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Daha anlatacağımız çok şey var! Bir sonraki bültenimizde

“Bir depolama yöntemi olarak: FEFO ilkesi” konusunu işleyeceğiz.

Görüşmek üzere!

Testo Türkiye Solutions Ekibi

%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Restaurant

•  testo Saveris Retail Chain

testo Saveris Food Solutions

Gıdaların depolanmasında, daha önce de çokça kez bahsettiğimiz gibi, en önemli gıda güvenliği parametresi olan 
sıcaklık değerinin sürekli takibi çok önemlidir. Bu noktada bir soru karşımıza çıkar; ortam sıcaklığı ölçümü, ürünün 
sıcaklığının da ölçümü anlamına gelmekte midir?
 
Sorunun cevabını ararken öncelikle ortam ve ürün sıcaklıklarını tanımlayalım:
Ortam sıcaklığı: ölçüm yapılacak saklama alanı/depodaki havanın sıcaklığıdır.
Ürün sıcaklığı: ortamdan bağımsız olarak ürünün iç (çekirdek) sıcaklığını ifade eder. Genel olarak daldırma/
batırma tip sıcaklık probları vasıtasıyla alınabilen bir ölçümdür.

Tanımlara göz attığımızda iki sıcaklık değerinin arasındaki yöntem farkını rahatlıkla algılayabiliyoruz. İşimizi kolay-
laştırmak adına konuyu bir örnekle açıklayalım;

Ortam (hava) ve ürün sıcaklığı: fark gerçekten ne?
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testo Saveris Food Solutions

Herhangi bir gıda işletmesinde, meyve sebze depoladığımız + 4 °C soğuk 
odamız olsun. Normal şartlarda ortam sıcaklığı ile ürün sıcaklığı arasında 
küçük farklılıklarla karşılaşabiliriz ancak odamızın kapısının da herhangi bir 
sebeple (açık unutulmuş, ürünler yükleniyor veya boşaltılıyor vb.) bir süre 
açık kaldığını ve içeriye dış ortamdan sıcak hava girişi olduğunu 
varsayalım. Dış ortamın da oda sıcaklığında olduğunu düşünelim. Yine 
bu odada, biri ortamda açık uçlu sensör (hava ile direkt temas halinde) 
ile ölçüm alan, diğeri de odadaki herhangi bir ürüne batırılarak iç sıcaklık 
ölçümü alan iki probumuz da yer alsın.

Ortam sıcaklığı hızla yükselirken ürün (merkez/iç) sıcaklıkları ise bu durumdan çok daha yavaş etkilenecektir. 
Dolayısıyla, sensörün konumlandırıldığı yere göre değişkenlik gösterecek olsa da, örneğin ortamda alınan sı-
caklık değerleri 10-12 °C’yi bulduğunda ürün iç sıcaklıklarımız henüz 4 °C’yi aşmamış olabilir. Gıda güvenliği 
açısından bu ölçümlerin doğru yöntemle yapılması ve doğru takibi görüldüğü üzere büyük önem
taşımaktadır.

Hızlı ve sağlıklı bir çözüm önerisi
Gelişen teknolojiyle veri kayıt cihazlarımız da yeni özellikler kazanmıştır. 
Yukarıdaki örnekte yer alan ölçüm metodu geçerliliğini korurken artık bir de 
taze bir ürünün içine sıcaklık probu batırmak yerine, soğuk oda içinde yer 
alan ürünleri simüle eden bir prob tasarlanmıştır. Bu sayede herhangi bir 
batırma işlemi ve ürüne ihtiyaç duymadan ölçümlerimize devam
edebilmekteyiz. 
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