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Giriş
Kurum servis alanlarında kullanılan tabaklar genellikle; p o r
selen, melemin ve paslanmaz çelikten yapılm ıştır. Paslanm az çelik,
kırılmaması, paslanmaması, görünüşünün güzel olm asına karşm,
pahalıdır.
Porselen, kalitesine bağlı olarak çeşitli fiyatlarda satılm akta
dır, dikkatli kullanılır ve doğru temizlenirse uzun süre dayanır.
Ancak, porselenin en olum suz yönü kolay kırılm asıdır. Kurumlarda kırılmaların çoğu, porselenin porselene çarpm ası sonu
cunda ve % 75-80’i kirli tabak yıkama alanında olm aktadır. (1 ).
Çok cazip ve güzelleri bulunmasına rağmen, bugün bile plas
tikler, daha çok ,en olumlu yönü olan dayanıklılık özelliğinden ya
rarlanmak amacıyla, kır yemeklerinde, çocuklar için, m utfakta ve
bir de kalabalık grupların servislerinde kullanılmaktadır.
Öz:llikle melamin gibi hafif, kullanılırken fazla gürültü çıkar
mayan, depolanması kolay olan ve cazip renklerde yapılabilen plas
tikler, bazı hastane, restoran ve okul yem ek salonlarında tercih
cülmektedirler.
■ j j1
Plastik tabaklar beyaz veya renkli olabilir. Desenli melamin
tabaklarda desen, üzerine m odel çizilm iş olan ince m elam in taba
kası ile uygulanır. Bu desenli tabaka kalıp içine yerleştirilir ve ta
bağın tamamı bir tek işlemle yapılır. Bu durum da dekorasyon, ürü
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nün devam lı bir parçası olmaktadır ve yıkama veya ovmayla çı
kartılamaz ( 2 ).
Yaldızlı tabaklarda bile yaldız, plastik içins gömülüdür ve de
vamlıdır.
Plastikleri satın alırken ve kullanırken çeşitli özelliklerini ve
sınırlarını bilm ekte yarar vardır.
Plastikler iki gruba ayrılır; termoplast.'kler ve termosetting
plastikler.
Term oplastikler
B u cins plastikler üretim sırasmda ısıtılınca esnek hale gelir
ler, soğuyunca sertleşirler ve bu işlem tekrarlanabilir. Celluloid
adıyla 1860 da bulunmuştur ve o yıllarda bağayı taklit ederek ayna
ve fırçaların arkalarında yaygın bir biçimde kullanılmıştır (3,4).
Yem ek yem e araçlarının yapımında yaygın olarak kullanılan
therm oplastikler aşağıda verilmiştir.
Polistyren : Görünüşü güzel fakat nisbeten gevrektir ve kolay
kırılır, basınç altında parçalanma eğilimindedir. Genellikle ucuz
bardak ve tabakların yapımında kullanılır, sıcak suda yumuşar.
Çok ucuza şekillendirilebilmesi, kullanıldıktan sonra atılan yemek
tabak çatal v.b. yapımında kullanılması uygun görülen yegane plas
tik olm asına neden olmuştur.
Styren Acrylonitrile : Suyun kaynama derecelerindeki sıcaklı
ğa dayanabilir, lekelenmeye karşı bir dereceye kadar dayanıklı
dır, şeffaf olarak da yapılabilir.
Polythene : Bazı cinsleri (Low density Polythene), kaynar su
da yumuşar, genellikle ucuz yiyecek kutularının, piknik kaplarının
yapımında kullanılır, sertlik verilmesi için kalın yapılanları var
dır. Diğer bazı cinsleri ise (High density polythene) 104° C ye ka
dar dayanır.
Polypropylene : Sert, sağlam, lekelenmeye karşı epeyce da
yanıklı, 121° C ye kadar dayanabilen ve kaynar su içinde kullanıla
bilen bir plastik çeşididir.
Acrylics : Bunlar genel olarak tepsi ve diğer aksesuvann yapı
mında kullanılırlar; çok çeşitli parlak renklerde, düz veya dokulu
bir yüzeyde yapılabilir.
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Polycarbonate : Çok sağlamdır, bazı deterjan ların için de b u 
lunan alkalilere karşı dayanıklı değildir, bunlar plastiğin yüzeyin
de m inik deliklerin açılm asına ve yüzeyin bozulm asına neden olur,
121° C ye kadar dayanabilir.
Therm osetting Plastikler
Bu tip plastiklerin yapım ında kalıplanacak toz, ısıtm ayla yu
m uşar ve kimyasal olarak eritilm eyecek b ir katı haline gelir, böylece de ısıyla yeniden şekillendirilem ez.
Melamine Form alehyde : Y em ek kaplarının yapım ında kullanı
lan ve en geniş kullanılm a alanı çeşitli m utfak m alzem esinin ya
pım ı olan b ir plastiktir, genel olarak kısaca «m elam ine» olarak
adlandırılır (3,5).
Sertlik, ağırlık, evde kullanılan kim yasal m addelere dayanıklık özellikleri yönünden seram iğe en yakın olan plastikdir.
İyi yapılm ış olur ve dikkatli kullanılırsa lekelenm eye karşı
nisbeten dayanıklıdır ve 121° C sıcaklığa kadar dayanır (3,6).
Plastiklerin Bakım ı
B akım kolaylığı plastiklerin satılm asında önem li olan etken
lerden biridir.
D oğru kullanmayı bilm ek şartiyle plastiklerin çoğ u gerçekten
kırılmaz. Ancak, tekrar tekrar sert döşem eye düşürüldüklerinde
çatlayabilir, hatta keskin uçları olan parçalara ayrılarak kırılabilir
ler.
Plastikler, dayanıklı ve hafif olm ak gibi olum lu yönlerine kar
şın, tüm ünün iki olumsuz yönü vardır. Bunlardan b ir tanesi yüzeyi
nin kolaylıkla çizilmesi ve sonradan lekelenmesi, ikinci olumsuz
yönü ise bir çoğunun suyun kaynama derecelerine dayanmasına
rağmen, fırın içi ve ocak üzerindeki sıcaklıklara dayanıklı olm ama
sıdır.
M elam in plastik tabaklar ısı ekstrem lerine karşı dayanıklıdır
lar, buz dolabında kullanılabildikleri gibi kaynar sudan da zarar
görm ezler. Ancak, fırın içi yüksek sıcaklık derecelerine ve doğru
dan doğruya aleve karşı tutulmazlar, yanar sigara üzerlerinde le
ke bırakabilir. Y iyecek lekeleri, özellikle çay, kahve gibi maddele-
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rin oluşturduğu lekeler bir miktar sodyum bikarbonattı suda bıra
kılarak çıkartılabilir.
Yıkam ada alkali detejanlar kullanılmalıdır. Lekelerin temiz
lenmesinde kullanılacak kimyasal maddelerin klorsuz olanları ter
cih edilm elidir ( 1 ).
T oz ovucular melamini çizeceğinden kesinlikle kullanılmamalı
dır.

özet
Plastik satın alırken veya kullanırken, çeşitli özellikleri ve sı
nırlamalarını bilm ekte yarar vardır. Çok cazip ve güzelleri bulun
masına rağmen bugün plastikler daha çok en olumlu yönü olan
dayanıklılık özelliğinden yararlanmak amacıyla; kır yemeklerinde
çocuklar için, m utfakta ve kalabalık grupların servisinde kullanıl
maktadır.

Summ ary
It is useful when buying and using plastics to know their
various lim itations and characteristics.
Today, although the best o f current designs are sophisticated,
plastics are stili bought primarily for outdoor use, for children,
fo r kitehen, fo r mass catering-for the occasion when its principal
advantage o f toughness can be fully exploited.
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