
 

 

 

%50 DEMİNERALİZE PEYNİR ALTI SUYU TOZU 

TANIM 

Çiğ sütlerin peynir olup sonrasında taze peynir altı sularının 

demineralize işlemi ve kurutma teknikleri ile elde edilen toz halindeki 

üründür. Bisküvi, çikolata, pasta gibi gıda sanayiye uygun olup, katkı 

maddesi olarak kullanılır. Süt ve süt ürünleri grubundadır. 

SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER 
Peynir altı suyu tozu, ihtiva ettiği süt yağı miktarına göre;    Yağlı ve 

yağsız olmak üzere iki gruba ayrılır.  

FİZİKSEL VE DUYUSAL ÖZELLİKLER 
Peynir altı suyu tozu açık sarı kendine has renkte , koku ve tatta 

olmalıdır, gözle görülebilir yabancı madde içermemelidir. 

 

İLGİLİ YASAL MEVZUAT 

Türk gıda kodeksi (TS11860). 

TGK yönetmeliklerince; alerjendir, pestisit kalıntıları ve veteriner 

ilaçları tolerans düzeyini aşmamalıdır. 

 

DEPOLAMA, AMBALAJLAMA VE DAĞITIM 
  

 25 kg’lık ürünler, kraft 3 kat torba içine polietilen torba ile ambalajlanır. Muhafaza ve nakliye esnasında özelliğini 

bozacak, fena kokulu yerlerde muhafaza edilemez ve taşınamaz. Bulunduğu ambalajlar kuru zemin ve tahta ızgara 

üzerine, iyi hava alabilecek durumda istiflenmeli, bunlar yağış altında bırakılmamalı ve bu şartlarda yüklenip 

boşaltılmamalıdır. 

 Peynir altı suyu tozları, hava,güneş ışığı ve rutubet geçirmeyecek tarzda ambalajlanmalıdır.Peynir altı suyu tozları 

vakumlu veya vakumsuz ambalajlanabilir veya bir inert gaz (%80 azot, %20 CO2) kullanılarak ambalajlama işlemi 

yapılabilir.. 

 Ambalajlar, bakılarak ve tartılarak muayene edilir. Etiketlerin işaretleme ile ilgili hususları ihtiva edip etmediği kontrol 

edilir. 

 Peynir altı suyu tozu ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır 

veya basılır yahut etiketlenir.     

          

                * Firmanın adı veya tescilli markası ve adresi, 

                * Bu standardın işaret ve numarası (TS 11860 şeklinde), 

                * Malın adı  

                * Sınıfı, Tipi, Çeşidi 

                * Net kütlesi (en az kg olarak), 

                * İmal tarihi (Ay ve yıl olarak), 

                * Firmaca tavsiye edilen son kullanma tarihi veya raf ömrü, 

                * Parti, seri veya kod numarası 

                * İhraç mallarında bu bilgiler yabancı dille de yazılabilir. 
 

KİMYASAL ÖZELLİKLER 

 

MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER 

 

Analizler Özellikler Özellikler Kob/g 

Yağ % (m/m) Max 1,5  (yağsız past) Toplam mezofilik bakteri 

 

< 30.000/g 

 Laktoz % Min. 75 

Tuz % Max. 3 Enterobakteriaceae 

 

<10/g 

 Kül % Max. 6,5 

Ph 6,00-6,20 Koagülaz pozitif stafilokoklar 

 

<100/g 

 Protein % 6-11 (isteğe bağlı) 

Çözünürlük %(v/v) Min. 98 Salmonella(25 g.da) 

 

Negatif 

 Rutubet % (m/m) Max. 4 

Yabancı madde Bulunmamalı S.aureus 

 

<10/g 

 Asitlik % (m/m) Max. 0,15 

Aflatoksin M1 Max. 0,05 mg/kg Küf 

 

<100/g 

 Melamin Negatif 

Dioksin Max 5,5pg/g yağ L. monocytogenes Negatif 

Kurşun mg/kg Max. 0,020 mg/kg 


