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ÖZET
Doktora Tezi
KAPLAMALI TAVUK ÜRÜNLERİNDE KIZARTMA SIRASINDA
AKRİLAMİD OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ

Eda DEMİROK SONCU
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Nuray KOLSARICI
Çalışmanın ilk aşamasında tüketim oranı yüksek kaplamalı tavuk ürünlerinde akrilamid
varlığının tespiti amaçlanmış ve toplu tüketim yerlerinden temin edilen kaplamalı tavuk
but, tavuk kanat, tavuk burger ve nuggetın kaplama kısımlarında akrilamid analizi
yapılmıştır. İkinci aşamada, laboratuvar ölçeğinde üretilen ürünlerde %0.5, %1.5 ve %3
oranlarında yeşil çay ekstraktı (YÇE) kullanımı ile mikrodalga ön pişirmenin (MÖP)
but ve kanatlarda, mikrodalga buz çözmenin (MBÇ) de burger ve nuggetlarda akrilamid
oluşumu üzerine etkileri incelenmiştir. Bu noktada, akrilamid, kimyasal bileşim, toplam
antioksidan kapasite, TBARM değeri, indirgen şeker ve asparajin analizleri yapılmış,
ürünlerin L*,a*,b* renk, tekstür ve duyusal özellikleri de değerlendirilmiştir.
Toplu tüketim yerlerinden alınan butların, kanatların, burgerlerin ve nuggetların
akrilamid içeriği sırasıyla 2.60-314.28, 11.20-31.35, 13.43-118.97 ve 32.92-134.90 ng/g
kaplama aralığındadır. Laboratuvar ölçeğinde üretilen butlarda %0.5, %1.5 ve %3 YÇE
akrilamid miktarını sırasıyla %29, %36, %43 oranlarında azaltmış (p<0.05), ancak,
YÇE kullanımı kanatlarda etkili bulunmamıştır (p>0.05). MÖP, butlarda akrilamid
miktarı üzerine etkili değildir (p>0.05), fakat, kanatlarda %28 düzeyinde azalma
sağlamıştır (p<0.05). YÇE, but ve kanatta oksidasyon reaksiyonlarını da sınırlamıştır
(p<0.05). Burger ve nuggetta derin yağda kızartma ve buharlı fırında pişirme
basamaklarında yüksek konsantrasyonda ölçülen akrilamid miktarı, laboratuvarda
kızartma aşamasında azalış göstermiş ve burger ile nuggetın akrilamid içeriğindeki
azalış yüzdesi sırasıyla %59-%79 ve %46-%69 aralığında ölçülmüştür. MÖP’ü takiben
kızartma süresinin kısaltılması butta daha sarı ve açık; laboratuvarda kızartma prosesi
ise MBÇ’yi takiben kızartma süresinin yarı yarıya düşürülmesine bağlı olmaksızın
burger ve nuggetta daha kırmızı ve koyu renk oluşumu ile sonuçlanmıştır. Bu
değişimlerin duyusal değerlendirmeye olumsuz yansımaması ve ürünlerin tekstürel
özelliklerinde değişimin belirlenmemesi çalışmanın diğer önemli çıktılarıdır.
Ekim 2014, 152 sayfa
Anahtar Kelimeler: Akrilamid, Maillard reaksiyonu, tavuk burger, tavuk nugget, tavuk
but, tavuk kanat, derin yağda kızartma, gıda güvenliği
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ABSTRACT
Ph.D. Thesis
INVESTIGATION OF ACRYLAMIDE IN FURTHER PROCESSED CHICKEN PRODUCTS
DURING FRYING

Eda DEMİROK SONCU
Ankara University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Food Engineering
Supervisor: Prof.Dr. Nuray KOLSARICI
In the first stage of the current study, determination of acrylamide presence in further
processed chicken products was targeted. For this purpose, acrylamide analysis was
performed in coating part of chicken drumsticks (CDs), chicken wings (CWs), chicken
burgers (CBs) and chicken nuggets (CNs) purchased from fast food chain services. In the
second stage, the effects of green tea extract (GTE-0.5%, 1.5% and 3%) and microwave
application on acrylamide formation in coated chicken products produced in the model
system was investigated. Microwave pre-cooking (MPC) was applied to CDs and CWs.
Microwave thawing (MT) was used for both CBs and CNs. From this viewpoint,
acrylamide, proximate composition, total antioxidant capacity, TBARS, reducing sugar
and asparagine analysis were done. The changes in L*, a*, b* color, texture and sensory
properties of chicken products were also evaluated.
The acrylamide concentration of CDs, CWs, CBs and CNs collected from fast food chain
varied in the range of 2.60-314.28, 11.20-31.35, 13.43-118.97 and 32.92-134.90 ng/g
coating, respectively. The usage of 0.5%, 1.5% and 3% GTE in CDs produced in the
model system reduced acrylamide concentration at levels 29%, 36%, and 43%,
respectively (p<0.05), but, the usage of GTE did not found to be significant for CWs
(p>0.05). MPC did not found to be effective on the prevention of acrylamide formation
in CDs (p>0.05), but, it decreased the acrylamide amount of CWs by 28% (p<0.05). In
addition, GTE restricted the oxidation reactions in both chicken drumsticks and chicken
wings (p<0.05). Acrylamide concentration of CBs and CNs was measured at high levels
at first two steps of thermal processing: deep fat frying and steam oven cooking. But,
this concentration decreased during the third step of thermal processing (deep fat frying
at laboratory conditions) and reduction percents were calculated between 59%-79% for
CBs and 46%-69% for CNs. Reducing the frying time by applying MPC resulted more
lighter and more yellow color in drumsticks. Deep fat frying at laboratory conditions
caused more darker and redder color in chicken burgers and nuggets regardless of
shorter frying time associated with MT. These color changes did not reflect to sensory
properties, and no differences were determined in texture profiles of chicken products
produced in the model system.

October 2014, 152 pages
Key Words: Acrylamide, Maillard reaction, chicken burger, chicken nugget, chicken
drumstick, chicken wing, deep fat frying, food safety
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1. GİRİŞ

Dünya sürekli bir değişim içerisindedir ve bu değişim büyük oranda insan yaşamına da
yansır. Özellikle kentleşmenin bir sonucu olarak insanların eğitim ve gelir düzeylerinin
artması, iş hayatındaki zorluklar, gelişen özel sektörün değişik alanlarda çok sayıda
kişiye uzun çalışma süreleri ile istihdam sağlaması insanların yaşam şekillerinin
değişmesine neden olmuş ve bu noktada zaman yönetimi önem kazanmıştır. Bu
durumun bir dezavantajı olarak insanlar evde yemek hazırlama alışkanlıklarından
vazgeçerek, servisi kolay, ayaküstü, kısa sürede tüketilebilen fast food ürünlere
yönelmişlerdir. Son yirmi yılda Türkiye’de fast food sektörü büyük bir gelişme
göstermiş ve bu sektöre tüketiciler tarafından yapılan masraf insanların toplam gıda
tüketim masrafının %10’una yaklaşmıştır (Akbay vd. 2007).

Kaplamalı tavuk ürünleri, hamburger, döner, pizza, sandviç, patates kızartması gibi
menü çeşitlerinden oluşan fast food sektöründeki en önemli problem ise gıda
güvenliğidir. Gıda güvenliği, gıdanın işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve servis
edilmesi aşamalarında tüketiciler için hastalık etmeni ya da zararlı bileşen olarak oluşan,
her türlü fiziksel, biyolojik ve kimyasal etmenlerin ortadan kaldırılması olarak
tanımlanabilir (Unusan 2007). Gıda katkı maddeleri, pestisit ve veteriner ilaç kalıntıları,
dioksinler, mikotoksinler, migrasyon ile ambalaj materyalinden gıdaya geçen bileşenler
ve ısıl işlem sonucu oluşan termal proses kontaminantları gıda güvenliği kapsamında
göz önünde bulundurulması gereken risk faktörleridir (Barlow ve Schatter 2010).

İçerdiği elzem amino asitler, vitaminler ve mineraller bakımından beslenmede önemli
bir yere sahip olan et ve et ürünleri, fast food sektöründe de geniş ürün portföyü ile
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kaplamalı tavuk ürünleri hem fast food zincirinde hem
de restoranlarda severek ve beğenilerek sıklıkla tüketilen ürünlerdir. Ancak kaplamalı
tavuk ürünlerinde kullanılan kaplama maddelerinin bileşimi ve ürünlerin üretiminde
uygulanan proses koşulları ile yüksek sıcaklık dikkate alındığında ısıl işlem sonucu
karsinojenik bir bileşik olan akrilamid oluşumunun kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir.
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Bu oluşum ise, kaplamalı tavuk ürünlerinin gıda güvenliği açısından riskli gıdalar
grubunda değerlendirilmesini gerektirir.

Akrilamidin ısıl işlem görmüş gıdalarda varlığı ve toksisite düzeyi ilk kez Nisan
2002’de İsveç Ulusal Gıda Otoritesi (NFA) ve Stockholm Üniversitesi tarafından
yayınlanan bildiri aracılığıyla endüstri, bilim camiası ve tüketiciler ile paylaşılmıştır
(Zyzak vd. 2003, Busk 2010). Akrilamid, kızartma, fırınlama, kavurma ve kurutma gibi
ısıl işlemler sonucu gıdalarda yüksek sıcaklıklarda, düşük nem ortamında indirgen
şekerlerin özellikle asparajin gibi serbest amino asitlerle Maillard reaksiyonu sonucu
oluşur. Maillard reaksiyonu akrilamid oluşumu için bilinen temel iz yoludur. Buna ek
olarak yapılan araştırmalar Maillard reaksiyonu dışında da akrilamid oluşumu için farklı
iz yolları olduğunu göstermiştir (Lingnert vd. 2002, Mottram vd. 2002, Stadler vd.
2002, Yasuhara vd. 2003, Zyzak vd. 2003, Granvogl vd. 2004, Yaylayan ve Stadler
2005, Claus vd. 2006, Hedegaard vd. 2008). Gıdanın bileşimi, indirgen şeker ve
asparajin konsantrasyonu, işlem süre ve sıcaklığı, üretim proseslerindeki farklılıklar,
pişirme yöntemi, reaksiyon ortamının pH ve su aktivitesi değerleri, reaksiyon ortamında
iki ya da üç değerlikli iyonların, antioksidan bileşiklerin varlığı gıdalarda akrilamid
oluşum düzeyini etkileyen başlıca faktörlerdir (Claus vd. 2008, Hedegaard vd. 2008,
Capuano ve Fogliano 2011, Xu vd. 2014).

Akrilamid yüksek dozlarda nörotoksik bir bileşik olup, yanı sıra Uluslararası Kanser
Araştırmaları Ajansı tarafından “insanlar için olası karsinojen” olarak tanımlanmış ve
grup 2A içerisinde listelenmiştir (Lingnert vd. 2002, Erdoğdu vd. 2007, Claus vd. 2008,
Ölmez vd. 2008, Busk 2010). Akrilamid, polaritesi, suda çözünürlüğü ve düşük molekül
ağırlığı nedeniyle vücuda alındıktan sonra kolaylıkla kan yolu ile taşınarak dokulara
yerleşir ve bazı metabolik dönüşümler sonrası hemoglobin, serum albumini, enzimler ve
DNA ile birleşerek karsinojenik etki gösterir (Lingnert vd. 2002, Claus vd. 2008,
Capuano ve Fogliano 2011). İnsanların günlük maruz kaldıkları akrilamid miktarına
ilişkin literatürde çok sayıda araştırma mevcut olmakla birlikte, henüz net bir değer
ortaya konamamıştır. Bu durum, maruz kalınan günlük akrilamid miktarının tüketim
alışkanlıklarına, tüketim sıklığına, ülkeden ülkeye, farklı yaş grubundaki insanlara göre
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değişmesi ile açıklanmıştır (Dybing vd. 2005, Wilson vd. 2006, Mosjka vd. 2010,
Mosjka vd. 2012, Sirot vd. 2012, Cengiz ve Gündüz 2013, Normandin vd. 2013).

Akrilamidin gıdalarda keşfinden bu yana yapılan araştırmalar, patates cipsi, patates
kızartması, ekmek, kahvaltılık gevrek, bisküvi ve diğer tahıl ürünleri gibi
karbonhidratlarca zengin gıdalar ile kahvenin yüksek oranda akrilamid içerdiğini
göstermektedir. Ancak akrilamid sadece karbonhidratlarca zengin gıdalarda değil et ve
et ürünleri gibi proteinlerce zengin gıdalarda da belirlenmiştir (Yaylayan vd. 2003,
Kaplan vd. 2009). Özellikle, son dönemde yapılan çalışmalar, bileşiminde tahıl bazlı
kaplama maddelerini içeren kaplamalı tavuk ürünlerinde akrilamid varlığını tespit
etmiştir (Chuang vd. 2006, Barutcu vd. 2009). Kaplamalı tavuk ürünlerinde belirlenen
akrilamid miktarı karbonhidratlarca zengin gıdalardaki miktar ile kıyaslandığında
oldukça düşük düzeylerde kalsa da, akrilamidin nörotoksik ve karsinojenik etkili bir
bileşik olduğu düşünüldüğünde kaplamalı tavuk ürünlerinde akrilamid oluşumunun
insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğu anlaşılabilir. Yanı sıra, zincir fast food
restoranlarında kaplamalı tavuk ürünlerinin patates kızartması ile birlikte menü olarak
satıldığı ve bu ürün grubunu daha çok genç popülasyonun tükettiği düşünüldüğünde ise
risk artmakta ve fast food sektöründeki gıda güvenliği problemi daha da önem
kazanmaktadır.

Akrilamidin gıdalarda oluşum mekanizmaları, toksisite düzeyi ve oluştuğu gıda
gruplarına ilişkin çalışmalar devam ederken, bilim adamlarının ilgisi bu bileşiğin
gıdalarda oluşum düzeyini azaltmak amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmesine doğru
yönelmiştir. Bu yöntemler çoğunlukla ısıl işlem öncesi uygulamalar üzerinde
yoğunlaşmıştır. Glukozun sükroz ile ikamesi, asparajinaz enzimi kullanımı, suda
bekletme ya da haşlama gibi akrilamid öncü bileşenleri olan indirgen şeker ve asparajin
miktarını azaltmaya yönelik geliştirilen yöntemler ısıl işlem öncesi uygulamalara
örnektir (Erdoğdu vd. 2007, Gökmen vd. 2007, Gökmen 2008). Mikrodalgada kızartma
ya da mikrodalga kullanarak ısıl işlem öncesi üründe ön pişirme uygulaması, ürüne
uygulanacak olan ısıl işlemin süresini kısaltarak akrilamid oluşumunu azaltmayı
hedefleyen ve başarılı bulunan bir stratejidir (Erdoğdu vd. 2007, Sahin vd. 2007).
Mikrodalga ayrıca akrilamid miktarını azalmak amacıyla donmuş üründe buz çözme
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amacıyla kullanıldığında da başarılı bulunan bir yöntemdir (Tuta vd. 2010). Bu
yöntemlere ek olarak reaksiyon ortamına protein ya da amino asit ilavesi, antioksidan
ilavesi, tek ya da çift değerlikli iyon ilavesi ve ortamın pH değerini düşürmek amacıyla
organik asit ilavesi gibi yöntemlerde sıralanabilir. Ayrıca, ürüne uygulanacak ısıl
işlemin sıcaklık ve süre normlarını düzenleyerek akrilamid oluşumunu minimize etmeyi
amaçlayan çalışmalarda yapılmaktadır (Rydberg vd. 2003, Granvogl vd. 2004, Claus
vd. 2006, Gökmen 2008, Capuano ve Fogliano 2011, Xu vd. 2014).

Bu bilgilerden yola çıkarak, söz konusu araştırma kapsamında ilk aşamada fast food
sektöründe tüketim oranı oldukça yüksek olan kapmalı tavuk but, tavuk kanat, tavuk
burger ve nugget da akrilamid varlığının ve düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır.
İkinci aşamada ise konusu azaltma stratejilerinden kaplamalı tavuk ürünlerine
uyarlanabilirliği ve endüstriye aktıralabilirliği mümkün olan yöntemleri seçerek
laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk ürünlerinin akrilamid miktarını
azaltmaya yönelik etkilerinin incelenmesi planlanmıştır. Tez kapsamında incelenen
kaplamalı tavuk ürünlerini proses işlem basamakları açısından temel iki gruba ayırmak
mümkündür.

A. Fabrikada marine edildikten sonra taze olarak tüketim yerlerine sevk edilen ve
burada ürüne yönelik sos ile kaplanarak kızartılıp tüketime sunulan ürünler
Ön hazırlık aşamasının fabrikada, pişirme aşamasının ise restoranlarda yapıldığı ürünler
olan kaplamalı tavuk but ve tavuk kanatlara ilişkin üretim akım şeması şekil 1.1’de
gösterilmiştir. But ve kanatlar fabrikada marinasyon sosu ile tamburda marine
edildikten sonra taze olarak tüketim yerlerine sevk edilir. Burada ilk önce sıvı sos ve
ardından un bazlı bir sos ile kabarık formda kaplandıktan sonra ürüne göre değişen
sürelerde yüksek sıcaklıklarda yüksek basınçlı (vakumlu) fritözler kullanılarak derin
yağda kızartılır ve tüketiciye servis edilir.
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Şekil 1.1 Kaplamalı tavuk but ve tavuk kanat üretim akım şeması

B. Fabrika koşullarında üretilen, dondurularak tüketim yerlerine sevk edilen ve
restoranlarda ya da evlerde kızartılarak/ısıtılarak tüketilen ürünler
Tavuk burger ve nugget gibi ürünler kaplamalı tavuk ürünlerinin yaklaşık %80’ini
oluşturmakta olup proses işlem basamakları şekil 1.2’de gösterilmiştir. Prosesin ilk
aşamasında tavuk kıyma, ürüne lezzet verecek baharatlar ile karıştırıldıktan sonra form
makinasına sevk edilir. Ürüne istenen şekil verildikten sonra, önce sıvı sos, ardından
kuru sos ile kaplanır. Bir sonraki işlem basamağında kaplamanın fiksasyonunu
sağlamak ve üründe istenen tekstür ve dış yüzey rengini oluşturmak amacıyla önce kısa
süreli derin yağda kızartma ve ardından ürünü pişmiş olarak tüketime hazır hale
getirmek için ürün nem, süre ve sıcaklık kontrolü sağlanan buharlı fırında pişirilir.
Pişmiş ürün anında dondurulur ve paketlenerek toplu tüketim yerlerine sevk edilir.
Buharlı fırında pişirme aşamasında iç sıcaklığın 72oC’a ulaşması ile üründe mikrobiyel
güvenliğin sağlanması söz konusu iken kimyasal açıdan güvenliği tehdit eden
bileşiklerin oluşumu bu araştırmanın temel konusu olmuştur. Toplu tüketim yerlerinde
ise bu ürünler tüketiciye servis edilmeden önce tekrar donuk halde kızartma yağının
içine atılır ve ürüne göre değişen süre ve sıcaklıkta ikinci bir derin yağda kızartma
işleminden sonra tüketiciye servis edilir.

Kaplamalı tavuk but, tavuk kanat, tavuk burger ve nugget gibi ürünlerde akrilamid
oluşumunu tetikleyebilecek birçok faktör vardır. Bu faktörler;
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Şekil 1.2 Tavuk burger ve nugget üretim akım şeması

•

Tavuk but ve kanat üretiminde derin yağda kızartma aşamasında kullanılan yüksek
sıcaklık ve süre ile tavuk burger ve nugget üretiminde kullanılan farklı ısıl işlem
basamakları ve bu basamaklarda uygulanan yüksek sıcaklık ve süre akrilamid
oluşumunu hızlandırıcı faktörler olarak düşünülmektedir.

•

Ayrıca kaplama amacıyla kullanılan sıvı sos ve kuru sosun bileşiminde yer alan
buğday, patates ve mısır nişastası ile buğday ve mısır unu akrilamid oluşumu için
gereken asparajin ve indirgen şeker gibi öncü bileşenlerin kaynağıdır. Kızartma
işlemi ile birlikte yüksek sıcaklıklara ulaşılması ürünün özellikle kaplama kısmında
maillard reaksiyonu sonucu akrilamid oluşumunu tetikleyicidir.

•

Derin yağda kızartma aşamasında çoğu zaman ayçiçek ya da ayçiçek, palm ve
kanola karışım yağları kullanılır. Kızartma yağının uzun sureli kullanımı sonucu
oksidasyon nedeniyle yapısında karbonil bileşiklerinin artması ile birlikte bu
bileşiklerin akrilamid oluşum mekanizmasına katılması da söz konusudur.

Özetle, yediden yetmişe her yaştaki tüketici tarafından severek ve sıklıkla tüketilen
kaplamalı tavuk ürünlerinde söz konusu nedenlere bağlı olarak akrilamid oluşumu
muhtemeldir. Bu bağlamda araştırmanın birinci aşamasında kaplamalı tavuk ürünlerinin
farklı proses koşullarında ve her bir proses kendi içinde değerlendirildiğinde de farklı
ısıl işlem basamaklarında akrilamid oluşum düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Araştırmanın ikinci amacı ise, kaplamalı tavuk ürünlerinde akrilamid miktarının
azaltılması amacıyla yöntemlerin geliştirilmesi ve laboratuvar ölçekli üretimde
etkilerinin incelenmesidir. Literatür verilerine göre antioksidan bileşik kullanımı
özellikle derin yağda kızartma prosesinin kullanıldığı ürünlerde başarılı sonuçlar
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vermiştir. Doğal, kokusuz ve yüksek fenolik madde içeriği ile etkili bir antioksidan olan
yeşil çay ekstraktı (YÇE) son yıllarda gıda çalışmalarında da sıklıkla kullanılan bir
bileşendir. Ayrıca YÇE’nin karbonil bileşiklerini bağlayarak akrilamid oluşumunu
engellediği yapılan çalışmalarda ifade edilmiştir (Totlani ve Peterson 2006,
Schamberger ve Labuza 2007, Capuano vd. 2009). Bu noktadan hareketle, derin yağda
kızartılarak tüketilen kaplamalı tavuk ürünlerinin kaplamasına farklı oranlarda YÇE
ilavesinin ürünlerin akrilamid miktarı üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca, YÇE’nin üretim öncesi kaplamanın formülasyonuna kolaylıkla eklenebilme
olanağı da bu yöntemin bir avantajı olarak düşünülmüştür. Mikrodalga uygulamasının
ön pişirme (Erdoğdu vd. 2007) ve buz çözme (Tuta vd. 2010) amacıyla patates
kızartmasında kullanımı ve mikrodalga uygulamasına bağlı olarak kızartma süresinin
kısaltılması akrilamid oluşumunu azaltıcı yönde başarılı sonuçlar vermiştir. Son yıllarda
mikrodalganın da gerek endüstride gerekse evlerde gıdaların hazırlanmasında sıklıkla
kullanılması bu yöntemin de hayata geçirilmesinde kolaylık sağlayacağı düşünülmüştür.
Ayrıca, söz konusu araştırma kapsamında bu iki faktörün tek başına etkilerinin yanı sıra
sinerjistik etkisi de incelenmiştir. Buna ilaveten azaltma stratejilerinin uygulanmasında
dikkat edilmesi gereken en önemli nokta üründe arzu edilen tekstür, renk ve duyusal
parametrelerin değişmemesidir (Gökmen vd. 2007, Xu vd. 2014). Bu noktadan
hareketle, araştırma kapsamında kaplamalı tavuk ürünleri için önemli kalite
parametreleri olan renk, tekstür ve duyusal özelliklerde incelenmiştir.
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2. KAYNAK ÖZETLERİ

2.1 Akrilamid

Akrilamid, su arıtma sistemlerinde ve dolgu maddelerinin üretiminde kullanılan
poliakrilamid sentezinin temel monomeridir. Ayrıca, kağıt, boya ve kozmetik
endüstrisinde de akrilamid sıklıkla kullanılmaktadır. Akrilamid beyaz, kristal
görünümlü, kokusuz bir kimyasal olup suda yüksek çözünürlüğe sahiptir. Ayrıca,
akrilamid tütünün yanması sonucu oluşan temel bileşenlerden de biridir (Lingnert vd.
2002, Vattem ve Shetty 2003).

Gıda sistemlerinde ise akrilamid ilk olarak 2001 yılının başlarında Törnqvist tarafından
kızartılmış hamburgerlerde 10 µg/kg düzeyinde tespit edilmiş ve İsveç Ulusal Gıda
Otoritesi’ne bildirilmiştir. Bununla birlikte, 2001 yılının sonlarına doğru Törnqvist
karbonhidratlarca zengin ısıl işlem görmüş gıdalarda akrilamid varlığının 10 mg/kg
düzeyinde olduğunu bildirmiştir. Bu tespitin üzerine İsveç’te tüketicilerin maruz
kaldıkları akrilamid miktarı üzerine bir araştırma başlatılmış ve bu araştırma 2002
yılının Nisan ayında tamamlanmıştır (Busk 2010). Ancak, akrilamidin ısıl işlem görmüş
gıdalarda varlığı ve toksisite düzeyi gıda endüstrisi, bilim camiası ve tüketicilere ilk kez
Nisan 2002’de İsveç Ulusal Gıda Otoritesi ve Stockholm Üniversitesi tarafından
bildirilmiştir (Zyzak vd. 2003, Busk 2010).

Akrilamid, kızartma, fırınlama, kavurma ve kurutma gibi ısıl işlemler sonucu gıdalarda
yüksek sıcaklıklarda, düşük nem ortamında indirgen şekerlerin özellikle asparajin gibi
serbest amino asitlerle Maillard reaksiyonu sonucu oluşur. Maillard reaksiyonu,
bilindiği gibi gıdalarda arzu edilen kahve rengin ve aromanın oluşumu içinde önemli bir
reaksiyondur (Mottram vd. 2002, Hedegaard vd. 2008). Ancak, karsinojenik ve
nörotoksik etkili bir bileşik olan akrilamid oluşum iz yollarından en önemlisi olması
nedeniyle gıdaların işlenmesi aşamasında kontrol altına alınması gerekmektedir.
Maillard reaksiyonu dışında akrilamid oluşumuna neden olduğu tahmin edilen pek çok
mekanizma olmakla birlikte gıda sistemleri oldukça kompleks yapılar oldukları için
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gıdalarda akrilamid oluşum mekanizmasına yönelik araştırmalar devam etmektedir
(Yaylayan ve Stadler 2005, Claus vd. 2008). Buna ilaveten akrilamidin toksisite düzeyi,
güvenlik sınırı ve tüketicilerin günlük maruz kaldıkları akrilamid miktarına ilişkin risk
çalışmaları da son zamanlarda hız kazanmıştır (Arribas-Lorenzo ve Morales 2012,
Mojska vd. 2012). Araştırmacılar tarafından üzerinde durulan bir diğer önemli araştırma
konusu ise gıdalarda akrilamid oluşumunu tetikleyen faktörlerin belirlenmesi ve bu
oluşumu azaltacak olan metotların geliştirilmesidir (Claus vd. 2006, Sahin vd. 2007).

2.2 Akrilamid Oluşum İz Yolları

2.2.1 Maillard reaksiyonu ile akrilamid oluşumu

Maillard reaksiyonu gıdalarda ısıl işlem sonucu ortaya çıkan en temel esmerleşme
reaksiyonlarından birisidir. İndirgen şekerler ve amino asitler arasında gerçekleşen bu
reaksiyon sonucunda, gıdanın lezzeti, rengi ve besinsel özellikleri üzerine etkili pek çok
bileşik oluşur. Ayrıca, Maillard reaksiyonu sonucunda antioksidatif ve antimikrobiyel
bileşiklerin oluşumunun yanı sıra akrilamid gibi genotoksik bileşiklerin de açığa çıktığı
yapılan çalışmalarla belirlenmiştir (Lingnert vd. 2002, Mottram vd. 2002, Zyzak vd.
2003, Yaylayan ve Stadler 2005).

Birçok araştırmacı tarafından yürütülen çalışmalar Maillard reaksiyonunun akrilamid
oluşumunda temel iz yolu olduğunu ve özellikle asparajin amino asidinin bu oluşumda
önemli rol oynadığını ortaya koymuştur. Mottram vd. (2002) dikarbonil bileşiklerinin
varlığında asparajinin strecker degradasyonu yolu ile akrilamid oluşumuna katıldığını
bildirmişlerdir. Stadler vd. (2002) ise asparajinin ısıl işlem sonucu indirgen şekerler ile
reaksiyona girerek N-glikozillere (Schiff bazı) dönüştüğünü ve bu bileşiklerin yüksek
oranda akrilamid oluşumu ile sonuçlandığını ifade etmişlerdir. Zyzak vd. (2003)
tarafından yapılan izotop yer değiştirme çalışmasının sonuçlarına göre de Maillard
reaksiyonu sonucu akrilamid oluşum mekanizması şekil 2.1’de verilmiştir.
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Karbonil kaynağı (glukoz)

Asparajin

Schiff bazı

Dekarboksile schiff bazı

3-aminopropionamid

Akrilamid

Akrilamid
Şekil 2.1 Maillard reaksiyonu ile akrilamid oluşum iz yolu (Zyzak vd. 2003)

Akrilamid sentezinin ilk aşaması asparajinin amid grubunun herhangi bir karbonil
(C=O) kaynağı ile reaksiyona girmesi ve bir molekül suyun ayrılması ile Schiff bazı
oluşumudur. Sonraki aşamada, Schiff bazı ısının etkisi ve bir mol CO2’in yapıdan
ayrılması ile dekarboksile schiff bazına dönüşür. Bu bileşikten iki farklı yol ile
akrilamid sentezlenir. Birinci yolda, dekarboksile schiff bazının hidrolizasyonu sonucu
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3-aminopropionamid (3-APA) açığa çıkar ve bu molekülden bir mol amonyak (NH3+)
iyonu ayrılması ile akrilamid oluşur. İkinci yolda, dekarboksile schiff bazı imin
grubunun eliminasyonu ile direk akrilamid oluşumuna katılabilir (Zyzak vd. 2003,
Claus vd. 2008).

Schiff bazı oluşumunda kısa zincirli karbonil bileşikleri daha aktif rol almakla birlikte
(Lingnert vd. 2002), bu reaksiyonda glukoz, fruktoz, sükroz, riboz gibi indirgen şekerler
ya da Maillard reaksiyonu ara ürünleri olan N-glikozil bileşikleri karbonil kaynağı
olarak kullanılabilir. İndirgen şekerler ortamda serbest halde bulunur veya nişasta
moleküllerinin yüksek sıcaklıkta disosiasyonu ve ardından degredasyonu sonucu oluşur.
Ayrıca glukoz ve fruktoz yapısında α-hidroksil karbonil grubu bulundurdukları için ve
aktivasyon enerjileri düşük olduğu için bu reaksiyona öncelikle katılan indirgen
şekerlerdir (Vattem ve Shetty 2003). Özellikle daha düşük ergime noktasına sahip olan
fruktoz, glukoza kıyasla akrilamid oluşumuna daha öncelikli olarak katılır (Yaylayan ve
Stadler 2005). N-glikozil bileşikleri ise glukozun pirolizi ile oluşan monokarbonil ya da
dikarbonil bileşikleridir ve asparajin ile reaksiyonu sonunda N-glikozilasparajin
bileşiklerini (Schiff bazı) oluştururlar (Vattem ve Shetty 2003). N-glikozil bileşikleri
nötr ya da asidik pH değerlerinde stabil değillerdir ve hızlıca amino asitlerle reaksiyona
girerek akrilamid oluşumunu desteklerler. Yüksek pH değerlerinde ise stabillerdir. Bu
nedenle gıda sistemleri düşünüldüğünde, yüksek sıcaklıkta ve uygun pH değerlerinde
N-glikozil bileşikleri üzerinden akrilamid oluşumu kaçınılmazdır (Stadler vd. 2002).
Farklı karbon bileşiklerinin akrilamid oluşumu üzerine etkilerinin incelendiği
çalışmalarda da 2-deoksiglukoz (Zyzak vd. 2003), oktanal (Becalski vd. 2003) gibi
bileşiklerin de ölçülebilir düzeyde akrilamid oluşturduğu tespit edilmiştir.

Akrilamid oluşumunda asparajinin öncü amino asit olduğu bilinmektedir. Bunun
nedeni, karbonil grubundaki çift bağ ile reaksiyona girecek aktif bir amid grubuna sahip
olmasıdır (Lingnert vd. 2002). Ayrıca karbonhidratlarca zengin gıdalardan buğday
ununda asparajinin toplam serbest amino asidin %14’ünü ve patateste de %40’ını
oluşturması bir diğer etkendir (Mottram vd. 2002). Akrilamid oluşumunda sadece
asparajin değil metiyonin, alanin, glutamin gibi amino asitlerde rol oynar. Ancak bu
amino asitlerden sentezlenen akrilamid miktarı oldukça düşüktür. Ayrıca daha yüksek
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sıcaklıklara da ihtiyaç duyulmaktadır (Stadler vd. 2002, Yaylayan vd. 2003, Zyzak vd.
2003).

2.2.2 Yağlar aracılığı ile akrilamid oluşumu

Gıdalara uygulanan birçok ısıl işlemde yağlar sıklıkla kullanılmakta ve yağların yoğun
olarak kullanıldığı durumlarda gıdalardaki akrilamid miktarının yüksek olduğu son
dönemlerde yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Yasuhara vd. (2003) tarafından
yürütülen bir araştırmada triolein karbon kaynağı olarak kullanılmış ve asparajin
varlığında 180°C’da ısıtıldığında 88.6 µg/g düzeyinde akrilamid oluşumu gözlenmiştir.
Yağlar aracılığı ile akrilamid oluşumuna ilişkin mekanizma şekil 2.2’de verilmiştir.

Gliserol

Lipid
Yağ asidi

Akrolein

Akrilamid
Akrilik asit

Üç karbonlu
bileşik (triolein)

Şekil 2.2 Yağlardan akrilamid oluşum iz yolu (Yasuhara vd. 2003)

Şekil 2.2’den de görülebileceği gibi, yağlar ısıtıldığında ilk aşamada hidroliz reaksiyonu
sonucu yağ, gliserol ve yağ asitlerine parçalanır. Isıl işlem ile birlikte yağın sıcaklığı
dumanlama noktasının üzerindeki sıcaklıklara ulaştığında ise gliserolden iki molekül su
ayrılır ve akrolein açığa çıkar. İki molekül akroleinin Cannizaro tepkimesine girmesine
bağlı olarak akrilik asit ve 2-propenol oluşur. Akrilik asit ile asparajinden ayrılan NH3
iyonunun bağlanması sonucu ise son ürün olarak akrilamid meydana gelir. Bu iz
yolunun yanı sıra akrolein, yağ asitlerinin oksidasyonu sonucu da oluşmaktadır
(Lingnert vd. 2002, Yasuhara vd. 2003, Claus vd. 2008). Özetle, yağ içeriği yüksek gıda
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sistemlerinde akrilamid oluşumunu tetikleyen en önemli faktör ortamdaki akrolein ve
amonyum iyonu miktarıdır. Akrolein oluşumu ise yağ asitlerinin doymamışlık derecesi
ile yakından ilişkilidir. Yağın doymamışlık derecesi arttıkça, dumanlama noktası düşer
ve akrolein oluşumu hızlanır (Lingnert vd. 2002, Yasuhara vd. 2003).

Son yıllarda yapılan çalışmalar yağın oksidasyonu sonucu oluşan aldehitler, ketonlar,
alkoller, epoksitler ve hidrokarbonlar gibi sekonder oksidasyon ürünlerininde karbonil
kaynağı olarak asparajin ile reaksiyona girdiğini ve akrilamid oluşumuna katıldığını
göstermiştir (Capuano vd. 2010).

2.2.3 Asparajinin dekarboksilasyon ve deaminasyonu ile akrilamid oluşumu

Akrilamid oluşum iz yollarına ilişkin yapılan bazı model çalışmalarda, reaksiyon
ortamında karbonil kaynağı olmaksızın sadece amino asitler üzerinden de akrilamid
oluştuğu belirlenmiştir (Lingnert vd. 2002, Yasuhara vd. 2003, Yaylayan vd. 2003).
Özellikle asparajin ve glutamin gibi yapısında amid molekülü bulunduran amino asitler
bu reaksiyona öncelikli olarak katılmaktadır. Asparajin üzerinden ısıl işlem sonucu
karbon kaynağı olmaksızın akrilamid oluşum iz yolu şekil 2.3’te verilmiştir.

Şekil 2.3 Asparajinin dekarboksilasyonu ve deaminasyonu sonucu akrilamid oluşum iz
yolu (Granvogl vd. 2004, Açar 2010)
Şekil 2.3’te de görüldüğü gibi asparajin ısıl işlem uygulandığında ilk önce dekarboksile
olarak 3-APA molekülüne dönüşür. 3-APA’dan bir mol amonyak iyonunun ayrılması
(deaminasyon) sonucunda da akrilamid oluşmaktadır. Bu iz yolunda, dikkat çeken nokta
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dekarboksilasyon sonucu 3-APA molekülünün oluşumudur. Çünkü, yapılan model
çalışmalar 3-APA molekülünün akrilamid oluşumunda tek başına da etkili bir bileşik
olduğunu göstermiştir. Bilinen konsantrasyonda 3-APA+glukoz ya da asparajin+glukoz
içeren fosfat buffer sistemi 140ºC’ta 20 dk. ısıtıldığında, 3-APA molekülünden
asparajine kıyasla 800 kat daha fazla konsantrasyonda akrilamid oluştuğu belirlenmiştir.
Aynı model sistemler ısıtılmaya devam ettiğinde ve 180ºC’a ulaştığında yine 3-APA
molekülünü içeren sistemde akrilamid oluşumu da hızla devam etmiştir. Bu
sistemlerden glukoz çıkarıldığında ise, yine 3-APA molekülünün aktif bir şekilde
akrilamid oluşumuna katıldığı gözlenmiştir. Özetle 3-APA, akrilamid oluşumuna etkin
bir şekilde ve öncelikli olarak katılan bir bileşiktir (Granvogl vd. 2004, Hedegaard vd.
2008).

2.2.4 Akrilik asit üzerinden akrilamid oluşumu

Daha öncede bahsedildiği gibi, yapılan çalışmalar yağların oksidasyonu sonucu oluşan
akrilik asitin reaksiyon ortamında serbest halde bulunan amonyum grubu ile birleşerek
akrilamid oluşumunda önemli düzeyde rol oynadığını göstermiştir. Bu iz yolundan
farklı olarak akrilik asit, asparajin dışında gıdalarda bulunan diğer amino asitler
aracılığıyla da oluşmaktadır ve oluşum iz yolları şekil 2.4’te verilmiştir. Yaylayan vd.
(2004a) yürüttükleri bir çalışmada aspartik asitin dekarboksilasyon ve deaminasyon
yolu ile akrilamid oluşumuna katıldığını belirlemişlerdir. L-alanin ve L-arjininde
180°C’ın üzerindeki sıcaklıklarda akrilik asit üzerinden akrilamid oluşumuna
katılmaktadır (Yaylayan ve Stadler 2005). Et ürünlerinde bulunan karnosinden hidroliz
yolu ile β-alanin oluşumu ve β-alaninin akrilik asite dönüşerek akrilamid oluşturduğu
belirlenmiştir (Yaylayan vd. 2004a,b). Yanı sıra, serin ve sistein amino asitleri de
ısıtıldığında laktik asite dönüşmekte ve amonyum varlığında akrilik asit üzerinden
akrilamid oluşumuna katılmaktadır (Yaylayan vd. 2004a). Bu reaksiyonlarda akrilamid
oluşumunu sınırlayan faktörler ise reaksiyon ortamında serbest halde bulunan amonyum
iyonu miktarı ve oldukça yüksek reaksiyon sıcaklığıdır (Yaylayan ve Stadler 2005).
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Karnosin

β-alanin
Şeker ve/veya
enzim

3-aminopropionamid
Laktamid

Asparajin
Şeker

Akrilamid
Laktik asit
Akrilik asit
Serin/sistein
Aspartik asit
β-alanin
Şekil 2.4 Akrilik asit üzerinden akrilamid oluşum iz yolu (Yaylayan ve Stadler 2005)

2.2.5 Proteinlerin pirolizi ile akrilamid oluşumu

Gıdalarda akrilamid varlığının tespitinden itibaren yapılan araştırmalar, yüksek oranda
asparajin ve indirgen şeker içeren gıdalar üzerinde yoğunlaşmış ve ortaya koyulan iz
yolları et gibi proteince zengin gıdalarda akrilamid oluşumunun açıklanması için yeterli
olamamıştır. Bu noktadan hareketle, Claus vd. (2006) şeker ve asparajin içeriği
uzaklaştırılmış gluten kullanarak akrilamid oluşumunu incelemişlerdir. Bu çalışmanın
verilerine göre proteinlerin pirolizi sonucunda da akrilamid oluşumunun muhtemel
olduğu belirlenmiş ve iz yolu şekil 2.5’te verilmiştir.

15

Akrilamid
Sinnamik
amid

R1-Gly-Ala-Phe-R2

Şekil 2.5 Proteinlerin pirolizi ile akrilamid oluşum iz yolu (Claus vd. 2006, Açar 2010)

Bu reaksiyon karbonil kaynağına ihtiyaç duymadan gerçekleşen bir dizi elektrolitik
reaksiyonlar olarak adlandırılmış ve alanin amino asidi öncü reaktant olarak görev
almıştır. Bu iz yolu için gereken tek yapısal gereklilik, alanine komşu amino asidin
yapısında β-proton bulunmasıdır. Reaksiyon esnasında bu β-proton ilk önce alaninin
karbonil oksijenine, tautomerizasyonun ardından da akrilamidin amid grubuna transfer
olur. Ayrıca Claus vd. (2006) tarafından yapılan bir çalışmada, alanin dışında bu
reaksiyona katılan diğer amino asitlerin pirolizi sonucunda akrilamidin yanı sıra başka
reaksiyon ürünlerinin de oluştuğu belirlenmiştir. Sinnamik amid, fenilalaninin pirolizi
sonucu oluşan bu ürünlerden birisidir.

Sonuç olarak, akrilamidin keşfinden itibaren yapılan çalışmalar beş farklı iz yolu ile
gıdalarda akrilamid oluşabileceğini göstermiştir. Bu iz yolları içerisinde Maillard
Reaksiyonu yüksek konsantrasyonlarda akrilamid oluşumu ile sonuçlandığı için birincil
iz yolu olarak düşünülmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar yağ içeriği yüksek
ya da kızartma işlemi uygulanan gıdalarda da yüksek oranda akrilamid varlığını ortaya
koymuştur. Bu nedenle, yağların hidrolizi ya da oksidasyonu ile akrilamid oluşum
mekanizması da üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan konulardır. Bununla birlikte, söz
konusu mekanizmalarının hala tam olarak bilinmediği ve bu konuda çalışmaların
sürdürülmesi gerektiği araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir (Yaylayan ve Stadler
2005, Claus vd. 2008).
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2.3 Akrilamidin Metabolizması, Karsinojenik ve Nörotoksik Etkisi

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme sürecinde gıda güvenliği kavramının önem
kazanması, gıdalarda ısıl işlem sonucu oluşan akrilamidin toksikolojik özelliklerinin
incelenmesine, gıdalarda oluşum düzeyinin tespitine ve tüketicilerin maruz kaldıkları
günlük akrilamid miktarının belirlenmesine yönelik çalışmaların hız kazanmasını
sağlamıştır. Yapılan toksikokinetik çalışmalar sonucunda akrilamid Uluslararası Kanser
Araştırmaları Ajansı tarafından “insanlar için olası karsinojen” olarak tanımlanmış ve
grup 2A içerisinde listelenmiştir (Anonymous 1994, Erdoğdu vd. 2007, Ölmez vd.
2008, Busk 2010). Bilinen en temel metabolik iz yoluna göre, akrilamid vücuda
alındıktan sonra, polaritesi, suda çözünürlüğünün yüksek oluşu ve düşük molekül
ağırlığı nedeniyle kolaylıkla kan yolu ile taşınarak kas dokuları ile timus, karaciğer,
akciğer, testis, kalp, beyin ve böbrek dokularına yerleşir. Karaciğere ulaşan akrilamid,
sitokrom P450 monooksigenaz 2E1 aracılığıyla okside olarak epoksid glisidamide ya da
glutatyon ile birleşerek glisidamide dönüşür. Vücuda dağılan akrilamid ve glisidamid,
hemoglobin, serum albumin ve enzimler gibi makro moleküller ile reaksiyona girerek
doğal dengenin bozulmasına neden olur. Ayrıca, deney hayvanları ile yapılan
çalışmalarda glisidamidin DNA ile etkileşime girerek, mutasyon ve sonrasında kansere
neden olduğu bildirilmiştir (Claus vd. 2008, Capuano ve Fogliano 2011, ArribasLorenzo ve Morales 2012). Rodentlerle yapılan çalışmalar, akrilamidin akciğer, uterus,
deri, meme bezi, tiroid bezi ve beyin kanserine neden olduğunu göstermiştir. Ayrıca
akrilamidin plesanta ve insan sütünde bulunması bu bileşiğin fetusa ya da yeni doğmuş
bebeğe transferini kolaylaştırır (Capuano ve Fogliano 2011, Arribas-Lorenzo ve
Morales 2012). Akrilamidin yüksek dozlarının ise nörolojik etkili olduğu yapılan
çalışmalarla tespit edilmiştir (Lingnert vd. 2002, Claus vd. 2008). Gıdalarla alınan
akrilamid miktarı düşük konsantrasyonda olmakla birlikte, akrilamidin kümülatif bir
yapıda oluşu zaman içerisinde vücutta gözlenen birikimin yüksek dozlara ulaşmasına ve
kas koordinasyon bozukluğu ile kas zayıflaması ya da el ve ayaklarda uyuşmayla
sonuçlanmasına neden olmaktadır (Capuano ve Fogliano 2011, Arribas-Lorenzo ve
Morales 2012).
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Akrilamid vücuda ağızdan, deri ve solunum olmak üzere 3 farklı yolla alınabilir.
Bileşiminde akrilamid bulunan kozmetiklerin kullanıldığı in-vivo ve in-vitro çalışmalar,
kozmetiğin sürüldüğü anda içinde bulundurduğu akrilamidin yaklaşık %25-30’nun deri
yolu ile alındığını göstermiştir. Akrilamidin gastrointestinal sistem ile alımı ise daha
etkili sonuçlar vermiştir. Ratlarla yapılan çalışmalarda, su ile alınan akrilamidin %6090’nın; gıdalar ile alınan akrilamidin ise %28-47’sinin absorbe olduğu gözlenmiştir.
Gıdalardaki akrilamidin proteinler ile interaksiyona girmesi, akrilamidin gıdalardan
absorbsiyonunu engelleyen önemli bir faktör olarak bilinmektedir (Arribas-Lorenzo ve
Morales 2012). Buna ilaveten, Boettcher vd. (2005) günlük diyetin sigaradan sonra
insanlar için akrilamid alımında en etkili faktör olduğunu bildirmiştir.

Kemirgenler ile insanları akrilamide karşı duyarlılıkları açısından eşdeğer kabul ederek
yapılan araştırmalara göre, günde 1µg/kg vücut ağırlığı düzeyinde akrilamid alımına
karşı kanser olma riski Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA)
tarafından ‰4.5; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‰0.7 ve Stockholm
Üniversitesi tarafından ‰10 olarak bildirilmiştir. Bu risk iyonize radyasyon için ‰3 ve
aflatoksin için ise ‰0.001’dir. Bu sonuçlar akrilamidin düşük dozlarda bile oldukça
etkili karsinojen olduğunu ifade etmektedir (Gökmen 2010).

İnsanların denek olarak kullanıldığı araştırmalarda da günlük diyet ile birlikte alınan
akrilamidin insan sağlığı üzerine etkileri Riboldi vd. (2014) tarafından yapılan bir
çalışma ile derlenmiştir. Ngoan le vd. (2009) yüksek oranda kavrulmuş et, ekmek ve
bisküvi tüketen bir populasyonun mide ve kolon kanserine yakalanma riskinin %63
oranında arttığını ifade etmiştir. Chen vd. (2012) 168 µg/kg’dan daha fazla akrilamid
içeriğine sahip patates kızartması tüketiminin insanları kanser riski ile karşı karşıya
bıraktığını bildirmiştir. Stott-Miller vd. (2013) haftada birden fazla kızartılmış gıdaları
tüketen bir populasyonun prostat kanseri olma riskinin arttığını ileri sürmüştür. Bununla
birlikte, Larsson vd. (2009), Wilson vd. (2009b) ve Wilson vd. (2012) günlük diyetle
akrilamid alımının prostat kanseri ile; Hogervorst vd. (2007), Pedersen vd. (2010)
menopoz sonrası dönemde, Mucci vd. (2005), Wilson vd. (2009a), Burley vd. (2010) ve
Wilson vd. (2010) menopoz öncesi dönemde göğüs kanseri ile; Schouten vd. (2009)
tiroid kanseri ile; Mucci vd. (2006) kolon ve rektum kanseri ile ilişkisi olmadığını
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savunmuştur. Karsinojenik ve nörotoksik etkili olduğu bilinen akrilamidin, insan sağlığı
üzerine etkilerinin incelendiği çalışmalarda kullanılan populasyonların ülkeden ülkeye
değişim göstermesi ve farklı tüketim alışkanlıklarının olması sebebiyle net bir yargıya
varılamamıştır. Bu sebeple, toksikokinetik çalışmaların ve klinik araştırmaların devam
etmesi önerilmektedir.

2.4 Gıdalarda Akrilamid Düzeyi ve Risk Çalışmaları

Karsinojenik ve nörotoksik etkili akrilamidin gıdalardaki oluşum düzeyi incelendiğinde,
özellikle patates cipsi, patates kızartması, ekmek, bisküvi, kahvaltılık gevrekler ve diğer
tahıl ürünleri gibi karbonhidratlarca zengin gıdalar ile kahvede çok yüksek oranlarda
meydana geldiği belirlenmiştir (Claus vd. 2008). Tareke vd. (2002) ısıl işlem görmüş
karbonhidratlarca zengin gıdalarda akrilamid düzeyinin 150–4000 µg/kg, ısıl işlem
görmüş proteinlerce zengin gıdalarda da 5-50 µg/kg arasında olduğunu ifade
etmişlerdir. 2010 yılında yapılan çalışmaya göre, EFSA (Anonymous 2012) tarafından
gıdalarda ölçülen akrilamid miktarının 30-1350 µg/kg aralığında değiştiği bildirilmiştir.

2004-2006 yılları arasında çeşitli marketlerden Türkiye’deki beslenme alışkanlığı
dikkate alınarak satın alınan toplamda 311 olmak üzere 51 farklı gıda grubunda
akrilamid analizi yapılmıştır. Yulaf gevreği, mısır gevreği, bisküvi, ekmek, patates
cipsi, mısır cipsi, poğaça, kavrulmuş fındık, instant kahve, Türk kahvesi, hamburger, et
köfte, patates kızartması, tavuk şinitzel ve mısır patlağında akrilamid miktarı sırasıyla
ortalama 34, 122, 198, 38, 834, 425, 120, 128, 260, 266, <10, 68, 403, 34 ve 171 µg/kg
olarak belirlenmiştir (Ölmez vd. 2008). Et ürünlerine yönelik yapılan bir çalışmada da,
Adana kebap, et köfte, kuşbaşı ve döner örneklerinde akrilamid miktarı 49-250 µg/kg
aralığında, tavuk kuşbaşı ve tavuk döner örneklerinde ise 23-28 µg/kg aralığında
belirlenmiştir (Kaplan vd. 2009).

Mosjka vd. (2010) Polonya kapsamında yürüttükleri bir çalışmada toplamda 225
örnekte akrilamid analizi yapmışlardır. Analize alınan gıdaların ortalama akrilamid
içeriği 11.0-3647.0 µg/kg aralığında değişmiştir. Patates ürünleri içerisinde en yüksek
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akrilamid içeriği ortalama 699 µg/kg ile patates cipsinde belirlenmiştir. İkinci sırada
ortalama 641 µg/kg ile laboratuvar koşullarında kızartılan patates ve üçüncü sırada 294
µg/kg ile bar ve restoranlardan temin edilen patates kızartması yer almıştır. Tahıl
ürünleri grubunda da krakerlerin ortalama 738 µg/kg, kahvaltılık yulafın 21 µg/kg ve
ekmeğin 72.5 µg/kg akrilamid içerdiği bildirilmiştir. Kahvenin ortalama akrilamid
içeriği ise 364 µg/kg olarak ölçülmüştür. Buna ilaveten, araştırıcılar Polonya halkının
günlük maruz kaldığı akrilamid miktarını 0.43 µg/kg vücut ağırlığı olarak hesaplamış,
bu değeri 1-6 yaş grubundaki kişiler için 0.75 µg/kg vücut ağırlığı olarak
belirlemişlerdir. Benzer bir diğer çalışmada da, günlük maruz kalınan akrilamid miktarı
tüketim alışkanlıklarının değişmesine bağlı olarak azalış göstermiş, 7-18 ve 19-96 yaş
grubundaki kişiler için sırasıyla 0.62 ve <0.50 µg/kg vücut ağırlığı olarak Mosjka vd.
(2010) tarafından bildirilmiştir. Her iki araştırma kapsamında yaşın ilerlemesine bağlı
olarak akrilamid alımındaki azalış özellikle genç yaştaki bireylerin patates ürünlerini
yetişkinlere kıyasla daha fazla tüketmeleri ile ilişkilendirilmiştir.

Benzer bir yaklaşım Dybing vd. (2005) ile Wilson vd. (2006) tarafından da rapor
edilmiştir. Çocukların ve ergenlerin günlük maruz kaldıkları akrilamid miktarını 0.4-0.6
µg/kg vücut ağırlığı, yetişkinlerinkini ise 0.3-0.6 µg/kg vücut ağırlığı olarak
bildirmişlerdir. Bu sonucu, çocukların ve ergenlerin tüketim alışkanlıkları gereği daha
yüksek oranda patates kızartması ve patates cipsi tüketmeleri sebebiyle daha yüksek
oranda akrilamide maruz kalmaları şeklinde açıklamışlardır. Bu noktadan hareketle,
Delgado-Andrade vd. (2012) 11-14 yaş aralığında fast food tüketimi yüksek olan bir
populasyonun iki haftalık diyetini geleneksel İspanyol yemekleri ile düzenleyerek
kişilerin fast food tüketimini azaltmışlardır. Çalışma sonunda, geleneksel yemeklerin
tüketimine bağlı olarak kişilerin maruz kaldıkları akrilamid miktarının azaldığını
belirlemişlerdir.

Mojska vd. (2012) tarafından bebek mamalarında yürütülen bir araştırmada, toplamda
111 bebek bisküvisi ve tahılında ortalama akrilamid miktarının 2.0-516.0 µg/kg
aralığında değiştiği bildirilmiştir. Bu mamaları 6. ayından itibaren 12. ayına kadar
tüketen bebeklerin günlük maruz kaldığı akrilamid miktarı ise ortalama 17.5-38.1 µg/kg
vücut ağırlığı olarak hesaplanmıştır. Benzer bir diğer çalışma 1-3 yaş aralığında 302
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çocuğun tükettiği gıda grupları dikkate alınarak yapılmıştır (Cengiz ve Gündüz 2013).
Anket sonuçlarına göre bu populasyon tarafından sıklıkla tüketilen ürün grupları bebek
bisküvileri, ekmek, bebek gevreği, kraker, bisküvi, kahvaltılık tahıllar ve toz formdaki
tahıl bazlı bebek mamaları olarak belirlenmiş ve bu ürünlerin içerdiği akrilamid miktarı
sırasıyla 153, 225, 121, 604, 495, 290 ve 36 µg/kg olarak ölçülmüştür. Populasyonun bu
ürünleri tüketim sıklığı dikkate alınarak bir sıralama yapıldığında ise birinci sırada
ekmek bunu takiben sırasıyla kraker ve bisküviler yer almıştır. Populasyonun günlük
maruz kaldığı akrilamid miktarı ise 0.06-6.41 µg/kg vücut ağırlığı olarak bildirilmiştir.

Sirot vd. (2012) Fransa’da yaşayan 18-79 yaş aralığında 1918 kişi ve 3-17 yaş
aralığında 1444 kişi ile yürüttükleri çalışmalarında populasyonun sıklıkla tükettiği ürün
gruplarını belirlemişler ve bu grupları temsilen 192 gıdada akrilamid analizi
yapmışlardır. Ekmek ve ekmek ürünlerinde, kahvaltılık tahıllarda, patates cipsinde,
tuzlu bisküvide, patates kızartmasında ve kahvede sırasıyla ortalama 34, 16, 954, 697,
724 ve 56 µg/kg akrilamid tespit edilmiştir. Bu populasyonun günlük maruz kaldığı
akrilamid miktarı ise yetişkinler için 0.43 µg/kg vücut ağırlığı, gençler için de 0.69
µg/kg vücut ağırlığı olarak belirlenmiştir. Tüketim sıklığı dikkate alındığında ise hem
yetişkinlerin hem de gençlerin ilk sırada patates kızartması tüketmeleri nedeniyle
akrilamide maruz kaldıkları görülmüştür. İkinci sırada ise yetişkinler için kahve, gençler
için de bisküviler yer almaktadır. Benzer bir diğer çalışma Normandin vd. (2013)
tarafından yapılmıştır. Kanada’nın Montreal şehrinde yaşayan 10-17 yaş aralığında 200
gence iki gün boyuca tükettikleri ürün grupları anket aracılığıyla sorulmuş ve bu
ürünlerde akrilamid analizi yapılmıştır. Analize alınan 146 farklı gıdanın akrilamid
içeriği <10-2390 ng/g aralığında belirlenmiştir. Bu gıda grupları içerisinde 291-2390
ng/g akrilamid içeriği ile patates kızartması birinci sırada yer almıştır. Patates
kızartmasını içerdiği akrilamid konsantrasyonu bakımından sırasıyla patates cipsi (168880 ng/g) ve fırınlanmış patates (142-818 ng/g) takip etmiştir. Buna ilaveten, patlamış
mısır, kraker, kahvaltılık tahıllar ve tost ekmeğinde akrilamid miktarı sırasıyla 213-457
ng/g, 15-1040 ng/g, 12-288 ng/g ve <LOQ-107 ng/g olarak belirlenmiştir. Söz konusu
ürün grupları baz alınarak bu populasyon için günlük maruz kalınan akrilamid miktarı
ise Normandin vd. (2013) tarafından 0.29 µg/kg vücut ağırlığı olarak bildirilmiştir. Bu
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değere yemek öğünlerinin katkısı incelendiğinde ise ilk sırada %39 ile akşam, bunu
sırasıyla %30.9 ile ara öğünler, %19.7 ile öğle ve %10.4 ile kahvaltı takip etmiştir.

Günlük maruz kalınan akrilamid miktarı, çalışma yapılan bölgenin populasyon
özelliklerine göre değişiklik göstermekle birlikte, bu değer WHO tarafından ortalama
bir tüketici için 0.3-2.0 µg/kg vücut ağırlığı olarak tahmin edilmektedir. Yüksek oranda
akrilamid içeren gıdaları tüketen populasyon dikkate alındığında ise günlük maruz
kalınan akrilamid miktarı 5.1 µg/kg vücut ağırlığına ulaşmaktadır (Mojska vd. 2012).

Akrilamid için kalıntı miktarı ise WHO tarafından içme sularında maksimum 0.5 µg/L
olarak belirlenirken, Avrupa Birliği standardlarına göre bu değer 0.1 µg/L olarak
yeniden düzenlenmiştir. Yine Avrupa Birliği standardlarına göre ambalaj materyalinden
gıdaya migrasyon yolu ile geçecek olan akrilamid miktarı 10 µg/kg düzeyinden daha
düşük olmalıdır (Ahn vd. 2002, Busk 2010).

Literatür verileri incelendiğinde gıda gruplarının içerdiği akrilamid miktarının ülkeden
ülkeye değişiklik gösterdiği ancak tüm ülkelerin ortak noktası olarak bu gıda grupları
içerisinde patates ürünlerinin en yüksek akrilamid içeriğine sahip olduğu görülmektedir.
Buna ilaveten ekmek ve kahve de yüksek akrilamid içeriği ile patates ürünlerinden
sonra gelmektedir. Günlük maruz kalınan akrilamid miktarına ilişkin ise literatürde çok
sayıda çalışma mevcut olmasına rağmen net bir değer ifade edilememektedir. Gıdaların
içerdiği akrilamid miktarının geniş aralıkta olması ve proses koşullarına göre değişmesi
(Mojska vd. 2010), ülkeden ülkeye ve kişiye göre değişen tüketim alışkanlıkları ve
tüketim sıklığı, genç populasyonun tahıl ve patates ürünlerini içeren gıda gruplarını
sıklıkla tercih etmesi (Delgado-Andrade vd. 2012) bu sonucun başlıca nedenleridir.
Ayrıca, gıdalarda oldukça yüksek konsantrasyonda bulunan akrilamidin ısıl işlem
görmüş ürünlerde bulunabileceği maksimum limiti belirleyen bir otorite ise henüz
yoktur ve bu konuda yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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2.5 Gıdalarda Akrilamid Oluşum Düzeyini Etkileyen Faktörler ve Akrilamid
Miktarını Azaltmaya Yönelik Yaklaşımlar
Günlük yaşantımızda önemli yeri olan gıdalarda kızartma, fırınlama, kavurma ve
kurutma gibi ısıl işlemler sonucu oluşan akrilamidin mutajenik ve karsinojenik yapıda
olduğu belirlendikten sonra yapılan araştırmalar bu bileşiğin oluşumuna etkili
faktörlerin belirlenmesi ve oluşum düzeyinin azaltılması ya da engellenmesi üzerine hız
kazanmıştır (Granvogl vd. 2004, Sahin vd. 2007). Gıdanın bileşimi, indirgen şeker ve
asparajin konsantrasyonu, üretim prosesi, pişirme yöntemi, ısıl işlem süre ve sıcaklığı,
gıdanın nem içeriği ile pH değeri ve reaksiyon ortamında iki ya da üç değerlikli
iyonların, antioksidan bileşiklerin varlığı vb. gıdalarda akrilamid oluşum düzeyini
etkileyen faktörlerdir (Claus vd. 2008, Capuano ve Fogliano 2011, Xu vd. 2014).

Ahn vd. (2002) tarafından yapılan bir çalışmada, pişirme yönteminin son üründeki
akrilamid miktarını etkileyen önemli faktörlerden biri olduğu ifade edilmektedir. Izgara
da pişirilen elma dilimi patateslerde akrilamid düzeyi 1510 µg/kg olarak belirlenirken,
az yağda kızartılan, derin yağda kızartılan ve fırınlanan patateslerde akrilamid miktarı
sırasıyla 530, 420 ve 230 µg/kg düzeyinde belirlenmiştir. Haşlanan patateslerde ise
tespit edilebilir düzeyde akrilamide rastlanmamıştır. Bu çalışma ayrıca, patateslerde
akrilamid miktarı üzerine sadece pişirme yönteminin değil, ısıl işlem süresinin de etkili
olabileceğini göstermiştir. Kızarmış patates cipslerinde sürenin 5 dk. uzatılması
akrilamid miktarının 3500 µg/kg’dan 12800 µg/kg gibi çok yüksek değerlere
ulaşmasına neden olmuştur. Benzer şekilde, Lu ve Zheng (2012), 45 dk. süreyle
200°C’ta fırında pişirdikleri bisküvilerde 20. dakikadan sonra akrilamid oluşumunun
giderek arttığını ve 45. dakikada 394.51 ng/g düzeyine ulaştığını bildirmişlerdir. Amrein
vd. (2004) 180ºC ve 200ºC’ta 30 dk. boyunca pişirdikleri zencefilli ekmeklerde ısıl
işlemin

belirli

aralıklarında

akrilamid

miktarını

belirlemiş

ve

sıcaklık-süre

kombinasyonunun etkisini incelemişlerdir. Isıl işlemin ilk 15 dakikasında 200ºC’ta
pişen ekmeklerde akrilamid miktarı daha yüksektir. 20. dakikada her iki sıcaklıkta da
pişen ekmeklerde akrilamid miktarı maksimum düzeye ulaşmıştır ve bu süreden sonra
ısıl işlemin son 10 dakikasında her iki sıcaklık için de akrilamid miktarında azalış tespit
edilmiştir. Bu azalış akrilamidin degredasyonu ile açıklanmıştır. Isıl işlem esnasında bir
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yandan akrilamid sentezlenirken bir yandan da düşük düzeyde de olsa akrilamidin
degredasyonu söz konusudur. Ancak uzun süreli ısıl işlem uygulamalarında akrilamid
sentezi belirli bir pik noktasına ulaştıktan sonra akrilamidin degredasyonu hız kazanır
ve gıdadaki akrilamid miktarı düşer (Gökmen ve Şenyuva 2006).

Kahve, beyaz un ve patates cipsinde yapılan benzer bir diğer çalışmada, kahve 150°C’ta
kavrulmuş ve akrilamid miktarının 30 dk. boyunca arttığı tespit edilmiştir. 200°C’taki
kavurma sırasında ilk 10 dk. boyunca akrilamid miktarının arttığı, 30 dk. sonunda ise
sıfırlandığı; 225°C’taki kavurma sırasında ise ilk 5 dakikada artış gösterdiği 30
dakikanın sonunda da sıfırlandığı gözlenmiştir. Akrilamid degredasyonu beyaz unda
180 ve 220°C’ta 30 dakikadan sonra, patates cipsi için de 150, 170, 190 ve 210°C’ta
sırasıyla 15, 8, 5 ve 10 dakikadan sonra hız kazanmıştır. Sonuç olarak akrilamid
degredasyonunun 150°C’ın üzerinde başladığı ve ısıl işlem sıcaklığının akrilamid
oluşum düzeyi için etkili faktörlerden biri olduğu bildirilmiştir. Isıl işlem sıcaklığı
arttıkça akrilamid oluşumunun da ısıl işlem süresinin ilk dakikalarında hız kazandığı
gözlenmiştir (Gökmen ve Şenyuva 2006). Bir başka araştırmaya göre de akrilamid
degredasyonu 170°C’ta başlamaktadır (Mottram vd. 2002). Hedegaard vd. (2008)
tarafından yürütülen çalışmada da, glukoz-asparajin model ortamında 120°C’ta
akrilamid oluşumu gözlenmiş ve 180 °C’ta 60 dk. ısıtma sonucunda oluşan akrilamidin
degrade olmaya başladığı bildirilmiştir. Isıl işlem sıcaklığının gıdalarda akrilamid
oluşumu üzerine etkili en önemli faktörlerden biri olduğu diğer çalışmalarda da
vurgulanmıştır (Stadler vd. 2002, Tareke vd. 2002, Becalski vd. 2003, Rydberg vd.
2003).

Akrilamid miktarı üzerine kızartma sıcaklığının (160°C ve 180°C’ta 10 dk. 5L derin
yağda) yanı sıra kızartma yağı çeşidinin (palm, soya ve domuz yağı) etkisi patates
kızartmasında yapılan bir araştırma ile incelenmiştir. 160°C’ta palm, domuz ve soya
yağında kızartılan patateslerde akrilamid miktarı sırasıyla 25.2; 53.3 ve 47.1 ppb;
180°C’ta ise sırasıyla 143.5; 75.0 ve 163.7 ppb düzeyinde bulunmuştur. Sıcaklık artışı
akrilamid miktarını artırmıştır. Ayrıca bu çalışmada, yağın doymamışlık derecesinin de
akrilamid artışında etkili bir diğer faktör olduğu vurgulanmıştır. Soya yağının palm
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yağına göre daha yüksek oranda doymamış yağ içermesinden dolayı akrilamid
miktarının artışında etkili olduğu bildirilmiştir (Chuang vd. 2006).

Su aktivitesi de, gıdalarda akrilamid oluşumunu etkileyen önemli faktörlerden biridir.
Isıl işlem esnasında açığa çıkan ısı ilk önce serbest suyun evaporasyonu için kullanılır
ve gıdanın yüzey sıcaklığı 100°C’ın üzerine çıkmaz. Evaporasyon tamamlandıktan
sonra gıdanın sıcaklığı giderek artar, 120°C ve üzerindeki sıcaklıklarda akrilamid
oluşumu başlar. Bu noktada, serbest suyun evaporasyonu ile gıdanın su aktivitesi de
azalır ve akrilamid prekürsorlarının konsantre hale gelerek reaksiyona girmeleri
kolaylaşır. Delgado vd. (2014) tarafından yapılan araştırma bu bilgiyi doğrular
niteliktedir. Su aktivitesi 0.98 olan tortillanın 180°C’ta 25 dk. kızartma sonunda
akrilamid içeriği 688.55 µg/kg olarak belirlenmiştir. Su aktivitesi 0.53’e ulaştığında
akrilamid miktarı da artış göstererek 741.85 µg/kg’a ulaşmıştır. 0.43-0.11 su aktivitesi
aralığında ise tortillanın akrilamid miktarında hızlı bir artış belirlenmiş ve akrilamid
içeriğinin 900-1350 µg/kg aralığında değiştiği gözlenmiştir.

Gıdalarda akrilamid oluşumunu azaltmak amacıyla geliştirilen yöntemler ise, özellikle
gıdanın bileşimi ve üretim proses koşulları dikkate alınarak gıdaya özgü olarak
geliştirilmelidir. Yapılan çalışmalar, patates ürünlerinde akrilamid oluşumunu azaltmak
amacıyla geliştirilen ve oldukça başarılı bulunan yöntemlerin, tahıl bazlı ürünlerde
beklenen düzeyde etkili olmadığını göstermiştir (Claus vd. 2008). Genel olarak,
akrilamid oluşumunu azaltma yöntemleri ısıl işlem öncesi uygulamalar, kızartma
koşullarının (sıcaklık x süre normları) düzenlenmesi ya da akrilamid oluşum iz
yollarının modifikasyonu üzerinde yoğunlaşmıştır (Granvogl vd. 2004, Claus vd. 2006).
Asparajinaz enzim uygulaması, glukozun sükroz ile ikame edilmesi, suda bekletme ve
haşlama gibi indirgen şeker ve asparajin miktarını azaltmaya yönelik geliştirilen
yöntemler ile çift değerlikli iyon kullanımı, protein, glisin, sistein, organik asit ya da
antioksidan ilavesi ve mikrodalga uygulaması ısıl işlem öncesi uygulamalara örnektir
(Erdoğdu vd. 2007, Gökmen 2008, Capuano ve Fogliano 2011, Xu vd. 2014).
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Akrilamid açısından riskli gıda grupları içerisinde tüm dünyada sıklıkla tüketilen patates
ürünleri yüksek akrilamid içeriği ile birinci sırada yer alır ve bu nedenle akrilamid
oluşumunu engellemek amacıyla geliştirilen yöntemler çoğunlukla patates ürünleri
üzerinde yoğunlaşmıştır. Patatesin bileşiminde toplam serbest amino asitin %80’ine
varan düzeylerde asparajinin bulunması yüksek akrilamid içeriğinin bir nedenidir
(Kalita vd. 2013) ve patates ürünlerinde akrilamid miktarı üzerine sınırlayıcı temel
faktör patatesin içerdiği sınırlı düzeydeki indirgen şeker miktarıdır (Claus vd. 2008).
İndirgen şeker miktarı ise, patatesin türü, yetiştirme, depolama ve hasat koşulları ile
yakından ilişkilidir. Bu noktadan hareketle, ısıl işlem öncesi suda bekletme ya da
haşlama, asparajinaz enzimi kullanımı gibi yöntemler asparajin ve indirgen şeker
miktarını azaltarak patates ürünlerinde akrilamid oluşumunu sınırlamak amacıyla
üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan yöntemlerdir. Ayrıca, ısıl işlem süre ve sıcaklığının
kontrolü, reaksiyon ortamına iki ya da üç değerlikli iyon ilavesi ve vakumlu kızartma
gibi yöntemlerde aynı amaç için kullanılan diğer stratejilerdir (Pedreschi vd. 2004,
Claus vd. 2008).

Kalita vd. (2013) araştırmalarında farklı patates türlerinin asparajin ile indirgen şeker,
içeriğini belirlemişler ve bu faktörlerin 180ºC’ta 2 dk. kızartma sonrası patateslerin
akrilamid içeriği üzerine etkisini incelemişlerdir. Akrilamid oluşum düzeyi hammadde
de bulunan başlangıç indirgen şeker konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. Patates
kızartmasında kullanılan türler patates cipsinde kullanılan türlere kıyasla 1.8-2.3 kat
daha fazla indirgen şeker içermesine rağmen patates cipsinin patates kızartmasına göre
3.3 kat daha fazla akrilamid içerdiği belirlenmiştir. Bu sonuç, patates cipsinin kızartma
yağı ile temas eden yüzey/hacim oranının daha fazla olması ile ilişkilendirilmiştir.

Pedreschi vd. (2004) çalışmalarında kızartma sıcaklığının düşürülmesinin ve kızartma
öncesi 3 farklı fiziksel muamelenin patates cipsinde akrilamid oluşumu üzerine etkisini
incelemişlerdir. Patatesler 190°C’ta 3.5 dk.; 170°C’ta 5 dk. ve 150°C’ta 7 dk. süreyle
derin yağda kızartılmışlardır. Sıcaklık azaldıkça akrilamid miktarı da azalış göstermiştir.
Sıcaklığın 190°C’tan (4724 ppb) 170°C’a (1530 ppb) düşürülmesi ile akrilamid
miktarının %68, 150°C’a (552 ppb) düşürülmesiyle de %88 oranında azaltıldığı
belirtilmiştir. Ayrıca cipsler aynı kızartma koşulları öncesi destile su içerisinde 40 ve 90
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dk. bekletilerek bu fiziksel yöntemin de akrilamid miktarı üzerine etkisi incelenmiştir.
40 ve 90 dk. destile su içerisinde bekleyen patates cipslerinin glukoz içeriğinde sırasıyla
%25 ve %32 oranında azalma gözlenmiştir. Bu durum akrilamid içeriğine olumlu
yansımış ve suda bekletme işlemi 150, 170 ve 190°C’ta kızartılan örneklerde akrilamid
miktarını sırasıyla %27, %38 ve %20 oranında azaltmıştır. Kızartma öncesi uygulanan
bir diğer işlem ise haşlamadır. Haşlama işlemi, patatesin özellikle yüzey kısımlarında
bulunan indirgen şeker ve asparajinin suda çözünerek uzaklaşmasını sağlamaktadır.
Böylece akrilamid oluşumu için başlangıç substrat miktarında azalmaya paralel olarak
ısıl işlem sonrası akrilamid miktarında da azalma gözlenir. Haşlamanın patateslerin hem
glukoz hem de asparajin içeriğinde azalma sağladığı için diğer yönteme göre akrilamid
oluşumunun azaltılmasında daha etkili olduğu da bildirilmiştir. Özellikle düşük
sıcaklıkta uzun süre haşlama (50 ve 70°C’ta 70 ve 40 dk.) akrilamid içeriğinde sırasıyla
%97 ve %91 oranında azalma sağlamıştır. Kızartma öncesi patateslerin 30 dk. boyunca
sitrik asit çözeltisine daldırılması işleminin ise akrilamid miktarının azaltılmasında etkili
bir yöntem olmadığı bildirilmiştir. Ayrıca, bu yöntem suda bekletme ve haşlamaya
kıyasla kızartılan patateslerin daha koyu bir renk almasına neden olmuştur.

Tek ya da çift değerlikli iyon kullanımının akrilamid oluşumu üzerine etki mekanizması
tam olarak bilinmemekle birlikte, Gökmen ve Şenyuva (2007) asparajin-fruktoz model
sistemine ilave ettikleri Ca2+ ve Na+ iyonlarının akrilamid oluşumunu inhibe ettiğini
bildirmişlerdir. Bu sonuç, Ca2+ iyonunun Maillard reaksiyonu esnasında Schiff bazı
oluşumunu engellemesi ile açıklanmıştır. Ca2+ ve Na+ iyonları gıda sistemlerinde de
kullanıldığında başarılı sonuçlar vermiştir. Patatesler 0.1 M konsantrasyonda Ca2+ ve
Na+ çözeltilerine 15, 30 ve 60 dk. süreyle daldırıldıktan sonra 170°C’ta 5 dk.
kızatılmıştır. Ca2+ iyonunun Na+ iyonuna kıyasla daha etkili olduğu, kontrol grubuna
kıyasla 15, 30 ve 60 dk. Ca2+ çözeltisine daldırılan patateslerin akrilamid miktarında
sırasıyla %79, %92 ve %95; 15, 30 ve 60 dk. Na+ çözeltisine daldırılan patateslerin
akrilamid miktarında ise sırasıyla %40, %54 ve %58 oranında azalma tespit edilmiştir.
Ayrıca, Ca2+ ve Na+ çözeltisine daldırma süresi uzadıkça akrilamid miktarındaki
azalışında arttığı ifade edimiştir (Gökmen ve Şenyuva 2007).
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Gıda sistemlerinde asparajinaz enzimi kullanımı da akrilamid miktarının azaltılmasında
oldukça etkili bir yöntemdir. Asparajinaz enzimi uygulaması sonucu, gıdanın
bileşiminde bulunan asparajin, aspartik asit ve amonyuma hidrolize olur ve böylece
gıdanın bileşiminde akrilamid sentezine katılacak olan asparajin miktarında azalma
sağlanır (Zyzak vd. 2003, Pedreschi vd. 2008). Ayrıca asparajinaz enzimi kullanımının,
gıdanın besinsel ve duyusal özellikleri üzerine olumsuz etkilerinin gözlenmemesi de bu
yöntemin bir avantajıdır (Hendriksen vd. 2009). Zyzak vd. (2003) asparajinaz enzimi
uygulamasının mikrodalgada pişirilen patateslerde asparajin miktarında %88, akrilamid
miktarında ise %99 düzeyinde azalma sağladığını bildirmişlerdir. Ayrıca bu sonuç,
patateslerde akrilamid oluşumunda büyük oranda asparajinin etkili olduğunu ortaya
koymuştur.

Pedreschi vd. (2008) tarafından yapılan çalışmada, haşlama ve asparajinaz enzimi
kullanımının patates kızartmasında akrilamid miktarı üzerine etkisi incelenmiştir.
Araştırmada, patates dilimleri 10000 U/L enzim solüsyonunda, 40°C’ta 20 dk., 50°C’ta
10 dk. ve 60°C’ta 10 dk. bekletilmiştir. Patateslerin akrilamid miktarında sırasıyla %30,
%22 ve %20 oranlarında azalma gözlenmiştir. 75°C’ta 10 dk. haşlama ise patateslerin
akrilamid miktarını 2075 µg/kg’dan 1264 µg/kg’a düşürmüştür. Bu iki yöntem kombine
edildiğinde ise 75°C’ta 10 dk. haşlama ve ardından 40°C’ta 20 dk. 10000 U/L enzim
solüsyonunda bekletme en etkili kombinasyon olarak belirlenmiştir. Haşlama işlemi ile
patates dokularında değişim gerçekleşmiş ve böylece enzim ile asparajinin reaksiyona
girmesi kolaylaşmıştır. Patates cipslerinde yapılan benzer bir diğer çalışmada da,
85°C’ta 3.5 dk. haşlama patateslerde akrilamid miktarını %17, 50°C’ta asparajin
solusyonunda (10000 U/L ) 20 dk. süreyle daldırma akrilamid miktarını %15 oranında
azaltmıştır. Bu iki strateji kombine edildiğinde ise akrilamid miktarındaki azalma oranı
%92’ye ulaşmıştır. Ayrıca cipslerin L*, a*, b* renk değerleri üzerine haşlama ve
asparajinaz enzimi kullanımının herhangi olumsuz bir etkisi gözlenmemiş, tüm
gruplarda benzer değerler ölçülmüştür (Pedreschi vd. 2011).

Asparajinaz enziminin etkisi farklı yağ ve su içeriğine sahip bisküvilerde Anese vd.
(2011) tarafından yapılan bir araştırmada incelenmiştir. Farklı oranda yağ ve su
içeriğine sahip olacak şekilde hazırlanan bisküvi hamurlarına 900 U/kg un olacak
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şekilde asparajinaz enzimi eklenmiş ve hamur 30 dk. 4°C’ta dinlenmeye bırakılmıştır.
Ardından hamura bisküvi formu verilmiş, bisküviler 50°C’ta 30 dk. beklemenin
ardından 200°C’ta nem düzeyleri %2 olana kadar pişirilmiştir. Asparajinaz enzimi
kullanımı bisküvilerde akrilamid miktarının azaltılmasında başarılı bulunmuştur. Ancak
başarı düzeyi bisküvi hamurlarının nem ve yağ içeriğine göre değişmiştir. Hamurun
nem oranı arttıkça akrilamid miktarındaki azalış da artmıştır. Bu sonuç, asparajinaz
enziminin su ile taşınarak asparajin ile reaksiyonunun kolaylaşması şeklinde
açıklanmıştır. Hamurdaki yağ oranının artışı ise akrilamid miktarındaki değişim ile ters
orantılıdır. Yüksek oranda yağ içeren hamurda asparajinaz enziminin mobilitesi
kısıtlanmış ve düşük oranda yağ içeren hamura kıyasla akrilamid miktarında daha az
düzeyde azalış belirlenmiştir. Ayrıca, diğer çalışmalarla benzer şekilde asparajinaz
enzimi bisküvilerin L*, a*, b* renk değerlerinde ölçülebilir düzeyde değişime neden
olmamıştır.

Araştırmacılar tarafından azaltma stratejilerinin yoğun bir şekilde denendiği bir diğer
gıda grubu ise tahıl ürünleridir. Yüksek oranda indirgen şeker içeren tahıl ürünlerinde
düşük konsantrasyonlarda bulunan asparajin akrilamid oluşumu için sınırlayıcı bir
faktördür. Bu duruma bağlı olarak, asparajinaz enzimi kullanımının tahıl ürünlerinde de
başarılı sonuçlar verdiği söylenebilir (Claus vd. 2008). 2000 U/kg un düzeyinde
asparajinaz enzimi ilave edilen ekmek hamuru 180°C’ta nem içeriği yaklaşık %30
oluncaya kadar 35 dk. pişirildikten sonra 0.5 cm kalınlığında dilimlenmiş ve 140, 160
ile 180°C’ta tost yapılmıştır. Ayrıca çavdar, buğday ve kepek kullanarak farklı un
tiplerinin de akrilamid oluşumu üzerine etkisi incelenmiş ve unların asparajin içeriğinin
bu sonucu etkileyen faktör olduğu gözlenmiştir. Tost işlemi uygulanmamış ve 140°C’ta
tostlanmış ekmeklerde akrilamide rastlanmazken, 160°C’ta kepekli, çavdar ve buğday
ekmeğinde sırasıyla 26., 22. ve 30. dakikalarda akrilamid oluşumu gözlenmiştir.
180°C’ta ise 25 dakikanın sonunda kepekli, çavdar ve buğday ekmeğinde sırasıyla
akrilamid miktarı 291, 301 ve 262.3 µg/kg düzeyinde belirlenmiştir. Enzim kullanımı
ise 160 ve 180°C’ta akrilamid miktarını tüm gruplarda %70-88 aralığında azaltmıştır
(Capuano vd. 2009). Benzer şekilde, Amrein vd. (2004) zencefilli ekmek yapımında
asparajinaz enzimi kullanımının ekmek hamurunda asparajin miktarında %75, akrilamid
miktarında da %55 düzeyinde azalma sağladığını bildirmişlerdir.
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Tahıl ürünlerinde başlangıç indirgen şeker konsantrasyonunu azaltmak amacıyla
uygulanan yöntemlerden biri glukozun sükroz ile ikamesidir. Bu noktadan hareketle
Gökmen vd. (2007), iki farklı şeker formülasyonuna sahip kurabiyelerde akrilamid
oluşumunu incelemişlerdir. Birinci formülasyona göre kurabiyeler şeker kaynağı olarak
sadece 10, 15, 20, 25, 30 ve 35 g sükroz içermektedir. İkinci formülasyonda ise 10 g
sükroz ve buna ilaveten 0, 5, 10, 15, 20 ve 25 g glukoz bulunmaktadır. 205°C’ta 11 dk.
ısıl işlem sonunda birinci formülasyona ait kurabiyelerin akrilamid içeriği yaklaşık 60120 ppb aralığında belirlenmiş ve sükroz miktarı arttıkça akrilamid içeriğinin de arttığı
gözlenmiştir. İkinci formülasyona göre üretilen kurabiyelerin akrilamid içeriği ise
yaklaşık 75-260 ppb aralığındadır ve benzer şekilde şeker içeriği arttıkça akrilamid
miktarı da artış göstermiştir. Sonuç olarak, sadece sükroz içeren grupların
sükroz+glukoz içeren gruplara kıyasla %50 ve üzerinde daha az akrilamid içerdiği rapor
edilmiştir. Bu sonuç, glukoz yerine sükroz kullanımının tahıl ürünlerinde akrilamid
miktarını azaltıcı yönde başarılı sonuç verdiğini kanıtlamaktadır. Sükroz tek başına
kullanıldığında ise düşük konsantrasyonda akrilamid oluşumu söz konusudur. Sadece
10 g sükroz içeren kurabiyelerde 11 dk. 205ºC’ta ısıl işlem sonucu 74.10 ng/g
düzeyinde akrilamid belirlenmiştir. Isıl işlem uygulanmaya başladığında ilk aşamada
sükrozun glukoz ve fruktoza hidrolizasyonu gerçekleşir ve ardından akrilamid oluşumu
gözlenir. Ayrıca ısıl işlemin sıcaklığı hidrolizasyonu sınırlayan temel faktörlerden
biridir. Bu durum, sükroz kullanılarak üretilen tahıl ürünlerinde düşük konsantrasyonda
akrilamid oluşumunun bir açıklamasıdır.

Benzer şekilde, Vass vd. (2004) buğday unundan üretilen krakerlerde invert şeker
şurubunun sükroz şurubu ile ikame edilmesi sonucu akrilamid miktarında %60 azalma
sağlandığını bildirmişlerdir. Amrein vd. (2004) tarafından yürütülen bir çalışmada,
yüksek oranda glukoz ile fruktoz içeren ve zencefilli ekmek yapımında kullanılan bal,
invert şeker şurubu ve karamel formülasyondan çıkarılarak yerine sükroz şurubu
eklenmiştir. Sonuç olarak standard formülasyona göre üretilen ekmeğin akrilamid
miktarı ile kıyaslandığında, akrilamid içeriğinde 20 kat azalma sağlandığı ancak
ekmekte arzu edilen dış yüzey kahverengin oluşmadığı belirlenmiştir.
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Genel olarak, tahıl ürünlerinde indirgen şeker kaynağının sükroz vb. şekerler ile ikame
edilmesinin akrilamid miktarının azaltılmasında başarılı bir strateji olduğu söylenebilir.
Bu yöntemin başarısı, fruktoz ve glukoz kaynağı olan indirgen şekerin reaksiyon
ortamından çıkarılarak Maillard reaksiyonunun engellenmesi şeklinde açıklanabilir.
Sükroz kullanımı ile üründe tatlılık sağlanmaktadır ancak ısıl işlem esnasında reaksiyon
ortamında fruktozun bulunmayışına bağlı olarak yetersiz karamelizasyon sonucu üründe
arzu edilen kahverengin oluşumu gözlenmemektedir (Gökmen vd. 2007, Claus vd.
2008).

Yapılan çalışmalar tahıl ürünlerinin üretim aşamalarından biri olan fermentasyon
prosesinin son üründe akrilamid miktarı üzerine etkili olduğunu göstermiştir.
Fermentasyon prosesinde kullanılan mayaların asparajini karbon kaynağı olarak
tüketmesi sonucu, ısıl işlem öncesi hammaddedeki asparajin konsantrasyonu düşer ve
ısıl işlem sonucu daha az miktarda akrilamid oluşur. Claus vd. (2007) fermentasyonun
ekmek hamurunda %60, Fredriksson vd. (2004) %90 oranında akrilamid öncü
bileşenlerini azalttığını belirlemişlerdir.

Ekmek üretiminde ekşi hamur eldesi amacıyla laktik asit bakterileri kullanılarak yapılan
işlem laktofermentasyon olarak bilinmektedir. Bu işlem sonucunda hamur pH’sının
düşmesine bağlı olarak Maillard reaksiyonunun engellendiği ve akrilamid miktarında
azalma sağlandığı yapılan çalışmalarda gözlenmiştir. Baardseth vd. (2004a,b)
laktofermentasyon sonucu akrilamid miktarının %75 oranında azaldığını bildirmiştir.
Benzer sonuçlar, Bartkiene vd. (2013) tarafından laktik asit bakterilerinin farklı suşları
kullanılarak üretilen ekmeklerde de gözlenmiştir. Ayrıca araştırıcılar, farklı suşların
akrilamid miktarını farklı düzeyde azalttığını, bu noktada Lactobacillus casei’nin en
etkili sonucu verdiğini ifade etmişlerdir.

Ekmek üretim prosesinde kabartma ajanı olarak kullanılan amonyum karbonatın son
üründe akrilamid miktarı üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Araştırmacılar, zencefilli
ekmek, bisküvi ve kraker üretiminde kabartma ajanı olarak kullanılan amonyum
karbonatın akrilamid oluşum iz yoluna katılmasından dolayı akrilamid miktarında artışa
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neden olduğunu bildirmişlerdir. (Amrein vd. 2004, Taeymans vd. 2004, Vass vd. 2004,
Amrein vd. 2006, Graf vd. 2006).

Akrilamid miktarını azaltmaya yönelik diğer stratejiler ise ürünün pH değerini
değiştirmeye yönelik uygulamalar, ürüne asidik gıda katkılarının ilavesi (Rydberg vd.
2003), ürüne protein veya amino asit ilavesi şeklinde sıralanabilir. Akrilamid oluşumu
pH 8’de maksimum düzeyde gözlenir. Ürüne HCl, askorbik asit ve sitrik asit ilavesi
ürün pH’sını düşürerek akrilamid miktarının azaltılmasında etkili yöntemlerdir
(Rydberg vd. 2003). Reaksiyon ortamının pH değerinin düşürülmesi sonucu, asparajinin
amin grubunun protonasyonu sağlanır ve Schiff bazı oluşumu durdurularak akrilamid
oluşumu engellenir (Claus vd. 2008). Gökmen vd. (2007) fırında 205ºC’ta 11 dk.
süreyle pişirdikleri glukoz içeren kurabiyelerde sitrik asit ilavesinin akrilamid miktarını
%67 oranında azalttığını ifade etmişlerdir. Aynı koşullarda glukoz yerine sükroz
kullanıldığında ise akrilamid miktarında 1.8 kat artış belirlenmiştir. Bu sonuç ürün pH
değerinin 7.40’dan 3.28’e düşmesi sonucu sükrozun glukoz ve fruktoza kolaylıkla
hidrolize olması ve açığa çıkan indirgen şekerlerin Maillard reaksiyonu sonucu
akrilamid oluşumuna katılması olarak açıklanmıştır. Benzer şekilde Amrein vd. (2004)
zencefilli ekmek hamurunda 0.5 g/100g ya da 1 g/100g sitrik asit kullanımının
akrilamid miktarında sırasıyla 4 ve 40 kat azalma sağladığını bildirmişlerdir.

Reaksiyon ortamına protein ya da amino asit ilave edildiğinde, amino asitler karbonil
bileşikleri ile reaksiyona girerek asparajinin etkinliğini azaltır (Rydberg vd. 2003). Bu
hipotezden yola çıkarak Capuano vd. (2009) tarafından yürütülen çalışmada, 1 kg una 1
g glisin ilavesi 160°C ve 180°C’ta pişirilen ekmeklerde akrilamid içeriğini sırasıyla
%40-50 ve %30-60 aralığında azaltmıştır. Benzer sonuçlar Bråthen vd. (2005)
tarafından yürütülen araştırmadan da elde edilmiştir. Glisin ve glutamin amino asitlerini
ayrı ayrı içeren çözeltilere (20ºC) 1 saat boyunca daldırılan patates cipsleri süre sonunda
palm yağı içerisinde 170ºC’ta 4 dk. boyunca kızartılmıştır. Glisin ve glutaminin %45
düzeyinde akrilamid oluşumunda azalma sağladığı belirlenmiştir. Patates cipslerinin
kızartma öncesi 2 dk. boyunca suda haşlanması (80ºC) ise akrilamid miktarında %30
azalma sağlamıştır. Haşlama prosesi 0.05 M glisin içeren çözeltide gerçekleştirildiğinde
ise, suda haşlamaya kıyasla akrilamid miktarında %70 oranında extra bir azalma daha
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belirlenmiştir. Fakat glutamin içeren çözeltide haşlanan patateslerin akrilamid içeriğinde
bir değişim gözlenmemiş ve glutaminin bu proseste etkisiz olduğu ifade edilmiştir. Aynı
çalışmada, benzer şekilde ekmek hamuruna ilave edilen glisin amino asidinin pişirme
sonucu ekmeklerde de akrilamid oluşumunda azalma sağladığı tespit edilmiştir. Bu
sonuç iki farklı mekanizma ile açıklanmıştır. Glisin Maillard reaksiyonu sırasında
asparajine kıyasla öncelikli olarak karbonil bileşikleri ile reaksiyona girmekte ve
akrilamid oluşumunu engellemektedir. Bir diğer mekanizma ise ısıl işlem esnasında
oluşan akrilamidin glisin amino asidinin NH2 grubu ile reaksiyona girerek başka bir
bileşik oluşturması şeklinde açıklanmıştır.

2.5.1 Mikrodalga uygulamasının akrilamid üzerine etkisi

Mikrodalga, gıda endüstrisine başta proses süresinin kısalması olmak üzere bir çok
avantaj sağlamaktadır (Barutcu vd. 2009) ve son zamanlarda literatürde akrilamid
oluşumu üzerine mikrodalganın farklı uygulamalarının etkisinin incelendiği çalışmalar
da mevcuttur (Erdoğdu vd. 2007, Sahin vd. 2007, Tuta vd. 2010).

Erdoğdu vd. (2007) araştırmalarında mikrodalgayı patateslerde ön pişirme amacıyla
kullanmışlar ve kızartma süresini kısaltarak akrilamid oluşumunu minimize etmeyi
amaçlamışlardır. Araştırcılar öncelikle patates dilimlerini 10, 20 ve 30 sn. süreyle 850
W gücündeki mikrodalgada pişirdikten sonra 5 L ayçiçek yağı içerisinde 150, 170 ve
190°C’ta kızartmışlardır. Araştırmada, derin yağda kızartma süresi aynı anda yaptıkları
duyusal test sonuçlarına göre belirlenmiş ve genel olarak mikrodalga ön pişirme
uygulanmış patatesler mikrodalga ön pişirme uygulanmamış kontrol grubu örneklerine
kıyasla daha kısa süre kızartılmıştır. Mikrodalga kullanımının akrilamid miktarını
azalttığını, özellikle 150°C’ta 20 sn., 170°C’ta 20 sn. ve 190°C’ta 30 sn. uygulanan
kızartma işlemi sonucunda akrilamid miktarında kontrol grubuna göre sırasıyla %36,
%41 ve %60 oranında azalma olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç teorik olarak şu şekilde
açıklanabilir. Mikrodalga ön pişirme esnasında patateslerin iç kısımlarının pişmesi
sonucu serbest su burada hapsedilir. Kızartma işlemi esnasında ise ilk aşamada serbest
suyun evaporasyonu gözlenir. Evaporasyon süresince yüzey sıcaklığı 100ºC’ın üzerine
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çıkmadığı için akrilamid oluşumu gözlenmez. Evaporasyon tamamlandıktan sonra
patatesin yüzey sıcaklığı artar ve akrilamid oluşumu başlar. Ayrıca bu noktada
patateslerin arzu edilen dış yüzey karakteristik yapıları da oluşur. Sonuç olarak,
mikrodalga ön pişirme sonrası akrilamid oluşumu için kızartma süresi azalacağından
son üründe de düşük miktarda akrilamid oluşumu gözlenir (Erdoğdu vd. 2007).

Bir diğer çalışmada, geleneksel fritözlere alternatif olarak kızartma prosesi mikrodalga
kullanılarak yapılmıştır (Sahin vd. 2007). Bu noktadan hareketle, patatesler geleneksel
fritözle (170ºC’ta 4.5 ve 5.5 dk.) ve mikrodalgada kullanılarak (170ºC’ta 400 W
gücünde 1, 1.5 ve 2 dk. ya da 170ºC’ta 550 W gücünde 1, 1.5 ve 2 dk.) kızartılmış ve
patateslerde akrilamid miktarı belirlenmiştir. Sonuç olarak, 400 W ve 550 W gücünde
mikrodalga da kızartılan patateslerin geleneksel yöntemle kızartılanlara kıyasla sırasıyla
%85 ve %74.4 oranında daha az akrilamid içerdiği gözlenmiştir. Ayrıca, mikrodalga
gücünün ve kızartma süresinin artmasına bağlı olarak akrilamid miktarında da artış söz
konusudur. Patateslerde, son üründe duyusal kaliteyi belirleyen en önemli faktörler nem
düzeyi ve renktir. Patatesler, nem düzeyleri açısından incelendiğinde ise, 400 W’da 1 ve
1.5 dk. ile 500 W’da 1 dk. kızartılan patateslerin geleneksel yöntemle kızartılan
patateslerle aynı nem miktarına sahip olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak mikrodalga
da kızartılan patateslerin akrilamid miktarı daha düşüktür. Ancak, renk özellikleri
açısından kıyaslandığında mikrodalgada kızartma süresinin arzu edilen renk oluşumu
için yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Renk parametreleri açısından incelendiğine ise,
geleneksel yöntemle kızartılan patatesler ile 500 W’da 2 dk. mikrodalga da kızartılan
patateslerin benzer sonuçlar verdiği ancak iki kat daha fazla akrilamid içeriğine sahip
olduğu ve nem düzeyinin tüketiciler tarafından kabul edilemeyecek düzeyde düşük
olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kızartma prosesinde mikrodalga kullanıldığında
patateslerdeki serbest suyun daha hızlı evaporasyonu sonucu daha kısa sürede kızartma
işlemi tamamlanmakta ve daha düşük akrilamid oluşumu gözlenmektedir. Ancak, söz
konusu kısa sürede patateslerde arzu edilen renk karakteristiğinin oluşmaması bu
yöntemin dezavantajıdır.

Benzer şekilde, Rydberg vd. (2003) de uzun süre mikrodalga uygulamasının üründeki
nem içeriğinin önemli düzeyde azalmasına ve dolayısıyla akrilamid miktarının
34

artırmasına neden olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle, ön pişirme ya da kızartma
amacıyla mikrodalganın kullanıldığı durumlarda üründeki nem düzeyinin akrilamid
oluşum miktarını etkileyen önemli bir faktör olması sebebiyle mikrodalga süresi önem
kazanmaktadır.

Tuta vd. (2010) çalışmalarında mikrodalgayı donmuş patateslerde buz çözme amacıyla
kullanmışlar ve akrilamid miktarı üzerine etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla, donmuş
patatesler 270 W’da 3.5 dk. buz çözme işleminin ardından 5.5 dk. 170°C’ta; 3 dk. buz
çözme işleminin ardından 4.5 dk. 180°C’ta; 2.5 dk. buz çözme işleminin ardından 3.5
dk. 190°C’ta kızartılmıştır. Kontrol grubu ile kıyaslandığında, mikrodalgada buz çözme
işlemini takiben 170, 180 ve 190°C’ta kızartılan patateslerin akrilamid içeriğinde
sırasıyla %10, %89 ve %64 oranında azalma tespit edilmiştir. Patatesler nem düzeyleri
açısından incelendiğinde, kontrol grubunun buz çözme işlemi uygulanmış patateslere
kıyasla daha düşük nem içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Buzdolabı koşullarında
buz çözme işlemi uygulandığında patateslerden nem kaybı fazla olmaktadır. Ancak
mikrodalga ile buz çözme işlemi yapıldığında nem kaybı minimuma düşmektedir.

Daha öncede bahsedildiği gibi, yüksek nem içeriğine sahip gıdalarda ısıl işlem
esnasında ilk önce gıdadan serbest su evapore olur ve evaporasyon tamamlandıktan
sonra akrilamid oluşumu başlar. Bu nedenle, mikrodalga buz çözme işleminin suyu
patateslerde hapsetmesi, kızartma esnasında akrilamid oluşumunu geciktirmiştir. Ayrıca
araştırma kapsamında, mikrodalga buz çözme işleminin patateslerin tekstürel
özelliklerinde olumsuz bir değişime neden olmadığı belirlenmiştir. L*, a*, b* renk
değerleri açısında enstrümental olarak farklılıklar belirlense de, duyusal olarak
değerlendirme de bu fark algılanmamaktadır. Sonuç olarak, mikrodalga uygulaması
gerek kızartma, gerek ön pişirme gerekse buz çözme amacıyla kullanıldığında bazı gıda
sistemlerinde akrilamid miktarının azaltılmasında başarılı sonuçlar vermiştir.
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2.5.2 Antioksidan bileşik kullanımının akrilamid üzerine etkisi

Model sistemlere ya da gıdaya ilave edilen antioksidan bileşiklerin akrilamid
oluşumunu azaltıcı ya da artırıcı yönde muhtemel etkisi model sistemin koşulları, gıda
matriksinin tipi ve fenolik bileşiklerin yapısı gibi faktörlere bağlıdır (Jin vd. 2013).
Antioksidanların yapısında bulanan fenolik bileşiklerin radikal yakalama aktivitesi ya
da indirgen şekerlerle kovalent bağlar kurarak Maillard reaksiyonunu inhibe ettiği ve
böylece akrilamid oluşumunu azalttığı yapılan araştırmalarla belirlenmiştir (Capuano
vd. 2009, Hedegaard vd. 2008, Schamberger ve Labuza 2007, Totlani ve Peterson
2006). Zhang ve Zhang (2008) tarafından yürütülen çalışmada, bamboo yaprağından ve
yeşil çaydan ekstrakte edilen antioksidan bileşiklerin asparajin-glukoz model ortamında
(1,4 mmol) akrilamid miktarı üzerine etkisi incelenmiştir. Bu ekstraktların etken
maddesini homoorientin ve epigallokateşin gallat (EGCG) flavonoid bileşikleri
oluşturur. Çalışma sonucunda her iki ekstrakt içinde 10-4 konsantrasyonun etkili olduğu
ve akrilamid miktarını %74 düzeyinde azalttığı belirlenmiştir. Homoorientin ve
EGCG’nin 3-APA ile quinine-amine reaksiyonuna girerek akrilamid oluşumunu inhibe
ettiği öne sürülmektedir. Bir diğer çalışmada, eşit oranda asparajin ve glukoz (10 mM)
içeren model sisteme 5 mM düzeyinde sinnamik asit, gallik asit, ferulik asit, kumarik
asit, kafeik asit, kateşin ve epikateşin ilave edildikten sonra 200ºC’ta ısıtılmış ve
akrilamid oluşumu gözlenmiştir. Sonuç olarak, söz konusu bileşiklerin akrilamid
miktarını azaltıcı yönde etkisi olmadığı belirlenmiştir (Bassama vd. 2010). Oral vd.
(2014) 180°C’ta 15 dk. süreyle ısıttıkları asparajin-fruktoz model sistemine ayrı ayrı
ilave edilen ekstrakların ve fenolik bileşiklerin %30.8-85.0 aralığında akrilamid
miktarında azalma, oleuropeinin ise %9.5 düzeyinde akrilamid miktarında artış
sağladığını bildirmişlerdir. Cheng vd. (2015) mikrodalgada 500 W’da 180ºC’ta 5 dk.
süreyle ısıttıkları asparajin-glukoz model sistemine ayrı ayrı ilave edilen flavonların
(apigenin, luteolin ve tricin) %8.7-52.9; isoflavonların ise (daidzein, daidzin, genistein
ve

genistin)

%2.2-47.9

aralığında

akrilamid

düzeyinde

azalma

sağladığını

bildirmişlerdir. Flavonların, 3-APA gibi Maillard ara reaksiyon ürünleri ile reaksiyona
girerek akrilamid sentezinin engellenmesi bu sonucun kimyasal olarak açıklamasıdır.
Ayrıca, flavonların daha yüksek oranda akrilamid miktarında düşüş sağlaması, bu
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bileşiklerin isoflavonlara kıyasla daha fazla fenolik hidroksil grubu içermesi ile
ilişkilendirilmiştir.

Kotsiou vd. (2011) asparajin, glukoz, emülsifiyer ve ayçiçek yağı içeren emülsiyon
model sisteminde fenolik bileşiklerin ve zeytin yağından elde edilen fenolik
ekstraktların akrilamid oluşumu üzerine etkisini incelemişlerdir. 125ºC’ta ısıtılan
sistemde ilk 20 dakika içinde trolox, gallik asit ve protokateşik asit %70, ferulik ve
kafeik asit de %50 düzeyinde akrilamid miktarında azalma sağlamışlardır. 20.
dakikadan sonra ise azalma yüzdeleri gallik ve protokateşik asit için %40, trolox ve
kafeik asit için %25 olarak belirlenmiştir. Bu sonucun fenolik bileşiklerin içerdiği
hidroksi fenil grupları ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Zeytin yağından elde edilen
fenolik bileşikler ise aynı koşullarda ters etki göstererek akrilamid miktarında artışa
neden olmuşlardır. Bu sonuç ise, fenolik bileşiklerin hidroksil ve aldehidik gruplarının
akrilamid oluşumunu tetiklemesi ile açıklanmıştır.

Model sistemde yapılan çalışmalar genel olarak antioksidan bileşik kullanımının
akrilamid oluşumunu minimize ettiğini göstermektedir. Benzer sonuçlar, gıda
sistemlerinde de elde edilmiştir. Ekmekte akrilamid miktarı üzerine antioksidan
bileşiklerin etkisinin incelendiği bir çalışmada, %1 oranında ilave edilen biberiye
ekstraktı, biberiye yağı ve bu orana eş değerdeki biberiye yaprağı 225°C’ta 20 dk.
fırınlanmış ekmeklerde sırasıyla %62, %67 ve %57 oranında akrilamid oluşumunu
azaltmıştır. Ayrıca antioksidan bileşiklerin düşük konsantrasyonlarının akrilamid
üzerine etkili olduğu ve kullanımlarının ürünün duyusal özellikleri üzerine herhangi bir
etkisinin olmadığı da bildirilmiştir (Hedegaard vd. 2008). Capuano vd. (2009) %0.02 ve
%0.1 oranlarında yeşil çay ekstraktı kullanımının 180°C’ta 35 dk. pişirilmiş, 5 cm
kalınlığında kesilmiş ve 180°C’ta 20 dk. kızartılmış tost ekmeklerinde akrilamid miktarı
üzerine etkili olmadığını, sadece %0.5 oranında ilave edilen yeşil çay ekstraktının
akrilamid miktarında azalma sağladığını bildirmişlerdir. Oral vd. (2014) bisküvi
hamuruna ilave edilen ekstrakların ve fenolik bileşiklerin 185°C’ta 15 dk. boyunca
fırınlanan bisküvilerde akrilamid oluşumunu %10.3-19.2 aralığında azalttığını tespit
etmişlerdir.
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Morales vd. (2014) tarafından yürütülen bir çalışmada patatesler kızartma öncesi %1
düzeyinde askorbik asit, yeşil çay, kekik, oregano, tarçın ve begonvil kullanılarak
hazırlanan ekstraklara 1 dk. süreyle daldırılmış ve ardından 150°C’ta 3 dk. boyunca
kızartılmıştır. Patateslerin akrilamid miktarı üzerine, yeşil çay ve askorbik asit sırasıyla
%62 ve %61 azalma oranıyla en başarılı etkiyi gösterirken, tarçın %39 ve oregano da
%17 oranında bir azalma sağlamıştır. Begonvil ve kekik ise herhangi bir etki
göstermemiştir. Ayrıca bu çalışma kapsamında, ekstrakların patateslerin renk, tekstür ve
duyusal özellikleri üzerine olan etkisi de incelenmiştir. Begonvil ve tarçın dışındaki
ekstraklar kontrol grubuna kıyasla patateslerin renk değerlerinde herhangi bir değişime
neden olmamıştır. En yüksek sertlik değeri begonvil ile, en düşük sertlik değeri de
askorbik asit ile muamele edilen patateslerde ölçülmüştür. Panelistler tarafından
patateslerin duyusal özelliklerinde de fark edilir düzeyde bir değişim belirlenmemiştir.

Salazar vd. (2012) çalışmalarında, cin biberden ekstrakte edilen antioksidan özellikteki
oleoresinin patates cipsi ve tortillanın akrilamid miktarı üzerine etkisini incelenmiştir.
Bu amaçla, cipsler 180°C’ta 5 dk. ve 8 dk. süreyle oleoresin içeren ve içermeyen soya
yağında kızartılmıştır. Artan kızartma süresi akrilamid oluşumunun hızla devam
etmesine neden olurken, kızartma yağında oleoresin kullanımı 5 dk. kızartılan cipslerde
akrilamid miktarını %26, 8 dk. kızartılanlarda da %12 düzeyinde azaltmıştır. Benzer
sonuçlar 180°C’ta 2.30 dk. ve 3.15 dk. kızartılan tortillalar içinde gözlenmiştir.
Oleoresin 2.30 dk. ve 3.15 dk. süreyle kızartılan tortillaların akrilamid içeriğini sırasıyla
%77 ve %31 oranında azaltmıştır. Ayrıca, kızartma yağında oleoresin kullanımının
cipslerin ve tortillaların L*, a*, b* renk değerlerinde ve duyusal özelliklerinde (cin
biberden beklenen acılık dışında) olumsuz bir değişime neden olmamıştır.

Yapılan çalışmalar, akrilamid oluşumunu azaltmak amacıyla antioksidan bileşik
kullanımının daha çok yağ içeriği yüksek ya da derin yağda kızartılan gıdalarda başarılı
olduğunu göstermiştir. Çünkü lipid oksidasyon ürünleri karbonil kaynağı olarak
Maillard reaksiyonuna katılmakta ve akrilamid oluşumunu tetiklemektedir. Zamora ve
Hidalgo (2008) hidroperoksitlerin ve doymamış bağ içeren karbonil bileşiklerinin
asparajin-lipit ve asparajin-glukoz-lipit model ortamlarında akrilamid oluşumunu
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hızlandırdığını ve 180°C’ta 10 dk. ısıtma sonucu akrilamid miktarının önemli düzeyde
arttığını bildirmişlerdir. Capuano vd. (2010) tarafından yapılan çalışmada da, lipit
oksidasyonu sonucu oluşan karbonil bileşiklerinin etkisini daha iyi gözlemleyebilmek
için model ortamdan glukoz çıkarılmış ve sonuç olarak asparajinin karbonil kaynağı
olan oksidasyon ürünleri ile reaksiyona girdiği ve akrilamid miktarının arttığı
belirlenmiştir.

Antioksidanların yağ içeriği yüksek ya da derin yağda kızartılan gıdalarda akrilamid
oluşumu üzerine etki mekanizması, serbest radikallere bağlanarak hidroperoksit
oluşumunu, ortamda var olan hidroperoksitlerden de ikincil oksidasyon ürünleri
oluşumunu engellemesi ya da karbonil bileşikleri ile reaksiyona girerek Maillard
reaksiyonunu inhibe etmesi olarak açıklanmıştır (Capuano vd. 2010, Kalita vd. 2013).
Bir diğer etki mekanizması ise antioksidan bileşiklerin, yağların oksidasyonu sonucu
oluşan akroleinin akrilik aside oksidasyonunu engellemesi olarak bilinmektedir
(Morales vd. 2014). Okside olmamış ve 30 dk. 200°C’ta okside edilmiş yağda 180°C’ta
30 dk. kızartma işlemi yapılan model ortama kateşin ilavesi akrilamid oluşumunu
azaltmıştır. Ancak 3 saat okside edilmiş yağda yapılan kızartma işleminde ortamdaki
karbonil bileşiklerinin çok yüksek konsantrasyonda oluşundan dolayı kateşin etkili
bulunmamıştır (Capuano vd. 2010).

Antioksidan bileşiklerin yağların oksidasyonu üzerine etkisinin incelendiği bir diğer
çalışmada da, kızartma prosesinde virgin zeytinyağı kullanımının bileşimindeki fenolik
maddeler aracılığıyla lipit oksidasyonunu engellediği ve akrilamid miktarını azaltma
yönünde pozitif sonuç verdiği belirlenmiştir. Farklı fenolik bileşiğe sahip dört farklı
zeytin yağı içerisinde 180°C’ta kızartılan patateslerden 5., 10. ve 15. dakikalarda
örnekler alınarak akrilamid analizi yapılmıştır. Süre arttıkça örneklerin akrilamid
miktarının arttığı ve bu artışın yüksek fenolik bileşik miktarına sahip yağda daha az
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kızartma boyunca fenolik bileşiklerin degrade olmadığı ve
özellikle dihidroksi fenol bileşiklerine sahip yağda kızartılan patateslerde akrilamid
oluşumunun azaldığı gözlenmiştir (Napolitano vd. 2008).

39

Benzer bir diğer çalışmada da, kızartma yağına ilave edilen biberiye, tokoferol, BHA ve
TBHQ’nun kızartma yağının oksidasyon stabilitesi ve buna bağlı olarak patateslerde
akrilamid oluşumu üzerine etkisi incelenmiştir. Biberiye ısıya karşı yüksek stabilitesi
sebebiyle %38’e varan düzeyde akrilamid miktarında azalma sağlamıştır. Bu değer,
tokoferol, BHA ve TBHQ için de sırasıyla %24, %6 ve %16 olarak hesaplanmıştır. Bu
sonuç, antioksidanların kızartma yağında oksidasyon sonucu hidroperoksit ve ikincil
oksidasyon ürünlerinin oluşumunu engelleyerek akrilamid oluşumunu azaltması ile
açıklanmıştır

(Urbančič

vd.

2014).

Çünkü

daha

öncede

bahsedildiği

gibi

hidroperoksitler ve ikincil oksidasyon ürünleri karbonil kaynağı olarak Maillard
reaksiyonuna katılmakta ve akrilamid oluşumunu tetiklemektedir (Capuano vd. 2010).

Akrilamidin gıdalarda varlığının tespitinden sonra yapılan çalışmalar incelendiğinde
daha çok karbonhidratlarca zengin gıdaların ön plana çıktığı görülmektedir. Ancak son
yıllarda akrilamid oluşumunda sadece Maillard reaksiyonunun etkili olmadığı, lipitlerin
oksidasyonu sonucu oluşan karbonil bileşiklerinin asparajin ile Maillard benzeri
reaksiyonlara girerek akrilamid oluşumuna neden olduğu bilinmektedir. Bu noktada
araştırmalar derin yağda kızartma prosesinin kullanıldığı diğer gıdalara doğru
yönelmiştir (Capuano vd. 2010). Derin yağda kızartma çok eskiden beri kullanılan bir
pişirme metodu olup, suyun kaynama noktasının üzerinde bir sıcaklığa ısıtılmış yağ
içerisine gıdanın daldırılması olarak tanımlanır (Barutcu vd. 2009). Kaplamalı tavuk
ürünleri de derin yağda kızartma prosesinin yoğun olarak uygulandığı gıda gruplarından
biridir. Literatürde kaplamalı tavuk ürünlerinde akrilamid varlığına ilişkin çalışmalar
sınırlı sayıdadır.

Chuang vd. (2006) 0.25 cm kalınlığında un bazlı bir sos ile kaplandıktan sonra
kızartılan tavuk butlarda farklı kızartma sıcaklıklarının ve farklı kızartma yağlarının
akrilamid miktarı üzerine etkisini incelemişlerdir. Kızartma sıcaklığının 160ºC’tan
180ºC’a çıkarılmasının tavuk butların kaplama kısmında tespit edilen akrilamid
miktarını artırıcı yönde etkili olduğunu bildirmişlerdir. 160°C’ta palm, domuz ve soya
yağında kızartılan butların kaplama kısımlarında akrilamid miktarı sırasıyla 48.2; 22.7
ve 55.1; 180°C’ta ise sırasıyla 65.3; 45.2 ve 56.7 ppb düzeyindedir. Soya yağının
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doymamışlık derecesinin diğer yağlara kıyasla yüksek olmasına bağlı olarak 160°C’ta
kızartılan butlarda daha yüksek oranda akrilamid belirlendiği bildirilmiştir.

Barutcu vd. (2009) tarafından yapılan bir diğer çalışmada da, kaplama hamuruna ilave
edilen farklı un tiplerinin ve mikrodalgada kızartma işleminin tavuk ürünlerinde
akrilamid oluşumu üzerine etkisi incelenmiştir. Kaplama hamuru kuru maddenin %1’i
tuz ve geri kalanı eşit oranda buğday ve mısır unu içerecek şekilde hazırlanmış ve farklı
un tiplerinin etkisini görmek üzere bu hamurun %30’u pirinç, nohut ve soya unu ile
ikame edilmiştir. 1,1x1,7x7,5 cm boyutlarında kesilen tavuk göğüs eti önce sıvı
ardından kuru sos ile kaplanmıştır. Tavuk parçaları 365 W gücünde 180°C’ta 0.5, 1, 1.5
ve 2 dk. süreyle kızartılmıştır. Mikrodalga kızartma ile geleneksel kızartmayı
karşılaştırmak amacıyla, gruplar ayrıca 180ºC’ta fritözde 5 dk. süreyle de kızartılmıştır.
365 W’da 2 dk. kızartma işlemi sonunda en yüksek akrilamid içeriği nohut unu içeren
tavuk örneklerinde belirlenmiştir ve nohut ununun yüksek asparajin içeriği bu sonucun
bir nedeni olduğu bildirilmiştir. Kontrol grupları kıyaslandığında ise mikrodalga
kızartmanın geleneksel kızartmaya kıyasla %13.8 oranında daha az akrilamid içerdiği
belirlenmiştir. Farklı un tiplerini içeren gruplarda kızartma prosesleri karşılaştırıldığında
ise %34.5’e varan oranlarda azalma sağlanmıştır. Bu sonuç, kızartma işleminin
mikrodalgada daha kısa sürede tamamlanması ile ilişkilendirilmiştir. Kızartma prosesi
esnasında, tavuk örneklerinin dış yüzey L* değerinde azalma ve a* değerinde ise bir
artış belirlenmiştir. L* değerindeki bu değişim mikrodalga ile kızartılan tavuklarda kısa
süreli kızartma sebebiyle daha düşük oranda gerçekleşmiş ve geleneksel yöntemle
kızartılanlara kıyasla daha açık renkli ürünler elde edilmiştir.

Kaplamalı tavuk ürünlerine ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde, kaplamanın
bileşiminde bulunan un çeşidi, kızartma yöntemi, kızartma süre ve sıcaklığı, kızartma
yağı gibi faktörlere bağlı olarak bu tip ürünlerde de akrilamidin oluştuğunu göstermiştir.
Ayrıca yaşam koşullarının değişimine bağlı olarak fast food tüketiminin hızla arttığı
ülkemizde fast food ürünler içerisinde kaplamalı tavuk ürünlerinin tüketim oranı en
yüksek olan ürün grubu olduğu ve özellikle bu ürünleri genç ve orta yaştaki bireylerin
sıklıkla tükettiği düşünüldüğünde konunun önemi anlaşılmaktadır. Bu noktadan
hareketle, bu tez kapsamında ilk aşamada günümüzün popüler zincir fast food
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restoranlarından temin edilen kaplamalı tavuk but, tavuk kanat, tavuk burger ve nugget
ürünlerinin akrilamid içeriği belirlenmiştir. İkinci aşamada ise, laboratuvar ölçeğinde
üretilen bu ürün gruplarında yeşil çay ekstraktı ve mikrodalga uygulamasının akrilamid
oluşumu üzerine etkisi incelenmiştir.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1 Materyal

Araştırmanın amacı, giriş kısmında da belirtildiği gibi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk
aşamada tüketim oranı yüksek kaplamalı tavuk ürünlerinde akrilamid varlığının
belirlenmesi amacıyla, hem ülke hem de dünya genelinde yaygın olan 4 farklı zincir fast
food restoranının farklı şubelerinden farklı zamanlarda (10 tekerrürlü olarak) tavuk but,
tavuk kanat, tavuk burger ve nugget örnekleri temin edilmiştir.

Çalışmanın ikinci aşamasında ise, ticari bir işletmeden temin edilen tavuk but, tavuk
kanat, tavuk burger ve nugget kullanılarak Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümü Et İşleme Tesisi’nde üretim gerçekleştirilmiştir. Tavuk but ve kanat ürünlerinin
kaplanmasında kullanılan marinasyon sosu, kuru sos ve kızartılması aşamasında
kullanılan yüksek basınçlı fritöz Doytok Gıda (Holland Fried Chicken, HFC, Ankara,
Türkiye) aracılığıyla temin edilmiştir. Marinasyon sosunun içeriği yağ, tuz, kırmızı
biber, kişniş, zencefil, yenibahar, küçük hindistan cevizi, zerdeçal, kara biber, kereviz
aroması, acı pul biber, limon tuzu, sarımsak, tavuk baharatı, fesleğen, reyhan, kimyon,
biberiye, kekik ve zahderdir. Tavuk but ve kanatların kaplanmasında kullanılan kuru
sosun bileşimi de baklavalık buğday unu, mısır unu, tuz, fosfatlar, sodyum bikarbonat
ve çeşitli tavuk baharatlarıdır. Tavuk burger ve nuggetların üretiminde kullanılan
kaplama malzemeleri yine aynı fabrikadan temin edilmiştir. Burger ve nuggetların
kaplanmasında kullanılan sıvı sosun bileşiminde bugday unu, buğday nişastası, tuz,
bezelye lifi; burgerin kaplanmasında kullanılan kuru sosun bileşiminde buğday unu, tuz,
difosfat (E450), sodyum karbonat (E500), asetik asit (E260), baharat ekstraktı, maya
(Saccharomyces cerevisiae), L-sistein (E920), paprika ekstraktı (E160c), ayçiçek yağı
ve nuggetların kaplanmasında kullanılan kuru sosun bileşiminde de buğday unu, maya
(Saccharomyces cerevisiae), tuz, anatto (E160b) bulunmaktadır. Toz formdaki yeşil çay
ekstraktı (Guardian green tea extract 20S) Burkim Kimya San. Tic. A.Ş. aracılığıyla
Danisco (Copenhagen, Denmark) firmasından satın alınmıştır.
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Çalışma kapsamında yapılan analizlerde kullanılmak üzere petrol eter, sülfirik asit,
borik asit, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, bakır (II) sülfat penta hidrat, potasyum
sülfat, aseton, metanol, formik asit, etanol, potasyum hegzasiyanoferrat trihidrat, çinko
sülfat, disodyum tetraborat dekahidrat, triklor asetik asit ve TBA ayıracı (2Tiyobarbitürik Asit) Merck (Darmstadt, Almanya) firmasından satın alınmıştır.

Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile yürütülen analizlerde kullanmak
amacıyla HPLC saflığındaki kimyasallar asetonitril, aseton, hegzan, glasiyel asetik asit,
sodyum asetat, Ca-EDTA ile ABTS ((2,2’-Azino-bis (3-etilbenzotiazolin -6- sülfonik
asit) diamonyum tuzu), potasyum peroksidisülfat, TROLOX [(±) 6 hidroksi – 2,5,7,8tetrametilkroman-2-karboksilik asit], TEP ayıracı (1,1,3,3, Tetra Etoksi Propan), FMOC
reaktifleri, yanı sıra standard maddeler akrilamid (%99), L-asparajin (≥%98), D-(+)Glukoz (≥%99.5), D-(-) Fruktoz (≥%99.5) Sigma-Aldrich’den (St. Louis, MO, USA)
temin edilmiştir.

Akrilamid, asparajin ve indirgen şeker analizlerinde kullanılan sarf malzemeleri ve
analitik kolonlar, şırınga ucu filtre (0.45 µm), Oasis MCX (1 mL, 30 mg) katı faz
ekstraksiyon kartuşları, Sep-Pak C18 klasik kartuşlar, Sugar Pak I kolon (10 µm; 6,5 x
300 mm), Acquity UPLC HSS T3 kolon (1.8 µm; 100 x 2,1 mm) ve Atlantis DC18
kolon (5 µm; 4,6 x 250 mm) Waters (Millford, MA, USA) aracılığıyla; Zorbax SB-C18
kolon (3,5 µm; 4,6 x 150 mm) Agilent (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany)
tarafından temin edilmiştir.

3.2 Kaplamalı Tavuk Ürünlerinde Yapılan Analizler

Çalışmanın ilk aşamasında, kaplamalı tavuk but ve kanatlar ile tavuk burger ve
nuggetlarda akrilamid varlığı ve düzeyi açısından durum değerlendirmesi yapılmıştır.
Bu amaçla, toplu tüketim yerlerinden derin yağda kızartma aşamasından sonra satın
alınan tavuk but ve tavuk kanat (Şekil 1.1, A3) ile tavuk burger ve nuggetlarda (Şekil
1.2, B6) kaplama kısmında tüketim öncesi akrilamid düzeyi belirlenmiştir. Yanı sıra,
nem, kül, protein, yağ analizleri, pH ve L*,a*,b* renk değerleri, tekstür profili ve
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duyusal analiz ile ürünler kalite parametreleri açısından da değerlendirilmiştir (Çizelge
3.1).

Çizelge 3.1 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen kaplamalı tavuk but, tavuk kanat,
tavuk burger ve nuggetlarda yapılan analizler
Şekil 1.1 A3 ve Şekil 1.2 B6
Akrilamid

pH ölçümü

Nem

Tekstür profili

Kül

Duyusal analiz

Protein

L*,a*,b* renk değerleri

Yağ

3.3 Laboratuvar Ölçeğinde Ürün Üretimi

Çalışmanın ikinci aşamasında kaplamalı tavuk but ve kanat, tavuk burger ve
nuggetlarda akrilamid oluşumunu minimize etmek amacıyla kaplamaya dört farklı
oranda (%0, %0.5, %1.5, %3) YÇE ilavesinin ve mikrodalga uygulamasının etkileri
incelenmiştir. Mikrodalga, toplu tüketim yerlerinde derin yağda kızartma öncesi but ve
kanat örneklerinde ön pişirme amacıyla, burger ve nuggetlarda ise buz çözümü amacıyla
kullanılmıştır.

3.3.1 Laboratuvar ölçeğinde kaplamalı tavuk but ve kanat üretimi

Kaplamalı tavuk but (KTB) ve kaplamalı tavuk kanat (KTK) Ankara Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Et İşleme Tesisi’nde üretilmiştir. Bu amaçla, ticari bir işletmeden
temin edilen yaklaşık 110.26±5.18 g ağırlığındaki butlar 2 kg’lık 8 gruba bölünmüş ve
her bir grup 100 g marinasyon sosu ile soslandıktan sonra 4ºC’ta 12 saat boyunca
bekletilmiştir. Marinasyon verimi %103.07’dir. Tavuk but ve kanatların kaplanmasında
kullanılan kuru sos 1:1.75 oranında sulandırılarak sıvı sos hazırlanmış ve soslara %0,
%0.5, %1.5 ve %3 düzeyinde YÇE içerecek şekilde ekstrakt ilave edilmiştir. Marine
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edilen 8 gruptan 4’ü ilk aşamada sıvı sos ardından kuru sos ile kaplanarak 6 L ayçiçek
yağında 8 psi basınç altında 170ºC’ta 8 dk. 30 sn. süreyle yüksek basınçlı fritöz
kullanılarak kızartılmış ve sırasıyla 1) KTB-%0 YÇE, 2) KTB-%0.5 YÇE, 3) KTB%1.5 YÇE ve 4) KTB-%3 YÇE grupları oluşturulmuştur. Butların kaplama verimi
%111.57 ve kızartma verimi %83.60 olarak hesaplanmıştır. Diğer 4 marine but grubu da
ilk önce 360 W’da 7 dk. süreyle mikrodalga ön pişirme (MÖP) işlemine tabi
tutulmuştur. Mikrodalga verimi %97.28’dir. Ardından butlar, ilk önce sıvı sos sonra
kuru sos ile kaplanarak 6 L ayçiçek yağında 8 psi basınç altında 170ºC’ta 5 dk. 30 sn.
süreyle kızartılmış ve sırasıyla 5) KTB-%0 YÇE+MÖP, 6) KTB-%0.5 YÇE+MÖP, 7)
KTB-%1.5 YÇE+MÖP ve 8) KTB-%3 YÇE+MÖP grupları oluşturulmuştur. Bu
gruptaki butların kaplama ve kızartma verimleri de sırasıyla %116.19 ve %84.19 olarak
belirlenmiştir. Butların kaplama:et oranı da ortalama 1:2.50’dir (Şekil 3.1).

Şekil 3.1 Kaplamalı tavuk but üretim prosesi
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Kaplamalı tavuk kanatların üretimi için de benzer yol izlenmiştir (Şekil 3.2). Ticari bir
işletmeden temin edilen 37.07±4.77 g ağırlığındaki kanatlar 2’şer kg’lık 8 gruba
bölündükten sonra her bir grup 100 g marinasyon sosu ile soslanmış ve 12 saat boyunca
4ºC’ta bekletilmiştir. Marinasyon verimi %103.97’dir. %0, %0.5, %1.5 ve %3
düzeyinde YÇE içeren soslar da aynı şekilde hazırlanmıştır. İlk 4 marine grup, %123.97
verimle ilk önce sıvı sos ardından kuru sos ile kaplanarak 6 L ayçiçek yağında 8 psi
basınç altında 170ºC’ta 3 dk. 30 sn. süreyle kızartılmış ve sırasıyla 1) KTK-%0 YÇE, 2)
KTK-%0.5 YÇE, 3) KTK-%1.5 YÇE ve 4) KTK-%3 YÇE grupları oluşturulmuştur.
Kızartma verimi %84.85’dir.

Şekil 3.2 Kaplamalı tavuk kanat üretim prosesi

Diğer 4 marine kanat grubu ise ilk önce 360 W’da 5 dk. süreyle mikrodalga ön pişirme
(MÖP) işlemine tabi tutulmuş ve mikrodalga verimi %98.21 olarak belirlenmiştir.
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Sonrasında ilk önce sıvı sos ardından kuru sos ile kaplanarak 6 L ayçiçek yağında 8 psi
basınç altında 170ºC’da 2 dk. 30 sn. süreyle kızartılmış ve sırasıyla 5) KTK-%0
YÇE+MÖP, 6) KTK-%0.5 YÇE+MÖP, 7) KTK-%1.5 YÇE+MÖP ve 8) KTK-%3
YÇE+MÖP grupları oluşturulmuştur. Kaplama ve kızartma verimleri bu gruptaki
kanatlar için sırasıyla %121.37 ve %90.63 olarak hesaplanmıştır. Kanatların ortalama
kaplama:et oranı da 1:1.90 olarak belirlenmiştir.

Kaplamalı tavuk but ve kanatların üretiminde farklı oranda YÇE içeren her bir grup için
yağ, kızartma işlemi tamamlandıktan sonra yenilenmiştir. Denemeler farklı zamanlarda
iki tekerrürlü olarak kurulmuş ve çizelge 3.2’de belirtilen analizler hem kaplama
materyali hem de ürünler için iki paralelli olarak yürütülmüştür. Üretimde kullanılan
kaplama materyalindeki (Şekil 3.1 ve 3.2, A3) akrilamid öncü bileşenlerini belirlemek
için asparajin, indirgen şeker analizleri yapılmıştır. Ek olarak, kaplamaya ilave edilen
YÇE’nin fenolik madde dağılımı belirlenmiştir. Derin yağda kızartma sonrası (Şekil 3.1
ve 3.2, A4) elde edilen but ve kanatlarda ise indirgen şeker ve asparajin analizlerine
(kaplama kısmında) ek olarak, akrilamid analizi (kaplama kısmında), nem, kül, protein,
yağ analizleri, pH ve L*,a*,b* renk değerleri, tekstür profili, duyusal analiz, toplam
antioksidan kapasite (TAK) analizi (kaplama kısmında) ve oksidasyon testi (TBARM
değeri) de yapılmıştır.

3.3.2 Laboratuvar ölçeğinde tavuk burger ve nugget üretimi

Tavuk burger (TB) ve tavuk nugget (TN) üretimi Türkiye’de ticari üretim yapan bir
işletmede gerçekleştirilmiştir. Ancak toplu tüketim yerlerinde kızartma aşamasını
simüle etmek amacıyla üretim prosesinin son basamağı olan derin yağda kızartma
aşaması Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Et İşleme Tesisi’nde
yapılmıştır. Tavuk burger üretim prosesine ilişkin bilgiler şekil 3.3’te verilmiştir. Bu
doğrultuda, tavuk burger üretimi için ilk önce ürüne özgü et hamuru hazırlandıktan
sonra hamura burger formu verilmiştir. Ürünlerin kaplanmasında kullanılan sıvı sosun
sulandırma oranı 1:1.6’dır ve hem kuru hem sıvı sos %0, %0.5, %1.5 ve %3 oranlarında
YÇE içerecek şekilde hazırlanmıştır. Formlanmış burgerler manuel olarak ilk önce sıvı
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sos ardından kuru sos ile yaklaşık %26 verimle kaplanarak kısa süreli derin yağda
kızartma hattına yerleştirilmiştir. Burgerler 190ºC’ta 45 sn. süreyle kızartılmıştır.

Çizelge 3.2 Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk but ve kanatlar ile kaplama
materyali ve yeşil çay ekstraktında yapılan analizler
Şekil 3.1 ve 3.2, A3

Şekil 3.1 ve 3.2, A4

İndirgen şeker

İndirgen şeker

Nem

pH ölçümü

Asparajin

Asparajin

Kül

TBARM

Fenolik madde

Akrilamid

Protein

Tekstür profili

L*,a*,b* renk
değerleri

Yağ

Toplam antioksidan
kapasite
Duyusal analiz

Kısa süreli derin yağda kızartma ısıl işlem basamağından sonra gerekli analizleri
yürütmek amacıyla yeterli miktarda burger hattan çekildikten sonra geriye kalan
burgerler buharlı fırında pişirme hattına yönlendirilmiş ve burgerler %80 buharda
160ºC’ta 3 dk. 15 sn. süreyle pişirilmiştir. Hattan çıkan burgerlerin bir kısmı ilgili
analizleri yürütmek üzere alındıktan sonra geriye kalanlar spiral dondurucu kullanılarak
35 dk. içerisinde dondurulmuştur (-30ºC). Donuk burgerler ambalajlanarak soğuk zincir
kırılmadan Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’ne getirilmiştir.

Son ısıl işlem aşaması için her bir grup iki eşit parçaya bölünmüş, ilk kısım 6 L ayçiçek
yağında donuk olarak 180ºC’ta 3 dk. 30 sn. süreyle Et İşleme Tesisi’nde kızartılmış ve
1) TB-%0 YÇE, 2) TB-%0.5 YÇE, 3) TB-%1.5 YÇE, 4) TB-%3 YÇE grupları
oluşturulmuştur. Kızartma verimi %94.45’dir. Diğer kısım ise ilk önce 180 W’da 5 dk.
süreyle mikrodalga buz çözümüne (MBÇ) tabi tutulmuş ve ardından 180ºC’ta 1 dk. 45
sn. süreyle 6 L ayçiçek yağında kızartılarak 5) TB-%0 YÇE+MBÇ, 6) TB-%0.5
YÇE+MBÇ,

7)

TB-%1.5

YÇE+MBÇ

ve

8)

TB-%3

YÇE+MBÇ

grupları

oluşturulmuştur. Bu aşamada mikrodalga ve kızartma verimleri sırasıyla %100 ve
%95.72 olarak belirlenmiştir. Burgerlerin ortalama kaplama:et oranı 1:1.96’dır.
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Şekil 3.3 Tavuk burger üretim prosesi

Tavuk nugget üretimine ilişkin bilgiler ise şekil 3.4’de verilmiştir. Benzer şekilde, tavuk
nugget üretimi için ilk önce ürüne özgü et hamuru hazırlanmış ve hamura nugget formu
verilmiştir. %0, %0.5, %1.5 ve %3 oranlarında YÇE içeren sıvı ve kuru sos aynı şekilde
nuggetlar içinde hazırlanmıştır. Formlanmış nuggetlar manuel olarak ilk önce sıvı sos
ardında kuru sos ile %24 verimle kaplanarak kısa süreli derin yağda kızartma hattına
yerleştirilmiştir. Nuggetlar 165ºC’ta 50 sn. süreyle kızartılmıştır. Kısa süreli derin yağda
kızartma ısıl işlem basamağından sonra gereken miktarda nugget analizler için hattan
çekilmiş ve geriye kalan nuggetlar buharlı fırında pişirme hattına yönlendirilmiştir.
Nuggetlar %70 buharda 155ºC’ta 3 dk. 15 sn. süreyle pişirilmiştir. Hattan çıkan
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nuggetların bir kısmı ilgili analizleri yapmak amacıyla alındıktan sonra geriye kalanlar
spiral dondurucu kullanılarak 55 dk. içerisinde dondurulmuştur (-30ºC). Donuk
nuggetlar ambalajlanarak soğuk zincir kırılmadan Ankara Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü’ne getirilmiştir.

Şekil 3.4 Tavuk nugget üretim prosesi

Laboratuvarda derin yağda kızartma aşaması için her bir grup iki eşit parçaya bölünmüş,
ilk kısım 6 L ayçiçek yağında donuk olarak 170ºC’ta 3 dk. süreyle Et İşleme Tesisi’nde
kızartılmış ve 1) TN-%0 YÇE, 2) TN-%0.5 YÇE, 3) TN-%1.5 YÇE, 4) TN-%3 YÇE
grupları oluşturulmuştur. Kızartma verimi %94.27’dir. Diğer kısım ise ilk önce 180
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W’da 5 dk. süreyle mikrodalga buz çözümüne (MBÇ) tabi tutulmuş ve ardından
170ºC’ta 1 dk. 30 sn. süreyle 6 L ayçiçek yağında kızartılmıştır. Böylece 5) TN-%0
YÇE+MBÇ, 6) TN-%0.5 YÇE+MBÇ, 7) TN-%1.5 YÇE+MBÇ ve 8) TN-%3
YÇE+MBÇ grupları da oluşturulmuştur. Nuggetlar için bu aşamada hesaplanan
mikrodalga ve kızartma verimleri de sırasıyla %100 ve %94.12’dir. Nuggetlarda
hesaplanan ortalama kaplama:et oranı ise 1:1.45’dir.

Farklı oranda YÇE içeren her bir grup için yağ, kızartma işlemi tamamlandıktan sonra
yenilenmiştir. Bu deneme iki tekerrürlü olarak kurulmuş ve çizelge 3.3’te belirtilen
analizler hem kaplama materyali ve YÇE hem de tavuk burger ve nuggetlar için iki
paralelli olarak yürütülmüştür.

Çizelge 3.3 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burger ve nuggetlar ile kaplama
materyali ve yeşil çay ekstraktında yapılan analizler
Şekil 3.3 ve 3.4, B2

Şekil 3.3 ve 3.4

Şekil 3.3 ve 3.4, B6

B3 ve B4

İndirgen şeker

Akrilamid

Akrilamid

Nem

Asparajin

İndirgen şeker

İndirgen şeker

Kül

Fenolik madde

Asparajin

Asparajin

Protein

pH ölçümü

pH ölçümü

Yağ

L*,a*,b* renk
değerleri
Toplam antioksidan
kapasite
TBARM

L*,a*,b* renk
değerleri
Toplam antioksidan
kapasite

TBARM
Tekstür profili
Duyusal analiz

Yağ
Nem

Kaplama materyalindeki (Şekil 3.3 ve 3.4, B2) akrilamid öncü bileşenlerini belirlemek
için asparajin, indirgen şeker analizleri yapılmıştır. Yanı sıra, kaplamaya ilave edilen
YÇE’nin fenolik madde dağılımı belirlenmiştir. Kısa süreli derin yağda kızartma (Şekil
3.3 ve 3.4, B3) ve buharlı fırında pişirme (Şekil 3.3 ve 3.4, B4) aşamalarından alınan
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burger ve nuggetlarda bu analizlere ek olarak akrilamid, pH ve L*,a*,b* renk değerleri,
nem, yağ ve toplam antioksidan kapasite analizleri ile oksidasyon testi (TBARM değeri)
yapılmıştır. Laboratuvarda derin yağda kızartma aşamasından sonra ise burger ve
nuggetlarda (Şekil 3.3 ve 3.4, B6) akrilamid öncü bileşen analizleri (kaplama kısmında),
akrilamid analizi (kaplama kısmında), nem, kül, protein, yağ analizleri, pH ve renk
ölçümü, tekstür profili, duyusal analiz, toplam antioksidan kapasite analizi (kaplama
kısmında) ve oksidasyon testi (TBARM değeri) yapılmıştır.

3.4 Analiz Yöntemleri

3.4.1 Kimyasal bileşim

Nem analizi (950.46), Soxhelet ekstraksiyon yöntemine göre yağ analizi (991.36),
Kjeldahl yöntemine göre protein analizi (nitrojen miktarını %proteine çevirmek için
“6.25” faktörü kullanıldı) (955.04) ve kül analizi (920.153) uluslararası yöntemlere göre
yapılmıştır (Anonymous 2000). But ve kanat örnekleri kemiklerinden sıyrıldıktan sonra
et ve kaplama materyali birlikte bir doğrayıcı kullanılarak homojen hale getirilmiştir
(Tefal Smart, France). Burger ve nugget örnekleri ise bütün halde homojenize
edilmiştir. Analizler her bir tekerrür için iki paralelli olarak yürütülmüştür.

3.4.2 pH değeri

Homojen et-kaplama örneğinden 10 g tartılıp üzerine 100 mL saf su ilave edilerek örnek
ultraturrax (Miccra D9, Germany) yardımıyla 1 dk. süreyle homojenize edilmiştir.
Örneğin pH değeri, 4.0 ve 7.0 tampon çözeltileri ile kalibre edilmiş pH-metrede (Hanna
HI 221, Ann Arbor, Michigan, USA) oda sıcaklığında belirlenmiştir (Vural ve Öztan
1996).
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3.4.3 L*, a*, b* renk değerleri

L*, a*, b* renk ölçümü tüm ürün gruplarında bütün formdaki örnekler kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Her bir tekerrür için farklı örneklerin 6 farklı noktasından ölçüm
alınmıştır. Ölçüm, kalibre edilmiş (referans no: 1353123, Y=92.7, x=0.3133, y=0.3193)
Minolta kolorimeter (CR 300, Japan) cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. +L*
açıklık, -L* koyuluk,

+a* kırmızılık, -a* yeşillik, +b* sarılık ve –b* mavilik

koordinatlarını simgelemektedir (Pedreschi vd. 2005).

3.4.4 TBARM değeri

Tiyobarbitürik asit reaktif madde (TBARM) analizi oksidasyon düzeyini belirlemek
amacıyla tüm ürün gruplarının sadece et kısmında yapılmıştır. Bu amaçla, but, kanat,
burger ve nugget örneklerinin kaplamaları sıyrıldı ve et kısımları homojen hale getirildi.
10 g et örneği 30 mL triklor asetik asit (TCA-%7.5) çözeltisinde ultraturrax (Miccra D9,
Germany) kullanılarak homojenize edildi. Homojenizat, 10000 rpm’de 5 dk. boyunca
santrifüjlendikten (Hermle Z326K, Germany) sonra Whatman No:40’dan süzüldü. 5 mL
süzüntü vidalı kapaklı cam test tüplerine aktarıldı ve üzerine 5 mL 0.02 mol/L
derişimindeki TBA çözeltisinden (0.1 N HCl çözeltisinde hazırlanan) ilave edildi. Kör
olarak 5 mL saf su ve 5 mL TBA çözeltisi kullanıldı. Karışım vortexlendi ve 35 dk.
boyunca 100°C’taki su banyosunda bekletildi. Süre sonunda tüpler soğuk su
banyosunda hızla soğutuldu ve 532 nm’de köre karşı okuma yapıldı (Perkin Elmer
UV/VIS Spectrophotometer Lambda 35, USA). Örneklerdeki TBARM değeri, TEP
ayıracı kullanılarak çizilen kurve yardımı ile ilk önce mg malondialdehyde (MA)/kg et
olarak hesaplanmış ve et-kaplama oranları üzerinden mg MA/kg örnek olarak
düzenlenmiştir (Mielnik vd. 2006).

3.4.5 Toplam antioksidan kapasite

Toplam antioksidan kapasite analizi but, kanat, burger ve nugget örneklerinin homojen
hale getirilen kaplama kısımlarında ve kaplama materyallerinde yapılmıştır. Bu
54

doğrultuda, 0.5 g kaplama örneği 50 mL’lik santrifüj tüplerine tartıldı. Üzerine 5 mL
aseton (%70) ve 5 mL metanol (%1 HCl içeren) ilave edildi. Antioksidan özellikteki
bileşenlerin ekstraksiyonu için örnekler çalkalayıcı kullanılarak 4°C’ta 100 rpm’de 2
saat boyunca karıştırıldı. Ardından, örnekler hücre duvarındaki antioksidan bileşiklerin
de ekstraksiyonu için -18°C’ta bir gece boyunca bekletildi. Bir sonraki aşamada,
örnekler 7000 rcf’de 10 dk. süreyle santrifüjlendi (Hermle Z326K, Germany) ve
süpernatant bir başka santrifüj tüpüne aktarıldı. Pelet üzerine 5 mL aseton (%70) ve 5
mL metanol (%1 HCl içeren) ilave edildi ve örnekler 1 dk. boyunca vortekslendi. Süre
sonunda tekrar 7000 rcf’de 10 dk. santrifüjlendi ve süpernatantlar birleştirildi. Bu işlem
bir kez daha tekrarlandı ve sonuç olarak 0.5 g örnek toplamda 30 ml çözgen ile
ekstrakte edildi. Spektrofotometrik ölçüm aşamasında kullanılacak olan stok ABTS
çözeltisi, 8 mM ABTS ve 3 Mm potasyum peroksidisülfat’ın (K2S2O8) destile su
içerisinde çözündürülmesi ve 16 saat boyunca karanlık ortamda aktifleştirilmesi ile
hazırlandı. Ardından stok ABTS, absorbansı 1500 olacak şekilde etanol ile seyreltildi.
100 µL süpernatant spektro küvetine aktarıldı ve üzerine 2900 µL seyreltik ABTS
çözeltisi ilave edildi. Karıştırma işleminden sonra oda sıcaklığında ağzı kapalı olarak ve
ışık geçirmeyecek şekilde 30 dk. boyunca bekletildi. Süre sonunda havaya karşı
sıfırlanan spektrofotometrede (Perkin Elmer UV/VIS Spectrophotometer Lambda 35,
USA) örnek absorbansı 730 nm’de okundu. Toplam antioksidan kapasite miktarı
TROLOX kullanılarak çizilen kurve yardımı ile mmol trolox Eq./100 g kaplama olarak
hesaplandı (Awika vd. 2004).

3.4.6 Fenolik madde içeriği

Kaplamaya ilave edilen YÇE’nin fenolik madde dağılımı Çelik ve Gökmen (2014)
tarafından bildirilen yönteme göre belirlenmiştir. Fenolik bileşiklerin ekstraksiyonu için
1 g YÇE 20 mL destile suda çözündürülmüş ve çözelti 1:100 olacak şekilde
seyreltilmiştir. Elde edilen ekstrakt 0.45 µm gözenekli filtreden geçirilerek, bir
kuaterner pompa, bir diyot dizini dedektör (DAD) ve sıcaklık kontrollü kolon fırınından
oluşan Agilent 1200 HPLC sistemine entegre Agilent 6130 tek kuadropol kütle
spektrofotometresine 10 µL filtrat enjekte edilmiştir.
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Kromatografik ayırım Atlantis DC18 kolonda (5 µm, 4.6 x 250 mm), mobil faz olarak 1
mL/dk gradient akış hızında A-%1 formik asit (suda hazırlanmış) ve B-%1 formik asit
(asetonitrilde hazırlanmış) mobil fazları kullanılarak yapılmıştır. Gradient program A:B
oranı için 90:10 (0. dk.), 80:20 (15. dk.), 60:40 (20. dk.) ve 90:10 (30. dk.) olarak
belirlenmiştir. Kolon sıcaklığı 30°C’tır. Kurutucu gaz sıcaklığı 325°C, kurutucu gaz
akış hızı 10 L/dk, nebülizatör basıncı 40 psi ve kapiler voltaj (-3500)-(+4000) aralığında
API-ES modunda çalışılmıştır. Fenolik bileşiklerin tanımlanması ve miktarının
hesaplanmasında fenolik maddelerin maksimum pik verdiği dalga boyundan ve standard
maddeler kullanılarak elde edilen kalibrasyon kurvelerinden yararlanılmıştır.

3.4.7 İndirgen şeker içeriği

İndirgen şeker içeriği, kaplama materyallerinde ve ürünlerin kaplama kısımlarında
belirlenmiştir. Ürünlerden elde edilen kaplamanın yağı hegzan ile ekstrakte edilmiş ve
indirgen şeker analizinde yağsız örnek kullanılmıştır. Serpen ve Gökmen (2009)
tarafından rapor edilen yönteme göre 600 mg yağsız homojen örnek içerisindeki
şekerler iki kademeli olarak toplamda 6 mL içerisinde ekstrakte edilmiştir. İlk
kademede 0.25 mL Carrez I, 0.25 mL Carrez II ve 2.5 mL saf su (70°C) kullanıldı.
Örnekler 5 dk. süreyle 150 rpm’de çalkalıyıcı kullanılarak karıştırıldı, 9200 rcf’de 10
dk. boyunca santrifüjlendi (Hermle Z326K, Germany) ve süpernatant başka bir tüpe
aktarıldı. İkinci kademede, pellet üzerine 3 mL (70°C) saf su eklendi ve tekrar 150 rpm
de 5 dk. boyunca karıştırıldı. Örnekler 9200 rcf’de 10 dk. boyunca santrifüjlendi ve
süpernatantlar birleştirildi. Süpernatant, 5 mL metanol ve 10 mL saf su aktifleştirilmiş
kartuştan (Sep-pak C18 klasik kartuş) geçirilerek viallere toplandı (örneğin ilk 2 mL’si
seyrelmeyi engellemek amacı ile viale alınmaz). Carrez I çözeltisi 15 g potasyum
hegzasiyanoferrat’ın (K4[Fe(CN)6].3H2O) 100 mL destile su, Carrez II çözeltisi ise 30 g
çinko sülfat’ın (ZnSO4.7H2O) 100 mL destile su içerisinde çözündürülmesi ile
hazırlanmıştır. HPLC ile indirgen şekerlerin analizi, bir prominans pompa (20AD), bir
refraktif indeks dedektör (RID), sıcaklık kontrollü kolon fırını ve bir enjeksiyon
bloğundan (20 µL loop) oluşan Shimadzu (Shimadzu Corporation, Japan) marka cihaz
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kromatografik ayrım Sugar Pak I (10 µm, 6.5 x 300
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mm) kolonda yapılmıştır. Mobil faz olarak 0.6 mL/dk akış hızında (izokratik) 80°C’ta
saf su (50 mg/L Ca-EDTA içeren) kullanılmıştır. Alıkonma süreleri glukoz ve fruktoz
için sırasıyla 8.3 dk. ve 9.9 dk.’dır. Glukoz ve fruktoz konsantrasyonları 1-20 µg/mL
aralığında hazırlanan standard kurve (1, 2, 5, 10 ve 20 µg/ml, r2=0.99) kullanılarak
mg/kg kaplama-kuru madde (KM) olarak hesaplanmıştır. Dedeksiyon ve kuantifikasyon
limitleri glukoz için sırasıyla 3-10 mg/kg; fruktoz için sırasıyla 2-6 mg/kg olarak
belirlenmiştir.

3.4.8 Asparajin içeriği

Kaplama materyallerinde ve ürünlerin kaplama kısmında (kaplamanın bileşimindeki yağ
hegzan ile uzaklaştırılmıştır) asparajin içeriğini belirlemek amacıyla 200 mg yağı
ekstrakte edilmiş homojen örnek kullanılmış ve asparajin toplam 2 mL (1, 0.5, 0.5 mL)
destile su içerisinde 3 kademeli olarak ekstrakte edilmiştir (Serpen ve Gökmen 2009).
İlk kademe de örnek üzerine 1 mL destile su eklenmiş ve 150 rpm’de 5 dk. boyunca
çalkalayıcı da karıştırılmıştır. Ardından 9000 rpm’de 3 dk. boyunca santrifüjlenmiş
(Hermle Z326K, Germany) ve süpernatant bir başka ependorf tüpüne aktarılmıştır.
Pellet üzerine tekrar 0.5 mL destile su eklenmiş ve aynı aşamalar tekrarlanarak
süpernatantlar birleştirilmiştir. Üçüncü kademe için de 0.5 mL destile su kullanılmış ve
üçüncü kademe sonunda yaklaşık 2 mL ekstrakt toplanmıştır. 100 µl ekstrakt
asparajinin türevlendirilmesi amacıyla bir başka ependorf tüpüne aktarılarak üzerine
0.35 mL pH 10 tampon çözeltisi ve 0.25 ml 30 mM FMOC (asetonitril:aseton karışımı –
1:1 (v/v) içerisinde hazırlanmış) eklenmiş ve hemen akabinde vortekslenmiştir. Karışım
30 dk. boyunca çalkalayıcı da karıştırılmıştır. Süre sonunda FMOC’un fazlasının
ortamdan uzaklaştırılması amacıyla üç kademeli ekstraksiyon yapılmıştır. Her
kademede örnek üzerine 900 µL hegzan eklenmiş, 5 dk. boyunca vortekslenmiş ve üstte
kalan hegzan fazı şırınga yardımıyla çekilmiştir. Son olarak, örnek 0.45 µm çapındaki
filtrelerden geçirilerek viallere toplanmıştır. pH tampon 10 çözeltisi 100 ml 0.025 M
disodyum tetraborat dekahidrat (Na2B4O7.10H2O) ile 36.6 ml 0.1 M sodyum hidroksitin
(NaOH) karıştırılması ve 200 mL’ye destile su ile seyreltilmesi ile hazırlanmıştır. HPLC
ile asparajin analizi, bir prominans pompa (20AD), bir diyot dizini dedektör (DAD),
sıcaklık kontrollü kolon fırını ve bir enjeksiyon bloğundan (20 µL loop) oluşan
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Shimadzu (Shimadzu Corporation, Japan) marka cihaz kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Kromatografik ayrım Zorbax SB-C18 (3.5 µm, 4.6 x 150 mm) kolonda yapılmıştır.
Mobil faz olarak 0.7 mL/dk akış hızında 25°C’ta 50 Mm asetat tamponu (pH=4.2) ve
asetonitril (1:1 – v/v) izokratik karışımı kullanılmıştır. Analiz 265 nm dalga boyunda
gerçekleştirilmiş ve alıkonma süresi 2.3 dk.’dır. Asparajin konsantrasyonu 50 ve 1000
µg/mL aralığında hazırlanan standard kurve (50, 100, 200, 400, 600 ve 1000 µg/mL,
r2=0.97) kullanılarak mg/kg kaplama-kuru madde (KM) olarak hesaplanmıştır.
Dedeksiyon ve kuantifikasyon limitleri sırasıyla 66–200 mg/kg olarak belirlenmiştir
(Serpen ve Gökmen 2009).

3.4.9 Akrilamid içeriği

Akrilamid içeriği ürünlerin kaplama materyalinde Gökmen vd. (2009) tarafından
yayınlanan yönteme göre belirlenmiştir. Bu yöntem doğrultusunda, 1 g örnek
içerisindeki akrilamid toplam 20 mL 10 Mm formik asit içerisinde üç kademeli olarak
(10, 5, 5 mL) ekstrakte edilmiştir. İlk kademede, 1 g örnek üzerine 0.5 mL Carrez I, 0.5
mL Carrez II ve 9 mL 10 mM formik asit eklenmiş ve örnekler 250 rpm’de 5 dk.
boyunca karıştırılmıştır. Ardından 5000 rpm’de 10 dk. boyunca santrifüjlenmiş (Hettich
Universal 320, Germany) ve süpernatant başka bir santrifüj tüpüne aktarılmıştır. Pellet
üzerine ikinci kademe de 5 mL ve üçüncü kademede de 5 mL 10 mM formik asit
eklenerek, aynı işlemler gerçekleştirilmiş ve sonuç olarak yaklaşık 20 mL süpernatant
toplanmıştır. Ekstrakt, 1 mL metanol, 1 mL saf su ve 1 mL hava ile aktifleştirilmiş
kartuştan (Oasis MCX kartuş, 1 mL, 30 mg) geçirilerek viallere alınmıştır (örneğin ilk 8
damlası seyrelmeyi engellemek amacı ile viale alınmaz). LC-MS/MS ile akrilamid
analizi, Water Acquity H Class UPLC sistemi ile entegre TQD MS/MS dedektörden
oluşan sistem (Millford, MA, USA) kullanılmıştır. İyonizasyon kaynağı operasyon
koşulları şöyledir:

Kapiler voltajı: 0.75 kV, kon voltajı: 21 V, ekstraktör voltajı: 4 V, kaynak sıcaklığı
120°C; desolvasyon sıcaklığı 450°C; desolvasyon gazı (azot) akış hızı: 900 L/h.,
Çarpışma gazı (argon) akış hızı 0.25 mL/dk olarak ayarlanmıştır. MRM modunda
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[M+H]+ 72Æ55 (çarpışma enerjisi 9 V) ve 72Æ44 (çarpışma enerjisi 12 V) iyon
geçişleri izlenmiştir. Kromatografik ayırım Acquity UPLC HSS T3 kolonda (1.8 µm,
2.1 x 100 mm), mobil faz olarak 0.3 mL/dk izokratik akış hızında 10 mM formik asit
(%0.5 metanol içeren) kullanılarak yapılmıştır. Kolon sıcaklığı 40°C’tır ancak Waters
ACQUITY FTN autosampler enjeksiyon boyunca 10°C’ta tutulmuştur. Akrilamid stok
çözeltisi 1 mg/mL olacak şekilde saf suda hazırlanmıştır. Akrilamid konsantrasyonu 1
ve 100 ng/mL aralığında hazırlanan standard kurve (1, 2, 5, 20 ve 100 ng/mL, r2=0.99)
kullanılarak ng/g kaplama kuru madde (KM) olarak hesaplanmıştır. Standard örneklere
ait kromatogramlar EK 1’de (Kromatogram 1) verilmiştir. Dedeksiyon ve
kuantifikasyon limitleri sırasıyla 3–10 ng/g olarak belirlenmiştir.

3.4.10 Tekstür profil analizi

Tekstür profil analizi kaplamalı tavuk burger ve nugget örneklerinde yapılmıştır. Her bir
tekerrür için örneklerin 3 farklı noktasından değerler ölçülmüş ve ortalamaları
kullanılmıştır. İlk aşamada, örnekler tekstür analiz cihazının (TA plus, LLOYD
Instruments, A trademark of Ametek Inc.) platformuna yerleştirilmiştir. Ardından,
konik uçlu (45 derecelik) probe ve 50 kg’lık yükleme hücresi kullanılarak 100 mm/dk
test hızında örnek kalınlığının (15 mm) %50’sini sıkıştıracak şekilde işlem uygulanmış
ve sonuç olarak, sertlik (hardness-N), bağlayıcılık (cohesiveness), elastikiyet
(springiness-mm), sakızımsılık (gumminess-N), çiğnenebilirlik (chewiness-N mm) ve
yapışkanlık (adhesiveness) parametreleri değerlendirmeye alınmıştır (Ulu 2006).

3.4.11 Duyusal analiz

Kaplamalı tavuk but, tavuk kanat (Şekil 3.1 ve 3.2, A4), tavuk burger ve nuggetlar
(Şekil 3.3 ve 3.4, B6) laboratuvarda derin yağda kızartma aşamasından sonra duyusal
analize alınmıştır. Her bir ürün grubu ve her bir tekerrür için duyusal analiz oturumu
farklı günlerde Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Duyusal Analiz
Laboratuvarında yapılmıştır. Her bir duyusal panel oturumunda Ankara Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü’nde gıdaların duyusal olarak değerlendirilmesi konusunda

59

deneyimli lisansüstü öğrenciler ve araştırma görevlilerinden oluşan toplam 8 panelist
görev almıştır. Her bir oturumda panelistlere 3 haneli rastgele sayılarla kodlanmış
toplamda 8 grup örnek ayrı ayrı sunum kapları içerisinde kızartma sonrası yaklaşık 40ºC
sıcaklıkta sunulmuştur. Örnek grupları arasında bir önceki örnekten ağızda kalan tadı
gidermek amacıyla yağsız tuzsuz kraker ve su kullanılmıştır. Panelistlerden kaplamalı
tavuk ürünlerinin duyusal özelliklerini belirlemek amacıyla 9’lu hedonik skala
(9=Mükemmel, 8=Çok iyi, 7=İyi, 6=Ortanın üstü, 5=Orta, 4=Ortanın altı, 3=Kötü,
2=Çok kötü, 1=Son derece kötü) kullanarak puanlama testi yapılması ve kontrol
grubuna kıyasla sadece YÇE içeren ya da mikrodalga uygulaması ile birlikte YÇE
içeren grupların görünüş, renk, koku, lezzet, tekstür ve genel beğeni parametreleri
açısından değerlendirilmeleri istenmiştir (Altuğ ve Elmacı 2005).

3.4.12 İstatistik analiz

Araştırma, tesadüf blokları faktöriyel deneme düzeninde kurulmuştur. Gruplar arasında
incelenen özellik bakımından fark olup olmadığı ANOVA (Tesadüf Bloklarında
Faktöriyel Deneme) testi kullanılarak belirlenmiş ve gruplar arasındaki farklılığın
önemlilik düzeyi (α=0.05) Duncan’s çoklu karşılaştırma testi kullanılarak ölçülmüştür.
Kaplamalı but ve kanatlarda YÇE’nin dört seviyesi (%0, %0.5, %1.5 ve %3) ile
MÖP’nin interaksiyon etkisi (YÇE x MÖP) incelenmiştir. İnteraksiyonun önemsiz
olduğu

durumlarda

ise

“YÇE”

ve

“MÖP”

uygulamalarının

tekli

etkileri

değerlendirilmiştir. Tavuk burger ve nuggetlarda ise öncelikli olarak ısıl işlem
basamaklarının dört seviyesi (kısa süreli derin yağda kızartma (PB1), buharlı fırında
pişirme (PB2), tüketim öncesi kızartma (PB3) ve MBÇ’yi takiben tüketim öncesi
kızartma (PB4)) ile YÇE’nin dört seviyesi (%0, %0.5, %1.5 ve %3) arasında bir
interaksiyon (ısıl işlem basamakları x YÇE) olup olmadığı incelenmiştir. İnteraksiyonun
önemsiz olduğu durumlarda ise “ısıl işlem basamakları” ve “YÇE” uygulamalarının
tekli etkileri araştırılmıştır. İstatistik analizler MİNİTAB 16 ve MSTAT istatistik paket
programlarında yürütülmüştür.
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1

Kaplamalı
Tavuk
Değerlendirmesi

Ürünlerinde

Akrilamid

Açısından

Durum

4.1.1 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen kaplamalı tavuk but ve kanatların
analiz sonuçları
Kaplamalı tavuk but ve tavuk kanatlar farklı toplu tüketim yerlerinden farklı zamanlarda
10 tekerrürlü olarak temin edilmiştir. Üretici firmalardan edinilen bilgiye göre, ürünlerin
ortalama 170-180ºC aralığında ancak ürün boyutuna göre değişen sürelerde (butlar için
ortalama 10 dk., kanatlar için de ortalama 5 dk.) kızartılarak tüketime hazırlandığı
bilinmektedir. Sonuçlar, çizelge 4.1-4.5 ve kromatogram 2’de (EK 1) toplu olarak
verilmiştir.

4.1.1.1 Kimyasal bileşim ve pH değeri

Toplu tüketim yerlerinden temin edilen kaplamalı tavuk but ve kanatların kimyasal
bileşimine ve pH değerine ilişkin sonuçlar çizelge 4.1’de verilmiştir. Kaplamalı butlar
için nem miktarı %42.81–%61.38, yağ miktarı %13.08-%20.19, kül miktarı %1.34–
2.26, protein miktarı %17.63-%24.70 ve pH değeri 6.53–6.86 aralığında değişim
gösterirken kaplamalı kanatlarda nem miktarı %39.87–%48.51, yağ miktarı %20.55%28.95, kül miktarı %1.70–2.57, protein miktarı %16.07-%19.77 ve pH değeri 6.31–
6.54 aralığında değişmiştir.

4.1.1.2 Akrilamid analiz sonuçları

Toplu tüketim yerlerinden temin edilen kaplamalı tavuk but ve kanatlarda belirlenen
akrilamid açısından risk düzeyleri çizelge 4.2’de, butlara ilişkin kromatogram örnekleri
de EK 1’de (Kromatogram 2) verilmiştir. Kaplamalı butların ve kanatların akrilamid
içeriğinin sırasıyla 2.60–314.28 ng/g ve 11.20–31.35 ng/g aralığında değiştiği
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belirlenmiştir. Farklı zamanlarda farklı zincir fast food restoranlarından satın alınan but
ve kanat örneklerinde ölçülen akrilamid konsantrasyonlarının oldukça geniş aralıkta
değişim gösterdiği belirlenmiştir.

Kaplamalı tavuk kanat

Kaplamalı tavuk but

Çizelge 4.1 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen kaplamalı tavuk but ve kanatların
nem, yağ, kül, protein içerikleri ile pH değerleri (n=10)
Tekerrür
sayısı
1

2.19±0.10

Protein
(%)
19.34±0.78

57.49±1.08 14.06±0.65

6.73±0.11

2

57.27±0.17 15.17±0.97

1.90±0.04

18.84±1.68

6.77±0.05

3

58.64±1.06 13.84±0.18

1.65±0.01

19.33±0.57

6.86±0.08

4

42.81±1.34 15.66±1.22

1.82±0.01

22.53±2.48

6.53±0.01

5

49.58±0.85 15.81±0.81

1.92±0.10

19.74±0.83

6.66±0.04

6

60.66±0.03 13.08±1.98

2.03±0.10

17.63±1.34

6.64±0.03

7

52.90±0.04 17.06±2.86

2.26±0.11

21.96±1.00

6.57±0.02

8

61.38±0.18 14.05±2.37

1.69±0.01

18.90±0.07

6.61±0.01

9

53.67±0.75 19.01±4.95

2.21±0.22

24.70±0.50

6.61±0.01

10

55.06±0.11 20.19±5.53

1.34±0.09

21.95±0.51

6.68±0.01

1

45.72±0.02 28.95±3.90

1.73±0.03

16.31±0.44

6.50±0.07

2

43.47±0.36 23.79±0.21

1.73±0.24

17.27±1.24

6.50±0.09

3

44.16±1.25 21.41±2.72

2.57±0.07

16.07±0.28

6.46±0.01

4

44.44±0.65 25.55±2.58

1.78±0.14

17.85±0.06

6.54±0.01

5

46.27±0.07 20.55±0.12

2.45±0.01

16.72±1.03

6.48±0.01

6

48.51±0.95 22.24±5.11

2.08±0.32

19.77±0.50

6.40±0.04

7

46.77±1.09 25.62±2.71

1.70±0.23

19.46±0.04

6.43±0.01

8

39.87±0.03 24.92±0.57

2.36±0.01

19.34±0.29

6.31±0.03

9

45.40±0.42 26.65±2.46

2.17±0.16

19.71±0.50

6.34±0.01

10

42.63±0.93 27.92±2.60

2.22±0.01

17.89±0.50

6.33±0.11

Nem (%)

Yağ (%)

Ortalama±Standard sapma
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Kül (%)

pH

Çizelge 4.2 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen kaplamalı tavuk but ve kanatların
akrilamid içeriği (n=10)
Tekerrür sayısı

Kaplamalı tavuk but
(ng/g kaplama)

Kaplamalı tavuk kanat
(ng/g kaplama)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ort±SS

306.04
314.28
229.53
117.71
184.22
158.91
231.30
193.04
2.60
5.40
174.30±108.09

22.10
12.40
23.00
19.20
11.20
20.40
19.50
23.70
24.65
31.35
20.75±5.85

Ort±SS: Ortalama±Standard sapma

Farklı fast food markalarının kullandığı kaplama maddelerinin bileşimindeki hammadde
farklılığından kaynaklanan başlangıç asparajin ve indirgen şeker konsantrasyonlarının
değişken olması bu sonucun bir nedeni olarak düşünülmektedir. Ayrıca, ürün boyutuna
göre değişen pişirme sıcaklık (ortalama 170-180ºC aralığında) ve süreleri de bu sonucun
bir diğer açıklamasıdır. Bilindiği gibi ısıl işlem süre ve sıcaklığı son üründe oluşacak
akrilamid düzeyini etkileyen önemli faktörlerdir (Ahn vd. 2002, Stadler vd. 2002,
Tareke vd. 2002, Becalski vd. 2003, Rydberg vd. 2003, Gökmen ve Şenyuva 2006, Lu
ve Zheng 2012). Kaplamalı tavuk but ve kanatların temin edildiği restoranlarda
kullanılan kızartma yağının kullanım sıklığının da değişkenliği bu sonuç ile
ilişkilendirilebilir. Çünkü yapılan çalışmalar, kızartma yağının defalarca kullanımının
yağda açığa çıkan oksidasyon ürünlerinin Maillard reaksiyonuna katılması sebebiyle
akrilamid oluşumunu artırdığını ortaya koymuştur (Lingnert vd. 2002, Yasuhara vd.
2003, Zamora ve Hidalgo 2008, Capuano vd. 2010). Ayrıca, kızartma prosesi esnasında
kızartma yağında gözlenen sıcaklık dalgalanmaları da kaplamalı tavuk but ve kanatların
geniş aralıkta değişen akrilamid içeriğinin bir diğer nedenidir. Tuta vd. (2010)
tarafından ifade edildiği gibi kızartılacak gıda yağ içerisine daldırıldığında kızartma
yağının sıcaklığı bir miktar düşer ancak asıl sıcaklık düşüşü (15-20ºC civarında)
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gıdadan suyun evaporasyonu aşamasında gözlenmektedir. Yağ içerisine daldırılan ürün
miktarı arttıkça bu sıcaklık düşüşünün de artacağı bilinmektedir.

4.1.1.3 L*, a*, b* renk değerleri

Kaplamalı tavuk but ve kanatların dış yüzey L*, a*, b* renk değerlerine ilişkin sonuçlar
çizelge 4.3’te verilmiştir. Kaplamalı butlar için L*, a*, b* renk değerleri sırasıyla
48.18–56.55, 7.57–12.59, 30.92–34.36 aralığında değişim göstermiştir. Kaplamalı
kanatlar için ise L* değeri 50.70–56.73, a* değeri 8.63–10.84, b* değeri 34.89–39.84
aralığındadır.

4.1.1.4 Tekstür profil analizi

Toplu tüketim yerlerinden temin edilen kaplamalı tavuk but ve kanatların tekstür profil
analiz sonuçları çizelge 4.4’te verilmiştir.

Çizelge 4.3 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen kaplamalı tavuk but ve kanatların
L*, a*, b* renk değerleri (n=10)
Kaplamalı tavuk but
Tekerrür
sayısı
L*
a*
b*
1
51.21±4.54 10.28±3.40 31.94±4.24

Kaplamalı tavuk kanat
L*
a*
b*
54.46±2.04

10.14±1.11 37.72±2.34

2

48.18±6.46

11.54±2.29

32.93±2.06

52.54±4.47

10.84±2.01 37.16±4.11

3

48.85±5.24

11.08±1.62

33.31±2.56

51.74±4.18

10.25±2.10 34.90±3.62

4

49.04±6.64

12.59±1.70

33.42±3.44

55.63±6.09

8.63±2.91

34.89±3.54

5

56.55±3.85

7.57±3.35

32.16±4.07

52.83±2.90

9.38±0.96

34.94±1.82

6

54.95±3.14

9.07±0.83

34.36±1.26

56.73±1.71

10.44±1.47 39.84±0.57

7

50.71±6.23

8.94±3.03

30.92±2.73

52.37±6.08

8.86±1.52

37.92±2.38

8

50.46±3.89

10.22±1.20

33.44±2.84

53.03±3.46

9.30±1.33

37.60±3.34

9

48.45±5.87

10.88±1.63

32.69±2.38

50.70±3.00

8.98±1.62

35.34±2.93

10

50.76±6.55

9.46±2.79

32.63±1.76

52.96±2.42

9.52±2.20

36.54±2.48

Ortalama±Standard sapma
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Sertlik 1, sertlik 2, elastikiyet, sakızımsılık, çiğnenebilirlik ve yapışkanlık paramatreleri
tavuk butlar için sırasıyla 1.39-5.63 N, 1.01-4.42 N, 4.53-5.83 mm, 0.48-2.04 N, 2.5010.97 Nmm ve -0.01-0.19 Nmm aralığında değişim göstermiştir. Bu parametreler aynı
sıra ile kaplamalı tavuk kanatlar için de 2.44-5.93 N, 1.86-4.26 N, 3.72-6.20 mm, 0.792.02 N, 4.14-11.67 Nmm ve -0.01-0.44 Nmm aralığındadır.

Kaplamalı tavuk kanat

Kaplamalı tavuk but

Çizelge 4.4 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen kaplamalı tavuk but ve kanatların
tekstür profil analiz sonuçları (n=10)
Tekerrür
sayısı

Sertlik1 (N)

Sertlik2 (N)

Elastikiyet
(mm)

1

2.13±0,48

1.79±0,38 4.85±0,16 1.09±0,21

5.85±1,16

0.07±0,02

2

3.21±0,36

2.05±0,16 5.09±0,06 1.21±0,07

4.68±0,48

0.15±0,03

3

1.39±0,54

1.01±0,40 5.23±0,04 0.48±0,22

2.50±1,32

0.01±0,01

4

5.63±0,25

4.42±0,25 5.34±0,31 2.04±0,21 10.94±0,88 0.01±0,02

5

2.09±0,38

1.69±0,34 5.83±0,33 1.00±0,21

5.74±1,57

0.11±0,01

6

2.93±0,11

2.10±0,02 5.68±0,25 1.06±0,04

6.06±0,36

0.13±0,01

7

2.76±0,49

2.27±0,33 5.44±1,45 1.45±0,39

8.65±1,25

0.19v0,07

8

2.64±0,12

1.95±0,25 5.41±1,32 0.87±0,35

4.73±1,85

0.02±0,03

9

3.23±0,04

2.43±0,06 4.53±0,36 1.09±0,10

4.93±0,98

0.05±0,02

10

3.32±0,01

2.51±0,12 4.63±1,14 1.07±0,21

5.00±0,54

0.03±0,01

1

4.27±0,55

3.10±0,41 5.39±0,32 1.35±0,19

7.28±1,63

0.01±0,01

2

4.82±0,29

3.73±0,08 4.57±0,68 1.78±0,12

8.22±1,66

0.09±0,01

3

5.25±0,35

3.69±0,25 5.57±0,92 1.52±0,14

8.44±1,68

0.02±0,01

4

4.41±0,48

3.29±0,36 5.38±0,62 1.47±0,35

7.96±3,17

0.00±0,03

5

5.93±0,30

4.26±0,06 5.75±0,63 2.02±0,01 11.67±1,11 0.03±0,01

6

2.52±0,37

2.01±0,28 6.20±0,08 1.34±0,10

8.66±0,51

0.20±0,02

7

2.44±1,12

1.86±0,76 5.21±0,20 0.79±0,37

4.12±2,24

0.09±0,03

8

4.34±0,15

3.30±0,06 5.19±0,45 1.43±0,01

7.40±0,37

0.04±0,02

9

3.94±0,97

2.98±0,88 3.72±0,66 1.21±0,46

4.58±1,99

0.44±0,01

10

3.59±0,19

2.84±0,11 3.90±0,33 1.07±0,10

4.14±0,06

0.41±0,02

Ortalama±Standard sapma
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Sakızımsılık Çiğnenebilirlik
(N)
(Nmm)

Yapışkanlık
(Nmm)

4.1.1.5 Duyusal analiz sonuçları

Toplu tüketim yerlerinden temin edilen kaplamalı tavuk but ve kanatlara ait duyusal
analiz sonuçları da çizelge 4.5’te verilmiştir. Tavuk butların görünüş, renk, koku, lezzet,
tesktür ve genel beğeni puanları sırasıyla 6.64-8.14, 6.71-8.14, 6.90-7.64, 6.20-7.67,
6.70-7.71 ve 6.70-7.83 aralığında değişim göstermiştir.

Çizelge 4.5 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen kaplamalı tavuk but ve kanatların
duyusal analiz sonuçları (n=10)

Kaplamalı tavuk kanat

Kaplamalı tavuk but

Tekerrür
Genel
Görünüş
Renk
Koku
Lezzet
Tekstür
sayısı
beğeni
7.20±1.30 7.50±1.12 7.30±0.45 6.80±0.45 6.90±0.74 7.00±0.01
1
2

7.80±0.84 7.50±1.00 7.20±0.45 7.20±0.84 7.00±0.94 7.20±0.84

3

7.70±0.67 7.50±0.71 6.90±0.89 6.20±1.10 6.70±1.20 6.70±0.67

4

7.20±1.48 7.10±1.67 7.60±0.55 7.40±0.96 7.50±1.41 7.30±1.10

5

8.00±0.71 7.60±0.89 7.20±0.45 7.10±0.74 7.70±0.84 7.40±0.55

6

7.57±0.98 7.50±1.26 7.58±0.49 7.67±0.52 7.67±0.61 7.83±0.68

7

6.64±1.11 6.71±0.91 7.50±0.65 7.64±0.56 7.43±0.79 7.50±0.63

8

8.14±0.63 8.14±1.03 7.14±0.69 7.14±1.11 7.36±1.41 7.33±1.08

9

8.00±1.00 8.07±0.84 7.64±0.75 7.57±0.73 7.71±0.81 7.57±0.72

10

7.86±0.69 7.71±1.29 7.29±0.95 7.36±0.56 7.29±0.39 7.42±0.38

1

7.90±0.74 7.00±1.22 7.60±0.82 6.50±0.50 6.40±1.34 6.90±0.55

2

8.30±0.97 7.90±0.55 7.40±0.65 7.90±0.55 8.00±0.35 7.90±0.55

3

7.90±1.14 7.50±1.50 7.50±1.12 6.40±1.64 7.00±1.37 6.80±1.25

4

7.20±0.84 7.40±1.52 7.60±0.65 7.20±1.48 7.50±1.41 7.70±0.97

5

8.40±0.55 7.80±0.84 7.60±0.89 7.00±1.84 7.70±1.10 7.30±1.10

6

7.86±0.69 7.50±1.26 7.50±1.32 7.71±0.91 7.93±0.93 8.00±0.71

7

8.00±0.58 8.07±0.73 6.93±0.93 7.64±0.75 8.21±0.81 8.00±0.55

8

8.00±0.76 7.93±0.93 7.50±0.96 8.21±0.70 7.86±0.90 8.25±0.52

9

8.14±0.69 7.93±0.73 7.57±1.02 7.07±0.98 7.57±1.13 7.00±1.00

10

7.57±0.79 8.07±0.61 7.57±1.02 7.21±1.15 7.43±1.13 7.67±0.88

Ortalama±Standard sapma
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Kaplamalı tavuk kanatlarda da görünüş, renk, koku, lezzet, tesktür ve genel beğeni
puanları sırasıyla 7.20-8.40, 7.00-8.07, 6.93-7.60, 6.40-8.21, 6.40-8.21 ve 6.80-8.25
aralığındadır. Her iki ürün grubu için de en düşük ve en yüksek puanlar incelendiğinde
ürünlerin ortanın üstü (6) ve mükemmele yakın (<9) olarak değerlendirildiği ifade
edilebilir.

Sonuç olarak, farklı zincir fast food restoranlarında ve aynı markanın farklı şubelerinde
dahi kızartma süre ve sıcaklığı açısından değişen koşullarda üretim yapılıyor olması tez
kapsamında incelenen ve yukarıda ifade edilen renk, tekstür ve duyusal özellikler gibi
kalite parametrelerinin geniş aralıkta değişmesine neden olmuştur. Bilindiği gibi, derin
yağda kızartma prosesinin süre-sıcaklık normları ve yağın kullanım sıklığı kızartılmış
ürünlerin karakteristik renk, tekstür ve duyusal özelliklerinin oluşmasında etkili
faktörlerdir (Sahin vd. 2007). Ayrıca, farklı markalardan temin edilen ürünlerin farklı
formülasyonlara sahip olması da bu kalite parametrelerinde gözlenen farklılığın bir
diğer nedenidir.

4.1.2 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen tavuk burger ve nuggetlara ait
analiz sonuçları
Tavuk burger ve nuggetlar farklı toplu tüketim yerlerinden farklı zamanlarda 10
tekerrürlü olarak temin edilmiştir. Toplu tüketim yerlerinde tavuk burgerlere 180ºC’ta
3.5-4 dk. aralığında, tavuk nuggetlara da 170ºC’ta 3-3.5 dk. aralığında değişen sürelerde
derin yağda kızartma işlemi uygulandığı üretici firmalar tarafından bildirilmiştir.
Sonuçlar çizelge 4.6-4.10 ve kromatogram 3 ve 4’de (EK 1) toplu olarak verilmiştir.

4.1.2.1 Kimyasal bileşim ve pH değeri

Farklı toplu tüketim yerlerinden temin edilen tavuk burgerlerin nem içeriği %43.4156.27, yağ içeriği %12.60-21.61, kül içeriği %2.58-3.16, protein içeriği %11.42-18.23
ve pH değeri 6.58-6.76 aralığında değişim göstermiştir. Tavuk nuggetlar ise %38.3757.79 aralığında nem, %13.16-22.60 aralığında yağ, %2.01-2.59 aralığında kül,
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%14.94-18.75 aralığında protein içeriğine ve 6.03-6.17 aralığında pH değerine sahiptir
(Çizelge 4.6).

Tavuk nugget

Tavuk burger

Çizelge 4.6 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen tavuk burger ve nuggetların nem,
yağ, kül, protein içerikleri ile pH değerleri (n=10)
Tekerrür
sayısı
1

Nem (%)

Yağ (%)

Kül (%)

Protein (%)

pH

45.65±0.28

21.47±0,65

2.94±0.12

12.22±1,00

6.58±0.01

2

46.32±0.67

20.74±0,97

3.08±0.07

11.66±0,78

6.67±0.01

3

45.23±0.35

18.17±1,18

2.99±0.02

11.78±0,57

6.61±0.01

4

46.35±0.15

21.02±0,81

2.96±0.01

11.66±1,48

6.63±0.01

5

43.88±0.47

21.61±1,22

2.96±0.04

11.42±1,68

6.59±0.05

6

53.65±0.29

12.90±2,36

2.69±0.02

15.49±0,83

6.73±0.01

7

56.27±0.27

12.75±2,95

2.58±0.02

15.51±1,00

6.76±0.01

8

54.31±0.85

12.60±1,98

2.62±0.04

15.45±0,05

6.74±0.01

9

51.12±0.35

13.06±1,00

2.79±0.02

16.48±0,51

6.75±0.01

10

43.41±0.02

17.21±0,95

3.16±0.02

18.23±0,34

6.69±0.01

1

57.79±0.32

13.16±2,90

2.01±0.09

16.85±1,44

6.07±0.01

2

56.76±0.66

14.74±0,21

2.13±0.05

14.94±0,24

6.07±0.01

3

57.46±0.74

13.84±1,72

2.12±0.02

17.13±0,28

6.06±0.01

4

55.82±0.08

14.94±2,58

2.25±0.01

17.54±0,05

6.09±0.01

5

53.89±0.56

15.94±0,12

2.27±0.04

16.97±1,03

6.16±0.01

6

38.37±0.97

22.60±0,11

2.45±0.12

18.75±0,50

6.05±0.01

7

45.32±0.53

16.16±2,71

2.59±0.12

17.80±0,05

6.03±0.01

8

40.52±0.43

18.75±0,57

2.42±0.15

17.89±1,29

6.17±0.01

9

46.48±0.27

17.14±1,46

2.31±0.01

16.01±0,50

6.15±0.01

10

43.14±0.43

18.67±2,60

2.34±0.01

17.01±1,50

6.15±0.01

Ortalama±Standard sapma
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4.1.2.2 Akrilamid analiz sonuçları
Kaplamalı tavuk ürünleri içerisinde tüketim oranı yüksek bir diğer ürün grubu olan
tavuk burger ve nuggetlarda da akrilamid açısından risk durumunu ortaya koymak
amacıyla farklı zamanlarda toplu tüketim yerlerinden örnekler temin edilmiş ve
akrilamid içerikleri belirlenmiştir (Çizelge 4.7). Ayrıca, tavuk burger ve nuggetların
akrilamid içeriğine ilişkin kromatogram örnekleri de EK 1’de (Kromatogram 3 ve 4)
verilmiştir.

Çizelge 4.7 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen tavuk burger ve nuggetların
akrilamid içeriği (n=10)

1

Tavuk burger
(ng/g kaplama)
95.11

Tavuk nugget
(ng/g kaplama)
35.59

2

88.96

32.92

3

118.97

40.52

4

61.95

54.75

5

59.61

58.31

6

32.35

99.72

7

13.43

134.90

8

27.82

103.52

9

17.15

70.85

10

70.61

83.14

Ort±SS

58.60±35.67

71.42±33.61

Tekerrür sayısı

Ort±SS: Ortalama±Standard sapma

Tavuk burger örnekleri 13.43-118.97 ng/g aralığında, tavuk nuggetlar da 32.92-134.90
ng/g aralığında akrilamid içermektedir. Kaplamalı tavuk but ve kanatlarda elde edilen
sonuçlara benzer şekilde tavuk burger ve nuggetlar da değişen konsantrasyonlarda
akrilamid içermektedir. 4.1.1.2 alt başlığında detaylı bir şekilde açıklandığı gibi
kızartma süre ve sıcaklığı bu sonuç ile yakından ilişkilidir. Toplu tüketim yerlerinde
tavuk burgerler için 180ºC’ta 3.5-4 dk. aralığında değişen sürelerde derin yağda
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kızartma işlemi uygulandığı bildirilmişken, bu süre ve sıcaklık tavuk nuggetlar için
170ºC’da 3-3.5 dk. olarak üretici firma tarafından ifade edilmiştir. Sonuç olarak, farklı
sıcaklık-süre kombinasyonlarının, kaplama maddelerinin farklı konsantrasyonda
asparajin ve indirgen şeker içeriğinin, kızartma yağı kullanım sıklığının ve kızartma
yağındaki sıcaklık dalgalanmalarının da tavuk burger ve nuggetların akrilamid içeriği
üzerine etkili faktörler olduğu söylenebilir.

4.1.2.3 L*, a*, b* renk değerleri

Çizelge 4.8’de tavuk burger ve nuggetların dış yüzey L*, a*, b* renk değerlerine ilişkin
sonuçlar verilmiştir. L* açıklık(100)-koyuluk(0), a* kırmızılık(+)/yeşillik(-), b* ise
sarılık(+)/mavilik(-) göstergesidir (Clydesdale 1978). Tavuk burgerlerin dış yüzey L*
değerinin 54.30-68.67, a* değerinin -0.91-7.84 ve b* değerinin 28.64-42.06 aralığında
değiştiği belirlenmiştir. Tavuk nuggetlar için ölçülen dış yüzey L*, a*, b* değerleri
sırasıyla 54.62-68.30, -0.89-8.59 ve 30.79-49.49 aralığındadır.

Çizelge 4.8 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen tavuk burger ve nuggetların dış
yüzey L*, a*, b* renk değerleri (n=10)
Tavuk burger

Tavuk nugget

Tekerrür
sayısı

L*

a*

b*

L*

a*

b*

1

56.92±1.40

7.02±0.71

38.26±2.20

68.30±6.72

1.07±4.33

44.51±4.76

2

60.40±1.50

3.50±1.57

37.92±0.91

68.17±3.97

-0.89±2.08

47.45±1.77

3

57.72±1.92

6.63±1.17

37.85±0.99

64.03±5.40

2.66±2.92

44.87±2.97

4

61.30±0.96

2.62±0.48

38.73±1.38

63.37±3.30

4.33±2.13

44.97±1.49

5

60.74±2.99

4.80±1.82

42.06±2.69

66.71±2.93

1.02±2.56

49.49±2.65

6

59.96±1.59

5.86±1.40

38.22±1.56

57.43±3.42

6.38±0.73

32.4±0.80

7

68.67±1.67

-0.91±0.88

28.64±3.86

54.62±2.30

7.68±0.99

35.53±0.70

8

61.02±2.39

3.28±1.16

35.48±2.12

63.27±2.83

4.67±0.90

30.79±1.33

9

61.12±3.35

2.31±1.20

31.40±2.19

57.04±4.74

7.98±1.95

34.14±3.52

10

54.30±4.31

7.84±2.64

37.87±1.27

54.94±3.34

8.59±0.51

32.60±2.10

Ortalama±Standard sapma
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4.1.2.4 Tekstür profil analizi

Tavuk burger ve nuggetlara ilişkin tekstür profil analiz sonuçları çizelge 4.9’da
verilmiştir. Tavuk burgerler için sertlik 1 (2.27-4.87 N), sertlik 2 (1.76-3.99 N),
elastikiyet (4.74-5.96 mm), sakızımsılık (0.82-1.82 N), çiğnenebilirlik (4.17-10.40
Nmm) ve yapışkanlık (0.00-0.05 Nmm) belirtilen aralıklarda ölçülmüştür.

Çizelge 4.9 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen tavuk burger ve nuggetların tekstür
profil analiz sonuçları (n=10)

Tavuk nugget

Tavuk burger

Tekerrür
sayısı

Sertlik1
(N)

Sertlik2
(N)

Elastikiyet Sakızımsılık Çiğnenebilirlik
(Nmm)
(mm)
(N)

Yapışkanlık
(Nmm)

1

4.87±0.55 3.99±0.41 5.64±0.32

1.82±0.19

10.32±1.63

0.03±0.01

2

3.84±0.29 3.18±0.08 5.66±0.68

1.46±0.12

8.32±1.66

0.04±0.01

3

3.25±0.35 2.59±0.25 4.74±0.92

1.09±0.14

5.22±1.68

0.00±0.01

4

4.64±0.48 3.66±0.36 5.93±0.62

1.73±0.35

10.40±3.17

0.05±0.03

5

4.80±0.30 3.85±0.06 5.52±0.63

1.72±0.01

9.50±1.11

0.04±0.01

6

2.27±0.37 1.76±0.28 5.96±0.08

0.84±0.10

5.01±0.51

0.02±0.02

7

2.92±1.12 2.19±0.76 5.50±0.20

1.02±0.37

5.63±2.24

0.05±0.03

8

2.44±0.15 1.82±0.06 5.12±0.45

0.82±0.01

4.17±0.37

0.02±0.02

9

3.30±0.97 2.53±0.88 6.22±0.66

1.34±0.46

8.20±1.99

0.02±0.01

10

3.43±0.19 2.70±0.11 5.68±0.33

1.35±0.10

7.63±0.06

0.00±0.02

1

2.61±0.48 2.00±0.38 6.14±0.16

0.91±0.21

5.56±1.16

0.02±0.02

2

3.69±0.36 2.86±0.16 5.83±0.06

1.40±0.07

8.15±0.48

0.03±0.03

3

3.29±0.54 2.58±0.40 5.64±0.04

1.25±0.22

7.05±1.32

0.01±0.01

4

2.93±0.25 2.45±0.25 6.01±0.31

1.16±0.21

6.91±0.88

0.02±0.02

5

2.59±0.38 2.08±0.34 6.01±0.33

1.01±0.21

6.09±1.57

0.02±0.01

6

5.05±0.11 4.19±0.02 4.93±0.25

2.14±0.04

10.54±0.36

0.02±0.01

7

4.46±0.49 3.70±0.33 5.79±1.45

1.87±0.39

11.11±4.96

0.08±0.07

8

5.73±0.12 5.00±0.25 4.59±1.32

2.46±0.35

11.53±4.85

0.03±0.03

9

3.52±0.04 2.87±0.06 5.09±0.36

1.29±0.10

6.58±0.98

0.02±0.02

10

3.75±0.01 3.08±0.12 5.71±1.14

1.55±0.21

8.70±0.54

0.01±0.01

Ortalama±Standard sapma
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Tavuk nuggetlar için ise bu değerlerin sırasıyla 2.59-5.05 N, 2.00-5.00 N, 4.59-6.14
mm, 0.91-2.46 N, 5.56-11.53 Nmm ve 0.01-0.08 Nmm aralığında değiştiği
belirlenmiştir.

4.1.2.5 Duyusal analiz sonuçları

Toplu tüketim yerlerinden temin edilen tavuk burger ve nuggetlara ilişkin duyusal
analiz sonuçları da çizelge 4.10’da sunulmuştur. 8 deneyimli panelist tarafından tavuk
burgerlere verilen puanlar görünüş için 6.25-7.25, renk için 6.69-7.50, koku için 5.507.00, lezzet için 5.25-6.94, tekstür için 4.69-6.94 ve genel beğeni için 5.63-7.25
aralığında değişim göstermiştir. Tavuk nuggetlar ise aynı parametreler için sırasıyla
6.38-7.69, 6.69-7.50, 6.25-7.06, 5.25-6.94, 4.69-7.38 ve 5.69-7.25 aralığında
değerlendirilmiştir. Ek olarak, tavuk burger ve nuggetlar aldıkları en düşük ve en
yüksek duyusal skorlar açısından incelendiğinde orta (5) ve çok iyiye yakın (<8)
düzeylerinde puanlandıkları ifade edilebilir.

Özetle 4.1.1.5 alt başlığında detaylı bir şekilde ifade edildiği gibi, ürün
formülasyonlarındaki farklılıklar, kızartma süre ve sıcaklığı açısından değişen
koşullarda üretim yapılması ve kızartma yağının kullanım sıklığının restorandan
restorana değişkenlik göstermesi sebebiyle toplu tüketim yerlerinden temin edilen tavuk
burger ve nuggetların kalite parametrelerine ilişkin geniş aralıkta değişen sonuçlar elde
edilmiştir.

Ancak, araştırma sonucunda bu noktada elde edilen en önemli çıktı ise, son zamanlarda
tüketim oranı hızla artan kaplamalı tavuk but, tavuk kanat, tavuk burger ve nugget gibi
fast food ürünlerinde akrilamid varlığının tespit edilmiş olmasıdır. Bu 4 ürün grubu
dikkate alındığında, tez kapsamında zincir fast food restoranlarından temin edilen
ürünlerin akrilamid içeriğinin minimum 2.60 ng/g maksimum 314.28 ng/g aralığında
değiştiği belirlenmiştir. Ürünlerin akrilamid içeriğindeki bu geniş dağılımın, toplu
tüketim yerlerinde kontrolsüz koşullarda farklı sıcaklık ve sürelerde yapılan kızartma
işleminden kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Çizelge 4.10 Toplu tüketim yerlerinden temin edilen tavuk burger ve nuggetların
duyusal analiz sonuçları (n=10)

Tavuk nugget

Tavuk burger

Tekerrür
sayısı

Görünüş

Renk

Koku

Lezzet

Tekstür

Genel
beğeni

1

6.94±1.02 7.00±1.07 5.88±1.46 5.38±1.69 6.13±1.73

5.63±1.92

2

7.25±1.04 7.13±0.99 6.25±1.77 6.00±1.85 6.25±0.89

6.50±1.20

3

7.06±0.56 7.00±0.76 6.38±1.51 6.25±0.71 6.31±1.79

6.56±0.62

4

7.13±0.99 7.00±1.07 5.50±1.51 5.50±1.31 5.81±1.56

5.63±1.60

5

7.25±0.89 7.50±0.76 6.75±1.39 6.69±1.75 6.75±0.71

7.00±0.93

6

6.88±1.13 7.50±0.53 7.00±0.76 6.94±1.08 6.94±1.43

7.25±1.04

7

6.38±2.39 7.00±1.77 6.63±1.85 6.25±2.71 5.63±3.38

6.38±2.62

8

6.25±1.67 6.81±1.25 6.75±0.89 6.25±1.91 5.56±2.23

6.25±1.75

9

6.63±1.77 7.00±1.41 6.63±0.74 5.25±2.31 4.69±1.83

5.69±2.19

10

6.44±0.90 6.69±0.46 6.94±0.42 6.94±1.27 6.38±1.60

7.06±1.08

1

6.88±1.13 7.50±0.53 7.00±0.76 6.94±1.08 6.94±1.43

7.25±1.04

2

6.38±2.39 7.00±1.77 6.63±1.85 6.25±2.71 5.63±3.38

6.38±2.62

3

6.63±1.77 7.00±1.41 6.63±0.74 5.25±2.31 4.69±1.83

5.69±2.19

4

6.63±1.77 7.00±1.41 6.63±0.74 5.25±2.31 4.69±1.83

5.69±2.19

5

6.44±0.90 6.69±0.46 6.94±0.42 6.94±1.27 6.38±1.60

7.06±1.08

6

7.63±1.19 7.00±1.41 6.25±2.38 6.44±2.41 6.94±1.27

6.00±2.33

7

7.50±0.53 7.19±1.00 6.88±0.99 6.63±2.13 7.31±1.22

6.81±1.65

8

7.38±1.19 6.88±1.25 7.06±1.02 6.81±1.46 6.69±1.58

6.75±1.39

9

7.25±1.39 6.75±1.28 6.63±1.19 6.94±1.47 7.38±1.30

6.94±1.37

10

7.69±0.96 7.19±1.19 6.94±1.43 6.25±1.58 6.31±1.75

6.38±1.85

Ortalama±Standard sapma

Sanny vd. (2012a) tarafından toplu tüketim yerlerinden temin edilen patateslerin
akrilamid içeriği üzerine etkili faktörlerin araştırıldığı bir çalışmada da benzer ifadeler
yer almıştır. Zincir fast food restoranlarında, kateringlerde ve kafe-restoran tarzı
işletmelerde yaptıkları incelemede, üreticilerin kızartma sıcaklık ve süresine ilişkin net
bir kayıtlarının olmadığını, kızartma sıcaklık ve süresinin fast food restoranları için 170177ºC’ta 150-165 sn., kateringler için 160-186ºC’ta 180-390 sn. ve kafe-restoran tarzı
işletmeler için 148-215ºC’ta 199-694 sn. aralığında değiştiğini gözlemlemişlerdir. Bu
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durum ürünlerin akrilamid içeriğine de yansımış ve patateslerin fast food restoranlarında
150-392 µg/kg, kateringlerde 151-505 µg/kg, kafe-restoran tarzı işletmelerde de 1521023 µg/kg aralığında akrilamid içerdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, toplu tüketim
yerlerinde kontrolsüz koşullarda farklı sıcaklık ve sürelerde yapılan kızartma işleminin
patateslerin akrilamid içeriği üzerine etkili olduğu gözlenmiştir.

Ayrıca araştırmamızda kaplamalı tavuk ürünlerinin akrilamid düzeyinin geniş bir
dağılım göstermesi, bu ürünlerin üretiminde kullanılan kaplama maddelerinin başlangıç
indirgen şeker ve asparajin konsantrasyonlarının değişken olması ile ilişkilendirilmiştir.
Sanny vd. (2012b) çalışmalarında farklı konsantrasyonlarda (düşük, orta ve yüksek)
indirgen şeker içeren patateslerin toplu tüketim yerlerinde belirli süre ve sıcaklıkta
(177ºC’ta 165 sn.) kontrolü bir şekilde kızartılması sonrası akrilamid içeriğini
belirlemişlerdir. Düşük, orta ve yüksek konsantrasyonda indirgen şeker içeren
patateslerin akrilamid düzeyi sırasıyla 322, 491 ve 928 µg/kg olarak ölçülmüştür. Sonuç
olarak başlangıç indirgen şeker miktarıyla doğru orantılı olarak son üründe akrilamid
sentezlendiğini gözlemlemişlerdir. Benzer şekilde bir diğer çalışmada da, başlangıç
indirgen şeker konsantrasyonunun, kızartma süre ve sıcaklığı ile toplu tüketim
yerlerinde üreticiye göre değişen uygulamaların patateslerin akrilamid içeriği üzerine
etkili faktörler olduğu ifade edilmiştir (Sanny vd. 2010).

Araştırma verilerine göre kaplamalı tavuk butların, tavuk kanatların, tavuk burgerlerin
ve nuggetların akrilamid içeriği ise sırasıyla 2.60–314.28 ng/g, 11.20–31.35 ng/g,
13.43-118.97 ng/g ve 32.92-134.90 ng/g aralığındadır. Tareke vd. (2002) ısıl işlem
görmüş karbonhidratlarca zengin gıdalarda akrilamid düzeyinin 150–4000 µg/kg
aralığında değiştiğini bildirmiştir. Kıyaslama yapıldığında, her ne kadar kaplamalı tavuk
ürünlerinde

tespit

edilen

akrilamid

düzeyi,

patates

ve

tahıl

ürünleri

gibi

karbonhidratlarca zengin gıdalardaki miktarı ile kıyaslandığında düşük düzeyde kalsa
da, akrilamidin karsinojenik ve nörotoksik etkili bir bileşik olduğu ve günümüzde
kaplamalı tavuk ürünlerinin tüketim oranının hızla arttığı düşünüldüğünde bu sonucun
ciddiyeti anlaşılabilir. Bu noktadan hareketle, çalışmanın ikinci aşamasında kaplamalı
tavuk but ve kanat ürünlerinin endüstriyel üretim şekli laboratuvar koşullarında simüle
edilmiştir. Bu aşamada, dört farklı oranda (%0, %0.5, %1.5 ve %3) kaplama
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materyaline ilave edilen YÇE’nin ve çiğ ürüne uygulanacak olan mikrodalga ön pişirme
(MÖP) işlemi ile birlikte kızartma süresinin kısaltılmasının ürünlerin akrilamid içeriği
etkisi incelenmiştir. Tavuk burger ve nuggetların laboratuvar ölçeğinde üretimi ise ticari
üretim yapan bir işletmede başlayıp labratuvarda son bulmuştur. Benzer şekilde dört
farklı oranda (%0, %0.5, %1.5 ve %3) kaplamaya YÇE ilavesinin burger ve nuggetların
akrilamid içeriği üzerine etkisi araştırılmıştır. Mikrodalga uygulaması kaplamalı tavuk
but ve kanatlardan farklı olarak tavuk burger ve nuggetlarda buz çözümü amacıyla
kullanılmıştır. Bu noktada amaç, toplu tüketim yerlerinde donuk olarak direkt derin
yağın içine atılarak kızartılan burger ve nuggetlara mikrodalga ile bir ön buz çözme
işlemi uygulamak ve kızartma süresini kısaltarak akrilamid oluşum düzeyini en aza
indirgemektir. Ayrıca araştırma kapsamında, söz konusu azaltma stratejilerinin
kaplamalı tavuk but, kanat, tavuk burger ve nuggetların renk, tekstür ve duyusal gibi
kalite parametreleri üzerine olan etkisi de incelenmiştir.

4.2

Kaplamalı Tavuk Ürünlerinde Akrilamid Oluşumunun Azaltılmasında
Yeşil Çay Ekstraktı ve Mikrodalga Kullanımının Etkisi

Projenin ikinci aşamasında hedef daha önce de ifade edildiği gibi laboratuvar ölçeğinde
üretilen kaplamalı tavuk but, tavuk kanat, tavuk burger ve nuggetta kaplamaya YÇE
ilavesinin ve but ve kanat için MÖP ya da burger ve nugget için MBÇ uygulamalarının
ürünlerin akrilamid içeriği üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla araştırmada
kullanılan YÇE’nin fenolik madde dağılımı incelenmiş ve sonuçlar çizelge 4.11’de
verilmiştir.

4.2.1 Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk but ve kanatlara ilişkin
sonuçlar
Şekil 3.1 ve 3.2’ye göre laboratuvar koşullarında MÖP uygulanmış ya da uygulanmamış
tavuk but ve tavuk kanatlar %0, %0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren sıvı ve kuru sos ile
kaplanıp derin yağda kızartıldıktan sonra analize alınmıştır. Elde edilen sonuçlar çizelge
4.12-4.18, şekil 4.1-4.4, kromatogram 5 ve 6 (EK 1) ve fotoğraf 1 ve 2’de (EK 2) toplu
olarak sunulmuştur.
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Çizelge 4.11 Yeşil çay ekstraktının fenolik madde dağılımı
Fenolik Bileşen

mg/g

Gallik asit

1.90±0.01

Tearubigin

0.24±0.01

Gallokateşin

6.61±0.06

Teofilin

0.14±0.01

Epigallokateşin (EGC)

25.83±0.01

Kafein

18.62±0.01

Epikateşin (EC)

0.75±0.01

Epigallokateşin galat (EGCG)

124.01±0.17

Epikateşin gallat (ECG)

20.09±0.02

4.2.1.1 Kimyasal bileşim ve pH değeri

Kaplamalı tavuk but ve tavuk kanatların kimyasal bileşim ve pH değerlerine ilişkin
sonuçlar çizelge 4.12’de görülmektedir. Ortalama %nem, %kül, %protein ve %yağ
değerleri tavuk but ve kanatlar için incelendiğinde uygulama grupları arasında istatistik
olarak bir fark belirlenememiştir (p>0.05). Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı
butlar için nem, kül, protein ve yağ değerleri sırasıyla %54.52-58.82, %2.28-2.48,
%16.16-18.59 ve %10.82-13.95 aralığında değişim göstermiştir. Laboratuvar ölçeğinde
üretilen kaplamalı kanatlar için nem, kül, protein ve yağ değerleri sırasıyla %49.1951.04, %2.23-2.80, %15.68-16.78 ve %17.08-19.44 aralığındadır. Kaplamaya ilave
edilen YÇE sadece kanatların kül içeriğinde önemli düzeyde bir artışa neden olmuştur
(p<0.01). MÖP uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın, %0, %0.5, %1.5 ve %3
YÇE içeren grupların ortalama kül içeriği sırasıyla %2.30, 2.35, 2.38 ve 2.70 olarak
belirlenmiştir. %3 YÇE içeren grupta kül miktarı, YÇE’nin muhtemel inorganik madde
miktarını artırmasına bağlı olarak diğer gruplara kıyasla önemli düzeyde farklı
bulunmuştur (p<0.05). Yanı sıra, MÖP uygulanmış tavuk kanatların ortalama kül içeriği
(2.48±0.08) MÖP uygulanmamış gruplarınkine (2.39±0.07) kıyasla önemli düzeyde
yüksektir (p<0.05). Bu durum kızartma süresinin kısaltılmasına bağlı olarak besinsel
bileşim parametrelerindeki oransal değişim ile açıklanabilir.
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Kül (%)

Nem (%)

Çizelge 4.12 Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk but ve kanatların nem, yağ, kül, protein içerikleri ile pH değerleri (n=2)

pH

Yağ (%)

Protein
(%)

77
A, B
C, D

0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
Ort±SH
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
Ort±SH
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
Ort±SH
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
Ort±SH
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
Ort±SH

MÖP'siz
54.52±2.44
58.13±2.57
57.37±1.92
57.49±0.48
56.88±0.93
2.30±0.09
2.28±0.11
2.48±0.08
2.39±0.13
2.36±0.05
17.95±0.02
17.35±0.22
16.50±0.04
18.59±0.25
17.60±0.30
13.95±0.04
11.10±0.64
11.78±0.20
12.38±0.57
12.30±0.43
6.36±0.26
6.43±0.20
6.48±0.20
6.45±0.23
6.43±0.09

Kaplamalı tavuk but
MÖP
54.92±4.57
55.85±3.24
58.82±0.89
57.64±0.90
56.81±1.23
2.44±0.14
2.44±0.15
2.40±0.10
2.43±0.03
2.43±0.04
16.16±2.04
17.63±0.65
18.09±1.00
17.08±0.73
17.12±0.57
12.23±0.35
11.59±0.61
10.82±0.88
12.97±1.05
11.90±0.42
6.40±0.23
6.44±0.22
6.45±0.21
6.43±0.23
6.43±0.08

Ort±SH
54.72±2.12
56.99±1.81
58.10±0.96
57.57±0.42
2.37±0.08
2.36±0.09
2.44±0.06
2.41±0.06
17.05±0.98
17.49±0.29
17.03±0.53
17.83±0.54
13.09±0.52
11.34±0.39
11.30±0.46
12.68±0.52
6.38±0.14B
6.44±0.12A
6.47±0.12A
6.44±0.13A

MÖP'siz
50.52±1.87
50.30±0.13
49.87±0.56
49.93±0.11
50.15±0.38
2.23±0.11
2.38±0.08
2.33±0.09
2.61±0.20
2.39±0.07D
15.86±1.54
16.78±1.19
16.15±0.49
16.08±0.99
16.21±0.44
18.14±0.72
18.73±0.90
18.30±0.53
17.28±1.45
18.11±0.42
6.67±0.16
6.63±0.15
6.68±0.16
6.70±0.19
6.67±0.06

Kaplamalı tavuk kanat
MÖP
49.19±2.22
49.98±0.48
49.96±0.83
51.04±1.86
50.04±0.63
2.38±0.18
2.32±0.04
2.42±0.08
2.80±0.16
2.48±0.08C
15.69±1.32
15.83±0.97
15.95±1.15
15.68±1.08
15.79±0.43
19.44±0.74
18.23±1.06
19.24±0.34
17.08±0.53
18.50±0.45
6.67±0.21
6.63±0.19
6.71±0.16
6.71±0.20
6.68±0.07

Ort±SH
49.85±1.25
50.14±0.22
49.92±0.41
50.48±0.83
2.30±0.10B
2.35±0.04B
2.38±0.06B
2.70±0.12A
15.77±0.83
16.30±0.69
16.05±0.51
15.88±0.61
18.79±0.57
18.48±0.59
18.77±0.38
17.18±0.63

: Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan ve farklı oranda YÇE içeren grup ortalamaları istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
: Aynı satırda MÖP işlemi sonucu farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları istatistik olarak önemlidir (p<0.05). Ort±SH: Ortalama±Standard hata

6.67±0.11
6.63±0.10
6.69±0.09
6.70±0.11

Mikrodalganın kullanıldığı diğer çalışmalarda, uzun süreli mikrodalga uygulamasının
ürünün nem içeriğinde önemli düzeyde bir azalışa neden olduğu vurgulanmıştır
(Rydberg vd. 2003, Sahin vd. 2007). Tez kapsamında elde edilen veriler incelendiğinde,
MÖP uygulanan ve uygulanmayan tavuk but ve kanatların nem içerikleri arasında
herhangi bir fark belirlenmemiştir. Bu sonuç, seçilen mikrodalga ön pişirme süresinin
son ürünün nem düzeyi açısından yeterli olduğunu göstermektedir.

%0, %0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren grupların ortalama pH değerleri butlar için sırasıyla
6.38, 6.44, 6.47 ve 6.44 kanatlar için de 6.67, 6.63, 6.69 ve 6.70 olarak belirlenmiştir.
YÇE kullanımı kanatların pH değeri üzerine istatistik olarak etkili bulunmazken
(p>0.05), YÇE içeren tavuk butların pH değeri YÇE kullanım düzeyine bakılmaksızın
kontrol grubuna kıyasla istatistik olarak önemli düzeyde yüksektir (p<0.05).

4.2.1.2 Toplam antioksidan kapasite değeri

Tavuk but ve kanatların kaplama kısmının toplam antioksidan kapasite değerine ilişkin
sonuçlar çizelge 4.13’de verilmiştir. TAK değeri üzerine YÇE (p<0.01) ve MÖP
(p<0.05) uygulamalarının tek başına istatistik olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Artan
YÇE miktarına bağlı olarak ürünlerin kaplamasında TAK değeri de artış göstermiştir.
%0, %0.5, %1.5 ve %3 oranlarında YÇE içeren kaplamalı butların ortalama TAK
değerleri sırasıyla 2.07, 5.23, 11.83 ve 22.62 mmol Trolox Eq./100 g kaplama,
kaplamalı kanatların TAK değeri de aynı sıra ile 4.03, 11.04, 14.82 ve 24.09 mmol
Trolox Eq./100 g kaplama olarak belirlenmiştir ve bu artış istatistik olarak önemlidir
(p<0.05). Buna ilaveten, MÖP işlemine tabi tutulan but ve kanatların TAK değeri MÖP
uygulanmamış grupların TAK değerine kıyasla istatistik olarak önemli düzeyde
yüksektir (p<0.05). Ortalama TAK değeri, MÖP uygulanmayan but ve kanatlarda 9.58
ve 12.41 mmol Trolox Eq./100 g kaplama, MÖP uygulanmış but ve kanatlarda da 12.61
ve 16.08 mmol Trolox Eq./100 g kaplama olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, derin yağda
kızartma işleminin süresi uzadıkça YÇE’nin bileşiminde bulunan fenolik maddelerin
miktarında da azalma olduğunu ifade etmektedir (Demirok ve Kolsarıcı 2014).
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TAK (mmol Trolox TAK (mmol Trolox
Eq./100 g kaplama) Eq./100 g kaplama)

Kaplamalı tavuk
kanat

Kaplamalı tavuk
but

Çizelge 4.13 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk but ve kanatların kaplama kısmının
toplam antioksidan kapasite değerleri (n=2)
MÖP’siz

MÖP

Ort±SH

0 YÇE

1.67±1.04

2.88±0.01

2.07±0.73D

0.5 YÇE

5.14±0.91

5.31±0.07

5.23±0.38C

1.5 YÇE

10.77±0.74

12.90±0.13

11.83±0.69B

3 YÇE

20.75±0.68

24.50±0.64

22.62±1.15A

Ort±SH

9.58±2.75F

12.61±3.40E

0 YÇE

3.53±0.72

5.04±0.01

4.03±0.65D

0.5 YÇE

8.87±0.22

13.20±1.51

11.04±1.40C

1.5 YÇE

14.07±1.88

15.56±0.77

14.82±0.93B

3 YÇE

23.18±0.69

25.00±1.04

24.09±0.73A

Ort±SH

12.41±2.77F

16.08±2.70E

A, B, C, D

: Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan ve farklı oranda YÇE içeren grup ortalamaları istatistik olarak
önemlidir (p<0.05).
E, F
: Aynı satırda MÖP işlemi sonucu farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları istatistik olarak önemlidir
(p<0.05).
Ort±SH: Ortalama±Standard hata

4.2.1.3 TBARM değeri

TBARM analizi, üründe kızartma işlemi sonucu oluşan lipid oksidasyon düzeyi
hakkında fikir edinmek amacıyla yapılmıştır. Çünkü lipid oksidasyon ürünlerinin
karbonil kaynağı olarak Maillard reaksiyonuna katıldığı ve akrilamid oluşumunu
tetiklediği bildirilmiştir (Zamora ve Hidalgo 2008, Capuano vd. 2010). Ayrıca TBARM
değeri, ikincil oksidasyon ürünü olan ve oksidasyon sonucu üründe biriken mutajenik
ve karsinojenik özellikte bir bileşik olan malondialdehit (MA) düzeyi hakkında da bilgi
verir. Ek olarak, et ürünlerinde oksidasyon sonucu ransit koku ve tat oluşumu sebebiyle
duyusal kalitede de düşme gözlenir.

Araştırma kapsamında, kaplamalı tavuk but ve kanatların TBARM değeri üzerine
sadece YÇE ilavesi etkili bulunmuştur (p<0.01). MÖP işlemi istatistik olarak önemli
değildir (p>0.05). Çizelge 4.14’den de görülebileceği gibi %0, %0.5, %1.5 ve %3 YÇE

79

içeren tavuk butların ortalama TBARM değeri sırasıyla 2.80, 1.84, 1.44 ve 1.29 mg
MA/kg olarak, tavuk kanatların TBARM değeri de sırasıyla 1.57, 1.11, 1.05 ve 0.91 mg
MA/kg olarak belirlenmiştir. Kaplamaya ilave edilen YÇE miktarı arttıkça but ve
kanatlarda kızartma işlemi sonucu meydana gelen oksidasyon reaksiyonlarının
sınırlandırıldığı ve böylece TBARM değerinin azaldığı söylenebilir. Bu durum YÇE’nin
bileşiminde bulunan polifenollerin serbest radikallere bağlanarak hidroperoksit
oluşumunu, ortamda var olan hidroperoksitlerden de ikincil oksidasyon ürünleri
oluşumunu engellemesi şeklinde açıklanabilir (Demirok ve Kolsarıcı 2014).

TBARM
(mg MA/kg)
TBARM
(mg MA/kg)

Kaplamalı
tavuk kanat

Kaplamalı
tavuk but

Çizelge 4.14 Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk but ve kanatların TBARM
değeri (n=2)
MÖP’siz

MÖP

Ort±SH

0 YÇE

2.62±0.14

3.00±0.25

2.80±0.16A

0.5 YÇE

1.93±0.04

1.74±0.19

1.84±0.10B

1.5 YÇE

1.43±0.25

1.45±0.26

1.44±0.15BC

3 YÇE

1.30±0.32

1.28±0.04

1.29±0.13C

Ort±SH

1.82±0.21

1.86±0.27

0 YÇE

1.64±0.22

1.51±0.31

1.57±0.16A

0.5 YÇE

1.12±0.01

1.10±0.17

1.11±0.14B

1.5 YÇE

1.06±0.18

1.05±0.06

1.05±0.08B

3 YÇE

0.81±0.01

1.00±0.31

0.91±0.14B

Ort±SH

1.16±0.13

1.16±0.12

A, B, C

: Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan ve farklı oranda YÇE içeren grup ortalamaları istatistik olarak
önemlidir (p<0.05).
Ort±SH: Ortalama±Standard hata

Et ve et ürünlerinde meydana gelen oksidasyonun ürünün hem besinsel hem de duyusal
kalitesini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Tüketime hazır iyi kalite bir üründe
TBARM değeri maksimum 3 mg MA/kg düzeyinde olmalıdır (Cadun vd. 2008).
Kızartma sonrası elde edilen tüketime hazır tavuk but ve kanatların TBARM değerleri
incelendiğinde tüm gruplarda sonuçların 3 mg MA/kg’ın altında olduğu görülmektedir.
Ancak YÇE içermeyen gruplarda bu değer YÇE içeren gruplara kıyasla oldukça
yüksektir ve özellikle YÇE içermeyen kaplamalı butun TBARM değeri (2.80 mg
80

MA/kg) bu limite oldukça yakındır. Bu noktada, YÇE kullanımı ile lipid oksidasyon
reaksiyonları sınırlandırılarak toksikolojik açıdan daha güvenli kaplamalı tavuk but ve
kanatların üretilebileceği ifade edilebilir.

4.2.1.4 Akrilamid oluşumuna etkili öncü bileşenler

Daha önce 2.2 alt başlığında detaylı bir şekilde açıklandığı gibi akrilamid oluşumunda
rol oynayan temel prekürsorlar asparajin ile glukoz ve fruktoz gibi indirgen şekerlerdir.
Bu noktadan hareketle, araştırma kapsamında kaplamalı tavuk but ve kanat üretiminde
kullanılan

kaplama

materyalinin

bileşiminde

ve

kızartma

sonrası

ürünlerin

kaplamasında söz konusu akrilamid prekürsorlarının düzeyi tespit edilmiştir.
Laboratuvar koşullarında kaplamalı tavuk but ve kanat üretiminde kullanılan kaplama
materyalinin glukoz içeriği 142.65 mg/kg kuru madde (KM), fruktoz içeriği 143.99
mg/kg KM ve asparajin içeriği 233.74 mg/kg KM olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar
kuru sosun bileşiminde akrilamid öncü bileşenlerinin varlığını ve kızartma koşullarında
akrilamid oluşacabileceğini işaret etmektedir. Çizelge 4.15’de laboratuvar ölçeğinde
üretilen kaplamalı tavuk but ve kanatların kaplama kısımlarına ilişkin akrilamid
sonuçları ile bu ürünlerin kaplama materyalinde belirlenen kızartma sonrası glukoz,
fruktoz ve asparajin içerikleri verilmiştir. Başlangıçta kuru sosta ortalama 142.65 mg/kg
KM olarak belirlenen glukoz içeriği ısıl işlem sonucu azalma göstererek kaplamalı
tavuk butta 32.38-37.54 mg/kg KM ve kanatta 32.75-37.84 mg/kg KM aralığında
ölçülmüştür. Benzer şekilde kuru sosun başlangıçta 143.99 mg/kg KM olan fruktoz
içeriği de ısıl işlem sonrası kaplamalı tavuk but ve kanatlar için sırasıyla 33.65-39.01
mg/kg KM ve 33.54-38.91 mg/kg KM aralığında tespit edilmiştir. Butların kaplama
kısmının glukoz ve fruktoz, kanatların ise kaplama kısmının yalnızca glukoz içeriği
üzerine YÇE kullanımının tekli etkisi istatistik olarak önemlidir (p<0.01). YÇE
içermeyen tavuk butların kaplamasında YÇE içeren gruplara kıyasla daha yüksek
oranda glukoz ve fruktoz belirlenmiştir (p<0.05). Tavuk kanatlar incelendiğinde ise %3
YÇE içeren grubun daha yüksek glukoz içeriğine sahip olduğu söylenebilir (p<0.05).
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Akrilamid
Asparajin
Fruktoz
Glukoz
(ng/g
(mg/kg
(mg/kg
(mg/kg
kaplama-KM) kaplama-KM) kaplama-KM) kaplama-KM)

Çizelge 4.15 Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk but ve kanatların kaplamalarındaki glukoz, fruktoz, asparajin ve akrilamid
içerikleri (n=2)

A, B, C

0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
Ort±SH
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
Ort±SH
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
Ort±SH
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
Ort±SH

Kaplamalı tavuk but
MÖP'siz
MÖP
Ort±SH
37.54±0.17
37.25±0.69
37.39±0.30A
32.38±0.62
34.44±0.97
33.41±0.76C
34.35±0.54
36.07±0.41
35.21±0.57B
35.64±0.81
36.69±1.44
36.16±0.74AB
34.97±0.74E
36.11±0.54D
39.01±0.30
38.54±0.70
38.77±0.34A
33.65±0.79
35.64±1.16
34.65±0.81C
35.61±0.58
37.14±0.60
36.37±0.56BC
37.12±0.70
37.75±1.68
37.43±0.76AB
36.35±0.78
37.27±0.58
368.50±36.40
351.80±14.60
360.10±16.70A
286.40±13.90
282.30±18.90
284.38±9.66B
276.30±11.80
327.40±29.10
301.90±19.50B
310.40±34.30
310.50±18.30
310.50±15.90B
310.40±16.80
318.00±12.40
482.00±222.00
477.00±217.00 479.00±144.00A
329.00±143.00
355.00±153.00 342.10±97.10B
283.00±106.00
334.00±137.00 308.20±80.80B
275.00±105.00
274.00±107.00 274.50±69.40B
342.20±71.10
259.80±73.50

Kaplamalı tavuk kanat
MÖP'siz
MÖP
Ort±SH
33.74±0.08
34.87±0.99
34.30±0.52B
35.57±0.35
34.29±0.58
34.93±0.46B
32.75±0.64
35.46±0.09
34.11±0.82B
37.84±0.61
37.30±1.49
37.57±0.68A
34.97±0.75
35.48±0.56
yz
34.56±0.11
35.54±0.91y
35.05±0.47
y
y
36.43±0.27
34.87±0.42
35.65±0.50
z2
xy1
33.54±0.60
36.28±0.23
34.91±0.83
38.91±0.61x
38.21±1.57x
38.56±0.71
35.86±0.79
36.22±0.59
y
344.20±24.80
310.50±34.80t
327.30±20.00
x
z
388.80±34.70
374.20±34.70
381.50±20.50
xy2
y1
378.70±40.30
421.60±35.50
400.10±25.20
409.60±42.70x2
467.60±61.90x1
438.60±35.00
380.30±16.40
393.50±27.40
394.00±196.00
358.00±182.00 376.00±124.00
404.00±207.00
252.00±116.00 328.00±113.00
326.00±162.00
214.70±93.90
270.40±89.10
290.00±145.00
171.00±146.00
238.70±97.90
353.30±80.90D
254.10±64.00E

: Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan ve farklı oranda YÇE içeren grup ortalamaları istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
: Aynı satırda MÖP işlemi sonucu farklı harfleri taşıyan grup ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
x, y, z, t
: Aynı sütunda MÖP uygulanmış ya da uygulanmamış gruplarda YÇE kullanımından kaynaklanan fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
1,2
: Aynı satırda aynı oranda YÇE içeren gruplar arasında MÖP uygulamasından kaynaklanan fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05). Ort±SH: Ortalama±Standard hata
D, E

Kanatların kaplama kısmının fruktoz içeriği üzerine ise “YÇE x MÖP” interaksiyonu
etkili bulunmuştur (p<0.05). MÖP uygulanan ya da uygulanmayan gruplar kendi içinde
değerlendirildiğinde en yüksek fruktoz miktarı %3 YÇE içeren grupta belirlenmiştir
(p<0.05). %1.5 YÇE içeren MÖP uygulanmış kanatın fruktoz içeriği de MÖP
uygulanmayan %1.5 YÇE içeren gruptan yüksektir (p<0.05).

Kuru sosun bileşiminde başlangıçta 233.74 mg/kg KM olarak belirlenen asparajin
içeriği ise ısıl işlem sonrası ürünlerin kaplamasında butlar için 276.30-368.50 mg/kg
KM, kanatlar için de 310.50-467.60 mg/kg KM aralığında tespit edilmiştir. İstatistiki
değerlendirmeler, MÖP işlemi uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın farklı
oranlarda YÇE içeren kaplamalı butların grup ortalamaları incelendiğinde kontrol
grubunun %0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren gruplardan önemli düzeyde yüksek asparajin
içerdiğini göstermiştir (p<0.05). Tavuk kanatların asparajin içeriği üzerine ise “YÇE x
MÖP” interaksiyonu önemli bulunmuştur (p<0.01). MÖP uygulanmış ya da
uygulanmamış gruplar kendi içinde değerlendirildiğinde YÇE içeren grupların kontrol
grubundan daha yüksek asparajin içerdiği belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca, %1.5 ve %3
YÇE içeren grupta da MÖP uygulanan kanatın kaplama kısmının asparajin içeriği MÖP
uygulanmayan kanata kıyasla daha yüksektir (p<0.05).

Çizelge 4.15’e göre laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı but ve kanatların kaplama
kısımlarındaki akrilamid içerikleri ise sırasıyla 482.00-274.00 ng/g KM ve 171.00404.00 ng/g KM aralığındadır. Tez kapsamında çalışılan sistem incelendiğinde
akrilamid oluşumu için gerekli prekürsorların sadece indirgen şekerler ve asparajin
olmadığı söylenebilir. Kaplamaya ilave edilen YÇE’nin bileşiminde bulunan fenolik
bileşiklerin kinonlara dönüşerek akrilamid oluşumuna katılması ya da lipid oksidasyonu
sonucu oluşan karbonil bileşikleri de, kaplamalı but ve kanatlarda akrilamid
oluşumunun birer açıklamasıdır. Farklı iz yolları üzerinden akrilamid oluşumu, but ve
kanatların kaplama kısmındaki yüksek oranda tespit edilen asparajin miktarını
doğrulamaktadır. Glukoz ve fruktoz miktarındaki azalış ise akrilamid oluşumunun yanı
sıra ısıl işlem sonucu şekerlerin parçalanmasıyla da ilişkilidir (Knol vd. 2005):
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4.2.1.5 Akrilamid analiz sonuçları

Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı but ve kanatların akrilamid içerikleri de
çizelge 4.15’de sunulmuştur. Ayrıca kaplamalı tavuk butların akrilamid miktarındaki
azalış yüzdeleri de şekil 4.1’de verilmiştir. Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk but ve
kanatların kaplamasındaki akrilamid miktarı sırasıyla 274.00-482.00 ng/g KM ve
171.00-404.00 ng/g KM olarak ölçülmüştür. Ürünlerin et kısmında tespit edilebilir
düzeyde akrilamid oluşumu söz konusu değildir. Ancak, tüketicilerin bu ürünleri
kaplama ve et kısmı ile birlikte tükettikleri düşünüldüğünde basit bir denklem ile
tüketicilerin bu ürünleri tükettiği zaman alacağı tahmini akrilamid miktarı
hesaplanabilir. Bu mantık çerçevesinde kaplamalı tavuk butların ve kanatların
kaplama+et kısmının 1 gramında akrilamid miktarı 124.00-209.00 ng/g KM ve 79.25185.64 ng/g KM aralığında değişim göstermiştir (Çizelge 4.16).

%43
%29

%36

Şekil 4.1 Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk butların akrilamid içerikleri ve
azalış yüzdeleri
Çizelge 4.15’deki veriler istatistik olarak değerlendirildiğinde, tavuk butların kaplama
kısmının akrilamid içeriği üzerine kaplamaya ilave edilen YÇE’nin önemli düzeyde
etkili olduğu belirlenirken (p<0.01), MÖP uygulaması etkili değildir (p>0.05).
Kaplamada YÇE kullanımı kontrol grubuna kıyasla akrilamid miktarında azalış
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sağlamıştır (p<0.05). Ayrıca, kaplamaya ilave edilen YÇE miktarı arttıkça akrilamid
oluşum düzeyinde de azalış gözlenmiştir, ancak, bu azalış istatistik olarak önemsizdir.
%0 YÇE içeren gruba göre, MÖP uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın ortalama
değerler üzerinden kıyaslama yapıldığında %0.5, %1,5 ve %3 YÇE kullanımı butların
akrilamid içeriğinde sırasıyla %29, %36 ve %43 düzeylerinde azalma sağlamıştır (Şekil
4.1). Kromatogram örneği incelendiğinde de (EK 1 Kromatogram 5) artan YÇE
miktarına bağlı olarak azalan akrilamidin daha küçük alana sahip pikler verdiği
görülebilir.

Çizelge 4.16 Laboratuvar ölçeğinde üretilen 1 adet kaplamalı tavuk but ve kanatın
içerdiği hesaplanan akrilamid miktarı (n=2)
ortalama
AA/g
kaplama

1 adet ürünün
içerdiği
ortalama
kaplama
miktarı (g)

1 adet ürünün
ortalama
ortalama
içerdiği ortalama
ng AA/g KM ng AA/g KM
kaplama+et
(et+kaplama) (et+kaplama)
miktarı (g)

Kaplamalı tavuk but
% YÇE

315.00

25.05

82.93

95.15

209.21

%0.5 YÇE

249.00

25.90

90.16

71.53

170.84

%1.5 YÇE

191.60

27.25

90.55

57.66

135.26

%3 YÇE

179.40

24.98

82.43

54.37

127.89

%0 YÇE+MÖP

308.00

26.56

86.91

94.13

208.80

%0.5 YÇE+MÖP

230.80

23.57

90.29

60.25

136.47

%1.5 YÇE+MÖP

210.00

24.44

88.41

58.05

140.97

%3 YÇE+MÖP

177.90

25.66

87.16

52.37

123.64

Kaplamalı tavuk kanat
% YÇE

285.00

9.59

30.21

90.47

182.84

%0.5 YÇE

282.00

10.80

33.01

92.26

185.64

%1.5 YÇE

232.00

12.53

32.60

89.17

177.88

%3 YÇE

189.20

12.12

31.96

71.75

143.30

%0 YÇE+MÖP

244.00

10.81

31.26

84.38

166.06

%0.5 YÇE+MÖP

178.50

10.79

32.08

60.04

120.03

%1.5 YÇE+MÖP

146.40

10.35

31.51

48.09

96.10

%3 YÇE+MÖP

111.70

10.73

30.89

38.80

79.25

*AA: Akrilamid
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Kaplamaya YÇE ilavesi tavuk kanatlarda akrilamid oluşumu üzerine istatistik olarak
önemli düzeyde etkili değilken (p>0.05), MÖP (p<0.05) uygulamasının etkili olduğu
belirlenmiştir. Grupların YÇE içerip içermediği dikkate alınmaksızın genel ortalamalar
üzerinden değerler incelendiğinde MÖP uygulaması ile akrilamid miktarının 353.30
ng/g KM’den 254.10 ng/g KM’ye düştüğü ve azalışın %28 düzeyinde olduğu
belirlenmiştir (p<0.05). Kaplamalı tavuk kanatlarda, MÖP uygulanmayan grupta kontrol
grubuna kıyasla %0.5 YÇE içeren grupta akrilamid miktarında %3 artış gözlenirken,
%1.5 ve %3 YÇE içeren grupların akrilamid miktarında %18 ve %26 düzeylerinde
azalış tespit edilmiştir. MÖP uygulanan grupta ise kontrol grubuna kıyasla %0.5, %1.5
ve %3 YÇE içeren kanatların kaplamasındaki akrilamid miktarındaki azalış sırasıyla
%30, %40 ve %52’dir (Şekil 4.2). Bu değişimler ve kromatogram 6, kaplamaya YÇE
ilavesi MÖP uygulaması ile kombine edildiğinde sinerjistik etki sonucu daha başarılı
sonuçlar verdiğini göstersede, tüm bu değişimler istatistik olarak önemsizdir (p>0.05).

%26
%18

%30
%40

%52

Şekil 4.2 Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk kanatların akrilamid içerikleri
ve azalış yüzdeleri
YÇE başta kateşinler olmak üzere yüksek oranda antioksidan özellik gösteren
polifenolik

bileşikleri

içermektedir

(Namal
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Senanayake

2013).

Kateşinler,

epigallokateşin gallat (EGCG), epigallokateşin (EGC), epikateşin gallat (ECG),
epikateşin (EC), gallokateşin (GC) ve kateşin (C) olmak üzere 6 büyük bileşik
grubundan oluşmaktadır (Schamberger ve Labuza 2007). Yapılan çalışmalar, YÇE’nin
bileşiminde bulunan kateşol grubuna ait bu fenolik maddelerin karbonil bileşikleri
kovalent bağlarla bağlayarak Maillard reaksiyonunu inhibe ettiğini göstermiştir
(Capuano vd. 2009, Schamberger ve Labuza 2007, Totlani ve Peterson 2006). Özellikle
EC’nin, susuz glukoz-glisin model sisteminde 2, 3 ve 4 karbonlu şeker fragmentleri ile
düşük nemli reaksiyon ortamında ise 6 karbonlu şekerler ile reaksiyona girdiği yapılan
çalışmalarla belirlenmiştir (Totlani ve Peterson 2007, 2005).

Fenolik madde dağılımı 4.2 alt başlığında detaylı bir şekilde verilen YÇE’nin kaplamalı
tavuk but ve kanatlarda kullanımının akrilamid miktarı üzerine azaltıcı etkisi, YÇE’nin
bileşiminde bulunan fenolik bileşiklerin (özellikle EGCG ve EC) radikal yakalama
aktivitesi ya da indirgen şekerlerle kovalent bağlar kurarak Maillard reaksiyonunu
inhibe etmesi ile açıklanabilir (Totlani ve Peterson 2006, Schamberger ve Labuza 2007,
Hedegaard vd. 2008, Capuano vd. 2009, Cheng vd. 2015).

Literatürde, yeşil çay ekstraktının ve fenolik bileşiklerin farklı gıdalarda akrilamid
oluşumunu azalttığı yönünde yapılmış benzer çalışmalar da mevcuttur. Capuano vd.
(2009) %0.02 ve %0.1 oranlarında yeşil çay ekstraktı kullanımının tost ekmeklerinin
akrilamid miktarının azaltılmasında başarılı olmadığını, ancak %0.5 düzeyinde
kullanıldığında ekmeğin yüksek nem içeriğiyle de ilişkili olarak oldukça düşük oranda
azalış gözlendiğini bildirmişlerdir. Morales vd. (2014) tarafından yapılan bir çalışmada
da yeşil çay çözeltisine (1 g/L) 1 dk. süreyle daldırılan ve 150ºC’ta 3 dk. kızartılan
patateslerin akrilamid içeriğinde %62 azalış sağlamıştır. Hedegaard vd. (2008) ekmek
hamuruna %1 oranında susuz extract, uçucu yağ ve kurutulmuş yaprak formlarında ayrı
ayrı ilave ettikleri biberiyenin ekmekte akrilamid miktarını sırasıyla %62, %67 ve %57
oranlarında azalttığını tespit etmişlerdir. Biberiyenin bileşiminde bulunan kateşol
grubuna ait fenolik bileşiklerin akrilamid miktarının azaltılmasında etkili olduğu ifade
edilmiştir. Bir diğer çalışmada, Oral vd. (2014) fenolik bileşiklerin akrilamid
oluşumunu asparajin-fruktoz model sisteminde %30.8-85.0, bisküvilerde de %10.3-19.2
aralığında azalttığını gözlemlemişlerdir. Özetle, laboratuvar ölçeğinde üretilen
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kaplamalı but ve kanatların akrilamid miktarındaki azalış yüzdesi YÇE’nin kullanım
yüzdesine bağlı olarak %18 ile %52 gibi geniş bir aralıkta değişim göstermiştir ve
araştırmadan elde edilen bu sonuçlar literatür verileri ile uyum içerisindedir.

Bilindiği gibi kaplamalı tavuk but ve kanat gibi ürünler derin yağda kızartma prosesinin
kullanıldığı gıda gruplarından biri olup, literatür araştırmaları antioksidan bileşiklerin
özellikle bu tür ürün gruplarında daha başarılı olduğunu göstermiştir. Çünkü derin
yağda kızartma prosesinde lipidlerde meydana gelen oksidatif reaksiyonlar akrilamid
oluşumunu tetiklemektedir (Zamora ve Hidalgo 2008, Capuano vd. 2010). Antioksidan
bileşikler ise serbest radikallere bağlanarak hidroperoksit oluşumunu, ortamda var olan
hidroperoksitlerden de ikincil oksidasyon ürünleri açığa çıkmasını ya da akroleinin
akrilik aside dönüşümünü engelleyerek oksidasyon reaksiyonlarını minimize etmekte ve
akrilamid oluşumunu sınırlamaktadır (Capuano vd. 2010, Kalita vd. 2013, Morales vd.
2014). Capuano vd. (2010) okside olmamış ve 30 dk. 200°C’ta okside edilmiş yağda
180°C’ta 30 dk. kızartma işlemi yapılan model ortama kateşin ilavesinin akrilamid
oluşumunu azalttığını bildirmiştir. Bir diğer çalışmada, kızartma prosesinde zeytin yağı
kullanımının bileşimindeki fenolik maddeler sebebiyle oksidasyon reaksiyonlarını ve
akrilamid oluşumunu sınırlandırdığı Napolitano vd. (2008) tarafından gözlenmiştir.
Urbančič vd. (2014) kızartma yağına biberiye ilavesinin, biberiyenin bileşiminde
bulunan fenolik maddeler sebebiyle patateslerde akrilamid oluşumunu %38 düzeyinde
engellediğini tespit etmişlerdir. Bu noktadan hareketle, kaplamalı tavuk but ve
kanatların TBARM değerleri incelendiğinde, YÇE’nin bileşiminde bulunan kateşol
grubuna ait fenolik bileşiklerin lipid oksidasyonunu engellediği ve buna bağlı olarak da
akrilamid oluşumunu minimize ettiği söylenebilir.

Tez kapsamında kaplamalı tavuk but ve kanatların akrilamid içeriği üzerine YÇE
kullanımına ek olarak MÖP uygulamasının etkileri de detaylı bir şekilde incelenmiştir.
MÖP uygulamasının amacı derin yağda kızartma süresini kısaltarak üründe akrilamid
oluşumunu minimize etmektir. Araştırmada, MÖP uygulanmayan kanatlar 3dk. 30 sn.,
MÖP uygulanan kanatlarda 2 dk. 30 sn. süreyle kızartılmıştır. MÖP uygulanmamış
%0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren kanatların akrilamid içeriği sırasıyla 404.00, 326.00 ve
290.00 ng/g KM, MÖP uygulanmış %0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren kanatların akrilamid
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de içeriği sırasıyla 252.00, 214.70 ve 171.00 ng/g KM olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar
üzerinden bir hesaplama yapıldığında, %0.5, %1.5 ve %3 YÇE oranlarının her birinde
MÖP uygulamasının sırasıyla yaklaşık %38, %34 ve %41 düzeyinde akrilamid
miktarında azalış sağladığı belirlenmiştir. Bu azalış, MÖP uygulanan gruplarda derin
yağda kızartma süresinin 1 dk. daha kısa tutulmasının bir sonucudur (Demirok ve
Kolsarıcı 2014). Benzer şekilde Erdoğdu vd. (2007) MÖP uygulamasının patateslerde
akrilamid miktarının azaltılmasında etkili bir yöntem olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca,
mikrodalga kullanarak derin yağda kızartma süresinin kısaltılmasının patateslerde
(Sahin vd. 2007) ve kaplamalı tavukda (Barutcu vd. 2009) akrilamid oluşumunu
sınırlayıcı bir yöntem olduğu diğer araştırmacılar tarafından da vurgulanmıştır.

Kaplamalı tavuk butlar için ise farklı bir durum söz konusudur. Sadece YÇE kullanımı
tavuk butlarda akrilamid miktarını azaltmak için etkili bir yöntem olarak belirlenmiş,
MÖP bu noktada istatistik olarak etkili bulunmamıştır (Demirok ve Kolsarıcı 2014). Bu
sonucun, MÖP’de kullanılan sürenin (7 dk.) kısa oluşundan kaynaklandığı
düşünülmektedir. İleri dönemlerde farklı araştırmalar yapılarak, MÖP süresinin
uzatılması ve buna bağlı olarak derin yağda kızartma süresinin kısaltılmasının kaplamalı
tavuk butların akrilamid içeriği üzerine etkisinin araştırılması hedeflenmektedir.

Özetle, hem kaplamaya YÇE ilavesi hem de MÖP uygulaması belirtilen kızartma
koşullarında akrilamid miktarını azaltıcı yönde etkili bulunmuştur. Kaplama
formülasyonunun yeniden düzenlenerek içerisine YÇE ilavesi oldukça pratik bir yöntem
olup, kaplamalı tavuk but ve kanat sektörüne kolaylıkla entegre edilebilir niteliktedir.
MÖP işlemi ise endüstriye aktarıldığında kaplamalı tavuk ürünlerinin toplu tüketim
yerlerinde hazırlık aşamasında ekstra bir proses basamağı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ürünün hazırlık aşamasını uzatması bu uygulamanın bir dezavantajı gibi düşünülse de
özellikle kanatlarda akrilamid düzeyi üzerine başarısı göz önünde bulundurulduğunda
bu dezavantaj göz ardı edilebilir. Her iki uygulama da endüstiye aktarılabilir nitelikte
olup, tezin amacı doğrultusunda oldukça başarılı sonuçlar ortaya koymuştur. Bu
aşamada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, uygulanacak olan azaltma
stratejisinin, gıdanın arzu edilen ve tüketici tarafından kabul gören duyusal özelliği,
tekstürel yapısı ve ürün rengi üzerine minimum düzeyde etkili olması beklenmektedir
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(Gökmen vd. 2007). Bu noktadan haraketle, araştırma kapsamında söz konusu kalite
parametreleri de incelenmiş ve elde edilen sonuçlar ilgili alt başlıklarda açıklanmıştır.

4.2.1.6 L*, a*, b* renk değerleri

Renk ve tekstür, özellikle kızartılmış ürünlerin kalitesini ve tüketiciler tarafından kabul
edilebilirliğini belirleyen faktörlerdir (Delgado vd. 2014). Bu nedenle kaplamalı tavuk
ürünlerinin toksikolojik güvenliği sağlanırken kullanılacak olan azaltma stratejisinin
ürünün renk özelliklerinde olumsuz bir değişime neden olmaması gerekir.

Kaplamalı tavuk but ve kanatların dış yüzey renk değerlerine ilişkin grafikler şekil 4.3
ve 4.4’de verilmiştir. Şekil 4.3’de görüleceği gibi kaplamalı tavuk butların dış yüzey L*,
a*, b* renk değerleri sırasıyla 38.53-42.90, 13.79-14.88 ve 30.16-33.27 aralığında
değişim göstermiştir. Akrilamid oluşumunu azaltmaya yönelik stratejilerin etkileri
dikkate alınarak değerler incelendiğinde, MÖP uygulamasına bağlı olarak daha kısa
süreli derin yağda kızartma işlemi sonucu L* ve b* değerlerinde istatistik olarak önemli
düzeyde farklılıklar belirlenmiştir (p<0.05). MÖP uygulanmamış butların ortalama L*
değeri (39.74), MÖP uygulanmış butların ortalama L* değerinden (42.20) önemli
düzeyde düşüktür (p<0.05). Benzer şekilde MÖP uygulanmayan butlarda b* değeri
31.29 iken MÖP uygulanan butlarda ise 32.91 olarak ölçülmüş ve bu fark istatistik
olarak önemli düzeydedir (p<0.05). Dış yüzey a* değeri üzerine ise MÖP
uygulamasının etkisi belirlenmemiştir (p>0.05). Buna ilaveten kaplamaya YÇE ilavesi
kaplamalı butların dış yüzey L*, a*, b* renk değerlerinde kontrol örneklerine kıyasla
değişime neden olmamıştır (p>0.05). Özetle, MÖP uygulamasını takiben derin yağda
kızartma süresinin düşürülmesi daha açık renkli ve daha sarımsı kaplamalı tavuk
butların üretimi ile sonuçlanmıştır. Tavuk butların kızartma sonrası çekilen görüntüleri
fotoğraf 1’de (EK 2) verilmiştir. Özellikle %3 YÇE içeren grubun fotoğrafında daha
açık renkli ve daha sarımsı renk oluşumu belirgin bir şekilde görülmektedir.

Kaplamalı kanatların dış yüzey L*, a*, b* renk değerleri incelendiğinde de kaplamaya
YÇE ilavesinin ve MÖP uygulamasının önemli düzeyde bir değişime neden olmadığı
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belirlenmiştir (p>0.05). Tüm uygulama grupları için L* değeri 49.18-53.56; a* değeri
9.97-12.57 ve b* değeri 35.42-38.43 aralığında değişim göstermiştir (Şekil 4.4).
Kaplamalı kanatların kızartma sonrası çekilen görüntüleri de fotoğraf 2’de (EK 2)
verilmiştir. Özetle, renk, pişmiş üründe tüketici beğenisi ve ürün tercihi üzerine oldukça
etkili bir kalite parametresidir. Bu nedenle, laboratuvar ölçeğinde kaplamalı tavuk but
ve kanat üretilirken gıda güvenliğinin sağlanmasının yanında uygulanan işlemler sonucu
(YÇE ilavesi ve MÖP) ürünün renk özelliğinde minimum değişimin gerçekleşmesi
beklenir. İstatistiki değerlendirmeler, tavuk kanatların dış yüzey renk değerlerinde de
gruplar arasında bir farklılığın olmadığını göstermiştir. Ancak MÖP uygulamasına bağlı
derin yağda daha kısa süre kızartma işlemi tavuk butların dış yüzeyinde daha açık ve
daha sarı renk oluşumu ile sonuçlanmıştır.

Şekil 4.3 Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk butların dış yüzey L*, a*, b*
renk değerleri (n=2)
Benzer şekilde, Barutcu vd. (2009) tarafından yapılan araştırmada da, geleneksel fritöze
alternatif olarak mikrodalga kullanılarak daha kısa süre kızartılan tavukların daha açık
renkli olduğu belirlenmiştir. Ancak, Sahin vd. (2007) mikrodalga kullanarak daha kısa
süre kızarttıkları patateslerde oldukça düşük düzeylerde akrilamid oluşumuna rağmen,
patateslerde beklenen düzeyde renk oluşmadığını rapor etmişlerdir. Tuta vd. (2010)
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çalışmalarında mikrodalgayı patateslerde ön pişirme amacıyla kullanmışlar ve derin
yağda kızartma süresini kısaltmışlardır. Patateslerin L*, a*, b* renk değerlerinde
enstrümental olarak farklılıklar ölçüldüğünü ancak duyusal değerlendirme de bu farkın
algılanmadığını ifade etmişlerdir.

Şekil 4.4 Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk kanatların dış yüzey L*, a*,
b* renk değerleri (n=2)
Farklı gıda gruplarında akrilamid miktarını azaltmak amacıyla uygulanan yöntemlerin
sonuçları incelendiğinde ise, bazı stratejilerin ürünlerin renk değerleri üzerine olumlu
bazılarının ise olumsuz etkilerinin olduğu araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir.
Anese vd. (2011) bisküvilerde asparajinaz enzimi kullanımının, Pedreschi vd. (2011)
patates cipslerinde haşlama ve asparajinaz enzimi kullanımının, Salazar vd. (2012)
patates cipsi ve tortillalarda kızartma yağında oleoresin kullanımının, Morales vd.
(2014) patateslerde askorbik asit, yeşil çay, kekik, oregano ekstraktı kullanımının L*,
a*, b* renk değerlerinde herhangi bir değişime neden olmadığını tespit etmişlerdir. Öte
yandan Amrein vd. (2004) tarafından yürütülen bir çalışmada, yüksek oranda glukoz ile
fruktoz içeren ve zencefilli ekmek yapımında kullanılan bal, invert şeker şurubu ve
karamel formülasyondan çıkarılarak yerine sükroz şurubu eklenmiştir. Sonuç olarak
standard formülasyona göre üretilen ekmeğin akrilamid miktarı ile kıyaslandığında,
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akrilamid içeriğinde 20 kat azalma sağlandığı ancak ekmekte arzu edilen dış yüzey
kahverengin oluşmadığı belirlenmiştir. Benzer şekilde, tahıl ürünlerinde glukoz ve
fruktoz yerine sükroz kullanılarak akrilamid miktarını azaltma yönünde yapılan
çalışmalar hedefe yönelik başarılı sonuçlar verirken, ürün renginde arzu edilen düzeyin
oluşmadığını göstermiştir. Bu nedenle, bu yöntemle üretilecek tahıl ürünlerinde
renklendiricilerin kullanımı önerilmiştir (Claus vd. 2008). Pedreschi vd. (2004) patates
cipslerinin kızartma öncesi sitrik asit çözeltisine daldırma işleminin akrilamid
miktarında azaltıcı yönde etkili olmadığını, yanı sıra patateslerin daha koyu bir renk
almasına neden olduğunu bildirmiştir.
Sonuç olarak, derin yağda kızartma süresi ürünlerde arzu edilen renk karakteristiğinin
oluşmasında önemli bir parametredir. Araştırmamızda tavuk butlar için kullanılan MÖP
ve buna bağlı derin yağda kızartma süresinin kısaltılması dış yüzey L* ve b*
değerlerinde ölçülebilir düzeyde değişime neden olurken, akrilamid oluşumunun
sınırlandırılması noktasında başarılı bulunmamıştır. Hedefe yönelik olarak MÖP süresi
uzatılarak ve derin yağda kızartma süresi kısaltılarak akrilamid oluşumunun tekrar
incelenmesi önerilebilir. Ancak, literatür verileri bu noktada son üründe arzu edilen renk
karakteristiğinin oluşumunda sorun yaşanabileceğini ve son üründe yüksek oranda nem
kaybının gözlenebileceğini işaret etmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada tavuk butlar için
en uygun sürenin tespit edilmesi önem taşımaktadır. Kaplamalı tavuk kanatlar için ise
tez kapsamında akrilamid miktarını azaltmak amacıyla kullanılan MÖP ve kızartma
süresi son ürünün renk özelliklerini değiştirmeden hedefe başarıyla ulaştığını
göstermektedir.

4.2.1.7 Tekstür profil analizi

Et ve et ürünlerinde tekstür ölçümü, sertlik, esneklik, çiğnenebilirlik, bağlayıcılık,
sululuk gibi duyusal karakteristiklerin enstrümental olarak ölçülmesine dayanan
mekaniksel bir yöntemdir. Tekstür ölçümünde kullanılan cihazların çalışma prensibi
genellikle kesme, sıkıştırma ve penetrasyon işlemlerine karşı et ve et ürünlerinin
direncinin ölçümüne dayanır. Çalışmamızda kullanılan tekstür profil analizinin çalışma
prensibi ise, et örneğinin kontrollü bir güç altında sıkıştırma ve penetrasyon işlemlerine
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karşı deformasyon düzeyinin ölçülmesi ve deformasyonun grafiğe aktarılmasıdır. Bu
grafik üzerinden primer (sertlik, esneklik, yapışkanlık ve bağlayıcılık) ve sekonder
(sakızımsılık ve çiğnenebilirlik) karakteristikler hesaplanır. Bu parametreler üzerine etin
protein ile konnektif doku yapısı, lipit ve karbonhidrat içeriği gibi iç faktörler ile
pişirme yöntemi ve süresi, numune alma şekli gibi dış faktörler etki etmektedir
(Solomon vd. 2009). Bu bilgilerden hareketle, bu çalışma kapsamında kaplamalı tavuk
but ve kanatlarda kızartma süresini kısaltmak amacıyla MÖP uygulamasının ürün
tekstürü üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Kaplamalı tavuk but ve kanatların tekstür profil analizine ilişkin sonuçlar da çizelge
4.17’de verilmiştir. Sertlik, bağlayıcılık, esneklik, sakızımsılık, çiğnenebilirlik ve
yapışkanlık parametreleri açısından hem but hem de kanat grupları arasında istatistik
olarak bir fark belirlenmemiştir (p>0.05). Bilindiği gibi tekstür, tüm gıdalarda yeme
kalitesi üzerine etkili en önemli faktörlerden biridir. Buna ek olarak, derin yağda
kızartma işlemi bu tip ürünlerde arzu edilen dış yüzey tekstürünün ve pişmiş ürün
tekstürünün oluşumu için tek ısıl işlem basamağıdır. Bu nedenle, MÖP işlemine bağlı
olarak daha kısa sürede derin yağda kızartılan gruplarda tekstürel farklılıkların oluşma
ihtimali düşünülse de, elde edilen sonuçlar MÖP işlemi uygulanan grupların
uygulanmayan gruplarla benzer tekstürel özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Tuta
vd. (2010) çalışmalarında, mikrodalgayı donmuş patateslerde buz çözme amacıyla
kullanarak derin yağda kızartma süresini kısaltmışlardır. Araştırıcılar benzer şekilde
patateslerin tekstürel özelliklerinde önemli düzeyde bir farklılığın oluşmadığını
bildirmişlerdir. Askorbik asit, yeşil çay, kekik, oregano, tarçın ve begonvil içeren
çözeltilere daldırıldıktan sonra kızartılan patateslerin tekstürel özelliklerindeki
değişimin incelendiği bir diğer çalışmada da, Morales vd. (2014) en yüksek sertlik
değerinin begonvil, en düşük sertlik değerinin de askorbik asit ile muamele edilen
patateslerde ölçüldüğünü rapor etmişlerdir. Özetle, literatür verilerine dayanarak
gıdalarda akrilamid oluşumunu minimize etmek amacıyla kullanılan yöntemlerin
gıdaların tekstürel özellikleri üzerine farklı şekilde etkili olduğu söylenebilir. Bu tez
kapsamında ise, MÖP işleminin kaplamalı but ve kanatlarda tekstürel özellikleri
değiştirmeden akrilamid miktarını azaltmaya yönelik olarak uygulanabilecek başarılı bir
yöntem olduğunu kanısına varılmıştır.
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Çizelge 4.17 Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk but ve kanatların tekstür profil analiz sonuçları (n=2)

0 YÇE

Sertlik 1
(N)
2.03±0.22

Sertlik 2
(N)
1.44±0.23

0.33±0.02

Esneklik
(mm)
6.15±0.43

Sakızımsılık
(N)
0.68±0.11

Çiğnenebilirlik
(Nmm)
4.15±0.43

Yapışkanlık
(Nmm)
0.03±0.02

0.5 YÇE

1.75±0.04

1.17±0.01

0.36±0.08

5.54±0.63

0.55±0.05

3.07±0.62

0.01±0.01

1.5 YÇE

1.64±0.23

1.23±0.25

0.38±0.01

5.52±0.27

0.62±0.10

3.46±0.69

0.03±0.01

3 YÇE

1.92±0.08

1.42±0.10

0.35±0.03

5.44±0.40

0.67±0.04

3.64±0.54

0.05±0.04

0 YÇE+MÖP

1.83±0.15

1.32±0.19

0.34±0.05

5.65±0.65

0.64±0.13

3.71±1.17

0.07±0.05

0.5 YÇE+MÖP

1.89±0.31

1.37±0.15

0.36±0.03

5.84±0.47

0.66±0.07

3.57±0.33

0.03±0.03

1.5 YÇE+MÖP

1.85±0.22

1.41±0.22

0.33±0.06

5.36±1.18

0.59±0.21

3.29±0.60

0.03±0.02

3 YÇE+MÖP

1.61±0.20

1.21±0.23

0.37±0.01

5.63±0.04

0.58±0.11

3.23±0.60

0.02±0.01

0 YÇE

3.06±0.73

2.20±0.41

0.35±0.02

6.16±0.09

1.05±0.20

6.49±1.34

0.09±0.06

0.5 YÇE

2.32±0.13

1.57±0.04

0.32±0.01

5.80±0.40

1.37±0.66

4.02±0.17

0.04±0.03

1.5 YÇE

3.04±0.70

2.04±0.23

0.38±0.02

6.72±0.64

1.62±0.71

6.91±1.37

0.04±0.03

3 YÇE

1.94±0.45

1.37±0.32

0.37±0.02

6.13±0.26

0.74±0.20

4.44±1.14

0.04±0.02

0 YÇE+MÖP

2.09±0.45

1.53±0.45

0.33±0.01

6.12±0.39

0.69±0.15

4.16±0.65

0.04±0.03

0.5 YÇE+MÖP

2.61±0.40

2.17±0.47

0.32±0.01

6.06±0.56

0.96±0.21

5.20±0.67

0.13±0.13

1.5 YÇE+MÖP

1.84±0.12

1.30±0.15

0.34±0.02

5.91±0.33

0.56±0.14

3.80±0.01

0.02±0.01

3 YÇE+MÖP

2.87±0.66

2.02±0.41

0.33±0.03

5.70±0.59

0.97±0.30

5.73±2.29

0.11±0.11

Ort±SH: Ortalama±Standard hata

Bağlayıcılık

4.2.1.8 Duyusal analiz sonuçları

Stone ve Sidel (1993), duyusal analizi gıdaların beş duyu organı (görme, tatma,
dokunma, koklama ve duyma) kullanılarak hissedilmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve
yorumlanması olarak tanımlamışlardır. Duyusal kalite, et ve et ürünleri için görünüş,
aroma, tat ve tekstürel özelliklerin toplamı olarak ifade edilir ve tüketicilerin ürünü
kabul edebilirliği açısından oldukça önemli bir parametredir (Deliza ve Gloria 2009).

Literatürde akrilamid oluşumunu sınırlamak amacıyla glisin kullanımının esmerleşme
reaksiyonlarını hızlandırdığı, sıcaklık-süre normlarında yapılan değişikliklerin ürünün
beklenen renk karakteristiğinin oluşumunda yetersiz kaldığı, bazı azaltma stratejilerinin
ise üründe kötü koku oluşumu ile sonuçlandığına ilişkin veriler mevcuttur (Capuano ve
Fogliano 2011). Bu nedenle, ürünlerde güvenliği ve kaliteyi sağlamak amacıyla proses
koşullarında ya da formülasyonda yapılacak olan her türlü modifikasyonun, söz konusu
ürünün tüketiciler tarafından kabul görmüş duyusal kalitesinde herhangi bir değişime
neden olması istenmemektedir. Çünkü bu değişiklik tüketiciler tarafından ürünün red
edilmesi ve yapılan modifikasyonun başarısız olduğu anlamına gelir.

Bu bilgiler doğrultusunda, bu çalışmanın diğer önemli hedeflerinden biri de, laboratuvar
ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk but ve kanatlarda gıda güvenliğini sağlamak adına
YÇE ve MÖP uygulamalarını incelerken, ürünlerin tüketici tarafından kabul gören
duyusal özelliklerinde fark edilir düzeyde bir değişimin oluşup oluşmadığının
incelenmesidir. Bu amaçla yürütülen beğeni testi sonuçları (Çizelge 4.18), kızartma
işlemini takiben duyusal olarak değerlendirmeye tabi tutulan kaplamalı tavuk but ve
kanat örneklerinde görünüş, renk, koku, lezzet, kıtırlılık, tekstür ve genel beğeni
parametreleri açısından istatistik olarak önemli bir farklılık belirlenmediğini
göstermiştir (p>0.05). Veriler, en düşük ve en yüksek puanlar açısından incelendiğinde,
kaplamalı tavuk butların ortanın üstü (6) ve çok iyiye yakın (<8), kanatların ise ortanın
üstü (6) ve çok iyi (8) aralığında değerlendirildiği görülmektedir.
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Çizelge 4.18 Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk but ve kanatların duyusal analiz sonuçları (n=2)

Görünüş

Renk

Koku

Lezzet

Kıtırlılık

Tekstür

Genel
beğeni

0 YÇE

7.34±0.53

6.66±0.66

6.66±0.47

6.59±0.91

6.44±0.56

6.44±1.19

6.56±1.06

0.5 YÇE

6.78±0.22

6.28±0.47

6.88±0.13

7.19±0.31

6.31±0.56

7.13±0.38

6.84±0.53

1.5 YÇE

6.56±0.69

6.81±0.19

7.03±0.34

7.25±0.44

6.47±0.28

6.56±0.94

6.91±0.41

3 YÇE

6.56±0.81

6.78±0.16

7.41±0.28

7.22±0.72

6.66±0.91

6.75±0.88

7.16±0.66

0 YÇE+MÖP

7.50±0.13

6.28±0.60

6.94±0.06

7.22±0.22

6.31±0.31

6.63±1.00

6.97±0.16

0.5 YÇE+MÖP

6.50±1.00

7.31±0.06

6.88±0.63

7.16±0.97

6.56±0.69

6.81±0.94

7.17±0.98

1.5 YÇE+MÖP

7.09±0.41

7.06±0.13

7.25±0.13

7.44±0.06

6.44±0.56

6.63±0.69

7.16±0.28

3 YÇE+MÖP

7.38±0.19

6.59±0.91

7.22±0.16

7.25±0.50

6.88±0.50

6.69±0.94

7.44±0.31

0 YÇE

7.69±0.06

7.81±0.19

7.66±0.09

7.69±0.19

6.75±0.38

6.75±0.75

7.75±0.13

0.5 YÇE

7.69±0.06

7.97±0.09

7.50±0.25

7.84±0.53

6.97±0.41

7.09±0.22

7.83±0.36

1.5 YÇE

7.28±0.03

7.41±0.28

7.16±0.53

7.59±0.03

6.81±0.19

6.81±0.56

7.50±0.06

3 YÇE

7.44±0.06

7.50±0.25

7.31±0.31

8.00±0.13

6.69±0.56

7.06±0.56

7.88±0.01

0 YÇE+MÖP

7.75±0.38

7.72±0.09

7.09±0.47

7.86±0.58

7.06±0.06

6.53±0.53

7.71±0.42

0.5 YÇE+MÖP

7.56±0.06

7.69±0.06

7.22±0.09

7.91±0.28

6.97±0.53

7.09±0.22

7.63±0.19

1.5 YÇE+MÖP

7.81±0.06

8.00±0.13

7.19±0.44

7.84±0.16

6.81±0.44

6.88±0.75

7.75±0.19

3 YÇE+MÖP

7.69±0.31

7.69±0.31

7.59±0.34

7.72±0.34

7.03±0.09

7.00±0.25

7.63±0.19

Ort±SH: Ortalama±Standard hata

Kaplamalı butların dış yüzey renk L* ve b* değerlerinde enstrümental ölçümlerle
belirlenen farklılıkların panelistler tarafından algılanmaması çalışmanın bir diğer pozitif
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde Tuta vd. (2010) de mikrodalgada buz
çözümü sonrası derin yağda kızarttıkları patateslerde kısa süre kızartma işleminin daha
açık bir renk oluşumuna neden olduğunu ancak bu değişimin duyusal değerlendirmede
fark edilmediğini bildirmişlerdir. Ayrıca araştırma kapsamında, MÖP uygulanan
gruplarda daha kısa süre kızartma prosesinin but ve kanatların kıtırlılığını ve tekstürünü
etkilememesi bu çalışmanın önemli bir çıktısıdır.

Salazar vd. (2012), kızartma yağında cin biberden ekstrakte edilen oleoresin
kullanımının cipslerin ve tortillaların acımsı tat dışında duyusal özelliklerinde olumsuz
bir değişime neden olmadığını, algılanan acı tadın ise biberin doğal acılığından
kaynaklandığını tespit etmişlerdir. Bu sonuca dayanarak, kaplamaya ilave edilen
YÇE’nin turuncu rengi ve acımsı tadı sebebiyle, but ve kanatların görünüşünü, rengini,
lezzetini ve kokusunu etkileyebileceği düşünülse de, tez kapsamında kullanılan %0.5,
%1.5 ve %3 oranlarının bu noktada beklenen değişime neden olmadığı söylenebilir. Bu
sonuca paralel olarak antioksidan bileşik kullanımının ekmeğin (Hedegaard vd. 2008)
ve patateslerin (Morales vd. 2014) duyusal özelliği üzerine olumsuz yönde etkili
olmadığını araştırıcılar tarafından bildirmişlerdir.

Araştırma kapsamında literatür verileri ile paralel olarak, kaplamaya %0.5, %1.5 ve %3
oranlarında YÇE ilavesinin ve MÖP uygulamasının tez kapsamında kullanılan kızartma
koşullarında tavuk butlarda ve kanatlarda son ürünün renk, tekstür ve duyusal
özelliklerini değiştirmeden akrilamid oluşumunu sınırlandırdığı ve hedefe başarıyla
ulaştığı ifade edilebilir.

4.2.2 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burger ve nuggetlara ilişkin sonuçlar

Şekil 3.3 ve 3.4 doğrultusunda, işletmede dört farklı oranda YÇE içeren sıvı ve kuru
soslar kullanılarak hazırlanan ve üretilen, laboratuvar ölçeğinde mikrodalga buz çözümü
(MBÇ) uygulamadan ya da uygulayarak tüketim öncesi derin yağda kızartılan tavuk
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burger ve nuggetlara ilişkin sonuçlar çizelge 4.19-4.28, şekil 4.5-4.6 ve fotoğraf 3 ve
4’de (EK 2) topluca verilmiştir. Akrilamid oluşumu, bu oluşuma etkili faktörler, toplam
antioksidan kapasite, oksidatif değişimler ve renk parametreleri kısa süreli derin yağda
kızartma (PB1), buharlı fırında pişirme (PB2), laboratuvarda kızartma (PB3) ve MBÇ
uygulamasını takiben laboratuvarda kızartma (PB4) olmak üzere 4 farklı ısıl işlem
basamağında incelenmiştir. Ürünlerin genel bileşimi ile tekstür ve duyusal özellikleri
sadece PB3 ve PB4 basamaklarında değerlendirilmiştir.

4.2.2.1 Kimyasal bileşim ve pH değeri

Tavuk burgerler ve tavuk nuggetlarda ölçülen %nem, %yağ, %kül ve %protein
sonuçları ile pH değerine ilişkin veriler sırasıyla çizelge 4.19 ve 4.20’de verilmiştir.
Nem, yağ ve pH değerlerindeki değişimler tüm ısıl işlem basamaklarında, kül ve protein
değerleri ise sadece PB3 ve PB4 ısıl işlem basamaklarında istatistik değerlendirmeye
alınmıştır. Çizelge 4.19’da da belirtildiği gibi tavuk burgerlerin ve nuggetların nem ve
yağ değerleri üzerine üretim boyunca uygulanan farklı ısıl işlem basamaklarının etkisi
istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). PB1 ve PB2 ısıl işlem basamaklarında
tavuk burgerler için ortalama nem miktarı sırasıyla %50.72 ve %50.24, tavuk nuggetler
için ise %51.11 ve %51.18 olarak belirlenmiştir. Bu iki ısıl işlem basamaklarındaki nem
düzeyleri her iki ürün içinde birbirine yakın sonuçlar vermiş ve aradaki fark istatistik
olarak önemsizdir (p>0.05). Ancak tüketim öncesi kızartma işlemi sonucu PB3 ve PB4
basamaklarında belirlenen nem değerleri PB2 ile kıyaslandığında, istatistik olarak
önemli düzeyde azalış tespit edilmiştir (p<0.05). PB3 ve PB4 ısıl işlem basamaklarında
burgerler için ortalama nem miktarı %44.11 ve %44.77, nuggetlar için %44.54 ve
%44.57 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak toplu tüketim yerlerinde derin yağda
kızartma prosesi sonrası burgerler için yaklaşık %11-12 düzeyinde, nuggetlar için de
yaklaşık %13 düzeyinde bir nem azalışı söz konusudur. Bununla birlikte PB3 ve PB4
ısıl işlem basamakları kıyaslandığında, bu iki ısıl işlem basamağı arasında istatistik
olarak önemli bir fark belirlenmemiş ve bu sonuç MBÇ’ye bağlı daha kısa süre derin
yağda kızartma işleminin nem kaybını etkilemediğini göstermektedir. Sonuç olarak,
tüketim öncesi kızartma işlemi burger ve nuggetlarda kızartma öncesi uygulanan ön
işleme ve kızartma süresine bağlı olmaksızın nem kaybı ile sonuçlanmıştır.
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Çizelge 4.19 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burger ve nuggetların farklı ısıl işlem
basamaklarında %nem ve %yağ miktarları ile pH değerleri (n=2)

Yağ (%)
Yağ (%)
pH

Tavuk nugget

Nem (%)

pH

Tavuk burger

Nem (%)

PB1

PB2

PB3

PB4

Ort±SH

0 YÇE

50.29±0.93

50.68±0.88

47.79±1.76

49.10±2.65

49.47±0.78

0.5 YÇE

51.07±1.70

50.54±1.09

43.35±1.86

44.83±0.55

47.44±1.39

1.5 YÇE

50.86±0.84

50.14±0.24

43.98±1.45

43.20±1.86

47.04±1.40

3 YÇE

50.66±0.57

49.59±0.44
A

50.24±0.32

41.34±2.50
A

50.72±0.43

0 YÇE

15.53±3.69

13.44±3.28

18.13±2.81

17.06±2.53

16.04±1.35

0.5 YÇE

13.61±3.18

12.16±3.05

17.89±1.89

18.55±0.76

15.55±1.38

1.5 YÇE

15.52±1.90

14.21±6.02

17.92±2.06

19.27±0.31

16.73±1.46

3 YÇE

15.11±3.07

11.35±3.26
12.79±1.60

16.99±1.23
B

19.84±1.10
A

14.94±1.18

0 YÇE

6.57±0.04

6.59±0.03

6.57±0.05

6.57±0.01

6.57±0.01

0.5 YÇE

6.55±0.04

6.59±0.03

6.59±0.04

6.57±0.01

6.57±0.01

1.5 YÇE

6.60±0.01

6.57±0.03

6.57±0.04

6.55±0.02

6.57±0.01

3 YÇE

6.57±0.03

6.57±0.03

6.54±0.05

6.55±0.03

6.55±0.01

Ort±SH

6.57±0.01

6.58±0.01

6.57±0.01

6.55±0.01

0 YÇE

52.62±0.21

52.34±1.40

46.42±0.90

46.42±1.49

49.45±1.22

0.5 YÇE

51.08±0.62

51.10±1.25

43.82±1.61

43.32±0.73

47.33±1.49

1.5 YÇE

50.60±0.74

50.84±0.97

44.77±0.29

44.61±0.95

47.70±1.18

3 YÇE

50.12±0.65

50.46±1.02
51.18±0.52

43.17±0.53
A

43.92±1.62
B

51.11±0.42

0 YÇE

11.50±3.25

12.42±2.08

18.58±3.16

15.13±1.45

14.41±1.43

0.5 YÇE

11.12±1.02

11.31±1.54

15.87±0.95

17.30±0.20

13.90±1.11

1.5 YÇE

11.26±1.83

10.79±1.48

15.81±1.24

16.49±0.31

13.59±1.10

3 YÇE

12.96±2.33

11.97±2.83
11.62±0.81

15.14±3.08
B

16.35±1.02

44.57±0.65

46.92±1.34
B

Ort±SH

B

44.54±0.59

18.68±0.67

15.82±1.47
A

Ort±SH

A

17.73±0.80

44.77±1.42

45.88±1.85
B

Ort±SH

AB

44.11±1.15

41.94±4.03
B

17.92±1.26
A

16.71±0.54

14.50±1.27
A

Ort±SH

11.71±0.90

0 YÇE

6.50±0.08

6.56±0.03

6.50±0.02

6.56±0.02

6.53±0.02

0.5 YÇE

6.51±0.03

6.55±0.03

6.52±0.01

6.55±0.04

6.53±0.01

1.5 YÇE

6.53±0.02

6.55±0.04

6.52±0.02

6.54±0.02

6.53±0.01

3 YÇE

6.53±0.01

6.53±0.02

6.51±0.01

6.54±0.04

6.53±0.01

Ort±SH

6.51±0.02

6.55±0.01

6.51±0.01

6.54±0.01

A, B

: Farklı harfleri içeren ısıl işlem basamakları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
Ort±SH: Ortalama±Standard Hata

Benzer şekilde, tavuk burger ve nuggetların yağ içeriği üzerine de üretim boyunca
uygulanan farklı ısıl işlem basamaklarının etkili olduğu görülebilir (p<0.01). PB1 ve
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PB2 ısıl işlem basamaklarında yağ değerleri burgerler için %14.94 ve %12.79,
nuggetlar için de %11.71 ve %11.62 olarak belirlenmiş olup herhangi bir istatistiki
farklılık söz konusu değildir.

Ancak buharlı fırında pişirme sonrası tavuk burgerlerde %12.79 olarak belirlenen
ortalama yağ miktarı PB3’de %17.73 ve PB4’de %18.68, tavuk nuggetlar da ise PB2
ısıl işlem basamağında %11.62 olan yağ miktarı PB3’de %16.35 ve PB4’de %16.71
olarak belirlenmiştir. Yağ miktarındaki bu artış istatistik olarak önemli düzeyde olup
(p<0.05), PB3 ve PB4 ısıl işlem basamakları arasında istatistik olarak bir fark yoktur
(p>0.05). Özetle, toplu tüketim yerlerinde derin yağda kızartma sonrası burgerlerin
ortalama %39-46, nuggetlarında %40-44 düzeyinde yağ absorbladığı gözlenmiştir.
MBÇ uygulamasını takiben daha kısa süre kızartma prosesine rağmen absorblanan yağ
miktarının burger ve nuggetlar için aynı oranlarda oluşu, bu artışın kızartma süresiyle ve
ürün boyutu ile ilişkili olmadığını göstermiştir. Tavuk burger ve nuggetların pH değeri
kaplamaya YÇE ilavesinden ve prosesteki ısıl işlem basamaklarından etkilenmemiş
olup (p>0.05), burger ve nuggetlarda üretim boyunca benzer pH değerleri ölçülmüştür
(Çizelge 4.19). PB1, PB2, PB3 ve PB4 ısıl işlem basamakları için tavuk burgerlerin pH
değerleri sırasıyla 6.55-6.60, 6.57-6.59, 6.54-6.59 ve 6.55-6.57 aralığında, tavuk
nuggetların pH değerleri de aynı sıra ile 6.50-6.53, 6.53-6.56, 6.50-6.52 ve 6.54-6.56
aralığında değişim göstermiştir.

Çizelge 4.20’de ise tavuk burger ve nuggetların %kül ve %protein içeriklerine ilişkin
sonuçlar verilmiştir. Tavuk burgerlerin kül ve protein içeriğinde proses boyunca farklı
ısıl işlem basamaklarından ve YÇE kullanımından kaynaklanan herhangi bir değişim
belirlenmemiştir (p>0.05). Tüm gruplarda kül içeriği %2.43-3.89, protein içeriği de
%11.61-13.14 aralığında değişim göstermiştir. Benzer şekilde tavuk nuggetların protein
içeriğinde de bir değişim söz konusu değildir ve protein değerleri %13.92-15.28
aralığındadır (p>0.05). Ancak kaplamaya YÇE ilavesi tavuk nuggetlarda kül içeriğinde
istatistik olarak önemli düzeyde bir artış sağlamıştır (p<0.01). %0 YÇE içeren grupta
ortalama kül içeriği %2.63 iken, bu değer %0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren gruplarda
sırasıyla %3.10, %3.23 ve %3.73’e yükselmiştir (p<0.05).
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Çizelge 4.20 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burger ve nuggetların farklı ısıl işlem
basamaklarında %kül ve %protein değerleri (n=2)
Tavuk burger

Protein (%)

Kül (%)

MBÇ’siz

Tavuk nugget

MBÇ

Ort±SH

MBÇ’siz

MBÇ

Ort±SH

0 YÇE

2.66±0.07

2.43±0.25

2.54±0.13

2.58±0.25

2.68±0.12

2.63±0.12C

0.5 YÇE

3.31±0.28

3.19±0.30

3.25±0.17

3.12±0.37

3.08±0.29

3.10±0.19B

1.5 YÇE

3.54±0.21

3.89±0.17

3.72±0.15

3.20±0.41

3.26±0.21

3.23±0.19B

3 YÇE

3.42±1.09

3.82±0.51

3.62±0.50

3.49±0.50

3.97±0.54

3.73±0.33A

Ort±SH

3.23±0.25

3.33±0.26

3.09±0.19

3.25±0.22

0 YÇE

13.14±0.47 13.04±0.26 13.09±0.22

15.28±0.76 14.68±1.10 14.98±0.57

0.5 YÇE

11.88±0.19 12.17±0.10 12.02±0.12

13.92±0.96 14.45±0.73 14.18±0.52

1.5 YÇE

12.81±0.05 12.63±0.42 12.72±0.18

14.03±0.13 14.14±0.75 14.08±0.31

3 YÇE

11.61±1.12 12.48±0.13 12.04±0.52

14.02±0.22 14.20±0.72 14.11±0.31

Ort±SH

12.36±0.33 12.58±0.15

14.31±0.32 14.37±0.33

A, B, C

: Farklı harfleri içeren YÇE seviyeleri arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
Ort±SH: Ortalama±Standard Hata

4.2.2.2 Toplam antioksidan kapasite değeri

Tavuk burger ve tavuk nugget için toplam antioksidan kapasite değerleri incelendiğinde
“ısıl işlem basamakları x YÇE” interaksiyonu istatistik olarak önemli bulunmuştur
(p<0.01). Her bir ısıl işlem basamağında ve her bir YÇE seviyesinde, tavuk burger ve
nuggetların TAK değerlerine ilişkin veriler çizelge 4.21’de verilmiştir. Genel olarak her
bir ısıl işlem basamağında ortalama değerler kıyaslandığında, beklenildiği üzere
kaplamaya ilave edilen YÇE miktarı arttıkça burgerlerde TAK değerinin de istatistik
olarak önemli düzeyde arttığı belirlenmiştir (p<0.05).

4.2.2.3 TBARM değeri

4.1.1.3 alt başlığında da vurgulandığı gibi TBARM değeri tavuk burger ve nuggetlarda
ısıl işlem boyunca meydana gelen lipid oksidasyon düzeyi ile son ürünün besinsel ve
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toksikolojik kalitesi hakkında fikir edinmek amacıyla yapılmıştır. Tavuk burgerlerin
TBARM sonuçlarına ilişkin veriler çizelge 4.22’de görülmektedir.

Çizelge 4.21 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burger ve nuggetların kaplama
kısmının toplam antioksidan kapasite değerleri (n=2)

Tavuk burger
Tavuk nugget

TAK (mmol Trolox Eq./100 g kaplama)

PB1
0 YÇE

PB2

2.00±0.01Cx

PB3

4.08±0.01Cx

3.11±2.50Bx

3.32±1.30Cx

3.72±1.19

1.5 YÇE

8.67±0.20

Byz

3 YÇE

18.29±0.3Ay

52.21±1.63Ax

18.17±1.37Ay

17.21±0.27Ay

Ort±SH

9.05±2.59

25.44±7.92

10.34±2.30

9.21±2.10

7.10±1.71

27.68±4.97

Bx

3.32±0.30

Cxy

10.88±1.33
5.46±2.01

Bz

2.37±0.14
5.14±0.50

Cx

1.5 YÇE

8.88±0.50

By

3 YÇE

24.54±1.27Ax

25.01±0.20Ax

21.15±1.55Ay

15.86±0.54Az

Ort±SH

10.23±3.25

10.08±3.62

10.97±3.01

7.62±2.36

0.5 YÇE

0.30±0.26

13.41±1.87

Ay

Bx

Dx

0 YÇE

Dx

6.66±0.63

Bxy

Ort±SH

BCy

0.5 YÇE

Cxy

PB4

11.71±0.37

Bx

3.16±0.78
7.09±1.08
13.80±3.39
26.47±5.63

2.47±0.01

Cx

2.47±0.01Cx

1.71±0.45

4.20±0.35

Cx

1.74±0.06

Cy

3.60±0.49

7.85±0.75

By

10.06±0.73

11.80±1.32

Bx

21.64±1.44

A, B, C, D

: Her bir ısıl işlem basamağında farklı harfleri taşıyan YÇE seviyeleri arasındaki fark istatistik
olarak önemlidir (p<0.05).
x, y, z
: Her bir YÇE seviyesinde ısıl işlem basamakları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
Ort±SH: Ortalama±Standard Hata

Burgerlere ait ortalama değerler incelendiğinde, YÇE kullanımının ve MBÇ
uygulamasının TBARM değeri üzerine istatistik olarak önemli düzeyde bir etkisi yoktur
(p>0.05). PB1, PB3 ve PB4 ısıl işlem basamaklarında YÇE kullanımıyla ilişkili olarak
üretim prosesi boyunca burgerlerde lipid oksidasyon reaksiyonlarının sınırlandırıldığı
gözlenmiştir. Bunun bir sonucu olarak YÇE içeren burgerlerin TBARM değeri kontrol
grubuna kıyasla daha düşük ölçülmüş, ancak gruplar arasındaki farkın istatistik olarak
önemsiz olduğu belirlenmiştir (p>0.05). PB2 ısıl işlem basamağıdan ise %0.5 YÇE
içeren burgerlerin TBARM değeri kontrol grubuna eşit, %1.5 YÇE içeren burgerlerin
TBARM değeri kontrol grubundan düşüktür ancak %3 YÇE içeren burgerde TBARM
sayısında artış belirlenmiştir. Yanı sıra, PB2 ısıl işlem basamağından sonra 3 dk. 30 sn.
tüketim öncesi derin yağda kızartma (PB3) %0, %1.5 ve %3 YÇE içeren gruplarda
TBARM değerini artırırken, MBÇ’yi takiben kızartma süresinin 1 dk. 45 sn’ye
düşürülmesi (PB4) PB2’ye kıyasla %0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren gruplarda benzer
TBARM değeri ile sonuçlanmıştır. Elde edilen bu verilere göre, tüketim öncesi derin
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yağda kızartma ısıl işlem basamağında MBÇ kullanımına bağlı olarak kızartma
süresinin yarı yarıya düşürülmesi TBARM oluşumunu engellemiş ancak istatistik olarak
önemsizdir. PB3 ısıl işlem basamağında 3 dk. 30 sn. kızartma oksidasyon
reaksiyonlarının tetiklenmesine neden olmuştur (%0.5 YÇE içeren grup hariç). Ancak
tüm bu ön plana çıkan değişimler istatistik olarak önemsizdir.

Tavuk burger

PB1

PB2

PB3

PB4

Ort±SH

0 YÇE

2.28±0.66

1.42±0.03

1.99±0.20

1.60±0.09

1.82±0.18

0.5 YÇE

1.70±0.13

1.42±0.03

1.40±0.01

1.40±0.01

1.48±0.06

1.5 YÇE

1.40±0.05

1.30±0.25

1.70±0.32

1.28±0.08

1.42±0.10

3 YÇE

1.44±0.02

1.54±0.01

1.68±0.24

1.47±0.26

1.53±0.09

Ort±SH

1.71±0.18

1.40±0.06

1.69±0.12

2.50±0.34

0.5 YÇE

1.30±0.12

Bx

1.5 YÇE

1.06±0.02By

1.06±0.18Ay

1.77±0.24Ax

Bx

Ax

Ax

3 YÇE

0.96±0.01

Ort±SH

1.46±0.24

1.38±0.10

Ay

1.10±0.18

Ax

1.44±0.07

Ax

0 YÇE
Tavuk nugget

TBARM (mg MA/kg)

Çizelge 4.22 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burger ve nuggetların TBARM
değerleri (n=2)

1.04±0.29
1.14±0.09

1.63±0.03

Ay

1.60±0.09Ay

1.78±0.18

1.51±0.22

Ax

Ax

1.37±0.09

1.39±0.07
1.57±0.08

1.56±0.09

1.70±0.47Axy
1.58±0.22

Ax

1.40±0.17
1.24±0.12

1.61±0.10

A, B

: Her bir ısıl işlem basamağında farklı harfleri taşıyan YÇE seviyeleri arasındaki fark istatistik olarak
önemlidir (p<0.05).
x, y
: Her bir YÇE seviyesinde ısıl işlem basamakları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
Ort±SH: Ortalama±Standard Hata

Tavuk nuggetlara ilişkin sonuçlar incelendiğinde ise “ısıl işlem basamakları x YÇE”
interaksiyonunun önemli olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Çizelge 4.22’de de belirtildiği
gibi, derin yağda kızartma aşamasında kontrol grubu 2.50 mg MA/kg ile %0.5, %1.5 ve
%3 YÇE içeren gruplara kıyasla daha yüksek TBARM değerine sahiptir (p<0.05). Bu
sonuç kısa süreli derin yağda kızartma aşamasında kaplamaya YÇE ilavesinin
oksidasyon

oluşumunu

engellediğini

göstermiştir.

Ancak

diğer

ısıl

işlem

basamaklarında benzer etki söz konusu değildir. PB2, PB3 ve PB4 ısıl işlem
basamaklarında YÇE içeren grupların TBARM değeri ile kontrol grubunun TBARM
değeri arasında fark yoktur (p>0.05).
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Isıl işlem basamakları arasında TBARM değerindeki değişim incelendiğinde ise,
özellikle %0 ve %0.5 YÇE içeren nuggetların PB2 basamağında PB1’e kıyasla azalış,
PB3 ve PB4 ısıl işlem basamaklarında ise %0, %0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren
nuggetlarda PB2 ile kıyaslandığında artış belirlenmiştir (p<0.05). Bu sonuç, tüketim
öncesi derin yağda kızartma prosesinin tavuk nuggetlarda oksidasyon reaksiyonlarını
tetiklediğini ve MBÇ’ye bağlı olarak kızartma süresinin yarı yarıya düşürülmesinin bu
noktada etkili olmadığını göstermiştir.

Tavuk burger ve nuggetların TBARM değerleri son üründe tüketim limiti (3 mg
MA/kg) açısından incelendiğinde ise tüm sonuçların güvenlik sınırının altında kaldığı
söylenebilir.

4.2.2.4 Akrilamid oluşumuna etkili öncü bileşenler

Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burgerlerin kaplanmasında kullanılan sıvı sosun
glukoz, fruktoz ve asparajin içeriği sırasıyla 121.67 mg/kg KM, 130.00 mg/kg KM ve
113.73 mg/kg KM olarak belirlenmiştir. Kuru sos ise 124.00 mg/kg KM glukoz, 157.49
mg/kg KM fruktoz ve 166.86 mg/kg KM asparajin içeriğine sahiptir. Her bir ısıl işlem
basamağında farklı oranda YÇE içeren tavuk burgerlerin glukoz, fruktoz, asparajin ve
akrilamid içerikleri de çizelge 4.23’de verilmiştir.
İstatistiki değerlendirmeler sonucu, burgerlerin glukoz, fruktoz ve asparajin içeriği
üzerine farklı ısıl işlem basamaklarının önemli düzeyde etkili olduğu (p<0.01), YÇE
kullanımının ise önemsiz olduğu belirlenmiştir (p>0.05). PB4 ısıl işlem basamağında
burgerlerin kaplamasında ölçülen glukoz, fruktoz ve asparajin miktarı PB1, PB2 ve PB3
ısıl işlem basamaklarına kıyasla yüksek bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca, sonuçlar genel
olarak incelendiğinde, PB1 basamağında ısının etkisi ile kaplama materyalinde bulunan
glukoz ve fruktozun büyük oranda azaldığı da gözlenmiştir.
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PB2

PB3

PB4

Ort±SH

Glukoz
(mg/kg kaplama-KM)

0 YÇE

32.40±0.69

34.30±1.61

33.29±0.89

35.02±2.42

33.75±0.70

0.5 YÇE

34.05±1.76

33.38±1.78

34.27±2.53

38.89±0.10

35.15±1.06

1.5 YÇE

33.67±0.56

30.83±1.42

33.05±2.83

35.43±3.29

33.24±1.07

3 YÇE

34.12±2.35

33.22±2.86

33.16±1.00

36.02±5.02

34.13±1.27

Ort±SH

33.56±0.64B

32.93±0.90B

33.44±0.78B

36.34±1.35A

Fruktoz
(mg/kg kaplama-KM)

0 YÇE

31.81±1.30

35.33±1.59

34.37±0.92

36.51±2.04

34.51±0.87

0.5 YÇE

32.65±2.87

34.38±1.81

35.13±2.78

40.06±0.25

35.56±1.33

1.5 YÇE

32.51±1.87

31.83±1.51

33.90±3.00

36.55±3.17

33.70±1.16

3 YÇE

33.04±3.45

34.11±2.78

34.02±1.24

37.00±5.04

34.54±1.40

Ort±SH

32.50±0.67B

33.92±0.90B

34.35±0.85B

37.53±1.31A

0 YÇE

157.63±1.35

179.80±10.30

180.16±5.16 205.70±17.00

180.81±7.52

0.5 YÇE 161.30±11.70

169.05±1.37

173.57±0.86

205.44±0.45

177.33±6.74

1.5 YÇE

167.96±2.61

153.66±0.68

173.30±13.80 188.60±10.50

170.90±5.78

3 YÇE

167.20±20.30

164.10±10.10

169.48±2.20 189.60±23.80

172.60±7.28

Ort±SH

163.52±4.75B

166.64±4.49B 174.13±3.18B 197.35±6.64A

0 YÇE

136.90±55.00

144.60±63.70

58.86±6.98

35.28±1.35

93.90±22.50

0.5 YÇE 212.50±82.00

177.40±71.80

45.31±2.89

41.33±0.68

119.10±31.40

1.5 YÇE 113.40±51.70

128.10±57.00

37.39±1.88

44.59±5.17

80.90±20.20

3 YÇE

123.40±52.90

34.46±4.64

25.46±2.51

79.80±22.20

Ort±SH 149.70±30.00A 143.40±28.20A 44.00±3.17B

36.66±2.30B

Akrilamid
(ng/g kaplama-KM)

PB1

Asparajin
(mg/kg kaplama-KM)

Çizelge 4.23 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burgerlerin farklı ısıl işlem
basamaklarında glukoz, fruktoz, asparajin ve akrilamid içerikleri (n=2)

135.80±61.00

A, B

: Farklı harfleri içeren ısıl işlem basamakları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
Ort±SH: Ortalama±Standard Hata

Başlangıçta sıvı sosta 113.73 mg/kg KM ve kuru sosta 116.86 mg/kg KM düzeylerinde
olan asparajin miktarı da tavuk burgerlerde üretim boyunca 153.66-205.70 mg/kg KM
aralığında değişmiştir.
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Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk nuggetların kaplanmasında kullanılan sıvı sosun
glukoz, fruktoz ve asparajin içeriği sırasıyla 121.67 mg/kg KM, 130.00 mg/kg KM ve
113.73 mg/kg KM olarak belirlenmiştir. Kuru sosun bileşimi ise 126.12 mg/kg KM
glukoz, 242.84 mg/kg KM fruktoz ve 201.91 mg/kg KM asparajin olarak tespit
edilmiştir. Proses basamakları boyunca tavuk nuggetların glukoz, fruktoz, asparajin ve
akrilamid içerikleri de çizelge 4.24’de verilmiştir.

İstatistiki değerlendirmeler, tavuk nuggetların glukoz, fruktoz ve asparajin içeriği
üzerine farklı ısıl işlem basamaklarının ve YÇE kullanımının etkili olmadığını
göstermiştir (p>0.05). Ancak kaplama maddelerinin başlangıç glukoz ve fruktoz
konsantrasyonu ile nuggetların kaplanmasında belirlenen glukoz ve fruktoz düzeyleri
kıyaslandığında kısa süreli derin yağda kızartma aşamasında uygulanan ilk ısıl işlem
sonucu bu bileşenlerin miktarının büyük oranda azaldığı söylenebilir. Üretim prosesi
boyunca, tavuk nuggetların kaplamasında tespit edilen asparajin içeriği de 195.20229.00 mg/kg KM aralığındadır.

4.2.2.5 Akrilamid analiz sonuçları

Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burgerlerin akrilamid içeriğine ilişkin sonuçlar
çizelge 4.23’de verilmiştir. Tüketim aşamasında tavuk burgerlerin kaplamasında ölçülen
akrilamid miktarı 25.46-58.86 ng/g KM aralığında değişim göstermiştir. Çizelge
4.25’de ise laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burgerlerin et-kaplama oranları dikkate
alınarak bir adet burgerin içerdiği akrilamid miktarı hesaplanmıştır. Bu hesaplamaya
göre, 1 adet burger tüketildiğinde maruz kalınan akrilamid miktarının uygulama
gruplarına göre 11.87-20.54 ng/g KM aralığında değiştiği belirlenmiştir.

Farklı ısıl işlem basamaklarının burgerlerin akrilamid miktarı üzerine etkisi çizelge
4.23’de görülmektedir (p<0.01). PB1, PB2, PB3 ve PB4 ısıl işlem basamaklarında
ortalama akrilamid içerikleri sırasıyla 149.70, 143.40, 44.00 ve 36.66 ng/g KM olarak
tespit edilmiştir. PB1 ve PB2 ısıl işlem basamaklarında PB3 ve PB4’e kıyasla daha
yüksek oranda akrilamid belirlenmiştir ve bu fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
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PB2

PB3

PB4

Ort±SH

Glukoz
(mg/kg kaplama-KM)

0 YÇE

38.77±2.76

37.77±4.11

34.62±2.80

36.35±2.11

36.88±1.29

0.5 YÇE

39.21±5.84

36.22±4.27

35.52±1.53

37.66±2.72

37.15±1.58

1.5 YÇE

39.25±5.97

38.15±3.76

36.66±3.10

35.56±1.84

37.41±1.59

3 YÇE

38.36±4.63

36.37±4.45

37.52±3.43

35.96±0.46

37.05±1.42

Ort±SH

38.90±1.88

37.13±1.60

36.08±1.14

36.38±0.80

Fruktoz
(mg/kg kaplama-KM)

0 YÇE

38.01±2.81

39.39±4.31

35.84±3.10

37.79±2.28

37.76±1.31

0.5 YÇE

39.04±5.08

37.98±4.53

37.11±1.71

39.42±3.02

38.39±1.48

1.5 YÇE

38.92±5.93

39.82±3.98

38.46±3.45

37.08±2.16

38.57±1.60

3 YÇE

38.29±5.05

38.00±4.64

39.16±3.69

37.60±0.61

38.26±1.49

Ort±SH

38.56±1.84

38.80±1.68

37.64±1.26

37.97±0.89

0 YÇE

Akrilamid
(ng/g kaplama-KM)

PB1

Asparajin
(mg/kg kaplama-KM)

Çizelge 4.24 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk nuggetların farklı ısıl işlem
basamaklarında glukoz, fruktoz, asparajin ve akrilamid içerikleri (n=2)

224.00±23.30 208.10±18.70 215.40±20.30 224.10±20.00

217.88±8.20

0.5 YÇE 218.70±42.10 196.80±17.00 217.53±6.10 223.10±20.40

214.00±10.20

1.5 YÇE 221.00±42.10 205.30±17.40 221.00±18.00 209.90±22.40

214.30±10.50

222.90±39.10 195.20±20.00 229.00±24.10 226.90±5.28

218.50±10.80

3 YÇE

Ort±SH 221.60±14.20 201.35±7.23

220.74±7.22

221.00±7.36

0 YÇE

40.34±2.75

56.20±24.00

72.70±22.30

30.43±9.65

49.93±8.70C

0.5 YÇE

39.90±11.80

39.90±15.00

21.70±3.04

17.10±4.62

30.51±5.42D

1.5 YÇE

40.30±13.30

31.36±5.49

13.98±4.20

13.63±4.52

25.57±4.78D

3 YÇE

35.31±9.65

40.30±11.00

17.97±3.48

12.38±3.41

27.42±4.74D

Ort±SH

38.97±4.60A

41.95±7.27A

31.59±8.05AB

19.31±3.75B

A, B

: Farklı harfleri içeren ısıl işlem basamakları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
: Farklı harfleri içeren YÇE seviyeleri arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
Ort±SH: Ortalama±Standard Hata
C, D

Friedman (2003) akrilamidin amid grubu ve vinilik çift bağlar olmak üzere iki
fonksiyonel grubu olduğunu ve bu fonksiyonel grupların akrilamidi çeşitli reaksiyonlara
karşı duyarlı kıldığını bildirmiştir. Ayrıca araştırıcı, amid grubunun hidroliz,
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dehidrasyon, alkolizis ve oksidasyon sonucu oluşan aldehitler ile kondensasyon
reaksiyonlarına girdiğini de ifade etmektedir. Benzer şekilde, Hedegaard vd. (2008) de
gıda sistemlerinde sıcaklık ya da ortamda oksidasyon sonucu oluşan peroksitler gibi
prooksidanların varlığında akrilamidin polimerize olduğunu rapor etmiştir.

Çizelge 4.25 Laboratuvar ölçeğinde üretilen 1 adet tavuk burger ya da nuggetın içerdiği
hesaplanan akrilamid miktarı (n=2)
1 adet ürünün
ortalama
içerdiği
ng AA/g
ortalama
kaplama
kaplama
miktarı (g)

1 adet ürünün
içerdiği
ortalama
ortalama
ng AA/g KM ng AA/g KM
ortalama
kaplama+et (et+kaplama) (et+kaplama)
miktarı (g)

Tavuk burger
% YÇE

40.08

17.54

65.55

10.73

20.54

%0.5 YÇE

30.25

27.24

76.36

10.79

19.05

%1.5 YÇE

24.26

27.15

74.53

8.84

15.78

%3 YÇE

28.39

28.39

73.25

8.83

15.04

%0 YÇE+MBÇ

19.61

19.61

66.64

6.55

12.86

%0.5 YÇE+MBÇ

28.75

28.75

76.22

9.23

16.81

%1.5 YÇE+MBÇ

23.56

23.56

75.30

9.00

15.85

%3 YÇE+MBÇ

31.45

31.45

76.75

6.89

11.87

% YÇE

49.60

6.97

19.21

18.00

33.59

%0.5 YÇE

14.20

8.78

21.17

5.89

10.48

%1.5 YÇE

9.18

9.06

20.20

4.12

7.46

%3 YÇE

11.64

8.83

21.17

4.86

8.54

%0 YÇE+MBÇ

20.29

7.04

19.75

7.23

13.50

%0.5 YÇE+MBÇ

10.94

9.43

21.73

4.75

8.38

%1.5 YÇE+MBÇ

8.84

9.76

22.67

3.81

6.87

%3 YÇE+MBÇ

7.92

8.84

21.25

3.29

5.88

Tavuk nugget

*AA: Akrilamid

Bu noktadan hareketle, tüketim öncesi derin yağda kızartma işlemi ile birlikte akrilamid
miktarındaki bu düşüşün PB3 ısıl işlem basamağında devam eden oksidasyon ile ilişkili
olduğu düşünülmektedir. Çizelge 4.22’de de ifade edildiği gibi PB3 ısıl işlem
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basamağında %0, %1.5 ve %3 YÇE içeren gruplarda lipid oksidasyonu hız kazanmış ve
TBARM değeri yükselmiştir. PB4 ısıl işlem basamağında ise 4.2.2.3 alt başlığına
açıklandığı gibi MBÇ’ye bağlı kızartma süresinin yarı yarıya düşürülmesi YÇE
varlığında oksidasyon reaksiyonlarını durdurmuştur. Ancak PB4 ısıl işlem basamağında
da benzer şekilde akrilamid miktarında bir düşüş gözlenmiştir. Bu düşüşün ortamda
halen var olan prooksidanların akrilamidi polimerize etmesi ya da Claus vd. (2008)
tarafından da ifade edildiği gibi akrilamidin etin yapısında bulunan proteinlerin SH veya
amino gruplarına bağlanması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Akrilamidin
fonksiyonel gruplarından biri olan vinilik çift bağların, nükleofiller, amino asit ve
proteinlerin amino ve tiyol grupları ile Michael addition tipi reaksiyonlara girdiği
Friedman (2003) tarafından da bildirilmiştir. PB3 ve PB4 ısıl işlem basamaklarında
burgerlerin akrilamid içeriğindeki bu düşüşün ayrıca akrilamidin degredasyonuyla da
ilişkili olduğu düşünülmektedir. Gökmen ve Şenyuva (2006) çalışmalarında, ısıl işlemin
ilk dakikalarında akrilamid sentezinin yanı sıra düşük düzeyde de olsa akrilamidin
degrade olduğunu ancak uzun süreli ısıl işlem uygulamalarında akrilamid sentezi belirli
bir pik noktasına ulaştıktan sonra akrilamidin degredasyonunun hız kazandığını
bildirmiştir (Gökmen ve Şenyuva 2006). Yapılan diğer araştırmalarda benzer sonuçlar
gözlemleyen Mottram vd. (2002) akrilamid degredasyonunun 170°C’ta, Hedegaard vd.
(2008) 180°C’ta başladığını bildirmişlerdir. Bu bilgiler doğrultusunda PB3 ve PB4 ısıl
işlem basamaklarında 180°C’ta uygulanan derin yağda kızartma prosesinin akrilamid
degredasyonuna neden olduğu düşünülmektedir.

Üretim prosesi boyunca tavuk burgerlerin akrilamid sonuçları ayrıca şekil 4.5’de
gösterilmiştir. PB1 ve PB2 ısıl işlem basamaklarında %1,5 ve %3 YÇE içeren burgerler
daha düşük akrilamid içeriğine sahip iken %0,5 YÇE içeren burgerin akrilamid
miktarında bir sıçrama gözlenmiştir (p<0,05). Bu sıçrama, YÇE bileşiminde bulunan
kateşinlerin düşük konsantrasyonlarda (%0,5 gibi düzeylerde) oksidasyon sonucu
karbonil bileşiklerine dönüşmesi ve oluşan karbonillerin asparajin ile muhtemel
reaksiyonuna

bağlı

akrilamid

oluşumu

olarak

yorumlanabilir.

Yüksek

konsantrasyonlarda (%1,5 ve %3 gibi düzeylerde) ise kateşinler antioksidatif özellik
göstererek akrilamid oluşumunu kontrol grubuna kıyasla azaltmıştır ancak bu azalış
istatistik olarak önemli değildir (p>0,05). Benzer şekilde literatürde, kateşol grubuna ait

110

fenolik bileşiklerin akrilamid oluşumunu engelleyici yönde etkilerinin olduğunu
bildiren çalışmalarda mevcuttur (Totlani ve Peterson 2005, 2006, 2007, Schamberger ve
Labuza 2007, Capuano vd. 2009, Morales vd. 2014).

PB3 ve PB4 ısıl işlem basamaklarında elde edilen sonuçlar, PB2 ile kıyaslanarak
incelenmiş ve akrilamid miktarındaki bazı azalış yüzdeleri şekil 4.5’de verilmiştir. %0,
%0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren burgerlerin akrilamid içerikleri PB2’de 144.60, 177.40,
128.10 ve 123.40 ng/g KM ve PB3’de 58.86, 45.31, 37.39 ve 34.46 ng/g KM
ölçülmüştür. Her bir YÇE seviyesinde hesaplanan azalış yüzdeleri sırasıyla %59, %75,
%71, %72’dir. Burgerlerin aynı sıra ile PB4’de ölçülen akrilamid miktarları da 35.28,
41.33, 44.59 ve 25.46 ng/g KM’dir. Bu veriler PB2 ile kıyaslandığında, azalış yüzdeleri
%0, %0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren burgerler için sırasıyla %76, %77, %65 ve %79
olarak belirlenmiştir.

%59
%40

%79
Şekil 4.5 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burgerlerin akrilamid içerikleri ve
azalış yüzdeleri
Bu sonuçlar, özellikle PB3 basamağı için YÇE varlığında akrilamid miktarındaki
azalışın hızlandığını göstermektedir. PB3 ile PB4 ısıl işlem basamaklarında hesaplanan
azalış yüzdeleri kıyaslandığında ise, MBÇ uygulamasına bağlı kızartma süresinin 3 dk.
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30 sn.’den 1dk. 45 sn.’ye düşürülmesi %0, %0.5 ve %3 YÇE içeren gruplarda akrilamid
miktarındaki azalışı artırmıştır. Özellikle YÇE içermeyen grupta MBÇ uygulamasına
bağlı kısa süre kızartmanın akrilamid miktarındaki azalış üzerine etkisi %40 olarak
hesaplanmıştır. %0.5 ve %3 YÇE seviyelerinin MBÇ ile kombinasyonu burgerlerin
akrilamid içeriğindeki azalışı hızlandırmış ve en yüksek azalış %3 YÇE+MBÇ
grubunda belirlenmiştir.

Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk nuggetların kaplamasında ölçülen akrilamid
miktarının tüketim aşamasında 12.38-72.70 ng/g KM aralığında (Çizelge 4.24), etkaplama oranları dikkate alınarak bir adet burgerin içerdiği akrilamid miktarı ise 5.8833.59 ng/g KM aralığında değiştiği belirlenmiştir.

Üretim prosesi boyunca tavuk nuggetların akrilamid içeriği üzerine çizelge 4.24’de
ifade edildiği gibi, hem YÇE kullanımının (p<0.05) hem de ısıl işlem basamaklarının
(p<0.05) tekli etkileri istatistik olarak önemli bulunmuştur. PB1, PB2 ve PB3 ısıl işlem
basamaklarının ortalama akrilamid içerikleri sırasıyla 38.97, 41.95 ve 31.59 ng/g
KM’dir. Bu üç basamak arasında istatistik olarak bir fark yoktur. Ancak PB4 ısıl işlem
basamağı 19.31 ng/g KM akrilamid içeriği ile PB1 ve PB2’den farklı bulunmuştur
(p<0.05). %0, %0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren grupların ortalama akrilamid içerikleri de
sırasıyla 49.93, 30.51, 25.57 ve 27.42 ng/g KM olarak belirlenmiştir. Bu sonuca göre,
kaplamaya YÇE ilavesinin kullanım düzeylerine bakılmaksızın kontrol grubuna kıyasla
önemli oranda akrilamid miktarında azalış sağladığı ifade edilebilir. Bu noktada,
YÇE’nin bileşiminde bulunan kateşol grubuna ait fenolik bileşiklerin akrilamid
oluşumunu azaltıcı yönde etkisi literatür verileri ile paralellik göstermiktedir (Totlani ve
Peterson 2005, 2006, 2007, Schamberger ve Labuza 2007, Capuano vd. 2009, Morales
vd. 2014).

Şekil 4.6’da ise tavuk nuggetlara ilişkin akrilamid sonuçları grafiğe aktarılmış ve
gruplar arasındaki azalış yüzdeleri gösterilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi YÇE
kullanımı PB1 ve özellikle PB2 ısıl işlem basamaklarında kontrol grubuna kıyasla (%0
YÇE) akrilamid oluşumunu sınırlamıştır ancak bu sonuç istatistik olarak önemsizdir
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(p>0.05). PB3 ile PB4 ısıl işlem basamaklarında ise tavuk burgerlerde gözlenen duruma
benzer olarak YÇE varlığında ve MBÇ kullanımına ilişkin olarak daha kısa süre
kızartma yapıldığında akrilamidin polimerizasyon, degredasyon ya da proteinler ile
birleşmesi sonucu miktarında azalma olduğu belirlenmiştir. PB3 ısıl işlem basamağında
ölçülen akrilamid sonuçları PB2 ile kıyaslandığında, %0 YÇE içeren grupta 3 dk.
kızartma prosesi sonucu akrilamid oluşumunun devam ettiği gözlenmiş ve %29
oranında artış belirlenmiştir. PB3 ısıl işlem basamağında, PB2’ye kıyasla %0.5, %1.5 ve
%3 düzeylerinde YÇE varlığında ise akrilamidin azalış yüzdesi sırasıyla %46, %55 ve
%55 olarak hesaplanmıştır.

%41

%55

%69
Şekil 4.6 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk nuggetların akrilamid içerikleri ve
azalış yüzdeleri
Kızartma süresinin yarı yarıya düşürüldüğü (1 dk. 30 sn.) PB4 ısıl işlem basamağında
PB3’ün aksine YÇE içermeyen nuggetların akrilamid içeriğinin 56.20 ng/g KM’den
30.43 ng/g KM’ye (azalış yüzdesi %46) azaldığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, MBÇ
uygulamasını takiben kızartma süresinin kısa tutulmasının akrilamid miktarındaki
azalışı artırdığını göstermektedir. PB4 ısıl işlem basamağında %0.5, %1.5 ve %3 YÇE
içeren nuggetların azalış yüzdeleri ise PB2’ye kıyasla sırasıyla %57, %57, %69’dur.
PB3 ısıl işlem basamağında hesaplanan azalış yüzdesinin maksimum %55 olduğu
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düşünüldüğünde YÇE, MBÇ uygulaması ile kombine edildiğinde sinerjistik etki sonucu
azalış yüzdesinin %69’a ulaştığı ifade edilebilir. Çizelge 4.22’de gösterildiği ve 4.2.2.3
alt başlığında açıklandığı gibi PB3 ve PB4 ısıl işlem basamaklarında oksidatif
reaksiyonların hız kazanması ve TBARM değerlerinin artması, Friedman (2003) ve
Hedegaard vd. (2008) tarafından yapılan açıklama doğrultusunda bu basamaklarda
polimerizasyon sonucu akrilamid içeriğindeki azalışı doğrular niteliktedir.

Laboratuvar ölçeğinde üretilen burger ve nuggetlara ilişkin elde edilen akrilamid
miktarı,

karbonhidratlarca

zengin

gıdaların

içerdiği

akrilamid

miktarı

ile

kıyaslandığında düşük düzeylerde kalsa da, akrilamidin karsinojenik ve nörotoksik
etkisi sebebiyle konu dikkat çekmektedir. Bu noktada, araştırma kapsamında akrilamid
oluşumunu azaltıcı yönde YÇE kullanımının ve MBÇ uygulamasının endüstriye
aktarılması ve gerçek koşullarda bu azaltma stratejilerinin etkilerinin incelenmesi
gerekmektedir. Ancak bu aşamada önemli bir diğer nokta ise, uygulanan bu yöntemlerin
ürünlerin renk, tekstür ve duyusal özellikleri üzerine olan etkilerinin de incelenmesidir.
Tez kapsamında bu konuda elde edilen veriler ilgili alt başlıklarda açıklanmıştır.

4.2.2.6 L*, a*, b* Renk Değerleri

Tavuk burgerlerin ve nuggetların üretim prosesi boyunca dış yüzey L*, a*, b* renk
değerlerindeki değişimler çizelge 4.26’da verilmiştir. Ayrıca uygulama gruplarının dış
yüzey rengine ilişkin kızartma prosesi sonrası çekilen fotoğraflarda burgerler için
fotoğraf 3 (EK 2), nuggetlar için de fotoğraf 4’te (EK 2) sunulmuştur.

İstatistiki değerlendirmeler, tavuk burgerlerde kaplamaya YÇE ilavesinin ve farklı ısıl
işlem basamaklarının L* değeri üzerine etkili olduğunu göstermiştir (p<0.01). %0 YÇE
içeren burgerlerin dış yüzey ortalama L* değeri 57.60 iken %0.5, %1.5 ve %3 YÇE
içeren burgerlerde bu değer 54.93, 53.88 ve 52.36 olarak ölçülmüştür (p<0.05).
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a* değeri
a* değeri
b* değeri

Tavuk nugget

L* değeri

b* değeri

Tavuk burger

L* değeri

Çizelge 4.26 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burger ve nuggetların farklı ısıl işlem
basamaklarında dış yüzey L*, a*, b* renk değerleri (n=2)
PB1

PB2

PB3

PB4

Ort±SH

0 YÇE

58.84±4.93

59.67±4.00

53.20±0.80

58.70±0.63

57.60±1.56D

0.5 YÇE

57.46±1.04

58.26±1.78

50.59±0.58

53.40±0.58

54.93±1.25E

1.5 YÇE

55.92±1.29

56.87±2.24

51.69±0.67

51.05±1.35

53.88±1.12E

3 YÇE

55.35±2.39

54.25±1.67

50.92±1.35

48.94±0.29

52.36±1.15E

Ort±SH

56.89±1.20B 57.27±1.24A 51.60±0.51C 53.02±1.41C

0 YÇE

0.40±2.90

0.71±2.54

6.33±1.38

2.65±1.21

2.52±1.20

0.5 YÇE

1.17±1.59

1.43±2.33

4.87±0.84

4.01±0.62

2.87±0.83

1.5 YÇE

2.12±1.25

1.42±0.99

4.77±0.18

6.29±1.23

3.65±0.84

3 YÇE

3.27±0.76

3.79±0.04

7.04±1.28

6.50±0.59

5.15±0.69

B

0 YÇE

40.66±3.94

40.04±2.75

43.26±0.34

43.74±1.75

41.93±1.14D

0.5 YÇE

38.78±0.76

39.20±1.10

40.97±0.68

40.95±1.64

39.98±0.56D

1.5 YÇE

36.96±1.12

35.83±0.90

38.36±1.70

38.50±1.59

37.41±0.66E

3 YÇE

35.08±0.31

35.94±1.07

38.80±0.63

38.95±0.27

37.19±0.69E

Ort±SH

37.87±1.11B 37.75±0.95B 40.35±0.83A 40.53±0.95A

0 YÇE

51.63±1.56

52.39±1.44

41.81±4.89

45.34±2.08

47.79±1.99

0.5 YÇE

47.93±1.01

49.09±1.55

43.14±0.90

42.36±1.10

45.63±1.19

1.5 YÇE

49.42±0.10

48.04±0.94

42.13±0.95

42.25±0.45

45.46±1.28

3 YÇE

48.37±1.07

49.45±1.14

42.26±0.09

43.16±0.86

45.81±1.23

B

4.86±0.71

A

1.74±0.79

A

5.75±0.54

A

Ort±SH

A

1.84±0.81

B

B

Ort±SH

49.34±0.68

0 YÇE

16.84±0.02

16.72±0.15

23.89±0.17

23.20±0.27

20.16±1.29D

0.5 YÇE

17.25±0.16

16.44±0.33

22.79±0.53

21.84±0.67

19.58±1.06DE

1.5 YÇE

16.92±0.65

16.34±0.18

21.72±0.93

22.08±0.60

19.26±1.03E

3 YÇE

16.93±0.73

16.81±0.15

21.14±0.85

21.57±0.88

19.11±0.89E

Ort±SH

16.98±0.20B 16.58±0.11B 22.38±0.48A 22.18±0.34A

0 YÇE

57.71±3.18

57.95±2.85

47.30±7.88

53.70±3.52

54.17±2.44

0.5 YÇE

54.50±1.59

54.12±0.39

51.43±1.64

48.95±1.24

52.25±0.98

1.5 YÇE

54.94±0.01

50.96±2.83

48.81±1.85

50.33±0.72

51.26±1.08

3 YÇE

52.86±0.42

52.23±1.05

48.97±0.47

51.16±1.20

51.30±0.65

Ort±SH

55.00±0.95

A

49.74±0.78

53.82±1.27

A

42.34±0.98

49.13±1.66

B

43.28±0.67

51.04±1.00

AB

A, B, C

: Farklı harfleri içeren ısıl işlem basamakları arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
D, E
: Farklı harfleri içeren YÇE seviyeleri arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
Ort±SH: Ortalama±Standard Hata

Bu sonuç, kaplamaya YÇE ilavesinin burger dış yüzeyinde daha koyu bir renk
oluşumuna neden olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde proses boyunca uygulanan
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farklı ısıl işlem basamakları sonucunda da L* değerinde değişim belirlenmiştir.
Ortalama L* değerleri PB1’de 56.89, PB2’de 57.27, PB3’de 51.60 ve PB4’de 53.02
olarak ölçülmüştür. Buharlı fırında pişirme ile artan L* değeri, tüketim öncesi kızartma
işlemi sonucu azalış göstermiş ve sonuç olarak MBÇ’yi takiben kızartma süresinin
kısaltılmasına bağlı olmaksızın ürün dış yüzey rengi koyulaşmıştır (p<0.05).

Çizelge 4.26’da verilen ortalama değerler incelendiğinde dış yüzey a* değerinin YÇE
kullanımından etkilenmediği (p>0.05) ancak ısıl işlem basamakları boyunca istatistik
olarak önemli düzeyde değişim gösterdiği görülebilir (p<0.01). PB1 ve PB2’de sırasıyla
1.74 ve 1.84 olan a* değeri PB3 ve PB4 ısıl işlem basamakları sırasıyla 5.75 ve 4.86’ya
yükselmiştir. Bu sonuç, tüketim öncesi süreye bağlı olmaksızın derin yağda kızartma
işleminin ürün renginde kırmızılık düzeyini artırdığını ifade etmektedir (p<0.05).

Tavuk burgerlerde dış yüzey b* değeri üzerine hem “ısıl işlem basamaklarının
(p<0.05)” hem de “YÇE (p<0.01)” kullanımının tekli etkileri istatistik olarak önemli
bulunmuştur (Çizelge 4.26). PB1 ve PB2’de sırasıyla 37.87 ve 37.75 olarak ölçülen b*
değeri, PB3 ve PB4’de önemli düzeyde artış göstermiş ve sırasıyla 40.35 ile 40.53
olarak ölçülmüştür (p<0.05). Bu sonuç, tüketim öncesi kızartma işleminin kaplamanın
renginde sarılık düzeyini artırması ile açıklanabilir. Farklı düzeylerde YÇE kullanımı da
b* değerinde düşüşe neden olmuştur. %0, %0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren grupların
ortalama b* değerleri sırasıyla 41.93, 39.98, 37.41 ve 37.19’dur. %0,5 YÇE kullanımı
b* değerini etkilememiştir ancak %1.5 ve %3 YÇE kullanımı kaplamalı tavuk
ürünlerinin tipik sarı kaplama renginde sarılık düzeyinde azalış olarak açıklanabilir
(p<0.05).

Tavuk nuggetların dış yüzey L*, a*, b* renk değerlerine ilişkin sonuçlar da çizelge
4.26’da verilmiştir. Burgerlerden elde edilen sonuçlara benzer şekilde, L*, a* (p<0.01)
ve b* (p<0.05) değerleri üzerine farklı ısıl işlem basamaklarının etkili olduğu
gözlenmiştir. PB1 ve PB2’de 49.34 ve 49.74 olan L* değeri PB3 ve PB4’de 42.34 ve
43.28’e düşmüştür (p<0.05). PB1 ve PB2 sonrasında 16.98 ve 16.58 olarak ölçülen a*
değeri PB3 ve PB4 ısıl işlem basamaklarında 22.38 ve 22.18 olarak belirlenmiştir
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(p<0.05). Tavuk nuggetların b* değeri ise PB1 ve PB2’de 55.00 ile 53.82 olarak
ölçülürken, PB3 ve PB4’de azalarak 49.13 ve 51.04 değerlerine ulaşmıştır (p<0.05).

Bu sonuçlar, kısa süreli derin yağda kızartma ve buharlı fırında pişirme işlemleri
arasında bir fark olmadığını ancak tüketim öncesi kızartma işleminin MBÇ’ye bağlı
olmaksızın daha koyu, daha kırmızı ve daha az sarı dış yüzey kaplama rengine neden
olduğunu göstermiştir. Buna ilaveten, YÇE kullanımı nuggetlarda sadece dış yüzey
kırmızılık parametresi üzerine etkili bulunmuştur (p<0.05). %0, %0.5, %1.5 ve %3 YÇE
içeren gruplarda ortalama a* değerleri sırasıyla 20.16, 19.58, 19.26 ve 19.11 olarak
belirlenmiş ve YÇE kullanımı nuggetlarda kırmızılık parametresinde düşüşe neden
olduğu gözlenmiştir (p<0.05).

Sonuç olarak, tüketim öncesi derin yağda kızartma prosesi burgerlerde daha koyu, daha
kırmızı ve daha sarı, nuggetlarda ise daha koyu ve daha kırmızı renk oluşumu ile
sonuçlanmıştır. Bununla birlikte, MBÇ uygulamasını takiben derin yağda kızartma
süresinin yarı yarıya düşürülmesi bu sonucu azaltma stratejilerinin uygulandığı gruplar
açısından etkilememiştir. Sadece YÇE içermeyen ancak MBÇ uygulamasına bağlı daha
kısa süre kızartılan burgerlerde Barutcu vd. (2009) tarafından elde edilen sonuçlara
paralel olarak daha açık ve daha az kırmızı renk oluşumu belirlenmiştir.

Salazar vd. (2012) kızartma yağında oleoresin kullanımının, Morales vd. (2014) de
patateslerde askorbik asit, yeşil çay, kekik, oregano ekstraktı kullanımının L*, a*, b*
renk değerlerinde herhangi bir değişime neden olmadığını tespit etmişlerdir. Bu
çalışmada ise, kaplamaya YÇE ilavesi tavuk burgerlerde L* ve b* değerinin düşmesine,
nuggetlarda da a* değerinin azalmasına neden olmuştur.

Literatürde akrilamid oluşumunu minimize etmek amacıyla kullanılan yöntemlerin
gıdaların rengi üzerine etkilerinin incelendiği farklı çalışmalarda mevcuttur. Bazı
çalışmalar, uygulanan azaltma stratejisinin ürün rengini değiştirmediği (Anese vd. 2011,
Pedreschi vd. 2011), bazı çalışmalar ise yöntemin ürün renginde tüketiciler tarafından
kabul edilemeyecek düzeyde değişime neden olduğu yönünde (Amrein vd. 2004,
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Pedreschi vd. 2004, Sahin vd. 2007, Claus vd. 2008) sonuçlar bildirmiştir. Ancak bu
noktada önemli olan Tuta vd. (2010) tarafından da vurgulandığı gibi son üründe
enstrümental olarak belirlenen renk değişikliklerinin duyusal olarak algılanmamasıdır.
Tez kapsamında elde edilen verilere bu açıdan bakıldığında ilgili alt başlıkta da
açıklanacağı gibi, tavuk burger ve nuggetlarda son ısıl işlem basamağında ölçülen bu
renk değişikliklerinin, duyusal değerlendirmede panelistler tarafından fark edildiği
ancak düşük puanlarla değerlendirilmediği belirlenmiştir. Bu sonuç, kaplamaya YÇE
ilavesinin ve MBÇ uygulamalarının burgerlerde ve nuggetlarda akrilamid oluşumunu
minimize etmek amacıyla kanatlı sektörüne aktarılabilirliğini mümkün kılmaktadır.

4.2.2.7 Tekstür profil analizi

Tekstür profil analizi, 4.2.1.7 alt başlığında vurgulandığı gibi burgerlerin ve nuggetların
yeme kalitesini enstrümental olarak ortaya koyan bir yöntemdir. Tavuk burger ve
nuggetlar tüketim öncesi derin yağda kızartma aşamasını simüle etmek amacıyla MBÇ
uygulamadan ya da uygulayarak laboratuvarda derin yağda kızartıldıktan sonra analize
alınmıştır. Tavuk burger ve nuggetların kontrollü bir güç altında sıkıştırma ve
penetrasyon işlemlerine karşı deformasyon düzeyinin ölçüldüğü tekstür profil
analizinde elde edilen sonuçlar sırasıyla çizelge 4.27’de gösterilmiştir.

Tavuk burgerlerde sertlik 1, sertlik 2, bağlayıcılık, esneklik, sakızımsılık, çiğnenebilirlik
ve yapışkanlık parametreleri sırasıyla 1.95-2.42, 1.48-2.01, 0.38-0.45, 5.10-6.47, 0.751.10, 4.10-7.03 ve 0.03-0.10 aralığında değişim göstermiştir. Tavuk nuggetlar için bu
parametreler aynı sırayla 2.25-2.87, 1.78-2.42, 0.37-0.46, 5.65-6.12, 0.88-1.21, 5.097.32 ve 0.07-0.14 aralığındadır. Sonuçlar istatistik olarak değerlendirildiğinde ise
MBÇ’ye bağlı olarak daha kısa süre derin yağda kızartma işleminin hem burgerlerin
hem de nuggetların bahsi geçen tekstürel parametreleri üzerine etkili olmadığı
belirlenmiştir (p>0.05).
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Yapışkanlık Çiğnenebilirlik Sakızımsılık

Esneklik

Bağlayıcılık

Sertlik 2

Sertlik 1

Çizelge 4.27 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burger ve tavuk nuggetlara ilişkin
tekstür profil analiz sonuçları (n=2)

0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE
0 YÇE
0.5 YÇE
1.5 YÇE
3 YÇE

Tavuk burger
MBÇ'siz
MBÇ
2.42±0.27
2.18±0.46
2.21±0.44
2.20±0.16
2.37±0.19
2.06±0.29
1.95±0.09
2.23±0.05
2.01±0.26
1.78±0.41
1.80±0.32
1.78±0.08
1.94±0.12
1.73±0.20
1.48±0.02
1.79±0.01
0.45±0.02
0.39±0.01
0.40±0.02
0.43±0.01
0.43±0.04
0.44±0.03
0.38±0.02
0.42±0.01
6.47±0.02
6.05±0.65
6.01±0.32
5.32±0.59
5.61±0.68
5.83±0.38
5.62±0.27
5.10±0.07
1.10±0.17
0.85±0.18
0.87±0.13
0.94±0.06
1.02±0.01
0.89±0.07
0.75±0.01
0.93±0.01
7.03±1.16
5.04±0.54
5.30±1.08
5.14±0.81
5.74±0.66
5.14±0.08
4.10±0.29
4.69±0.04
0.06±0.04
0.06±0.06
0.09±0.07
0.05±0.04
0.06±0.04
0.03±0.02
0.10±0.08
0.05±0.03

Tavuk nugget
MBÇ'siz
MBÇ
2.87±0.47
2.62±0.17
2.51±0.20
2.63±0.43
2.25±0.37
2.51±0.08
2.60±0.34
2.26±0.10
2.42±0.42
2.10±0.08
2.03±0.16
2.12±0.29
1.78±0.24
2.04±0.01
2.06±0.23
1.87±0.09
0.42±0.01
0.39±0.01
0.40±0.01
0.38±0.01
0.39±0.01
0.41±0.01
0.37±0.02
0.46±0.03
6.04±0.03
5.65±0.58
6.00±0.18
5.90±0.52
5.68±0.40
5.87±0.13
5.75±1.30
6.12±0.13
1.21±0.20
1.01±0.04
1.02±0.06
1.01±0.16
0.88±0.17
1.03±0.05
0.96±0.17
1.04±0.12
7.32±1.16
5.70±0.76
6.17±0.24
5.84±0.39
5.09±1.33
5.99±0.16
5.70±2.19
6.42±0.85
0.07±0.02
0.09±0.06
0.10±0.06
0.13±0.10
0.10±0.08
0.14±0.12
0.14±0.12
0.06±0.03

Benzer şekilde Tuta vd. (2010) de mikrodalgayı donmuş patateslerde buz çözme
amacıyla kullanarak derin yağda kızartma süresini kısaltmışlar ve patateslerin tekstürel
özelliklerinde önemli düzeyde bir farklılığın oluşmadığını bildirmişlerdir. Özetle, toplu
tüketim yerlerinde donuk olarak kızartılan ve servise sunulan tavuk burger ve
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nuggetlarda, kızartma öncesi MBÇ uygulayarak kızartma süresinin kısaltılmasının
tekstürel özellikleri değiştirmeden son üründe akrilamid düzeyini azaltmak için etkili bir
yöntem olduğu gözlenmiştir.

4.2.2.8 Duyusal analiz sonuçları

Derin yağda kızartma prosesinin uygulandığı ürünlerde görünüş, renk, kıtırlılık gibi
duyusal parametreler ürünün karakteristik yapısını oluşturmakla birlikte, ürünün tüketici
tarafından kabul edilebilirliğini de etkileyen önemli faktörlerdir. Bu nedenle, araştırma
kapsamında MBÇ’ye bağlı olarak kızartma süresinin yarı yarıya düşürülmesinin son
üründe duyusal özellikleri etkilememesi gerekmektedir. Bu amaçla, laboratuvarda MBÇ
uygulanmadan ya da MBÇ uygulandıktan sonra kızartılan farklı oranlarda YÇE içeren
tavuk burger ve nuggetlar görünüş, renk, koku, lezzet, kıtırlılık, tekstür ve genel beğeni
parametreleri açısından duyusal olarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar çizelge
4.28’de verilmiştir.

İstatistiki değerlendirmeler, YÇE kullanımının tavuk burgerlerin görünüş (p<0.01), renk
(p<0.05), koku (p<0.05) ve lezzet (p<0.01) parametreleri üzerine önemli düzeyde etkili
olduğunu göstermiştir. %0, %0.5, %1.5 ve %3 düzeylerinde YÇE kullanımı için
ortalama görünüş puanları sırasıyla 7.92, 7.47, 7.00, 6.08, ortalama renk skorları
sırasıyla 7.89, 7.47, 6.95, 6.30, ortalama koku puanları sırasıyla 7.73, 7.25, 7.02, 7.06 ve
ortalama lezzet skorları sırasıyla 7.98, 6.98, 7.28, 6.83’dür. En yüksek puanlar %0 YÇE
içeren kontrol grubuna verilirken, kaplamaya ilave edilen YÇE miktarı arttıkça
ürünlerin aldığı puanlar düşmüştür (p<0,05). Özellikle renk skorlarındaki bu düşüş,
kaplamalı tavuk ürünlerinin arzu edilen parlak amber sarı renginin, tüketim öncesi derin
yağda kızartma işlemine bağlı olarak daha koyu, daha sarı ve daha kırmızı bir renge
dönüşmesi ile ilişkilendirilebilir. 4.2.2.6 alt başlığında detaylı bir şekilde açıklandığı
gibi, duyusal olarak algılanan bu değişim enstrümental olarak da ölçülmüştür ve
sonuçlar paralellik göstermektedir.
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Çizelge 4.28 Laboratuvar ölçeğinde üretilen tavuk burger ve tavuk nuggetlara ilişkin
duyusal analiz sonuçları (n=2)

Genel beğemi

Tekstür

Kıtırlılık

Lezzet

Koku

Renk

Görünüş

Tavuk burger
Tavuk nugget
MBÇ'siz
MBÇ
Ort±SH
MBÇ'siz
MBÇ
Ort±SH
A
8.09±0.22
7.75±0.25
7.92±0.17
7.72±0.84
7.97±0.28 7.84±0.37
0 YÇE
AB
7.53±0.47
7.41±0.41 7.47±0.26
7.78±0.09
7.69±0.31 7.73±0.14
0.5 YÇE
7.06±0.01
6.94±0.38
7.00±0.16B
8.03±0.53
7.84±0.28 7.94±0.25
1.5 YÇE
5.97±0.03
6.19±0.56
6.08±0.24C
7.78±0.41
7.72±0.16 7.75±0.18
3 YÇE
7.16±0.31
7.07±0.27
7.83±0.21
7.81±0.11
Ort±SH
8.06±0.19
7.72±0.22
7.89±0.15A
7.09±1.09
7.63±0.50 7.36±0.51
0 YÇE
A
7.72±0.53
7.22±0.78
7.47±0.41
7.59±0.09
7.47±0.47 7.53±0.20
0.5 YÇE
7.09±0.09
6.81±0.38 6.95±0.18AB
7.75±0.56
7.41±0.41 7.58±0.30
1.5 YÇE
7.34±0.47
7.38±0.19 7.36±0.21
6.25±0.06
6.34±0.53
6.30±0.22B
3 YÇE
7.28±0.28
7.02±0.27
7.45±0.27
7.47±0.16
Ort±SH
7.91±0.09
7.56±0.06
7.73±0.11A
6.72±0.97
7.03±0.22 6.88±0.42
0 YÇE
B
7.13±0.01
7.38±0.13
7.25±0.09
7.06±0.25
7.34±0.47 7.20±0.23
0.5 YÇE
6.69±0.56
7.34±0.16
7.02±0.30B
7.47±0.09
7.28±0.03 7.38±0.07
1.5 YÇE
B
7.00±0.13
7.13±0.13
7.06±0.08
7.28±0.16
7.22±0.09 7.25±0.08
3 YÇE
7.18±0.20
7.35±0.07
7.13±0.22
7.22±0.11
Ort±SH
8.09±0.09
7.88±0.25
7.98±0.13A
7.06±0.13
7.06±0.63 7.06±0.26
0 YÇE
B
7.03±0.34
6.94±0.44
6.98±0.23
7.50±0.25
7.41±0.16 7.45±0.12
0.5 YÇE
B
7.13±0.13
7.44±0.31
7.28±0.16
7.56±0.44
7.63±0.31 7.59±0.22
1.5 YÇE
7.03±0.41
6.63±0.81
6.83±0.39B
7.06±0.50
7.78±0.22 7.42±0.30
3 YÇE
7.32±0.20
7.22±0.26
7.30±0.16
7.47±0.17
Ort±SH
7.16±0.28
6.94±0.19
7.05±0.15
6.56±0.19
5.75±0.13 6.16±0.25
0 YÇE
6.56±0.81
6.44±0.81
6.50±0.47
6.13±0.38
6.50±0.25 6.31±0.21
0.5 YÇE
6.94±0.19
6.69±0.94
6.81±0.40
6.25±0.13
6.13±0.13 6.19±0.08
1.5 YÇE
6.59±0.59
6.38±0.38
6.48±0.29
6.69±0.56
6.88±0.63 6.78±0.35
3 YÇE
6.81±0.22
6.61±0.26
6.41±0.16
6.31±0.21
Ort±SH
8.13±0.31
7.88±0.38
8.00±0.21
7.34±0.03
7.03±0.16 7.19±0.11
0 YÇE
7.03±0.66
7.09±0.53
7.06±0.35
7.38±0.19
7.06±0.06 7.22±0.12
0.5 YÇE
7.38±0.19
7.25±0.19
7.31±0.11
7.56±0.06
7.34±0.16 7.45±0.09
1.5 YÇE
7.09±0.53
6.78±0.84
6.94±0.42
7.34±0.16
7.28±0.03 7.31±0.07
3 YÇE
D
7.41±0.24
7.25±0.25
7.41±0.06
7.18±0.07E
Ort±SH
8.04±0.04
7.86±0.01
7.95±0.06
7.19±0.13
6.93±0.18 7.06±0.12B
0 YÇE
7.16±0.59
7.22±0.78
7.19±0.40
7.39±0.08
7.28±0.09 7.33±0.06A
0.5 YÇE
7.34±0.03
7.06±0.13
7.20±0.10
7.59±0.03
7.38±0.01 7.48±0.06A
1.5 YÇE
7.01±0.19
6.88±0.56
6.94±0.25
7.38±0.06
7.53±0.16 7.45±0.08A
3 YÇE
7.39±0.19
7.26±0.23
7.39±0.06
7.28±0.10
Ort±SH
A, B, C
: Farklı harfleri içeren YÇE seviyeleri arasındaki fark istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
D, E
: Farklı harfleri taşıyan MBÇ uygulanmış ya da uygulanmamış gruplar arasındaki fark istatistik olarak
önemlidir (p<0.05).
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YÇE kullanımı bahsi geçen parametreler açısından burgerlerde skor düşmesine neden
olmasına rağmen, en düşük puan 6’dan yüksektir ve ortalamanın üstü olarak
değerlendirilmiştir. MBÇ uygulaması açısından sonuçlar değerlendirildiğinde ise
MBÇ’ye bağlı olarak daha kısa süreli derin yağda kızartma işleminin duyusal
parametreleri olumsuz yönde etkilemediği belirlenmiştir (p>0.05). Sonuçlar genel
olarak incelendiğinde ise, genel beğeni skorlarının 6.88 (6=ortanın üstü–7=iyi) ile 8.04
(8=çok iyi–9=mükemmel) arasında değiştiği ve ortalama olarak burgerlerin tüm
parametreler açısından iyi düzeyde değerlendirildiği görülebilir.

Tavuk nuggetların duyusal analiz sonuçları da çizelge 4.28’de verilmiştir. YÇE
kullanımının ya da MBÇ uygulamasının görünüş, renk, koku, lezzet ve kıtırlılık
parametreleri üzerine istatistik olarak bir etkisi söz konusu değildir ve tüm ürün grupları
yakın puanlar almışlardır (p>0.05). Ancak tekstür açısından MBÇ uygulaması istatistik
olarak önemli düzeyde etkilidir (p<0.05). MBÇ uygulanmayan grupların ortalama
tekstür puanı 7.41 ile MBÇ uygulanan grupların ortalama tekstür puanından (7.18) daha
yüksektir (p<0.05). Aradaki fark istatistik olarak önemlidir ancak duyusal skala
incelendiğinde her iki grubunda iyi düzeyde puan aldığı gözlenmiştir. Genel beğeni
parametresi açısından da YÇE kullanımı istatistik olarak etkili bulunmuştur (p<0.01).
%0, %0.5, %1.5 ve %3 YÇE içeren nuggetlerın ortalama beğeni puanları sırasıyla 7.06,
7.33, 7.48 ve 7.45’dir. %0 YÇE içeren grup istatistik olarak %0.5, %1.5 ve %3 YÇE
gruplardan önemli düzeyde düşük puan almıştır (p<0.05). Bu sonuca rağmen skorlar
ortalama olarak iyi düzeydedir.

Gıdalarda akrilamid miktarını azaltmak amacıyla yapılan diğer çalışmalarda (Hedegaard
vd. 2008, Salazar vd. 2012, Morales vd. 2014), uygulanan azaltma stratejilerinin
ürünlerin duyusal özelliklerini kabul edilemeyecek düzeyde değiştirmediği araştırıcılar
tarafından ifade edilmiştir. Bu sonuçlara paralel olarak, araştırmamızda burger ve
nuggetların duyusal analizinden elde edilen veriler, kaplamaya YÇE ilavesinin ya da
MBÇ uygulamasının duyusal parametreler üzerinde olumsuz yönde etkili olmadığını
göstermektedir. İstatistik olarak belirlenen farklılıklar sadece panelistler tarafından
algılanmış

ancak

burger

ve

nuggetlar

düşük

puanlarla

başarısız

olarak

değerlendirilmemiştir. Bu durum, YÇE kullanımının ya da MBÇ uygulamasının ürünün
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duyusal özelliklerini bozmadan, kaplamalı tavuk ürünlerinde akrilamid oluşumunu
sınırlamak amacıyla kullanılabilecek etkili yöntemler olduğunu göstermektedir.
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5.

SONUÇ

Son yıllarda insanların yaşam koşullarına bağlı olarak tüketim alışkanlıklarının da
değişmesi ile birlikte fast food ürünlerin tüketimi hızla artmaktadır. Bu ürünler
içerisinde kaplamalı tavuk ürünleri ise önemli bir paya sahiptir. Çalışmanın ilk
aşamasında yapılan durum değerlendirmesi sonucuna göre, toplu tüketim yerlerinden
temin edilen tavuk but, tavuk kanat, tavuk burger ve nuggetlarda sırasıyla 2.60–314.28
ng/g, 11.20–31.35 ng/g, 13.43-118.97 ng/g ve 32.92-134.90 ng/g aralığında akrilamid
varlığı belirlenmiştir. Akrilamid miktarlarındaki söz konusu bu geniş dağılım ise,
ürünlerin üretiminde kullanılan kaplama maddelerin başlangıç indirgen şeker ve
asparajin konsantrasyonlarının değişiklik göstermesi, kontrolsüz süre ve sıcaklıklarda
yapılan kızartma prosesi ve kızartma yağının kullanım sıklığı gibi faktörlere
bağlanmıştır. Ancak, tüketim oranı oldukça yüksek olan kaplamalı tavuk ürünlerinde
hangi düzeyde olursa olsun karsinojenik ve mutajenik etkili akrilamidin varlığı gıda
güvenliği açısından tüketici sağlığını önemli düzeyde tehdit etmektedir.

Bu noktadan hareketle, çalışmanın ikinci aşamasında kaplamaya YÇE ilavesi ve MÖP
ya da MBÇ uygulamaları ile kaplamalı tavuk ürünlerinde akrilamid oluşumunu azaltıcı
yönde

başarılı

sonuçlar

elde

edilmiştir.

MÖP

uygulanıp

uygulanmadığına

bakılmaksızın, kaplamaya %0.5, %1.5 ve %3 oranlarında YÇE ilavesinin tez
kapsamında kullanılan kızartma koşullarında tavuk butlarda (170ºC’ta 8 dk. 30 sn.)
sırasıyla %29, %36 ve %43 (p<0.05), tavuk kanatlarda da (170ºC’ta 3 dk. 30 sn.)
sırasıyla %13, %28 ve %37 (p>0.05) aralığında ürünlerin renk ve duyusal özelliklerini
değiştirmeden akrilamid oluşumunu minimize ettiği belirlenmiştir. MÖP uygulamasının
tekli etkisi incelendiğinde ise, tavuk butların akrilamid miktarında %24 (p>0.05),
kanatların akrilamid miktarında ise %28 (p<0.05) oranında azalış tespit edilmiştir. YÇE,
360 W’da 7 dk. MÖP ile kombine kullanıldığında kaplamalı butlar için herhangi bir
değişim gözlenmezken, 360 W’da 5 dk. MÖP uygulamasını takiben derin yağda
kızartma süresinin 1 dk. kısaltılması kaplamalı kanatların akrilamid içeriğinde ekstra bir
değişim sağlamış ve akrilamid miktarındaki azalış yüzdesi %30-%52 aralığında değişim
göstermiştir. Ayrıca, kaplamalı kanatlarda uygulanan bu prosesin renk, tekstür ve
duyusal gibi önemli kalite parametreleri üzerine etkisinin belirlenmemesi bu azaltma
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stratejisinin önemli bir artısıdır. MÖP ve derin yağda kızartma süre normlarının yeniden
düzenlenerek kaplamalı butların kalite özelliklerini etkilemeden akrilamid oluşumunun
daha yüksek oranlarda sınırlanması ise gelecek dönemdeki araştırmaların konusu
olacaktır.

Tavuk burger ve tavuk nuggetlarda ise uygulanan azaltma stratejilerinin farklı yönde
etkisi gözlenmiştir. %1.5 ve %3 düzeylerinde YÇE kullanımı tavuk burgerlerde PB1 ve
PB2 basamaklarında akrilamid oluşumunu sınırlandırırken, %0.5 YÇE içeren
burgerlerde akrilamid oluşumu tetiklenmiştir. Aynı ısıl işlem basamaklarında tavuk
nuggetlarda ise %0.5, %1.5 ve %3 YÇE kullanımının farklı düzeylerde akrilamid
oluşumunu engellediği tespit edilmiştir. Restoranlarda tüketim öncesi derin yağda
kızartma aşamasını simüle etmek amacıyla laboratuvarda sırasıyla 3dk. 30 sn. ve 3 dk.
kızartılan burger ve nuggetlarda YÇE varlığında akrilamid miktarında azalış
belirlenmiştir. MBÇ uygulanan ve uygulanmayan, ancak, YÇE içermeyen gruplar
kıyaslandığında da benzer şekilde kızartma süresinin tavuk burgerler için 1 dk. 45 sn.,
tavuk nuggetlar için de 1 dk. 30 sn. kısaltılması akrilamidin azalışı ile sonuçlanmıştır.
MBÇ ve YÇE’nin kombine kullanıldığı burger ve nuggetlarda ise uygulamaların
sinerjistik etki göstermesi sonucu akrilamid miktarındaki azalışın hızlandığı tespit
edilmiştir. İlgili alt başlıklarda da vurgulandığı gibi burger ve nuggetların akrilamid
içeriğindeki bu azalış primer ve sekonder oksidasyon ürünlerinin varlığında akrilamidin
polimerizasyon ya da 170–180°C’ta degredasyonu ile ilişkilendirilmiştir. PB3 ve PB4
ısıl işlem basamaklarında tavuk burger ve nuggetların TBARM değerinde belirlenen
artış, akrilamidin polimerizasyonunu kanıtlar nitelik taşımaktadır.

Tavuk burger ve nuggetlarda kalite parametrelerinde değişimi gözlemlemek amacıyla
yapılan analiz sonuçlarına göre, tüketim öncesi derin yağda kızartma prosesinin
MBÇ’yi takiben kızartma süresinin kısaltılmasına bağlı olmaksızın burgerlerde daha
koyu, daha sarı ve daha kırmızı, nuggetlarda da daha koyu ve daha kırmızı renk
oluşumuna neden olduğu belirlenmiştir. Enstrümental ölçümlerle belirlenen bu sonuç
ayrıca duyusal değerlendirmede panelistler tarafından da ifade edilmiştir. Ayrıca tavuk
burgerlerde YÇE kullanımı görünüş, renk, koku, ve lezzet parametreleri açısından fark
edilir düzeyde değişime neden olmuştur. Ancak laboratuvar ölçeğinde üretilen tüm
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ürünlerin genel olarak duyusal puanları incelendiğinde tüm grupların iyi düzeyde
puanlar aldığı görülmektedir. Ek olarak, burger ve nuggetların sertlik, bağlayıcılık,
elastikiyet, sakısızımsılık, çiğnenebilirlik ve yapışkanlık gibi tekstürel özellikleri
açısından uygulama grupları arasında herhangi bir fark belirlenmemiştir.

Sonuç olarak, laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk but, tavuk kanat, tavuk
burger ve nuggetlarda tüketim öncesinde sırasıyla 274.00-482.00 ng/g KM, 171.00404.00 ng/g KM, 25.46-58.86 ng/g KM ve 12.38-72.70 ng/g KM akrilamid ölçülmüştür.
Bu veriler ürünlerin et-kaplama oranları dikkate alınarak bir adet için hesaplandığında
but, kanat, burger ve nuggetın akrilamid düzeyi sırasıyla 124.00-209.00 ng/g KM,
79.25-185.64 ng/g KM, 11.87-20.54 ng/g KM ve 5.88-33.59 ng/g KM aralığındadır.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kaplamalı tavuk but ve kanatların burger ve
nuggetlara kıyasla daha yüksek akrilamid içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu
sonucun

kaplamalı

tavuk

ürünlerinin

üretim

proseslerindeki

farklılıklardan

kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü, başlangıçta yüksek konsantrasyonda akrilamid
içeren burger ve nuggetların akrilamid içeriği tüketim öncesi kızartma prosesi
aşamasında ciddi düzeyde azalış göstermiştir. Bu sonuç, burger ve nuggetlarda üretim
prosesinin bir avantajı olarak karşımıza çıkar. Kaplamalı tavuk but ve kanatlarda ise
üretim prosesinde tek bir ısıl işlem basamağı olup, ürünlerin kemikli olması sebebiyle
de bu ısıl işlem basamağında kızartma süreleri oldukça uzundur. Uzun kızartma
sıcaklığında da yüksek konsantrasyonda akrilamid oluşumu kaçınılmazdır. Bu nedenle,
kaplamalı tavuk but ve kanatlarda tehlike düzeyinin daha yüksek oluşu nedeniyle,
tüketim sıklığına dikkat edilmesi önerilmektedir.

Özetle, kaplamalı tavuk ürünlerinde tüketiciler tarafından arzu edilen renk, duyusal ve
tekstürel özelliklerde önemli düzeyde değişiklik olmaksızın kaplamaya dört farklı
oranda (%0, %0.5, %1.5 ve %3) YÇE ilavesi ve MÖP ya da MBÇ işlemleri
uygulayarak akrilamid oluşumunun minimize edilebileceği bu çalışmanın en önemli
sonucudur. Ayrıca, kaplamaya YÇE ilavesinin oldukça pratik ve etkili bir yöntem yanı
sıra mikrodalga uygulamasının ise ürünün tüketim öncesi hazırlık aşamasına
eklenebilecek basit ve etkili bir işlem oluşu, bu uygulamalara endüstriye aktarılabilir bir
nitelik kazandırmaktadır. Bu yöntemlerin endüstriye optimizasyonunun bir sonucu
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olarak da, daha sağlıklı ve güvenli kaplamalı tavuk ürünlerinin üretimi ve tüketimi söz
konusu olacaktır.
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EK 1 Kromatogram Örnekleri
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Kromatogram 1 Sırasıyla aşağıdan yukarıya 1, 5, 10, 20 ppb akrilamid içeren standart örneklere ait kromatogram örneği

EK 1 Kromatogram Örnekleri
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Kromatogram 2 Dört farklı toplu tüketim yerinden temin edilen kaplamalı tavuk butlara ait akrilamid kromatogram örneği

EK 1 Kromatogram Örnekleri
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Kromatogram 3 Beş farklı toplu tüketim yerinden temin edilen tavuk burgerlere ait akrilamid kromatogram örneği

EK 1 Kromatogram Örnekleri

140

Kromatogram 4 Beş farklı toplu tüketim yerinden temin edilen tavuk nuggetlara ait akrilamid kromatogram örneği

EK 1 Kromatogram Örnekleri

MÖP’siz
%0 YÇE

%3 YÇE
141

MÖP
%0 YÇE

%3 YÇE

Kromatogram 5 Laboratuvar ölçeğinde üretilen farklı oranlarda (yukarıdan aşağıya %0; %0,5; %1,5 ve %3) YÇE içeren MÖP uygulanmış
ya da uygulanmamış kaplamalı tavuk butlara ait akrilamid kromatogram örneği

EK 1 Kromatogram Örnekleri

142

Kromatogram 6 Laboratuvar ölçeğinde üretilen kaplamalı tavuk kanatlar üzerine MÖP işleminin tek başına ve “YÇE x MÖP”
interaksiyonunun kombine etkisine ilişkin akrilamid kromatogram örneği
(mor=%0 YÇE; kırmızı=%0 YÇE+MÖP; kahve=%1,5 YÇE; yeşil=%1,5 YÇE+MÖP).

EK 2 Laboratuvar Ölçeğinde Üretilen Kaplamalı Tavuk Ürünlerinin Fotoğrafları

143

Fotoğraf 1 Laboratuvarda derin yağda kızartma sonrası çekilen kaplamalı tavuk but fotoğrafları

EK 2 Laboratuvar Ölçeğinde Üretilen Kaplamalı Tavuk Ürünlerinin Fotoğrafları
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Fotoğraf 2 Laboratuvarda derin yağda kızartma sonrası çekilen kaplamalı tavuk kanat fotoğrafları

EK 2 Laboratuvar Ölçeğinde Üretilen Kaplamalı Tavuk Ürünlerinin Fotoğrafları
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Fotoğraf 3 Laboratuvarda derin yağda kızartma sonrası çekilen tavuk burger fotoğrafları

EK 2 Laboratuvar Ölçeğinde Üretilen Kaplamalı Tavuk Ürünlerinin Fotoğrafları
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Fotoğraf 4 Laboratuvarda derin yağda kızartma sonrası çekilen tavuk nugget fotoğrafları
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