


Sofralık Yeşil Zeytin Yapımı  
 
Sofralık yeşil – pembe zeytin salamurası üretim teknolojileri, 
Bütün yeşil zeytin üretimi, 
Bütün pembe zeytin üretimi, 
Çizik zeytin üretimi, 
Çeşitli şekillerde dilimlenmiş – kıyılmış zeytin üretimi, 
Yöresel – geleneksel yeşil zeytin üretimi, 
Kırma yeşil zeytin üretimi, 
Çekirdeksiz ve dolgulu yeşil zeytin üretimi şeklinde yapılır. 



Çeşitler  
Domat, 
  Memecik. 
    Memeli, 
      Samanlı, 
        Çilli, 
          Ayvalık, 
            İzmir sofralık, 
              Çelebi 

Hasat 
↓ 

Nakliye 
↓ 

Kalibrasyon 
↓ 

Seçme, ayırma, temizleme 
↓ 

Kostikle tatlandırma 
(acılık giderme) 

↓ 
Yıkama  

(3 – 4 kez)  
↓ 

Fermantasyon 
↓ 

Seçme 
↓ 

Ambalajlama 
↓ 

Pazara sevk  



Seçme ve Sınıflama 
Salamura haneye gelen zeytinler boylama makinesinde iriliklerine göre sınıflandırılır.  
Yeşil zeytinde boylama kostiğin zeytin etine eşit nispette işlemesi ve sofralık olarak 
işlenemeyecek kadar küçük tanelerin uzaklaştırılması açısından önemlidir.  
Daha sonra zeytinler bant konveyörlerden geçirilerek veya kerevetlere yayılarak bir seçime 
tabi tutulur.  
Burada yaralı, bereli, ezik, çürük taneler ve saplar sağlıklı olanlardan ayrılır.       



Kostik Uygulaması  
Kostik sodyum hidroksittir ( NaOH )  
Kostik,  
 zeytinin çeşidine,  
 olgunluğuna, 
havanın sıcaklığına bağlı olarak % 1.5 – 2 arasında hazırlanır. 
Kostik sıcaklığı 15 – 18 ºC olmalıdır.  
Bu işleme oranına, havanın sıcaklığına, zeytinin olgunluğuna ve çeşide bağlı olarak 8 – 10 
saat arasında ulaşır.  
Havanın soğuk olması durumunda kostiğin zeytin etine işlemesi uzayabilir. Bu durumda 
kostik konsantrasyonu % 2.5 – 3 ‘e çıkartılabilir. Kontrol için zeytin su içine konduktan 
yaklaşık 4 – 5 saat sonra işleme oranına bakılır. 2 / 3 nispetine yakınlaştıkça kontroller 
sıklaştırılır.   



Kontrol işin en önemli safhasıdır  
 
Kostik işlemi  
acılık maddesi oleuropeinin atılmasına yardımı olduğu gibi polisakkaritlerin laktik asit 
bakterilerinin kolayca istifade edeceği monosakkarite dönüştürmesi açısından da önemlidir.  
Kostiğin zeytine işleme safhası çok önemlidir.  
Eğer kostik zeytin etine işletilirse bu takdirde zeytinin tadı acı olur, kalite düşer, 
fermantasyon süresi uzar.  
Eğer çok işletilirse o zaman da fermantasyon için gerekli olan şekeri harcamış oluruz.  
Neticede istenilen fermantasyon sağlanamaz.  
Kostiğin uzaklaştırılması için uzun süreli yıkama yapılması neticesinde de zeytinin dokusu 
yumuşak olur.  



Yıkama 
kostik işlemi bitmiş olan zeytinler yıkama işlemine tabi tutulurlar, bu esnada  
Zeytinin hava ile temas ettirilmemesi lazımdır. Aksi halde zeytinler kararabilirler.  
Yıkama kostiğin ortamdan atılması için yapılır.  
Yıkama süresi 15 – 24 saat arasında değişir. 
 
Yıkama İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar   
Zeytinin fazla yıkanması fermantasyon için gerekli olan şekerin kostik ile birlikte atılmasına 
neden olur ve  eksik fermantasyon sebebiyle gerekli laktik asit oluşmaz.  
Eğer az yıkanırsa zeytinde kalan kostik fermantasyon başlangıcında meydana gelen asitliği 
nötralize ederek ph ‘yı yükseltir buda bozulma yapan mikroorganizma gelişmesini sağlar.  



Fermantasyon 
Yıkama işlemi biten zeytinler % 0.1 – 0.2 laktik asit veya sitrik asitli  4 – 6 bomeli tuzlu suda 
fermantasyona bırakılır.  Salamuranın başlangıcında tuz miktarı 4 – 6 bome arasında değişir. 
Ancak bu tuz derecesine hassas olan çeşitlerin başlangıçtaki tuz bomeleri 2 – 3 arasında 
olmalıdır.  Zeytin ile salamura arasında bir ozmoz olayı meydana gelir. Zeytin, salamuradan 
tuzu alıp bünyesindeki suda eriyebilir maddeleri salamuraya verir. Tuz miktarı ilk günlerde 
hemen düşer, düşen tuzu ilave etmek gerekir. Düşük tuz bozulmalara yol açarken yüksek tuz 
buruşukluklara neden olur.  Bu nedenle çeşide uygun tuz derecesi ile çalışılmalıdır.  
 
Dolgulu Yeşil Zeytin 
Fermantasyonu biten yeşil zeytinlerin çekirdek çıkarma makinesinde çekirdekleri çıkarılır. 
Sanayide kullanılan çekirdek çıkarma makinesinin özellikleri, zeytin çeşidi, zeytinin kalibresi 
ve işleme durumu  dikkate alındığında çekirdek firesi  % 25 – 35 arasında olmaktadır. 
Önceden fermantasyona uğratılmış havuç, badem, biber vb. gıda maddeleri zeytinin çekirdek 
boşluğuna doldurulur. Daha sonra doldurulmuş zeytinler zeytinin kendi suyu içersinde 
ambalajlama öncesi 1 – 2 hafta bekletilir. Zeytinler kavanozlara dolgu kısımları dışa gelecek 
şekilde doldurulur ve su ile yıkanır. Buradaki amaç dolgu maddesinde ve zeytinde olabilecek 
küçük partiküllerin temizlenmesidir.  Ambalajlanmış zeytinler bomesi 2 – 6 olan tuzlu su, % 
0.5 – 1.5‘lik sitrik veya laktik asit veya her ikisinin karışımını içeren taze ambalaj 
salamurasında ambalajlanıp piyasaya verilir.  



  

  

Evde Çizme Yeşil Zeytin Yapımı 
Evlerde çizme zeytin yapımında çoğunlukla gün aşırı su değiştirme işlemi uygulanır. Bu 
takdirde limontuzu veya laktik asitle asitlendirilmiş su (% 0.1) veya asitlendirilmiş tuzlu su 
(2 – 4 bomeli ) kullanılmalıdır. Asitlendirilmiş su veya asitlendirilmiş salamura kullanılmaz 
ise su değiştirmelerde sudaki çözünmüş oksijenden dolayı zeytinlerin renginde kararma 
görülür ve mat bir renk oluşur. Bu şekilde gün aşırı yapılan su değiştirmelerle zeytinler kısa 
sürede yeme durumuna gelir. Ancak bu durumda zeytinde yumuşama ve erime olmadan 
kısa sürede tüketilmelidir. Bu tip işleme şekilleri, mantara takılan iğneler yardımı ile 
delinen ve doğal yapısı bozulmadan kırma işlemi yapılan zeytinler içinde uygulanabilir. 



Yeşil Zeytin İşlenmesinde Göz Önüne Alınması Gereken Hususlar  
Yeşil zeytine uygun çeşitlerle sağlıklı ve sağlam taneler ile çalışılmalı, 
Çeşitlere uygun yöntem tekniğine göre uygulanmalı, 
İşletmelerde sıcaklık laktik asit fermantasyonu sağlanabilmesi için 22 – 26 ºC arasında olmalı, 
Kostik ve yıkama işlemi tekniğine uygun olarak yapılmalı, 
Fermantasyonun seyri sırasında kaplar kontrol edilmeli, 
Sirkülasyon, asit, pH ve tuz kontrolleri yapılmalı , 
Üst yüzeyde gelişen maya ve küfler ortamdan uzaklaştırılmalı , 
Ambalajlama tekniğine uygun olarak yapılmalı. 
 
Evde Pembe Çizik Zeytin Yapımı 
Ağaçta biraz daha dursun biraz pembe halini alsın onları sonra toplayıp elle tek yerinden 
çizersin sonra az tuzlu suya koyup 25 gün beklersin daha sonra her üç günde bir suyunu 3 
kere değiştirirsin. Daha sonra 10 kilo suya 700 gr. tuz 200 gr. limon tozu koyup Karıştırıp ekşili 
suyunu verirsin içine birazda limon doğrar birazda defne yaprağı atarsın 10 gün sonra afiyetle 
yersin güneşte tutmazsan iyi olur. 



 

  

Sofralık Siyah Zeytin İşleme  Yöntemleri  
    
 

Salamura Tipi 
 Sele Tipi 
  Kalamata Tipi 
   Teneke Tipi  
    Kostikli Tip 
     Ezme Zeytin  



Salamura Tipi Siyah Zeytin 
İki uygulama şekli vardır.  
Dış pazarlarda uygulanan yöntem,  
İç pazarda uygulanan yöntemdir. 
Dış pazarlarda uygulanan yöntem  

Hasat 
↓ 

Nakliye 
↓ 

Kalibrasyon 
↓ 

Seçme, Ayırma, Temizleme 
↓ 

Yıkama 
↓ 

Tuzlu suya koyma 
↓ 

Fermantasyon  
↓ 

Havalandırma  
↓ 

Seçme ve sınıflama 
↓ 

Ambalajlama 
↓ 

İstenirse pastörizasyon 
↓ 

Pazara sevk 



Hasat 
Zeytinin kalitesine etki eder. Zamanını tam doğru tespit etmek gerekir. Renk kabuktan 
itibaren, meyve etine siyah ve siyaha yakın tonlarda 1 – 2 mm‘ye veya yarısına kadar 
işlenmelidir. Hasat zamanı, bölgeye, çeşide ve iklim şartlarına değişir. Zeytinin var yıllarında 
ise mart aylarına kadar sürebilir. Hasat elle yapılmalı sırık asla vurulmamalıdır.  
 
Taşıma  
Zeytinler, derin olmayan yeşil zeytindeki gibi plastik kasalarda zedelenmeden işletmeye 
getirilir.  
 
Seçme ve Sınıflama 
Salamura haneye getirilen zeytinler  boylama makinesinde büyüklüklerine göre 
sınıflandırılır, sonra kerevetlere yayılarak veya bant konveyörlerden geçirilerek seçim ve 
sınıflamaya tabi tutulur. Bandın iki tarafına dizilen işçiler tarafından, çürük, ezik, hastalıklı 
taneler sağlıklı tanelerden ayıklanır. 



Yıkama 
Zeytinin üzerindeki toz ve toprağın atılması açısından önemlidir. Yıkamayı başlangıçta 
yapmak hem temizlik açısından, hem de zeytinde bulunan acılık maddesi oleuropeinin 
atılması yönünden önemlidir. Yıkama, zeytine su püskürtmek şeklinde oldu gibi, zeytin dolu 
havuzlara üstten su verilerek, alttan belirli zamanlarda bu suyun atılması şeklinde de 
yapılabilir. Eğer acılık maddesi dikkate alınarak zeytinde  uzun süreli ( 2 – 3 gün gibi ) bir 
yıkama yapılacaksa  bu takdirde % 2 ‘lik tuzlu su kullanılır. Bu işlem zeytinde yumuşama 
olmasını önler. 
 
Tuzlu Suya Koyma (Fermantasyon) 
Tuz derecesi 10 bomedir. 100 lt suya 11 kg tuz hesabıyla % 10‘luk (10 bomelik ) tuzlu su 
hazırlanır.Zeytin tanka konmadan bir miktar salamura tankın dibine konur. Zeytinin tanka 
boşaltılması esnasında zedelenmesini önler. Tanka zeytin konmadan önce yıkanmalıdır. 
Kapların üstüne, önce delikli bir kapak yerleştirilir. Üstten, hazırlanmış tuzlu su verilir. 



Sele Zeytini  
Sele tipi işleme, genellikle Marmara bölgesinin çeşidi olan Gemlik zeytininde ticari anlamda 
yapılırken, diğer bölgelerimizde genellikle aile ihtiyaçlarını karşılayacak ölçekte 
uygulanmaktadır. 
Sele zeytini yapılacak zeytinler, ince kabuklu, etli ve küçük çekirdekli olmalıdır. Zeytin ağaçta 
iyice olgunlaşmalı,toplama elle yapılmalıdır.  
Toplanan zeytinler işletmeye dikkat ve itina içinde getirilmeli, yaralı, bereli, ezik olanlar ile dal 
ve yapraklar gibi yaban maddeler temizlenmelidir. Sağlam taneler yıkanmalıdır. Yıkanan 
zeytinler selelere bir kat tuz bir kat zeytin olacak şekilde tabakalar halinde katlanarak 
doldurulmalıdır. 
Seleler ağzına kadar doldurulduktan sonra üzeri kaneviçe bezi ile kapatılarak dikilir. Sele 
zeytininde zeytin ağırlığının % 10 – 20‘si oranında bulgur büyüklüğünde iri tuz kullanılır. 
Seleler hafif meyilli yerlere konulmalıdır. Selelerden akan acı suyun sele etrafında ve altında 
kalmayıp kolayca temizlenmesi sağlanır. 2 – 3 gün kendi halinde bırakıldıktan sonra gün aşırı 
alt üst edilerek zeytinlerle tuzun iyice temas etmesi sağlanır.  Çeşide ve olgunluğa bağlı 
olarak zeytinler 20 – 30 günde tatlanır. Tatlanma anı doğru olarak tespit edilmelidir. Zeytin 
tatlandıktan sonra selede bırakılmaz. Uzun süre tuz ile temas halinde kalan zeytinlerde çok 
su kaybı olacağından zeytin sadece kabuk çekirdek görünümünde kuru bir hal alır.  



Kalamata Tipi Zeytin İşlenmesi 
Ticari olarak önemli siyah zeytin işleme yöntemlerinden biridir. Ülkemizde Yunanistan orijinli  
kalamata zeytin çeşidi ile  kurulmuş zeytinlikler olmamasına rağmen kalamata aroması 
verilmiş zeytin yapımı oldukça yaygındır. İşlemin esası şöyledir:Olgunlaşan zeytinler elle 
toplanır. Yaralı ve ezik olanlarla, dal ve yapraklar temizlenir. Çizme makinesinde veya jilet ile 
boylamasına bir veya üç yerinden çizilir. İğne ile de zeytinler delinebilir.  
Zeytini çizme ve delme işlemi, acılığın atılması sirke ve tuzun bünyeye girmesi için yapılır.  
 
Teneke Tipi Zeytin İşlenmesi ( Salamuralı ) 
Çok tercih edilen bir zeytin işleme şeklidir. Kalamata tipine benzer. Farkı, zeytinin uzunluğuna 
çizilme işleminin yapılmamasıdır. Hasat edilen zeytinler, fermantasyon kaplarında 10 – 12 
bomeli tuzlu su içinde stok olarak bekletilir. İhtiyaca göre buradan alınır. Laklı teneke kutular 
içinde aşağıdaki gibi işlenir.Teneke içerisine % 8 ‘lik salamura ve hacmin % 25 ‘i kadar iyi cins 
sirke konur. Denge (zeytin özsuyu ile tuzlu su arasındaki) kurulduğunda % 0.5 – 0.75 oranında 
asetik asit koruyucu olarak etki eder. Ayrıca her tenekeye, teneke büyüklüğüne bağlı olarak 
25 – 250 gr arası iyi cins zeytinyağı konulabilir. Tuz ve asidin müşterek etkisi ile bu tip 
zeytinler uzun süre dayanabilir. 



Teneke Zeytin (Kuru) 
Olgunlaşmış siyah zeytinler iyice yıkandıktan sonra tenekelere konur. Yaklaşık 12 kg.lık 
zeytine 1 kg iri tuz, 150 gr. zeytinyağı ve 100 gr. iyi cins sirke ilave olunarak tenekeler kapatılır. 
Haftada bir, tenekeler sağa sola çevrilir (sele zeytinlerinde olduğu gibi). Zeytinin tatlanma 
süresi, çeşidine bağlı olarak 2-5 ay arasında değişir. Diğer bir uygulama, 12-13 kg. zeytine 500 
gr zeytinyağı ve 500-700 gr iri tuz katılması suretiyle zeytinin tatlandırılmasıdır. 
 
Kostikli Siyah Zeytin Hazırlama Teknolojisi 
Uluslar arası bir yöntem olup, ülkemizde de başarı ile uygulaması yapılmaktadır. Salamura 
siyah zeytin hazırlama metodunda zeytinlerin satışa hazır hale gelmesi için uzunca bir 
zamana gerek duyulmaktadır. Halbuki kostikli tip siyah zeytin özellikle konserve tipi zeytin 
işleme metodu bu sakıncayı ortadan kaldırarak zeytini en kısa zamanda pazara sunmayı 
sağlar. kostikli siyah zeytin büyük oranda konserve tipi zeytin kısmi fermantasyonlu kostikli 
siyah zeytin alkali ile işlem görmüş kırışık zeytin olarak işlenmektedir. Bu tip işlemede yerli 
çeşitlerimizden, memecik, ayvalık, uslu, gemlik, yabancı çeşitlerden ise ülkemizde mevcut 
manzanilla kullanılan başlıca zeytin çeşitleridir.  



Konserve Tipi Zeytin İşlenmesi 

geçen yüzyılın başlarında amerika ‘da geliştirilmeye başlanmış ve günümüzde oldukça 

önem kazanmıştır. Yöntem, zeytinin bir dizi sulandırılmış kostik ( sodyum hidroksit ) 

çözeltisine batırılıp, içindeki acılık maddesinin atılması ve her işlem arasında zeytinlerin 

hava ile temasının sağlanarak karartılması ve sterilizasyon ile ambalajlanması esasına 

dayanmaktadır. 

 

Zeytinin Kalitesine Etki Eden Etmenler; 

Kostik Uygulama Sayısı 

 Kararma Esnasında Ek Madde Verip Vermemek 

  Kostik Konsantrasyonu 

   Havalandırma Sistemi 

    Meyve Olgunluğu 

     Sıcaklık 



Ezme Zeytin İşlenmesi 
Sofralık siyah zeytinlerin piyasaya sunulmadan önce boylanması ve ayıklanması sırasında 
ortaya çıkan sağlam küçük daneler ile, sağlıklı fakat yumuşak olanlardan zeytin ezmesi 
yapılabilir. Böylece sofralarımızda siyah zeytin değişik bir ürün olarak sunulmuş olur. küçük, 
sağlıklı ve yumuşak zeytinler, tatlı su içerisinde bir hafta kadar bekletilir. Bu sırada zeytinde 
bulunan tuzun azaltılması, zeytin etinin kabuk ve çekirdekte ayrılması için sık sık su değiştirilir 
(iki günde bir). Daha sonra zeytinler elek delik çapı 0.6-2 mm olan palperdan geçirilir. Zeytin 
püre halinde çekirdek vekabuktan ayrılmış olarak elde edilir. Zeytin ezmesi 1-2 gün bekletilir. 
Üst yüzeyde biriken yağ ezmeden uzaklaştırılır. zeytin ezmesi yüzeyinde yağ birikmesini 
engellemek ve homojen bir yapıda üretim için emülgatör olarak %1 oranında lesitin de 
kullanılabilir.Zeytin ezmesinin dayanımını arttırabilmek için %0.1 civarında asit ilavesi 
yapılır.Ayrıca aroma vermek amacıyla istenirse kekik, kırmızı pul biber, biber sosu, sarımsak 
ilave edilebilir.  
Küçük kavanozlarda (170-350gr) ambalajlanarak ve 95ºC de 15-20 dakika pastörize edilerek 
piyasaya verilir. 



Hurma Zeytin 
Ülkemiz İzmir-Karaburun civarında yetişen bazı zeytinlerin taneleri ağaç üzerinde iken çevre 
ve iklim koşullarıyla, pome-olea adı verilen bir mantarın enzimatik etkisiyle acılığını 
kaybetmekte ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dalından koparıldığı gibi 
yenilebilmektedir. Bu zeytine hurma zeytin denmektedir. Hurma olma ayında (ekim-kasım) 
nispi nemin %60’ın üzerinde olması, denizden esen rüzgarın bulunması hurmalaşmayı 
arttırmaktadır. 



Altı ay zeytinyağı, zeytin yiyemedim, 

Doktora derdim diyemedim… 


