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DENEYĐN ADI:

BALIN GERÇEK BAL 

OLDUĞU NASIL 

ANLAŞILIR?



DENEYĐN AMACI:

Balın gerçek olup olmadığını
anlamak için kimyasal 
değişimden faydalanılması



BAL NEDĐR?

Bal, arılar tarafından çiçeklerden ve 

meyve tomurcuklarından alınarak 

yutulan nektarın arıların bal midesi 

denilen organlarında invertaz enzimi 

sayesinde kimyasal değişime 

uğramasıyla oluşan ve kovandaki petek 

hücrelerine yerleştirilen çok faydalı bir 

besindir.



Nektar bala çevrilirken arılar 

sağladıkları invertaz enzimi 

sayesinde sakkarozu inversiyona

uğratarak früktoz ve glikoz şeklinde 

basit şekerlere dönüştürür ve 

fermantasyonun meydana gelmesini 

önleyecek miktarda suyunu 

uçururlar. 



Balın rengi, şeker dengesi ve 

tadındaki farklılık tamamen 

toplanan nektarlardan 

kaynaklanmaktadır. Balın 

kokusunu, çiçeklerdeki aromalı

volatin yağı verir ki bu aynı

zamanda çiçeklerin kokularını

sağlayan yağdır.



Bal üretimi çok büyük bir çaba gerektirir. 

Örneğin ½ kg ham nektarı toplamak için 

900 bin arının bir gün boyunca çalışması

gerekir. Toplanan bu nektarın ise ancak 

bir kısmı bala çevrilebilir. Çiçeklerdeki 

nektardan elde edilen balın miktarı

tamamen getirilen nektarın şeker 

konsantresine bağlıdır.



Bal sıradışı bir etkiye maruz 

kalmadıkça asla bozulmaz. 

Zaman faktöründen 

etkilenmez. 



BALIN ĐÇERĐĞĐ

Balın ilk akla gelen özelliği tatlı olmasıdır. Bunun 

sebebi balın içindeki üç şekerdir. Üzüm şekeri (% 

34), sakkaroz (%2) ve levuloZ (meyve şekeri % 40) 

bundan başka balın % 17 ‘si su geri kalan % 7'lik 

bölümü ise demir, sodyum, sülfür, magnezyum, 

fosfor, polen, manganez, alüminyum, gümüş, 

albumin, dekstril, azot, protein ve asitlerden 

oluşur. Balın kalitesini ise bu % 7'lik karışım 

belirler.



Balı bildiğimiz şekerden ayıran çok 

önemli bir fark vardır. Şeker ancak 

sindirim sisteminde değişime 

uğradıktan sonra kana karışırken bal 

sindirime gerek olmadan çok süratli 

bir şekilde kana karışır. Dolayısıyla 

bal insan vücudunun en yüksek 

derecede ve en hızlı biçimde 

faydalanacağı şekilde tasarlanmış bir 

gıdadır.



BALIN 
FAYDALARI

•Bir yemek kaşığı bal, 64 cal enerji sağlayarak 

kaslar için yakıt görevi yapmaktadır. 

•Bitkilerin nektarlarından elde edildiği için, onların 

şifa veren pek çok özelliğini taşımaktadır. 

• Balın antimikrobiyal ve antifungal etkisi 

sayesinde yaraları dezenfekte ettiği, bakteri ve 

mantar gelişimini önlediği, çeşitli çalışmalar ile 

gösterilmiştir.



• Balın bağışıklık sistemini 

kuvvetlendirdiği, yara ve 

iltihapların iyileşmesinde olumlu 

etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

• Balın antioksidan aktivitesi 

gösteren maddeler içerdiği de 

bilinmektedir. 



• Yapılan araştırmalarda balın, 

mide-bağırsak sistemi üzerinde 

düzenleyici etki gösterdiği 

belirtilmiştir. 

• Cilt üzerindeki olumlu 

etkilerinden dolayı pek çok 

kozmetik ürünün içeriğinde de 

bulunmaktadır.



Günümüzde balla ilgili problemlerin 

başında, tüketiciyi aldatmaya yönelik 

uygulamalar (arının şeker şurubu ile 

beslenmesi, bala çeşitli şeker 

şuruplarının doğrudan ilave edilmesi) 

gelmektedir. 

SAHTE BAL



Sonuçta gerçek bal, arının doğadan 

tamamen kendi çabalarıyla en saf 

halde toplayıp kendi enzimleriyle 

midesinde üretmiş olduğu bir gıda 

maddesidir. Oysa sahte bal, arı

kovanının içine yerleştirilen glikoz-

şeker şerbetini arının emmesi ve bunu 

bala çevirmesinden ibarettir. 



GERÇEK BAL NASIL 
ANLAŞILIR?

1. Gerçek balın çok özel , esans gibi 

hafif bir kokusu vardır. 

2. Gerçek bal , glikozlu bala göre 

daha koyu kıvamdadır. 

3. Gerçek bal çok çok tatlı değildir , 

koyu kıvamlı şerbet gibi değil 

kendine özgü bir tadı vardır. 



4.Gerçek bal ağza alındığında bir kaç

tür rayiha tadı alınır. Oysa glikozlu 

ballarda düz tek bir tat olur.

5. Gerçek balın dış görünümü ceviz 

kabuğu veya buna benzer grinin 

tonlarında olur. Glikoz katkılı ballar 

ise daha açık tonda beyaz renkte olur.



6. Gerçek bal , açık mor , sarı , hafif kırmızı

veya buzlu cam renklerinde veya bu 

renklerin değişik tonlarında olabilir. 

Glikozlu ballar ise açık cam renginde ve 

daha şeffaf olur.

7. Aynı ölçek iki kaba tam süzülmüş gerçek 

bal ve glikozlu bal koyup ağırlıklarını

karşılaştırdığınızda , gerçek bal çok daha 

ağır gelir.



8. Düzenli bir şekilde tüketildiğinde gerçek 

bal şeker hastalarında , şeker değerini 

sadece bir kaç puan arttırır. Ancak aynı

miktarda tüketilen glikozlu bal şeker 

hasalarını komaya dahi sokabilir.

9. Bir kaşığa bal koyup ateşe tuttuğunuzda 

gerçek bal oldukça akışkan olur , 

dayanıklıdır geç yanar , glikoz balı ise 

çabuk yanar ve kömürleşir.



Basınç, sıcaklık gibi çeşitli etkiler 

sonucu maddelerde gözlemlenen 

değişmelerde o maddenin esas yapısı

değişmiyorsa maddeye etkiyen bu tür 

olaylara “fiziksel olay” denir. 

Fiziksel olay neticesinde maddenin 

fiziksel özelliklerinde ve şeklinde 

meydana gelen değişmelere 

“fiziksel değişme” denir.



Maddenin görünümünü, şeklini 

değiştirdiği gibi iç yapısını da 

değiştiren olaylara “kimyasal 

olay” denir.

Kimyasal olay neticesinde 

maddede gözlenen 

değişmelere “kimyasal 

değişme” denir.



Şekerin yakılması sonucu, siyahlaşarak kömür 

haline gelir. Şekerin yanma sonucu kimyasal 

yapısı değişmiş ve kömür haline gelmiştir.

YANMA OLAYLARI KĐMYASAL DEĞĐŞMEDĐR.



Yanma basit bir kimyasal olaydır. Daha açık bir 

ifadeyle yanma; kimyasal bir oksidasyon olup, 

yüksek sıcaklık derecelerinde meydana gelir.



Tutuşma sıcaklığı oksijen ve yanıcı madde yeterli 

miktarda bir araya gelirse yanma olayı meydana gelir. 

Yanmayı meydana getiren bu üç faktörün 

oluşturduğu üçgene “yangın üçgeni" denir.



Toz şeker

Bal 

Kaşık 

Isıtıcı

DENEY MALZEMELERĐ



Toz şekerin yandığı

zaman nasıl 

kömürleştiğini görmek 

için toz şekeri 

ısıtıyoruz.



Sahte bal elde etmek için 

balın içine toz şeker ilave 

edilip o da toz şeker gibi 

ısıtılır..





En son gerçek balı

ısıtıp ondaki 

değişimler inceleniyor.





Deneyde yola çıkılan yöntemi 

doğrular nitelikte sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak balın gerçek bal 

olup olmadığını anlamak için 

yapılması gereken: en temiz ve 

doğru sonuç veren bir gıda 

kimyası laboratuar analizidir.

SONUÇ



BURCU 
DĐLA 
TURAN




