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Muhafaza Muhafaza

tüket�m� �ç�nde b�r kısmı ayrılır. İnc�r�n 
büyük çoğunluğu tüccarlar kanalıyla 
veya d�rekt olarak �şletmeye satılır. 
İşletmede, �nc�rler füm�ge ed�lme, 
aflatoks�n taraması, yıkama, kal�bre 
ed� lme, �ş leme, paket leme ve 
depolama g�b� teknoloj�k �şlemlere 
tab�� tutulmaktadır. Oysak� geleneksel 
metotlarda seç�l�p evlere ayrılmış 
olan �nc�rler “süzme” d�ye n�telen-
d�r � lmekte olup daha az �şlem 
görmekted�r. Öncel�kle �nc�rler % 4-5 
dolaylarında tuz �çeren soğuk suyla 
yıkanırlar. Tuz, b�l�nd�ğ� üzere en esk� 
gıda koruyucusu olduğu �ç�n �nc�rde 
de yüzey dezenfektanı olarak önem 
kazanmaktadır. Üzer�ndek� ıslaklığı 
g�dermek �ç�n �nc�rler ser�n ve gölge 
b�r ortamda kurutulur. Daha sonra, 
Anadolu'nun en esk� “doğal mod�f�ye 
atmosfer depo'su”  (toprak küp) 
gündeme gelmekted�r. Yıllar, belk� de 
asırlar önces�nde, nem ve gaz 
geç�rgenl�ğ�n� mükemmel dengeled�ğ� 
görülmüş olan küplerde �nc�rler 
�st�flen�p kış aylarında tüket�lmek 
üzere hazırlanırlar. İst�fleme, �nc�rler� 
fazla bastırmadan ve ezmeden 
yapılmaktadır.  Halen k�myasal 

kompoz�syonu, esans�yel yağ �çer�ğ� 
hakkında b�l�nmezler olan defne 
yapraklarının sırrı yıllar önce çözül-
müş olmalı k� �nc�rler arasına bol 
m�ktarda defne yaprağı serp�ş-
t�r�lmekted�r. Bu uygulamalar �nc�r�n 
dayanıklılığını, kal�tes�n� artırdığı g�b� 
aroma ve koku katmaktadır. Ege 
bölges�ne özgü olan küpte saklama 
metodunda esas olan �nc�r�n şekl�n� 
bozmamak ve ez�lmes�n� engelle-
yecek şek�lde muhafaza etmekt�r. 

Akden�z bölges� kıyılarında �se 
(Mers�n ve Alanya hattında) Ege 
bölges�ndek�nden farklı yöntemlerle 
�nc�rler kurutulup, �şlen�p depo-
lanmaktadırlar. Bu bölgede �nc�rler 
ağaç üzer�nde tam olarak buruklaş-
madan hasat ed�l�p halen geleneksel-
l�ğ�n� koruyan yöntemlerle kurutulur.  
Ancak, Akden�z bölges� �nc�rler� çeş�t 
özell�ğ�nden dolayı kurutmalık çeş�tler 
olmadığı �ç�n alben�s� çok �y� olmadığı 
halde lezzet� büyük beğen� kazan-
maktadır. Yıkama �şlem� arasındak� 
esas farklılık yıkama suyunda tuz 
kullanılmamasıdır. Kurutulup, yıka-
nan �nc�rler toprak tencereler�n 
�çer�s�ne b�r kat �nc�r b�r kat toz şeker 

olacak şek�lde basılmaktadır. Ege 
bölges�ndek� küp uygulamasına göre 
burada �nc�rler tamamen ez�l�p, 
şek�ller� bozulup cezerye benzer� b�r 
görüntüye sah�p oldukları �ç�n bıçakla 
kes�lerek tüket�l�rler. Şeker�n, tartış-
masız koruyucu etk�s� burada da 
görev�n� yapmaktadır.

Günümüzde toprak kapların 
evlerden uzaklaşmış olması saklama 
yöntemler�nde yer�n� farklı ambalaj 
materyaller�ne bırakmıştır. Gelenek-
sel ürünler kadar sağlıklı ve koruyu-
culuğu yüksek olmayan bu malzeme-
lerde depolama yapab�lmek �ç�n ser�n 
ortamlar gerekmekted�r. İşletmelerde 
�şlem görmem�ş, füm�ge (özel �laç-
lama metodu) ed�lmem�ş �nc�rler� 
muhafaza edeb�lmek �ç�n �nc�rler�n 
der�n donducularda (d�pfr�z) -18C'l�k 
ortamda en az b�r hafta süreyle 
beklet�lmes� gerekmekted�r. Şoklama 
etk�s� �le �nc�r kurdu g�b� zararlılardan 
arınmış olan bu meyveler �se daha 
sonra ser�n ve kuru ortamlarda 
tazel�ğ�n� 5-6 ay süreyle koruyab�l�rler. 
Daha uzun sürel� muhafaza �ç�n �se 
buzdolabı koşullarında 2-4 C'de 
saklanmaları gerekmekted�r. 

M
� lattan önce 484 yılında 
Heredot tarafından yazılan 
�lekleme ve �lek arıcığı �le �lg�l� 

kaynak, Anadolu'da �nc�r kültürünün 
�nsanlık kültürü kadar esk� olduğunu, 
kültür �nc�r�n�n kültür meyveler� �ç�nde 
en esk� gel�şme tar�h�ne sah�p oldu-
ğunu �spatlamaktadır.

Bu denl� geçm�ş� olan b�r mey-
vede, zaman �çer�s�nde çeş�tl� �şleme 
ve muhafaza yöntemler� gel�şt�-
r�lm�şt�r. Depolama, her gıdada 
olduğu g�b� �nc�r �ç�nde önem arz 
etmekted�r. Çünkü �nsanların; farklı 
mevs�mlerde, farklı tatlara ulaşma 
�stekler� yıllar boyu artarak süregel-
m�şt�r. 

Kuru �nc�r sofralara ulaşmadan 
önce uzun b�r yolculuk yapmaktadır. 
Yolculuk esnasında �nc�re eşl�k eden 
Büyük ve Küçük Menderes havzası 
ç�ftç�ler� bu �ş� genelde çocuklar, eşler 
ve yakın akrabalarla a�le �şletmes� 
şek l �nde yürütmekted� r ler.  Bu 
yolculuk ağaçta olgunlaşmadan 
sonra başlar ve buruklaşıp nem 
düzey� % 55-60 olunca yere düşerek 
hasat ed�lm�ş olur. Ancak, dallara 
tak ı l ıp ta  düşemeyen �nc � r le re 
yardımcı olmak amacıyla sırıklama 
den�len �şlem yapılır. Yere düşmüş 
buruk �nc�r�n bekleme süres� kal�tey� 
doğrudan etk�led�ğ� �ç�n üret�c�ler 
haftada 3-4 günde b�r yerdek� �nc�rler� 
toplamaktadırlar. Yerden toplanan 
buruk �nc� r ler  kurutma (serg�) 
alanında kerevetler üzer�ne ser�lerek 
kurutulurlar. Son yıllarda �nc�r�n 
yo lcu luğunda  ge lenekse l l � ğ �n 
bozulduğu � lk aşama, kurutma 
ek�pmanları olmuştur. Geleneksel 

metotlarda; kargı, kuru ot ve çarşaf 
g�b� malzemeler üzer�nde kurutulan 
�nc�r b�l�msel çalışmaların desteğ�yle 
kerevetler üzer�nde kurutulmaya 
başlamıştır. Kal�ten�n arttırılması ve 
h�jyen açısından �deal olan kerevet 
s�stem� üret�c�ler�n hemen hemen 
heps� tarafından kabul gördüğü �ç�n 
gelenekselleşme yolunda �lerle-
mekted�r. Mevs�m şartlarına göre 2-4 
gün süreyle serg�de kuruyan �nc�rler 
serg� alma �şlem�ne tab�� tutulurlar. 
Serg� alma, en çok deney�m gerek-
t�ren aşama olup a�le büyükler�nce 
b�zzat veya onların denet�m�nde 
yapılmakta olup kuruyan �nc�rler�n tek 
tek kerevetler üzer�nden toplan-
masıdır. Çünkü yeter�nce kurumadan 
al ınmış olan b�r  tek �nc�r  b� le 

d�ğerler�n�n fermente olmasına sebep 
olur. İnc�rler�n yeter�nce kuruyup 
kurumadıklarının en önel� kıstası 
sertl�kt�r. Gün �çer�s�nde havanın 
ısınmasıyla serg�dek� meyveler�n 
yumuşayacağı ve yılların deney�mler� 
sabah erken saatlerde serg� almanın 
daha başarılı olduğunu �spatlamıştır. 
Ayrıca serg�den seç�len �nc�rler çatlak 
– sağlam, �r� – orta – küçük boy, esmer 
– doğal amber renk olmaları g�b� 
kıstaslara göre gruplara ayrılırlar.

Kuruyan �nc�rler artık tüket�me 
hazır olmakla b�rl�kte bu şek�lde 
tüket�lmes� pek nad�rd�r. Çünkü 
üzer�ndek� k�rl�l�klerden arındırmak 
�ç�n �nc�r�n yıkanması gerekmekted�r. 
Yıkama önces�nde �nc�rler�n çoğu 
ayrılıp pazarlanırken a�len�n kend� 

KURU İNCİRİN
GELENEKSEL
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MUHAFAZASI
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