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Süt ve Süt Ürünler� Üret�m�, Mayıs 2021
 
T�car� süt �şletmeler�nce Mayıs ayında 924 b�n 336 ton �nek sütü toplandı
 
Mayıs ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre toplanan �nek sütü m�ktarı %3,3 arttı. Ocak-Mayıs dönem�nde �se b�r öncek�
yılın aynı dönem�ne göre %3 arttı.
 
Mayıs ayında t�car� süt �şletmeler� tarafından toplanan �nek sütü yağ oranı ortalama %3,4, prote�n oranı �se ortalama %3,2
olarak tesp�t ed�ld�.
 
Toplanan �nek sütü ve değ�ş�m oranları, Mayıs 2021 
                                                                                                                                         (Ton)

                                        

                                                                                                                                 
Toplanan �nek sütü, Mayıs 2021
 

 

 

 

 
Mayıs ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre t�car� süt �şletmeler� tarafından yapılan �çme sütü üret�m� %18,3 azalarak 122
b�n 089 ton olarak gerçekleşt�. Ocak-Mayıs dönem�nde b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre �çme sütü üret�m� %6,7 azalarak
671 b�n 447 ton olarak gerçekleşt�.
 
Mayıs ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre t�car� süt �şletmeler� tarafından yapılan yoğurt üret�m� %12,8 artarak 92 b�n 862
ton, Ocak-Mayıs dönem�nde �se b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre %0,3 azalarak 441 b�n 588 ton olarak gerçekleşt�.
 
Mayıs ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre, ayran üret�m� %66,6, tam yağlı süt tozu üret�m� %53,9, d�ğer peyn�rler (koyun,
keç�, manda ve karışık sütlerden elde ed�len peyn�r çeş�tler�) %20,7, yağsız süt tozu üret�m� %19,2, kaymak üret�m� %9,2,
artarken, tereyağı üret�m� %2,6, �nek peyn�r� üret�m� %3 azalmıştır.
 
Süt ürünler� üret�m�, Mayıs 2020-Mayıs 2021
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Ocak-Mayıs dönem�nde b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre yağsız süt tozu üret�m� %25,5, d�ğer peyn�rler (koyun, keç�,
manda ve karışık sütlerden elde ed�len peyn�r çeş�tler�) %23,8, tam yağlı süt tozu üret�m� %19,6, kaymak üret�m� %14,7,
ayran üret�m� %7,4, �nek peyn�r� üret�m� %1,5 artarken, tereyağı üret�m� %4,5 azalmıştır.
 
Süt ürünler� üret�m�, Ocak-Mayıs 2020-2021
 

 

 
Bu konu �le �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� 10 Ağustos 2021'd�r.


