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HAZIR GIDALAR 
Hazır Gıdalar işlenmiş ve ambalajlanmış gıda maddeleridir. 

 Hazır gıdalar tek başına tüketilmeyen, besleyici değeri olan veya olmayan farklı 

aşamalarda gıda maddelerine eklenen çeşitli katkı maddeleri içerirler. 

Katkı maddelerinin kullanım amaçları: 

1- Gıdanın besleyici değerini arttırmak (Vitamin, mineral ve amino asitler) 

2- Gıdanın belli bir kıvamda olmasını sağlamak (Nişasta ve türevleri) 

3- Gıdanın bileşenlerine ayrılmadan kalmasını sağlamak (emülsifiyer ve 

stabilizatörler)     

4- Gıda yüzeyinin pürüzsüz görünmesini sağlamak 

5- Gıdayı renklendirmek   

6- Gıdayı tatlandırmak  

7- Gıdaya aroma katmak 

8- Gıdanın raf ömrünü arttırmak: Katkı maddeleri eklemenin dışında aşağıdaki 

yöntemlerle de gıdaların raf ömürleri uzatılır: 

a) Pastörizasyon: Gıda maddesi 60-100°C’ye kadar ısıtılır, paketlenir. 

Pastörize işleminden sonra bazı ısıya dayanıklı bakteriler gıda maddesinde 

kalabilir. 

b) Sterilizasyon: UHT (ultra high temperature) adı verilen işlemle gıda maddesi 

120-140°C’ye kadar ısıtılır. Sterilizasyondan sonra gıda maddesinde hiçbir 

bakteri kalmaz. 

 UHT teknolojisiyle işlenmiş ürünlerin raf ömrü, pastörize ürünlerin raf ömründen daha 

uzundur.  

 Türkiye’de gıdalara konulan katkı maddeleri “Türk Gıda Kodeksi, Gıda Katkı Maddeleri 

Yönetmeliği” tarafından kontrol edilmektedir. Hazır gıda üretimi yapan firmaların bu 

yönetmeliğe uymaları zorunludur. Güvenilir olmayan firmaların ürünleri satın 

alınırken dikkat edilmeli ve ürün niteliklerini gösteren etiketlerin bulanmadığı 

hazır gıdalar kullanmamalıdır. 

 Diğer yandan hazır gıdaların kullanım süreleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle hazır 

gıda alınırken tüketim tarihlerine de mutlaka dikkat edilmeli, tüketim tarihi geçmiş 

ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. 

BAZI GIDA KATKI MADDELERİNİN ULUSLARARASI KODLAMA SİSTEMİ 

Avrupa Birliği (European Union), gıda katkı maddelerini kısa yoldan göstermek için bir 

kodlama sistemi geliştirmiştir.  

Bu sistemde her katkının kodu, “European” kelimesinin ilk harfi olan “E” ile başlar ve üç 

veya dört rakamdan oluşan bir sayı ile tamamlanır (E220 gibi).  

Koddaki sayının ilk rakamı, kimyasal katkı sınıfını, son iki rakamı ise hangi bileşik 

olduğunu belirtir. Birçok hazır gıdanın ambalaj etiketinde, o gıdaya katılan maddelerin 

adları yerine kodları yazılır. 
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Katkı Maddesi E kodları 

Renklendiriciler E100 – E180 

Koruyucular E200 – E285, E330 

Antioksidanlar  E300 – E321 

Jelleştiriciler, 

Sabitleştiriciler, 
Emülgatörler 

E400 – E495 

Aroma vericiler E600 – E699 

Tatlandırıcılar E900 – E999 

 

MSG ÜZERİNE ARAŞTIRMA: 

1. MSG'nin açılımı nedir? 

 

2. MSG gıdalarda hangi amaçla kullanılır? 

 

3. MSG hangi gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılır? 

 

4. MSG'nin zararları nelerdir? 

 

5. MSG hangi ülkelerde daha çok kullanılır? 

 

6. MSG'nin hangi ülkelerde gıdalara katılmasına izin verilmez? 

 

7. MSG'nin zararlarından kendilerini korumak için insanlar neler yapmalıdır? 


