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Kızartma yağında toplam polar madde ölçümü
neden önemlidir?
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Yağ molekülleri, bir gliserol molekülü ve 3 yağ asidinden oluşur. 
Kızartma işlemi sırasında yağ asitleri, farklı reaksiyonlarla gli-
serolden ayrılır. Oksidatif bozunma ürünleri olan serbest yağ 
asitlerine ek olarak; monogliseritler, digliseritler, polimerik 
trigliseritler, aromatik bileşikler, aldehitler ve ketonlar oluş-
maya başlar. Ortaya çıkan bu ürünler toplam polar maddeyi 
oluşturur ve kısaca TPM olarak adlandırılır.

Ülkemizde “Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliği”ne göre kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların düzenli toplam polar madde ölçümü alın-
malı ve ölçülen değer en fazla %25 olmalıdır. Peki, ölçümü zorunlu kılınan toplam polar madde nedir?

TPM değerindeki değişimin yağ üzerindeki etkileri aşağıdaki gibidir:

• %1-14 TPM arası: Yağ, kullanım ömrünün başlarındadır. Tazeliğini kaybetmemiştir. Yağın rengi açıktır ve 
henüz viskozdur.

• %14-22 TPM arası: Bu aralık, kızartma yağları için optimum aralıktır. Kızartma aromaları yağda oluşmaya 
başlamış ve polar maddelerin oranı dengeli bir durumdadır. Yağın rengi hala açıktır.

• %22 TPM ve yukarısı: Yağdaki polar madde miktarı çok fazladır. Yağın koyu bir rengi vardır. Bu yağda 
kızartılan ürünler yanmaya daha meyillidir. 

TPM değeri yağın kalitesinin bir ölçüsü olarak kullanılır. Yağ içerisindeki TPM miktarı; ürünün kıvamını ve 
tadını etkilerken kullanılan yağın görüntüsüne ve pişirme kalitesine de etki eder. Ayrıca düzenli TPM ölçümü 
sayesinde yağdan maksimum verim alınarak israfın önüne geçilir. Bu sayede, sürdürülebilir bir üretim için 
önemli bir adım atılırken işletmenin bütçesine de katkı sağlanmış olur. 



Bir sonraki bültenimizde “Gıdalarda Akrilamid Tehlikesi” konusunu işleyeceğiz.
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Bu sebeplerden dolayı, işletmeler kızartma yağlarındaki TPM değerini gıda güvenliği ve kalitesi için optimum 
seviyede tutmaya özen göstermelidir. Ülkemizde yasal üst sınır olarak belirlenen %25 TPM seviyesi; Almanya, 
Belçika, Fransa, İtalya gibi pek çok Avrupa ülkesindeki limitlerle aynı olup Avusturya, İsviçre, Hollanda gibi 
ülkelerdeki limitlerden (%27) daha düşük tutulmuştur. 

Peki TPM ölçümleri en ideal şekilde nasıl yapılabilir, gelin bu sorunun cevabına bakalım. 

Günümüzde elektronik ölçüm cihazları TPM ölçümlerini farklı teknikler ile 
yapabilmektedir. Bu cihazlardaki kapasitif sensör teknolojisi, polar mad-
delerdeki en küçük değişikliklerin algılanmasına imkân veren, en doğru 
sonuçları almayı sağlayan teknolojidir. Bu teknolojiyi kullanan cihazlara 
baktığımızda da testo 270 ürünü öne çıkmaktadır.

Yenilikçi ürünleri ile her zaman kullanıcıya en iyi çözümleri sunan Testo; kapasitif sensör teknolojisi, çalışanları 
kızartma yağından koruyacak akıllı tasarımı, trafik ışıklarına göre tasarlanmış ekran göstergesi (Yağ kullanılabilir 
olduğunda yeşil, uyarı durumundayken sarı, kullanılamaz olduğunda kırmızı ekran göstergesi), ek bir koruyucu 
kılıf olmaksızın su geçirmezlik özelliğine sahip yapısı ve aynı zamanda yağın sıcaklığını ölçebildiğiniz sıcaklık 
sensörüne sahip testo 270 ile ölçümlerin güvenliğini temin etmektedir. 
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