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INVESTIGATION THE EFFECT OF USING PRETREATMENT  SOLUTION ON THE PEPPER 

DRYING TIMES 

SUMMARY 

In this study, the aim was to improve the quality of hot-air-dried  red peppers by using dipping 
solution. In drying experiments, Carliston red peppers were used. Red peppers treated with 
Ethyloleate (AEEO) solution or untreated were dried with air at 55, 60 and 65°C. Pretreated peppers 
dried faster than the ones dried naturally.  According to colour results, red colour was preserved 
better in peppers pretreated with ethyl oleate solution than those dried naturally. 

ÖZET 

Bu çalıĢmada kırmızı biberlerin sıcak hava ile kurutulmasında daldırma çözeltisi ile kalitesinin 
yükseltilmesi amaçlanmıĢtır. Kurutma denemelerinde Çarliston kırmızı biberler kullanılmıĢtır. Etiloleat 
(AEEO) çözeltisine ile ön iĢleme tutulan veya naturel biberler 55, 60 ve 65°C’de kurutulmuĢtur. 
Daldırma çözeltisine tabi tutulduktan sonra kurutulmuĢ biberlerin kuruma süresinin naturel olarak 
kurutulan biberlere göre daha kısa olduğu saptanmıĢtır. Renk analizi sonuçlarına göre, etiloleat 
çözeltisine daldırılan biberlerdeki kırmızı rengin, naturel olarak kurutulan biberlere göre daha parlak 
olduğu saptanmıĢtır. 

1. GİRİŞ

Biber, Solonaceae (patlıcangiller) familyasının Capsicum cinsinden, meyveleri sebze ve 
baharat olarak kullanılan bitkilere, özellikle Capsicum annuum türüne verilen addır. 
Kırmızı  bibere renk veren madde Capsantin, acılık veren madde Capsaicin’dir. Biberdeki 
C vitamini ve karoten miktarı  yüksektir [1].   

Anayurdu Güney Meksika ve Orta Amerika olarak bilinen biberin, Peru’daki tarih öncesi 
kalıntılarda varlığına rastlanmıĢtır. 1493 yılında biber tohumları Ġspanya’ya götürülmüĢ ve 
oradan da tüm Avrupa’ya yayılmıĢtır [2]. 

Kurutma, ürünlerdeki suyun kaliteye zarar vermeden değiĢik tekniklerle en kısa sürede 
uzaklaĢtırılması iĢlemidir. Uygulanacak olan kurutma iĢlemi ile biberdeki nem miktarı 
%75-90 düzeyinden %10-12’ye indirilmektedir. Kurutma iĢlemi 3 değiĢik yöntemle 
uygulanabilir [3]: 
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1) Açıkta güneĢ altında beton, toprak veya bez üzerinde kurutma 
2) GüneĢ enerjisi (kollektörler) yardımıyla kurutma 
3) IsıtılmıĢ hava ile kurutma 
 
Bu yöntemlerden öteden beri uygulanmakta olan açıkta güneĢ altında kurutma tekniğinin, 
kaliteli ve aflatoksinsiz biber üretmek için uygun olmadığı kabul edilir. Bu yöntemle 
biberlerin kuruması en az 10 gün gibi uzun bir süre almaktadır. Açıkta kurutulan biberler 
toz, toprak, kuĢ ve diğer hayvanların etkisi altında bulunmaktadır. Bu nedenle doğrudan 
güneĢ altında kurutulan biberlerde aflatoksin, kirlilik ve hijyen sorunu da ortaya 
çıkmaktadır [4, 5]. GüneĢ enerjisini toplayarak, yani kollektörler kullanarak yapılan 
kurutma iĢlemleri açıkta kurutmaya çok ciddi bir seçenektir. Hasattan sonra biberin hızlı 
bir Ģekilde kurutulması gereklidir. Bu amaçla, açıkta doğal kurutma yöntemine göre güneĢ 
enerjisi ve ısıtılmıĢ hava ile kurutma, biberin kuruma süresini önemli ölçüde kısaltmaktadır 
[6]. 
 
Ülkemizde olduğu gibi diğer dünya ülkelerinde de biber insan gıdası olarak çeĢitli 
yemeklerde kullanılır. Biber, çiğ ve piĢmiĢ sebze olarak yendiği gibi, salça, turĢu ve 
pastırma çemeni yapımında da yaygın olarak kullanılır. Acı biberlerin kurutulup toz haline 
getirilmesi ile elde edilen kırmızı toz ya da pul biber gıda üretim sanayiinde renk verici 
madde olarak kullanılmakta ve ayrıca kozmetik sanayinde de uygulama alanı bulmaktadır 
[7]. Biber, iĢtah açıcı, idrar artırıcı, uyarıcı etkisi ve ayrıca sürüldüğünde romatizma 
ağrılarına karĢı etkisi nedeniyle hekimlikte de kullanılmaktadır [8]. Kurutma amaçlı biber 
yetiĢtiriciliği KahramanmaraĢ’ta yaygın biçimde yapılmaktadır [9]. 
 
Biberler iyice kızardıktan sonra hasat edilir ve iyice yıkandıktan sonra ya bütün olarak 
veya 2-3 cm kalınlıkta kıyıldıktan sonra kerevetlere yerleĢtirilip  65-70°C’de sıcak hava 
akımında kurutulurlar. Biberler parçalanmıĢsa 6 saat, bütün halde ise 12 saat sürede 
kururlar. Genellikle son nem oranı %7-8’e eriĢince kurutmaya son verilip öğütülürler       
[2, 10]. 
 
Dünya’da ve Türkiye’de kırmızı biberlerin kurutulması genellikle güneĢ altında ya da 
güneĢ kollektörlü kurutucularla yapılmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda kırmızı biberler güneĢ 
altında ve güneĢ kollektörlü kurutucularda kurutularak, bu kurutma yöntemlerinden güneĢ 
kollektörlü kurutucularda kurutulan biberler, diğer yönteme göre %65 oranında daha kısa 
sürede kurudukları ve renkleri daha parlak ve homojen olduğu tespit edilmiĢtir [1, 11, 12]. 
Doymaz ve Pala (2000) tarafından yapılan çalıĢmada  KahramanmaraĢ yöresinde 
genellikle kurutma amacı için yetiĢtirilen kırmızı biberleri, değiĢik konsantrasyonlardaki   
etiloleat çözeltileri ile muamele edildikten sonra elektrik enerjisiyle çalıĢan bir kurutucuda 
kurutularak etiloleatın kurutma hızına etkisini araĢtırmıĢlar ve bu iĢlemin kurutma hızını 
önemli derecede artırdığı tespit etmiĢlerdir [6]. BaĢka bir çalıĢmada ise, haĢlamanın 
dilimlenmiĢ kırmızı biberlerin kurutma iĢlemine etkisi olduğu ve bu yolla kurutulan 
biberlerin kuruma eğrileri azalan hız periyodundan, ancak haĢlanmadan kurutulan 
biberlerin ise sabit ve azalan hız periyotlarından oluĢtuğu saptanmıĢtır [13]. Kiranoudis ve 
diğerleri (1992), düzenli bir Ģekilde dilimlenmiĢ yeĢil biberi ve soğanı, değiĢik sıcaklıklarda 
(60, 65, 70, 75 ve 80°C) kurutmuĢlar ve bu iĢlemin 3-7 saat arasında sürdüğü tespit 
etmiĢlerdir [14]. 
 
Bu çalıĢmada, kurutma iĢleminin kırmızı  biberler üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Etiloleat 
daldırma çözeltisiyle muamele edilen   kırmızı biberlerin, ısıtılmıĢ hava ile çalıĢan 
kurutucuda kurutma iĢlemine tabi tutulması sonucunda kuruma hızı ve süresi, son ürünün  
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rengi ve kurutma iĢleminin ürün üzerindeki etkileri incelenmiĢtir. Bunun yanında, naturel 
olarak herhangi bir daldırma çözeltisiyle muamele edilmeden biberler kurutulmuĢ ve sözü 
edilen daldırma çözeltisiyle kurutulanlarla karĢılaĢtırılmıĢtır.  
 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

2.1. Materyal 
 
Kurutma deneylerinde ġiĢli semt pazarından 5 kg Çarliston kırmızı biberi satın alınmıĢ ve 
deneylerde kullanılana kadar buzdolabında (+4°C’de) muhafaza edilmiĢtir. 

 

2.2. Yöntemler 

 

2.2.1. Kurutma sistemi 
 
Çarliston biberinin kurutulması, APV & PASILAC firması yapımı kurutma kabininde 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Kurutma kabini, delikli bir tepsi içerisinde, çeĢitli maddelerin 
kurutulmasına uygun, istenilen sıcaklıkta hava akımı sağlayabilen pilot ölçekli bir 
kurutucudur. Kurutulan üründe ağırlık ölçümleri REVERE marka (SHBxM) CC  model yük 
hücreleri  ile yapılmıĢtır. Bu yük hücresi 20 kg’a  kadar olan ağırlıkları 0.05 g hassaslıkla 
ölçebilmekte ve -40°C ile 80°C sıcaklıklar arasında çalıĢabilmektedir. Yük hücresi, üçgen 
ayaklar ile kurutma kabininin üstüne vidalar ile sabitleĢtirilmiĢ ve kabin içinde, ürünlerin 
içine yerleĢtirildiği delikli tepsiye çelik bir çubuk ile bağlanmıĢtır. Deneyler sırasında ağırlık 
kaybı 5 dakika ara ile ölçülmüĢtür. 

 

2.2.2. Kuru madde tayini 
 
Örneklerin kuru madde miktarlarının belirlenmesinde AOAC, 920.151 yöntemi 
uygulanmıĢtır [15].  

 

2.2.3. Hava akış hızı 
 
Kurutma denemeleri sırasında, kurutma hücresine konulan maddeye çapraz Ģekilde akan 
havanın akıĢ hızı TESTO 440 Vane probe Anemometre ile 0.43 m/s olarak ölçülmüĢtür.  

 

2.2.4. Renk ölçümleri 

 
Renk ölçümleri Hunter Lab Color D 25 D2P cihazında yapılmıĢtır (Minolta, Chroma - Meter 
- Cr - 300, Instruction Manual). Biber örneklerinde ölçümler 15 kez tekrarlanmıĢ ve ölçülen 
değerlerin ortalaması alınmıĢtır. Burada “L” değeri parlaklığı, “+a” değeri kırmızılığı ve 
“+b” değeri ise sarılığı ifade eder. 

 

2.3. Kurutmadan Önce Yapılan Ön İşlemler ve Kurutma 
 

Kurutma amacı ile alınan üründe öncelikle kuru madde ve nem tayinleri yapılmıĢtır. 
Yapılan tayinler sonucunda biberlerin kuru madde içeriği %9.5 ve nem içeriği ise %90.5 
olarak tespit edilmiĢtir. 
 

Biberlerin kuruma süresini, hava sıcaklığını ve hızını artırarak kısaltmak mümkündür. 
Ayrıca, bibere uygulanan belli bir ön iĢlemle de kuruma süresini kısaltmak söz konusudur. 
Bu amaçla, biberler daldırma çözeltisine daldırıldıktan sonra kurutulmuĢlardır. Bu  
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daldırma çözeltilerini kullanmadaki amaç, kurutma hızlarını artırmak ve son ürünü 
istenilen bir kalitede elde etmektir [5, 6]. Daldırma çözeltileri, biberlerin dıĢ yüzeyinde 
bulunan ve nem transferine yüksek bir direnç gösteren mumsu tabakayı çözerek etkiler. 
Bunun sonucu olarak ürünler daha kısa sürede kuruyarak istenilen kalitede ve renkte bir  
ürün elde edilmektedir.  
 

Kurutulacak biberler ilk önce üzerlerindeki ilaç ve çamur artıklarını, gidermek için suyla 
yıkanmıĢ ve yüzeydeki suyun giderilmesi amacı ile kurulanmıĢlardır. Bu iĢlemlerden sonra 
biberler 2-3 cm kalınlığında silindirik Ģekilde kesilerek sap kısımları ve çekirdekleri 
çıkartılmıĢtır. Her denemede 350 g taze biber kullanılmıĢtır. Biberler %2 AEEO+%4 
K2CO3 (AEEO) çözeltisine daldırıldıktan sonra 55°C, 60°C ve 65°C hava sıcaklığında 
kurutulmuĢtur. Etiloleatın, kurutma hızına ve süresine etkisini gözlemleyebilmek için aynı 
hava sıcaklıklarında biberler naturel halde kurutulmuĢtur. Bu Ģekilde kurutulan ürünlerde 
nem içeriği %12’ye inince kurutma iĢlemine son verilmiĢtir. Biberler kurutma kabininden 

çıkartılarak 15 dakika süre ile soğumaya bırakıldıktan sonra 60 m kalınlığındaki LDPE 
(Low Density Polyethylene) torbalara doldurulmuĢtur. Torbalara azot gazı enjekte 
edildikten sonra ısıl yöntem ile torbaların ağzı kapatılmıĢtır. Biberlerin kurutulma 
aĢamaları  ġekil 1’de gösterilmiĢtir. 
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PAKETLEME 
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Şekil 1. Çarliston kırmızı biberlerinin kurutma akıĢ diyagramı 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Çarliston biberinin kuruma süreleri ve renk değerleri Tablo 1’de gösterilmektedir. DeğiĢik 
ön iĢlemlere tabi tutulup değiĢik sıcaklıklarda kurutulan biberlerin kuruma eğrileri ġekil 
2’de verilmiĢtir. 
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   Tablo 1. Çarliston biberinin kuruma süreleri ve renk değerleri 

Kod Sıcaklık Kuruma Süresi Renk Değerleri 

 (°C) (dak) L +a +b a/b 

 55 320 - - -  

AEEO 60 250 - - -  

 65 195 37.63 25.82 17.70 1.46 

 55 570 - - -  

NATUREL 60 475 - - -  

 65 330 36.50 25.51 18.18 1.40 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi, naturel olarak kurutulan biberler ile AEEO’ya daldırılarak 
kurutulan biberler arasında kuruma süresinde oldukça fark gözükmektedir. Yapılan 
hesaplamalar sonucunda 55°C sıcaklıkta AEEO çözeltisine daldırılarak kurutulan biberler, 
aynı sıcaklıkta naturel halde kurutulan biberlere göre %43, 60°C sıcaklıkta  %47 ve 65°C 
sıcaklıkta ise %41 oranında zamandan tasarruf sağlanmaktadır. Buna göre etiloleat 
çözeltisinin, kurutma iĢleminde kullanımının faydalı olacağı açıkça görülmektedir. 
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      Şekil 2. DeğiĢik hava sıcaklıklarında kurutulan biberlerin kuruma eğrileri 

 
Gıdalarda en önemli kalite kriterlerinden biri de renktir. Gıdanın rengindeki olumsuz 
değiĢim, kalite düzeyinin düĢmesine ve pazarlanabilme Ģansının azalmasına neden 
olmaktadır.  
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65°C hava sıcaklığında kurutulmuĢ biberlerin renk analizi değerleri Tablo 1’de 
gösterilmiĢtir. Elde edilen veriler çerçevesinde 65°C hava sıcaklığında AEEO çözeltisine 
daldırılarak kurutulan biberin L değeri 37.63, NAT kodlu biberlerin L değeri ise 36.50’dir. 
Elde edilen veriler çerçevesinde, etiloleat çözeltisine daldırılarak 65°C’de kurutulan biber 
örneklerinde okunan L değerlerinin, naturel olarak kurutulan örneklere göre %3 daha fazla 
olduğu belirlenmiĢtir. Bu da, etiloleat  çözeltisine daldırılıp kurutulan biberlerin, naturel 
olarak kurutulan biberlere göre renginin daha açık ve parlak olduğunu göstermektedir.  
 
Buna karĢılık, kırmızı rengin ölçüsü olan +a değerleri açısından örnekler 
karĢılaĢtırıldığında, etiloleat çözeltisine daldırılıp kurutulan biberlerdeki kırmızı rengin 
daha yoğun olduğu saptanmıĢtır. Bu örneklerdeki kırmızı rengin, naturel olarak kurutulana 
göre %1.12 daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. Naturel olarak kurutulan örneklerdeki sarı 
rengin (+b), AEEO çözeltisine daldırılıp kurutulan biberlere göre %2.64 daha fazla olduğu 
bulunmuĢtur. a/b değeri, yani turuncu renk açısından karĢılaĢtırma yapıldığında ise, 
AEEO’ya daldırılan örneklerde %4.28 düzeyinde yoğunluk saptanmıĢtır. Kırmızı renk 
açısından değerlendirme yapıldığında, etiloleat çözeltisine daldırılıp kurutulan  örneklerde 
kırmızı rengin, naturel olarak kurutulan örneklere göre daha yüksek  olduğu saptanmıĢtır. 

 

4. SONUÇ 
 
Etiloleat, kuru biberlerin renginin daha parlak ve kalitesinin daha iyi duruma gelmesini 
sağlamıĢtır. Etiloleat, biberin yüzeyinde bulunan ve nem transferini engelleyen mumsu 
tabakayı uzaklaĢtırarak kuruma sırasında biberdeki suyun kolayca biber yüzeyinden 
difüzyonuna olanak sağlamaktadır. Etiloleat kullanılarak kurutulan biberlerin albenisi ve 
kalitesi yükselmekte, ayrıca kurutma sezonundaki kuruma süresi kısaltılarak kullanılan 
kurutucunun kapasitesinin artması sağlanmaktadır. 
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