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DENEYĐN ADI:

Salatalıklar nasıl turşu oldu?



DENEYĐN AMACI:

1) Salatalıklar ilk halinde sert iken neden sonra şekil 

değiştirdi?

2) Tatları neden değişti?

3) Tüm bu değişimlere ne sebep oldu?

4) Salatalıkları sadece suya koysak aynı değişimi 

gözlemleyebilir miydik?

Bu soruların cevaplarının kimya konularıyla ilişki kurularak 

bulunmasını amaçlamaktadır.



KONUNUN KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ

Salatalık turşu haline gelince rengi, 

sertliği,tadı değişir. Bu farklılığa 

neden olan kimyasal değişimdir. 

Bu kimyasal değişimin temelini de 

laktik asit fermantasyonu 

oluşturur.



Kimyasal değişim maddenin farklı maddelere 

ayrışmasına veya farklı maddelerin etkileşerek yeni 

maddeleri oluşturmasına denir.

Bileşik yapma,yanma, çürüme, paslanma gibi olaylar 

kimyasal değişmeye örnek verilebilir. 



Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Kimyasal özellikler, maddenin yeni maddelere 

dönüşmesi sırasında gözlenen özellik olarak 

tanımlanabilir. Örneğin sönmemiş kirecin üzerine su 

döküldüğünde ısı açığa çıkar ve kireç değişime 

uğrar.

Sönmemiş
Kireç

Sönmüş
kireç



Fiziksel özellikler, beş duyu organıyla algılanabilen 

ve kimyasal özelliğe göre daha kolay ölçülebilen 

büyüklüklerdir. Fiziksel özellikleri, maddenin 

kimyasal yapısını değiştirmeksizin gözlenebilen ve 

ölçülebilen özellikler olarak tanımlayabiliriz.

Madde Fiziksel hal Yoğunluk
(g/mL)

Erime noktası
(oC)

Kaynama 
noktası (oC)

Renk 

Su Sıvı 1.00 0 100 renksiz

Bakır Katı 8.96 1084 2570 kırmızı

Bazı maddelerin fiziksel özellikleri (20 oC ve 1 atm)



Kimyasal değişimler kimyasal tepkimeler 

sonucunda oluşur. 



Birleşme Tepkimeleri

Đki veya daha çok element veya molekülün birleşerek, 

daha başka molekül yada molekülleri oluşturdukları

tepkimelere denir.

N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g)

Ayrışma Tepkimeleri

Bu tepkimelerde bir bileşik ısı ve elektrik enerjisi 

yardımıyla parçalanarak, kendinden daha basit 

yapılı bileşiklere veya elementlere ayrılır.

H2O(s) H2(g) + ½ O2(g)elektroliz



Yanma Tepkimeleri

Bir maddenin oksijenle birleşmesine ait tepkimelerdir.

S (k) + O2(g) SO2

Nötralleşme Tepkimeleri

Bir asit ile bir bazın etkileşerek, tuz ve su 

oluşturduğu tepkimelerdir.

HCl + NaOH          NaCl + H2O
asit   baz              tuz     su



Redoks Tepkimeleri

Elektron alışverişi ile yürüyen tepkimelere denir.

H2S (g) + 2 HNO3 (s) S (k) + 2 NO2 + H2O (s)

Yer değiştirme Tepkimeleri

Bir elementin bir bileşik ile tepkimeye girerek, bu 

bileşikteki elementlerden birinin yerini aldığı

tepkimelerdir.

Zn (k) + 2 HCl (s) ZnCl2 (k) + H2 (g)



Turşu; değişik sebze ya da meyvelerin tuzlu suda 

veya sirke ile karıştırılmış tuzlu suda yani 

salamurada ekşitilmesiyle oluşur.

Bu ekşime sonucu:

�Turşu dayanıklı hale gelir. 

�Hoşa giden bir renk, tat ve koku kazanır.



Turşu oluşumunun temelini, laktik asit 

fermantasyonunun neden olduğu kimyasal değişim 

oluşturur.

Fermantasyon olayı da bir 

ayrışma tepkimesidir.



Kimyasal değişim Ayrışma tepkimesi

Fermantasyon 
Laktik asit 
fermantasyonu

Turşu 



Fermantasyon 

Besin maddelerinin oksijen kullanılmadan 

parçalanarak enerji elde edilmesine oksijensiz 

solunum (fermantasyon) denir.

Bakteriler ve maya mantarları fermantasyon 

sonucunda etil alkol, sirke, yoğurt, mayalı hamur 

gibi ürünler oluştururlar.



Fermantasyonla büyük moleküllü parçaların 

(karbonhidratlar gibi) parçalanmasıyla depo edilmiş

enerji açığa çıkar. Bu şekilde  fermantasyon yolu 

ile canlılar enerji kazanır. Fermantasyon bakteriler 

ve maya hücreleri tarafından enerji üretmek için 

kullanılır Bir glikoz molekülünün parçalanmasında net 

enerji kazancı 2 ATP olur.



Mitokondrisi olmayan hücrelerde, oksijen kaynağı

tükenen dokularda anaerobik glikoliz yoluyla laktik 

asit üretilir. 

Laktik asit çok kuvvetli bir 

sterilize edicidir. Zararlı

bakterileri bastırır. Organik   

maddenin bozunmasını

hızlandırır. 



Laktik Asit Fermantasyonu

Laktik asit bakterilerinin glikozu laktik asite 

çevirdiği ve karbon dioksit gazının oluşmadığı

reaksiyona laktik asit fermantasyonu denir. 

C6H12O6 2 C3H6O3 + 2 ATP
Glikoz              Laktik asit



Glikoliz ve Laktik asit fermantasyonu



Turşu Üretiminde Kullanılan Yardımcı Maddeler

Tuz: Mutfaklarda tat vermek amacıyla 

kullanılan maddelerden biridir.Koruyucu 

özelliğe sahiptir. Bu özelliğinden dolayı

gıda sanayinde geniş kullanım alanına 

sahiptir. En çok turşu sanayinde ve 

zeytin salamuracılığında kullanılır. 

Turşu yapımında tuzun az kullanılması sonucu turşuda 

yumuşama, esmerleşme diye tanımlanan bozulmalar 

oluşur.



Su: Turşu üretiminde su hem 

temizlik amacıyla hem de salamura 

hazırlanmasında kullanılır.

Turşuların suyun üzerine çıkıp hava ile temas 

etmesi, sıcakta bekletme ve turşu suyunda 

demir, bakır v.b.metallerin bulunması nedeniyle, 

turşuların rengi bozulur. Turşuda esmerleşme 

diye tanımlanan bozulma çeşididir.



Sirke (Asetik Asit): Sirkelerde temel 

asit bileşeni asetik asittir. Asetik asit 

sirke formunda bir koruyucu olarak 

kullanılır. Diğer mikroorganizmaların 

üremesini baskılar. Pastörize 

edilmemiş ve hiçbir koruyucu 

katılmamış turşular asetik asit ile 

korunurlar. 



Limon tuzu (Sitrik Asit):

Turşuculukta (%0,1- 0,5), 

tatların iyileştirilmesinde ve 

rengin korunmasında kullanılır.



Turşu üretiminde aroma veren bitki, yaprak ve 

tohumlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunları

kullanmadaki amaç; aroma ve hoş koku sağlamaktır.

Kullanılan bitki tohumları: Dereotu 

tohumu, kişniş tohumu, hardal tohumu, 

haşhaş tohumu, karabiber tohumudur.

Kullanılan yapraklar: Defne yaprağı, 

dereotu, maydanoz, kereviz yaprağı

kullanılır. Ayrıca soğan ve sarımsak da 

kullanılır. 



DENEYĐN YAPILIŞI:

Đnce yapılı, körpe, kısa salatalıklar alınır. 

Salatalıkların üzerine baskı yapacak bir ağırlık 

konup, %5-6 tuzlu salamura ile 

doldurulur.Salamuraya %10 oranında sirke ilave 

edilebilir. 

Salamura deyince tuzlu su veya sirke ile karıştırılmış

tuzlu su anlaşılır.



Diğer turşularda olduğu gibi 18-20°C 

sıcaklıkta, hava almayacak şekilde, karanlık 

ortamda saklanır. Böylece fermantasyon 

olayının gerçekleşmesi için tüm ortamlar 

hazırlanmış olur. Fermantasyon süresince tuzlu 

çözelti istenmeyen organizmaların üremesini 

engeller. 



Sebze ve meyvelerde bulunan renk maddeleri 

antioksidan ve çabuk etkilenen yapıya sahiptirler. 

Işıkta bozulurlar ve farklı maddelere dönüşürler. Bunun 

sonucunda antioksidan özelliklerini de kaybederler. 

Ayrıca pH aralıkları değiştiği zaman da bu özellikleri 

etkilenir.

Sebze ve meyvelerde bulunan şeker 20-25 °C 

sıcaklıkta, yaklaşık birkaç haftalık bir sürede 

laktik aside dönüşür. Sonuçta asitliği %1 civarında 

olan bir çözelti elde edilir. 
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