespit 
edilmiştir Işınlama patojen sayılannın azaltılmasında etkili olmasına rağmen salata tipleri 
arasındaki ufak farklar yüzeydeki bakterilerin duyarlılığını etkilemektedir. 

Chaudry et al. (2004) tarafından kontrol veya ışınlanmış minimal işlem görmüş havuçlarda 
ışınlama sonrasında ve 5 °C'de iki hafta depolama esnasında koliform veya E. colVyt 
rastlanmamıştır [8]. 2 kGy doz uygulaması maya, küf ve bakteri sayımlannı tamamen 
kontrol altına almıştır. Işınlanan örnekler duyusal olarak da kabul edilmiştir. 

Domateslerin mikrobiyel raf ömrü ışınlama ile arttırılmıştır [9]. 0.5 kGy ve daha yüksek 
dozlarda küp küp doğranmış domateste yumuşama gözlenmiştir, ancak panelistler kontrol 
ve 0.5 kGy' de ışınlanmış örneklerdeki farkı tespit edememiştir. Küp küp doğranmış Roma 
domatesleri 0.5 kGy' de ışınlandığında sertliğinde belirgin bir kayıp gözlenmeden 
mikrobiyel gelişme engellenmektedir. Daha yüksek dozlarda duyusal özellikler 
etkileneceğinden tüketici kabulü azalacaktır. 

Işınlama taze üründe bulunan mikrobiyel patojenlere karşı son derece etkilidir ve diğer 
yöntemlerle kombine uygulandığında raf ömründe artış sağlanmaktadır. Hassas bitki 
dokusunda tahrip edici olabilecek tek uygulama ile kıyaslandığında kimyasal sanitasyon, 
modifıye atmosferde paketleme ve buzdolabında saklama gibi uygulamalar. ile ışınlama 
kombine uygulandığında mikrobiyel yükte daha fazla etki gözlenebilir. 

Foley et al. (2002) klorlama ve 0.55 kGy'de ışınlamanın E. coli 0157:H7 düzeyinde 5.4 log 
azalmaya neden olduğunu tespit etmiştir [10]. Klorlama E. coli 0157:H7 sayımlannda 1-2 
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log azalmaya neden olmuştur. 0.55 kGy toplam bakteri, maya ve küf sayımlarında da 
azalmaya neden olmuştur. Düşük doz uygulaması E. coli sayımlarında 5 log birimi azalma 
sağlarken duyusal özellikleri etkilememiştir. Işınlamanın taze kesilmiş aysberg salatasında 
mikrobiyel güvenliği sağladığı ve raf ömrünü arttırdığı gösterilmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar ışınlamanın taze meyve ve sebzelerde 
uygulanabileceğini göstermiştir, ancak bazı kısıtlamalar mevcuttur. Yumuşama, kararma 
ve besinsel kayıplar gibi kalitede istenmeyen değişimler gözlenebilir. Işınlama sonucu 
tekstürde gözlenen değişimler taze üründe kullanımını kısıtlayan bir faktördür. Taze meyve 
ve sebzelerde iyonlaştırıcı radyasyonun etkisi ürüne, doz düzeyine ve ışınlama işlemine 
bağlıdır. Işınlama sonucunda üründe renk kaybı, yumuşama ve solunum hızında değişimler 
gözlenmekte ve böylece fizyolojik cevaplar oluşmaktadır. Fan et al. (2003) depolamanın 1. 
gününde ışınlanmış doğranmış aysberg salatasının sertliği az olmasına rağmen depolama 
uzadıkça bu farkın kaybolduğunu göstermiştir [11]. 

3. SONUÇ 

Genel olarak ışınlamanın taze ve taze kesilmiş sebzelerin kalitesi üzerine etkisi minimaldir. 
Belirgin değişimlerin gözlendiği dozlarda ışınlama ile modifıye atmosferde paketleme, 
kararmayı önleyici maddeler veya kalsiyuma daldırma gibi diğer teknolojilerin kombine 
uygulaması ile tekstürde, renkte veya kararmadaki etkiler minimize edilebilir . 
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