
 

 

 

 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 

GIDA ENSTİTÜSÜ  

 

VEGAN YİYECEKLER İÇİN PROBİYOTİK STARTER KÜLTÜR 

GELİŞTİRİLMESİ 

5194401 

 

PROJE SONUÇ RAPORU 

 

DESTEKLEYEN KURULUŞUN:  BM & CO GIDA TARIM TURİZM 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  

 
Mart, 2019 

Gebze, KOCAELİ



 

TÜBİTAK MAM, GIDA  ENSTİTÜSÜ 

Proje Adı: VEGAN YİYECEKLER İÇİN PROBİYOTİK STARTER KÜLTÜR GELİŞTİRİLMESİ 

  Sayfa/Toplam Sayfa: i / v        Güncelleştirme Sayısı: 00  

 

 

Önsöz 

Probiyotiklerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri gün geçtikçe daha iyi anlaşılmakta buna 

bağlı olarak toplumun her kesiminden probiyotiklere olan ilgi artmaktadır. Probiyotik 

suşların tedariği konusunda ülkemiz tamamen yurt dışına bağlı olup yerli probiyotik 

suşlara bilinçli erişim sağlanamamaktadır. Toplumumuz evinde geleneksel yöntemler ile 

yoğurt, kefir, turşu gibi ürünleri üreterek sağlıklarına katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 

Ancak bilinçsizce yapılan uygulamalar probiyotik yönden fayda sağlamadığı gibi sağlık 

riskleri de taşımaktadır. 

Probiyotikler uygun miktarda uygulandığında konakçısına sağlık faydaları sağlayan canlı 

mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır (FAO/WHO 2002). Laktik asit bakterileri 

(LAB), uzun yıllardır gıda fermentasyonlarında kullanılmaları ve insan bağırsak 

mikrobiyotasının doğal bir bileşeni olmaları nedeni ile probiyotik ürünlerin geliştirilmesinde 

büyük bir etki potansiyeline sahiptir. Probiyotik bakterilerin mide ve ince bağırsaktan 

geçişlerinde canlı kalmaları hayati önem taşımaktadır. Probiyotiklerin canlı kalma 

yüzdeleri tür ve suşa bağlıdır. Bu proje kapsamında sindirim sisteminden geçişte çok 

yüksek oranda canlı kalan vegan kullanıma uygun probiyotik bir starter kültürün 

geliştirilmesi ve destekleyici kuruluşa teslim edilmesi amaçlamıştır.  

Projemizde DESTEKLEYİCİ KURULUŞ olan İstiklal Mah. Görkem Sok. No:34 Daire:1 

Lüleburgaz/KIRKLARELİ, Tel: 0288 412 96 58 faaliyet gösteren, BM & CO GIDA TARIM 

TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. için vegan yiyecekler için probiyotik starter kültür 

geliştirilmiştir. 

Bu kısa zamanda gerçekleştirdikleri çalışmalarından dolayı değerli proje ekibi 

araştırıcılarımıza teşekkür ederim.   

 

 

             Tarık ÖZTÜRK 

           Proje Yürütücüsü 
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Özet 

Probiyotikler uygun miktarda uygulandığında konakçısına sağlık faydaları sağlayan canlı 

mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır (FAO/WHO 2002). Laktik asit bakterileri 

(LAB), uzun yıllardır gıda fermentasyonlarında kullanılmaları ve insan bağırsak 

mikrobiyotasının doğal bir bileşeni olmaları nedeni ile probiyotik ürünlerin geliştirilmesinde 

büyük bir etki potansiyeline sahiptir. 

Bu proje kapsamında sindirim sisteminden geçişte çok yüksek oranda canlı kalan vegan 

kullanıma uygun hiçbir yabancı bakteri içermeyen donmuş stabil bir probiyotik starter 

kültürün geliştirilmiş ve destekleyici kuruluşa teslim edilmiştir.  
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1. GİRİŞ 

1.1. Starter Kültürler 

Starter kültürler fermente ürünlere kasıtlı olarak katılan ve eklendikeri ürünlerde arzulanan 

metabolik faaliyetleri göstermeleri sonucu ürüne daha uzun raf ömrü, arzulanan doku ve 

lezzet ve sağlık faydaları kazandıran güvenilir tanımlanmış stabil mikroorganizma 

karışımlarıdır. Laktik asit bakterileri starter kültür olarak sıklıkla kullanılmaktadır.  Ancak 

pek çok starter kültür karışımı koruyucu ajan olarak hayvansal kaynaklı ürünler içermekte 

ve vegan ürünlerde kullanımları sakıncalı olmaktadır. Ticari starter kültürler ayrıca 

herzaman tamamen steril koşullarda üretilememekte ve az miktarda dahi olsa yabancı 

maya ve mikroorganizma içerme ihtimalleri olmaktdır. 

1.2. Probiyotik Starter Kültürler  

Probiyotik starter kültürler eklendikleri gıdalarda gelişerek canlı bir biçimde insan 

bağırsaklarına ulaşmakta ve burada canlı kalarak insana fayda sağlamaktadır.  

Probiyotikler uygun miktarda uygulandığında konakçısına sağlık faydaları sağlayan canlı 

mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır. (FAO/WHO 2002). Laktik asit bakterileri 

(LAB) uzun yıllardır gıda fermantasyonlarında kullanılmaları ve insan bağırsak 

mikrobiyotasının doğal bir bileşeni olmaları nedeni ile de probiyotik ürünlerin 

geliştirilmesinde büyük bir probiyotik etki potansiyeline sahiptirler (Lebeer et al. 2008). 

Probiyotik bakterilerin mide ve ince bağırsaktan geçişlerinde canlı kalmaları hayati önem 

taşımaktadır. Probiyotiklerin canlı kalma oranlarının tür ve suşa bağlı değişiklik gösterdiği 

bilinmektedir. Douillard ve ark. (2013) ile Lebeer ve ark.(2008) aynı türe ait probiyotik olan 

ve olmayan laktik asit bakterlerini karşılaştırmış ancak mide ve bağırsak sistemindeki 

streslere daha çok dayanmayı sağlayan genetik mekanizmalar tam olarak 

aydınlatılmamıştır. Bu nedenle probiyotik starter kültürlerin suş bazında mide ve bağırsak 

sisteminden geçişi sonrası canlı kalma oranlarının belirlenmesi  etkinliklerinin 

belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. 
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TNO mide ve ince bağırsak in vitro modeli bir (TIM-1) gibi Mekanistik olarak valide edilmiş 

modellerin kullanımı probiyotik organizmaların canlılığını belirlemede faydalıdır. TIM-1 

bilgisayar kontrolü ile insan sindirim sistemini dinamik bir biçimde doğru olarak taklit 

etmektedir. (Minekus et al, 1995). Sistemdeki 4 bölme mide, onikiparmak bağırsağı, 

boşbağırsak ve kıvrıkbağırsağı temsil etmektedir. Sistemde vücut sıcaklığı, peristaltik 

hareket, besin boşaltım hızı ve her bölüme özgü spesifik pH, enzim ve elektrolit seviyeleri 

gerçek fizyolojik koşullara mümkün olduğunca benzer bir biçimde taklit edilmektedir. TIM-

1 sistemi probiyotiklerin canlı kalma oranları dahil pek çok invivo çalışma ile valide 

edilmiştir (Marteau et al. 1997). TIM-1 pek çok potansiyel probiyotiğin mide ve ince 

bağırsaktan geçişinde canlı kalma oranlarının belirlenmesinde ve canlılığı sınırlayıcı  

faktörlerin ortaya konmasında kullanılmıştır. (örn: Martinez ve ark. 2011).  

TIM-1 verileri incelendiğinde Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus ve 

L.plantarum’un sindirim sisteminden benzer oranlarda geçtiği ancak yoğurt bakterilerinin  

canlılığının bu bakterilere göre çok düşük olduğu gözlemlenmiştir (Marteau et al.1997). Bilinen bir 

probiyotik L.plantarum suşunun ve bitkiden izole bir L.plantarum suşunun sindirim sisteminden 

canlı olarak geçme oranları yayınlanmamış çalışmalarda sırası ile %61.3 ve %32.1 olarak 

belirlenmiştir.    

1.3. L. plantarum  

L.plantarum pek çok farklı kaynakta bulunabilmektedir. L.plantarum zeytin, kakao, 

cassava, sauerkraut, togwa, peynir çeşitleri ve geleneksel sosislerin fermantasyonunda rol 

alırken probiyotik olarakta kullanım alanı bulmaktadır. (De Vries ve ark 2006).  

L.plantarum’un görce çok sayıda geni bulunmaktadır ve farklı ortamlara çok yüksek 

adaptasyon yeteneğine sahiptir. L.plantarum içeren takviye edici gıdalar genellikle 

kapsüller içerisinde piyasaya sürülsede L.plantarum fermente edilmiş bitkisel ürünlerde ve 

fermente olmuş et ve süt gibi hayvansal gıdalarda da bulunmaktadır (De Vries ve ark 

2006). L.plantarum’un bu özelliği onu kapsüller yerine fermente ürünler içersinde 

tüketiciye sunma imkânı sunmaktadır. 
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1.3.1. L.plantarum kullanmanın güvenilirliği 

L. plantarum yüzlerce yıldır insanlar tarafından güvenli bir biçimde kullanılmaktadır. Zeytin 

ve sauerkraut fermantasyonlarında L.plantarum etkin olmakta ve yüksek sayılara 

ulaşmaktadır. 

Sprague-Dawly sıçanları üzerine yapılan bir çalışmada sıçanlara damardan 108 KOB 

L.plantarum 299v suşu verilmiş ve aşılamadan 96 saat sonra sıçanlar L.plantarum 

varlığına karşı incelenmiştir. Yapılan çalışmalar L.plantarum suşunun kan ve kalpte 

bulunamadığını ve bakterinin bağırsak kan bariyerini geçmesi durumunda bile bir risk 

oluşturmayacağını göstermiştir (Harty et al., 1994; Adawi et al., 2002). 

Insan tükürüğünden izole edilmiş olan L. plantarum NCIMB 8826 suşu farelere verilmiş ve 

farelerin bağırsakları incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda fare bağırsğında hiçbir 

makroskobik veya histolojik enflamasyona veya anormal dislokasyona rastlanmamıştır. 

(Pavan, 2003). 

Ayrıca Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (Furthermore, European Food Safety Authority 

,EFSA) considers L. plantarum’u güvenli kabul edilen mikroorganizma ( as Qualitatively 

Presumed as Safe ,QPS) statüsünde değerlendirmektedir. Bu nedenle bakterinin insan ve 

veteriner kullanımı olan antibiyotiklere direnç geni transfer edemeyeceğinin gösterilmesi 

bu bakterinin insan ve hayvan tüketimi için güvenle tüketilmesi için yeterli olmaktadır 

(EFSA, 2013). 

1.3.2. L.plantarum’un Sağlık Faydaları 

Sağlıklı bireylerde çeşitli L.plantarum suşlarının kullanımı ile ilgili pek çok çalışma 

yapılmıştır. 

Johansson ve ark. 1993, 13 kişiye 10 gün boyunca farklı laktik asit bakterilerini içeren bir 

yulaf çorbası içirmiş ve canlılıklarını takip etmiştir. Çalışma sonucunda insan 

bağırsaklarında L.plantarum türüne ait bakterilerin L. salivarius, L. reuteri, L. gasseri, L. 

acidophilus, L. casei, and L. agilis’e göre bağırsaklada daha hakim  olduklarını belirlemiş 

ve bu bakterilerin Anaerobik bakteri sayılarını %75 azalttığı gram negatif anaerobik bakteri 
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sayılarını ise %93 oranında azalttığını belirlemiştir. Gram negatif anaerob bakteriler 

genellikle enflamasyon gösteren bağırsak bölgelerinden izole edildikleri için bu bakteriler 

kötü bakteriler olarak görülmektedir. 

Johansson ve ark. 1998, 26 sağlıklı bireye 3 hafta boyunca günde bir kere L. plantarum 

299v suşu vermiş ve deneme sonunda L.plantarum kullanan bireylerin fekal laktik asit 

miktarlarının yanısıra propiyonik ve asetik asit miktarlarınında arttığını gözlemlemişlerdir. 

Bu bulgular genellikle laktik asit üreten L.plantarumun bağırsakta aktif olurken faydalı 

diğer bakterileride harekete geçirdiğini göstermektedir. 

Bukowska ve ark 1998,  Kolestrolleri orta düzeyde yüksek olan yetişkinler ile yapmış 

oldukları bir çalışmada L.plantarum tüketiminin risk faktörleri olan LDL kolestrolün %9.6 

fibrinojenin ise %13.5 oranında düştürdüğünü göstermiştir. Bir başka çalışmada L 

plantarum tüketiminin çok sigara içen bireylerin kolestrol ve fibrinojen seviyeleri üzerine 

etkileri çalışılmış ve Kolestrolü %11.7 fibrinojeni ise %21 oranında düşürmüşdüğü 

gözlemlenmiştir. (Naruszewicz ve ark 2002) 

1.4. Yüksek Canlılığa Sahip Probiyotik L.plantarum  

Genetik modifikasyonlar ile daha yüksek canlılığa sahip probiyotik organizmaların 

geliştrilmesi yaklaşımına alternatif olarak Lactobacillus veganus adlı probiyotik suş 

geliştirilmiştir. Bu suşun geliştirilmesinde her hangi bir genetik modifikasyon yapılmamış 

onun yerine doğal seleksyon ile mide ve bağırsak sisteminden en yüksek canlılık ile 

geçebilen suşlar seçilmiştir.  

Tamamen doğanın kendi mekanizmalarının hızlandırılması ile seçilen yeni lactobacillus 

veganus suşu ile bu suşun atası olan L.plantarum suşunun DNA’larının karşılaştırılması 

sonucu ata DNA dizisinin yalnızca 1/100.000’inin değişime uğradığı sonucuna ulaşılmıştır.  

DNA Dizisindeki bu küçük değişik sayesinde Lactobacillus veganus suşunun canlılığının 

mide ve bağırsak sisteminden geçişte neredeyse 2 kat arttırıldığı ve %100’e yakın 

canlılığını koruduğu TIM-1 sisteminde tespit edilmiştir. 
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1.4.1. Suşun diğer özellikleri 

Yüksek canlılığa sahip L.plantarum suşu diasetil üretmekte( içine ilave edildiği ürüne güzel 

bir lezzet vermekte), Glikozdan dextran üretmemekte (üründe sünmeye neden 

olmamakta), 5° C’de büyümezken  10° C,15° C ve 45° C’de büyümektedir. Safra 

tuzlarının varlığında, pH 2.5’te ve %6.5 tuzda büyüyebilmektedir.   

10 enterokok türüne karşı antimikrobiyal aktivitesi çalışılmış olup 6 adedine karşı Nisin ( 

ticari olarak’ta kullanılan bir bakteriyosin) üreten Lactococcus lactis suşuna göre daha 

yüksek antimikrobiyal aktivite göstermiştir. 

1.4.2. Avrupa birliği normlarına uyum 

Suşun geliştirilmesinde kullanılan mutasyona dayalı yöntemler 2001/18/EC numaralı AB 

direktifinin 1B ekinin 3-1 fıkrasında geçmekte ve genetik modifiye sayılmamaktadır.  

L.plantarum EFSA tarafından QPS statüsünde değerlendiridiğinden dolayı transfer 

edilebilen antibiyotik geninin yokluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Yüksek canlılığa 

sahip L.plantarum suşumuzun bütün genom dizisi çıkartılmış olup transfer edilebilir 

antibiyotik geni taşımadığı belirlenmiştir. 

Özet ile Mikroorganizmamız AB kriterlerine göre güvenlidir ve denetik modifiye değildir.  

2. GELİŞME  

Bu projede probiyotik Lactobacillus plantarum suşu kullanılmış ve bu suş için hayvansal 

bir ürün içermeyen bir koruyucu karışımı ve üretim süreci geliştirilmiştir. Bu starter kültüre 

proje boyunca Lactobacillus veganus (L. veganus) adı verilecekir.  

2.1. MATERYAL  

Tüm mikrobiyolojik analizler için analitik saflıkta kimyasal malzemeler kullanılmıştır.  

2.2. METODLAR 

2.2.1. Starter kültür üretimi 
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Starter kültürlerin üretimi için Lactobacillus veganus suşları durağan faza kadar 

geliştirildikten sonra hasat edilmiş ve koruyucu karışımı ile muammele edilmiştir. Toz 

kültür eldesi için bu karışım çelik tepsilere yayılmış ve liyofilize edilmiştir liyofilizasyon 

sonrası elde edilen plaka steril poşetlere alınarak mekanik olarak ufalanmıştır. 

Donuk kültür üretimi için karışım aseptik olarak steril kaplara doldurulmuş ve hızla -80° 

C’de dondurulmuştur.   

2.2.2. Starter kültürün bitkisel gıda denemelerinde kullanımı. 

Elde edilen starter kültür karışımları laboratuvar şartlarında çeşitli bitkisel gıdalarda 

denenmiştir. Denemelerde bitkisel ürünler steril kaplara alınmış ve gıdalara yaklaşık 106 

KOB/g oranında starter kültür ilave edilmiştir. Gıda örnekleri 30° C’de inkübe edilerek 

ürünlerdeki değişimler gözlemlenmiştir.  

2.2.3. Prototip starter kültürler ile destekleyici tarafından üretim 

denemelerinin yapılması. 

Laboratuvar koşullarında denemesi tamamlanan starter kültürler firmaya verilmiş ve 

firmada starter kültürler ile pilot ölçekli üretim denemeleri gerçekleştirlmiştir. Bu üretim 

denemeleri ile firma kendi üretim sürecini optimize etmiştir.  

2.2.4. Destekleyici tarafından üretilen ürünlerde probiyotik suşun 

canlılığının tespiti. 

Destekleyici tarafından optimize edilmiş olan üretim süreci ile üretilmiş probiyotik fermente 

gıdalar TÜBİTAK MAM GE laboratuvarlarında probiyotik suşun varlığı ve stabilitesi 

bakımından analiz edilmiştir. Bu analizler için probiyotik suşumuz seçici özel besi 

yerlerinde geliştirilerek sayılmıştır. 
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3. SONUÇ 

3.1. Starter Kültür Üretimi 

Lactobacillus veganus suşları durağan faza kadar geliştirilmiş ve hasat edilmişlerdir. Elde 

edilen steril bakteri peletlerine çeşitli koruyucu karışımları ilave edilmiştir. Projenin amacı 

vegan ürünler için uygun starter kültürler üretmek olduğundan dolayı koruyucu olarak 

sıklıkla kullanılan süt tozu ve laktoz gibi bileşenler içermeyen bir koruyucu ortam 

bulunmaya çalışılmıştır. Koruyucu ortama maltodextrin ilavesi ile elde edilen liyofilize 

ürünün gerek canlılığı gereksede stabilitesi arttırılabilmiştir. Ancak maltodextrin içeren 

koruyucu ortamın otoklav ile sterilizasyona uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle 

destekleyici ile iletişime geçilmiş ve 1gr liyofilize ürün yerine 3gr donuk starter kültürün 

tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Donuk starter kültürün raf ömrü 2 ay’lık 

proje süresince -18° C de takip eidilmiş olup toplam bakteri sayısının 109 KOB/ ml’nin 

altına raf ömrü boyunca düşmediği tespit edilmiştir. Proje sonrası raf ömrünün takibine 

devam edilmesi ile donuk kültürün raf ömrü belirlenebilecektir. 

3.2. Starter kültürün bitkisel gıda denemelerinde kullanımı. 

Lactobacillus veganus suşu ile farklı bitkisel gıdalar fermente edilmiş ve probiyotik suşun 

selektif olarak sayımı gerçekleştirilmiştir. Ortalama 1x106 KOB/g probiyotik suş ile 

aşılanmış nohutta aşılamadan 7 gün sonra ortalama 3x108 KOB/g probiyotik bakteri tespit 

edilirken bu sayı havuçta ortalama 4x107 KOB/g, Bitkisel bazlı içeceklerde ise 3x107 

KOB/ml olarak tespit edilmiştir. 

Bitkisel ürünlerin fermentasyon çalışmaları sırasında starter kültürde bir maya bulaşması 

olması durumunda üretimin bundan son derece olumsuz etkilendiği ve bir hafta sonunda 

maya sayılarının hızla artarak üründe şişme yaptığı tespit edilmiştir. Bu nedenle starter 

kültürlerin piyasada bulunan starter kültürlerden farklı olarak tamamen aseptik koşullarda 

üretilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Tamamen aseptik koşulların garanti edilebilmesi için 

liyofilize toz yerine donuk kültür üretilmesinin daha uygun olacağı konusunda destekleyici 

ile mutabık kalınmıştır.  Bu aşamadan sonraki starter kültürler tamamen aseptik koşullarda 
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donuk olarak üretilmiş ve potansiyel maya bulaşmasına karşı kontrol edilmeye 

başlanmıştır. 

3.3. Prototip starter Kültürler ile destekleyici tarafından üretim 

denemelerinin yapılması. 

Prototip donuk kültürler destekleyiciye ulaştırılmış ve destekleyici kendi imkânları ile bu 

kültürlerin daha uzun süre sıvı formda canlı kalması, ve sıvı formda daha yüksek canlı 

bakteri sayımlarına ulaşılması için çalışmalarını yapmıştır. Üretici bu süreç sonunda 

üretim yöntemini ticari sır olarak saklamayı uygun gördüğü prosesini optimize etmiş ve 

prototip ürünlerini GMP sertifikalı tesislerinde üretmiştir.  

3.4. Destekleyici tarafından üretilen ürünlerde probiyotik suşun canlılığının 

tespiti. 

Detekleyici tarafından üretilmiş olan prototip üründe canlı probiyotik mikroorganizma 

sayısının başlarda ortalama 1x 108 KOB/ml olarak ölçülürken kendisinin yapmış olduğu 

optimizasyon çalımaları sonucunda ürünlerin canlı mikroorganizma sayısı 4,1x 109 

KOB/ml – 9,8x 109 KOB/ml arasında değişiklik göstermiştir. Ürünler oda sıcaklığında 

depolandığında canlı sayısının 1 yıl boyunca korunduğu tespit edilmiştir. Proje sonrasında 

ürünün raf ömrü takip edilmeye devam edilmesinde fayda vardır.  
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4. TARTIŞMA 

Starter Kültürler Gıda katkı maddeleri olarak kabul edilmektedir. Starter kültürlerin 

uygunluğu mikrobiyolojik kriterlere göre incelenmektedir. Laktik asit bakterilerinden oluşan  

starter kültürlerin 103 KOB/g’a kadar küf,asetik asit bakterisi ve Maya içermesine tebliğ izin 

vermektedir (Speranza ve ark 2017). Şeker içeren sıvı formda bir karışıma maya ilave 

edildiğinde mayalar şekeri karbondioksit ve etanole dönüştürmekte oluşan gaz yüzünden 

ürün deforme olmakta ve daha kötü durumlarda kapağın gevşetilmesi ile ambalajdan 

dışarı taşmaktadır.  

Bu nedenle proje kapsamında hiçbir kontaminasyon içermeyen starter kültür geliştirilmesi 

gerekmiştir. Bu starter kültürleri üretmenin tek yolu kültürün geliştirilmesinden 

depolanmasına tüm aşamaların aseptik koşullarda yapılmasıdır. Liyofilizasyon işlemi 

esnasında aseptik koşullar kurutma esnasında kaybolmakta ve az miktarda 

kontaminasyon riski oluşmaktadır. Bu nedenle üretim liyofilize toz üretimi yerine donuk 

sıvı kültür kullanımı bir zorunluluk olmuştur. 

Piyasada Liyofilize toz ve kapsül formda pek çok probiyotik ürün olsada bakterilerin canlı 

ve aktif olarak yaşadığı probiyotik ürünler probiyotik süt ürünleri ile kısıtlıdır. Bu nedenle 

süt tüketmek istemeyen veya vegan olan tüketicilerin bu ürünleri kullanamamakta ve 

liyofilize ürünlere mahkum kalmaktadır.  

Liyofilize ürünlerin uygun olmayan ortam şartlarında (düşük pH, sindirim enzimleri, safra 

tuzları vb.) aktif hale gelmesi zaman alabilmekte iken aktif kültürler olarak tüketilen 

probiyotiklerin böyle bir zamana ihtiyaçları bulunmamaktadır. 

Bitkisel ürünler için probiyotik starter kültür üretiminde kullanılan L.plantarum suşu pek çok 

ortam koşulunda büyüyebilmekte ve sindirim sisteminden %100’e yakın oranda canlı 

geçmesi ile pek çok bilinen probiyotikten daha yüksek oranda canlılığını korumaktadır. 

  

Speranza, B., Bevilacqua, A., Corbo, M. R., & Sinigaglia, M. (Eds.). (2017). Starter cultures in food 

production. Wiley Blackwell.  
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