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ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
FARKLI YÖNTEMLERLE KURUTULAN GİLABURU MEYVELERİNİN BAZI
FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Fatma Fulya DAL
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. Erkan KARACABEY
Ülkemiz meyve ve sebze yetiştiriciliği çok çeşitli türü barındırmaktadır.
Bunlardan biri de başta Kayseri olmak üzere farklı bölgelere yayılmış olan
gilaburu meyvesidir. Gilaburu meyvesi içerdiği değerli besin öğeleri nedeniyle
günümüzde meyve suyu, nektar, sirke ve reçel gibi farklı alanlarda
kullanılmaktadır. Gilaburu meyvesi geleneksel tıpta böbrek kum ve/veya
taşlarını eritmekte, bağışıklık sistemini güçlendirmekte, kolesterolü
düşürmekte, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının tedavisinde
kullanılmaktadır.
Meyve ve sebzelerde ürünlerin daha uzun süre muhafaza edilmesi ve bakteri,
maya ve küf kaynaklı bozulmaların önlenmesi için ilk çağlardan bu yana
kurutma işlemi uygulanmaktadır. Üreticilerin kullandığı geleneksel kurutma
yöntemlerinin başında güneşte kurutma gelmektedir. Bu yöntem az maliyetli ve
pratik olmasına karşın kurutulan üründe besin kayıplarına yol açması nedeniyle
üreticileri alternatif kurutma yöntemlerine yönlendirmiştir.
Bu çalışmada gilaburu meyveleri Kayseri’de yerel bir üreticinin bahçesinden tek
seferde toplanıp, Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm
laboratuvarına getirilmiştir. Farklı kurutma yöntemleriyle (konveksiyonel,
ohmik ısıtma ön işlemli konveksiyonel ve mikrodalga destekli) farklı
parametrelerle kurutulmuştur. Gilaburu meyvesi konveksiyonel kurutma da 60,
70 ve 80℃’lerde, mikrodalga destekli kurutma da ise 180, 360 ve 540 W
güçlerinde üç tekerrür halinde kurutulmuştur. Bununla birlikte 1, 2, 3 ve 5
dakika ohmik ısıtma ön işlemine beş tekerrürde tabi tutulduktan sonra 70℃
konveksiyonel kurutma da kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında farklı
kurutma tekniklerinin kuruma karakteristikleri üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Farklı kurutma teknikleriyle elde edilen kuru gilaburu
meyvesinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri yapılan analizler ile
belirlenmiştir. Yapılan analizlerden çıkan sonuçlarla kurutma tekniklerinin
avantaj ve dezavantajları ortaya koyulmuştur.
Gilaburu meyvesinin konveksiyonel olarak 60, 70 ve 80℃’lerde kurutulmasında
kurutma süreleri sırasıyla 2663, 856 ve 420 dakika, 180, 360 ve 540 W
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güçlerinde mikrodalga destekli kurutulmasında sırasıyla 180, 85 ve 57 dakika
olarak belirlenmiştir. Ohmik ısıtma ön işlemli 70℃ konveksiyonel kurutmalarda
ise 1 dakikalık ön işlem sonrasında kurutma süresi 750 dakika sürerken, 5
dakikalık ön işlem uygulanan örneklerde bu süre 600 dakikaya kadar
düşürülmüştür. Taze gilaburu meyvesine yapılan kurutma işlemleri ile birlikte
suda çözünür kuru madde değerlerinin düştüğü gözlenmiştir. Bununla birlikte
taze meyveye en yakın, renk değişim (ΔΕ) değeri en düşük örnekler 1 dakika
ohmik ısıtma ön işlemli kurutma sonrasında elde edilmiştir. Yapılan kurutma
işlemlerinin rehidrasyon oranına olan etkisi istatistiksel olarak önemsiz
bulunmuştur. Toplam fenolik madde analizi sonucunda taze meyveye (45,46 mg
GAE/g KM) en yakın değer 360 W mikrodalga gücünde kurutulan örneklerde
(42,56 mg GAE/g KM) tespit edilmiştir. Askorbik asit miktarı en yüksek taze
meyvede (5,14 mg AA/100 g KM), sonrasında ise mikrodalga destekli kurutma
(1,54-1,60 mg AA/100 g KM) ile kurutulan örneklerde belirlenmiştir. Kuru
gilaburu örneklerinin antioksidan aktivite değerlerinin yapılan kurutma
işlemleriyle birlikte taze meyveye göre arttığı gözlenmiştir. Tüm kurutma
yöntemlerinin sonunda kuru ürünlerde taze meyveye göre spektrofotometrik
yöntem ile belirlenen antosiyanin içeriğinin 41,61 mg Cyn-3-glu/100 g KM’den
6,21 mg Cyn-3-glu/100 g KM’ye düştüğü tespit edilmiştir. Yapılan kurutma
işlemleri ile en yüksek antosiyanin değerine (19,71 mg Cyn-3-glu/100 g KM)
sahip kuru meyvenin 2 dakika ohmik ısıtma ön işlemli 70℃ kurutma ile elde
edilen örnekler olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte en düşük antioksidan
aktiviteye (72,77 mg TE/g KM) ve antosiyanin miktarına (6,21 mg Cyn-3glu/100 g KM) sahip örnekler ise 60℃ konveksiyonel kurutma sonunda elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konveksiyonel kurutma, ohmik ısıtma, mikrodalga
kurutma, sıcaklık, güç, voltaj gradient, toplam fenolik, antioksidan aktivite,
askorbik asit, antosiyanin.
2022, 79 sayfa
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ABSTRACT
M.Sc. Thesis
DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF
GILABURU FRUIT OBTAINED BY DIFFERENT DRYING TECHNIQUES
Fatma Fulya DAL
Süleyman Demirel University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Food Engineering
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Erkan KARACABEY
Our country has many species in fruit and vegetable cultivation. One of them is
the gilaburu fruit, which has spread to different regions, especially in Kayseri.
Due to the valuable nutrients it contains, gilaburu fruit finds use in different
industries such as fruit juice, nectar, vinegar and jam. Thanks to the nutrients it
contains, gilaburu fruit is used in traditional medicine to dissolve kidney sand
and / or stones, strengthen the immune system, lower cholesterol, and treat
high blood pressure and heart diseases.
Drying process, has been applied since ancient times to prevent deterioration
caused by bacteria, yeast and mold and prolong shelf-life of fruits and
vegetables products. Sun drying is one of the traditional drying methods used by
manufacturers. Although this method is less costly and practical, it causes
nutrient losses in the dried product. For this reason, manufacturers have been
lead to convectional drying or its alternatives.
In this study, gilaburu fruits were collected in one go from the garden of a local
producer in Kayseri and brought to the Food Engineering Department
laboratory of Süleyman Demirel University. Drying process was carried out by
different drying methods (convectional drying, convectional drying with ohmic
heating pretreatment, microwave assisted drying) with different parameters.
Gilaburu fruit was dried in convectional drying at 60, 70 and 80 ℃, and in
microwave assisted drying at 180, 360 and 540 W powers, for each as three
paralel. In addition, gilaburu fruits were subjected to five replications for 1, 2, 3
and 5 minutes ohmic heating pretreatment, and then conventional drying was
carried out at 70 ℃. Afterwards, the effects of different drying techniques on
drying characteristics were investigated. The physical and chemical properties
of dried gilaburu fruit obtained by different drying techniques were determined
by the relevant analyzes. The advantages and disadvantages of drying
techniques were determined and revealed with the results of the analyzes.
In convectional drying of gilaburu fruit at 60, 70 and 80°C, the drying times
were 2663, 856 and 420 minutes, respectively. It was determined that the
drying times of the fruit in microwave assisted drying at 180, 360 and 540 W
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powers were 180, 85 and 57 minutes. In 70 ℃ convectional drying with ohmic
heating pretreatment, the drying time took 750 minutes after 1 minute of
pretreatment, while this time was reduced to 600 minutes in samples that were
pretreated for 5 minutes. It was observed that the water-soluble dry matter
values decreased with the drying processes applied to the fresh gilaburu fruit.
On the other hand, drying samples with the lowest color change (ΔΕ) values and
closest to fresh fruit were obtained after the convectional drying process (70°C)
with 1 minute of ohmic heating pretreatment. It was determined that the effect
of drying processes on rehydration rates was statistically insignificant. As a
result of the total phenolic substance analysis, it was found that the closest
value compared to the fresh fruit (45,46 mg GAE/g DM) was for the samples
dried at 360 W microwave power (42,56 mg GAE/g DM). After fresh fruit (5,14
mg AA/100 g DM), the highest amount of ascorbic acid was obtained in samples
dried by microwave assisted drying (1,54-1,60 mg AA/100 g DM). It was
observed that the antioxidant activity values of dried gilaburu samples
increased with the drying processes compared to the fresh fruit. Compared to
value which fresh samples have, anthocyanin content of all gilaburu fruits dried
by all studied techniques reduced from 41,61 mg Cyn-3-glu/100 g DM to 6,21
mg Cyn-3-glu/100 g DM. With the drying processes, it was determined that the
dried fruit with the highest anthocyanin value was in the samples obtained with
2 minutes ohmic heating pretreatment and drying at 70 ℃ (19,71 mg Cyn-3glu/100 g DM). However, it was observed that the dried samples with the
lowest antioxidant activity (72,77 mg TE/g DM) and anthocyanin content (6,21
mg Cyn-3-glu/100 g DM) were obtained at 60 ℃ by the convectional drying
method.
Keywords: Convectional drying, ohmic heating, microwave drying,
temperature, power, voltage gradient, total phenolic, antioxidant activity,
ascorbic acid, anthocyanin.
2022, 79 pages
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1. GİRİŞ
Kurutma, gıdaları uzun süre muhafaza etmek için kullanılan tarihin ilk çağlarına
kadar uzanan en eski yöntemlerden biridir (Alçay vd., 2015). Kurutmanın
temelinde ürünün su aktivitesini düşürerek, üründe istenmeyen mikrobiyal
gelişim, enzimatik ve kimyasal reaksiyonları ortadan kaldırmak amaçlanır
(Doğu ve Sarıçoban, 2015). Kurutma işleminin temeli ürünün içeriğindeki suyun
önce buharlaştırılıp, sonra ürünün yüzeyinden buharın uzaklaştırılması
temeline dayanır. Üründeki suyun uzaklaştırılmasıyla, su aktivitesinin
mikroorganizmaların faaliyetlerini devam ettirebilecekleri değerin altına
düşürülmesinden dolayı küf, bakteri ve maya kaynaklı bozulmalar önlenir.
Böylece ürünün daha uzun süre muhafaza edilip raf ömrünün uzaması sağlanır.
Ayrıca ürünün hacmi azaltıldığı için, depolamada ve taşımada kolaylık sağlanır
(Alçay vd., 2015).
Ürünlerin kurutulmasında üreticilerin tercihde bulunduğu yöntemlerin başında
az maliyetli ve pratik olması yönünden güneşte yapılan kurutma yöntemi
gelmektedir. Fakat bu yöntemin yol açtığı besin kaybı, homojen nem içeriğine
sahip olmayan kuru ürünlerin elde edilmesi gibi olumsuz durumlar
bulunmaktadır. Bu olumsuzluklardan dolayı besin ve ticari değeri yüksek
ürünleri elde edebilmek için konveksiyonel kurutma, mikrodalga destekli
kurutma, ohmik ısıtma ön işlemli konveksiyonel kurutma gibi yapay
kurutucuların kullanılması gerekmektedir (Taşova vd., 2019).
Günümüzde,

konveksiyonel

kurutma

tarım

ürünlerinin

hasat

sonrası

kurutulmasında en yaygın kullanılan yöntemdir. Konveksiyonel kurutma ile
kurutulacak olan ürüne konveksiyon ile ısı aktarımı sağlanmaktadır. Sıcak
havalı kurutucuların içerisinde ısıtılmış olan hava sirkülasyonu genellikle
vantilatör ve fan sistemleri ile sağlanarak, sıcak havanın, ürünün içinden,
arasından veya üzerinden geçirilmesi sağlanmaktadır (Şahin, 2019). Ekonomik
olması ve uygulanabilir olması nedeniyle ürünleri kurutmada konveksiyonel
kurutucular en çok tercih edilen kurutuculardandır. Konveksiyonel kurutmada
ürünün karakteristik özelliklerinin iyi belirlenmesi kurutma verimi açısından
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önemlidir. Bu kurutmada kurutucu hava sıcaklığı ve ürünün nem içeriği önemli
parametrelerdendir

(Çınar,

2014).

Konveksiyonel

kurutma

teknolojisi

geleneksel bir teknik olup, yaygın kullanılmaktadır. Fakat ürün üzerine sıcak
hava akımı uygulanmasından kaynaklı, renkte bozulma ve besinsel değerine
katkı veren içerikte kayıplar olabilmektedir (Dobooğlu ve Çınar, 2012).
En yaygın kullanılan kurutma yöntemlerinden bir diğeri de mikrodalga destekli
kurutma yöntemidir. Elektromanyetik spektrumda 1 mm – 1 m dalga boyu ve
300 MHz ile 300 GHz frekans aralığında bulunan, iyonize olmayan
elektromanyetik dalgalar mikrodalga olarak tanımlanmaktadır. Dalga boyu
olarak kızılötesi ışınlar ile radyo dalgaları arasında yer almaktadırlar (Yılmaz
vd., 2018). Ev tipi mikrodalga fırınlarda 2,45 GHz frekans kullanılmakta olup,
endüstriyel proseslerde, laboratuvar ve araştırma projelerinde ise 2,45 GHz ya
da 915 MHz frekansları kullanılmaktadır (Karabacak vd., 2015). Mikrodalga
kurutucularda magnetronun ürettiği elektromanyetik dalgalar sayesinde,
üründeki su moleküllerinin etkin titreşimi sağlanarak ısı oluşturulmakta ve bu
ısının yardımıyla üründeki nemin ürün içerisinden yüzeyine doğru taşınması
sağlanmaktadır. Bu sayede ürünler kısa sürede kurumakta ve enerji tüketimi az
seviyelerde olmaktadır (Taşova vd., 2019). Mikrodalga kurutma sisteminde
kurutma verimliliği, ürünün bazı fiziksel ve termal özelliklerine, dielektrik
özelliklerine, kullanılan magnetron gücüne ve frekansına, aplikatör boyutları ile
ilgili büyüklüklere bağlı olarak değişmektedir. Ürünün kurutulmasında,
geleneksel kurutma işlemlerinde, gereken ısı enerjisi ürüne konveksiyon,
kondüksiyon ve radyasyon olarak aktarılabilmektedir. Bu aktarım şekillerinde
kuruma

süresi,

ortam

sıcaklığıyla

ürün

sıcaklığı

arasındaki

farkın

büyüklüğünden ve ürün yüzeyinden içeriye doğru gerçekleşen ısı iletim
yeteneğinden etkilenmekte olup, mikrodalga kurutma sisteminde ise ürün
içindeki su moleküllerinin yoğun titreşimi ile ısıyı oluşturması sebebiyle tüm
ürünün ısıtılması (hacimsel ısınma) gerçekleştirilmektedir. Mikrodalga destekli
kurutma tekniği sayesinde, geleneksel yöntemlerden daha hızlı ısınma
sağlanmaktadır. Bununla birlikte enerji gereksinimi düşük ve enerji verimi
yüksek olmaktadır. Ekipman temizliğinin kolay olması, az yer kaplaması,
ambalajlı

ürünlerde

uygulanabilirliği
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ve

besin

değerlerinin

daha

iyi

korunabilmesi gibi nedenlerden dolayı geleneksel yöntemlere alternatif olarak
değerlendirilmektedir (Karabacak vd., 2015).
Besin ve ticari değeri yüksek ürünleri elde etmede kullanılan bir diğer yöntem
ise ohmik ısıtma işlemidir. Basitçe iki elektrot arasına yerleştirilen gıda maddesi
içerisinden kesikli veya sürekli sistemle alternatif akım geçirilmesi esasına
dayanan ohmik ısıtma işleminde prosese bağlı olarak, ürünün ısıtılması ve/veya
mikroorganizmaların öldürülmesi amaçlanmaktadır. Bu ısıtma yönteminde gıda
maddesi direnç vazifesi görmekte ve bu sayede elektrik enerjisi ısıya
dönüşmektedir. Böylece hızlı ve etkili bir ısıtma meydana gelir. Ohmik ısıtma ile
ürün homojen şekilde ısıtılabilir. Elde edilen ürün iyi bir kurutma
performansının yanı sıra yüksek kalitede sonuçlar verir. Genel olarak gıdalarda
haşlama, pişirme, pastörizasyon, enzimlerin inaktive edilmesi, donmuş
ürünlerin çözdürülmesi, sterilizasyon, ön ısıtma, kurutma ve ekstraksiyon
işlemlerinde kullanım sağlanmaktadır. Ohmik ısıtma işlemi, mikrodalga
teknolojisine benzemektedir. Ancak, ohmik ısıtma penetrasyon derinliği
sınırının olmaması ve ısıtmanın ürünün elektriksel iletkenliği ve elektrik alanda
kalış süresiyle belirlenebilmesi bakımından avantajlı bir işlemdir. Ohmik ısıtma,
karıştırma işlemine gerek duymayan bir işlem olup mekanik etkilere hassas
olan gıda karışımları için uygundur. Bununla birlikte sistemin yatırım ve işletme
maliyeti düşük olup, az yer kaplamakta, pratik kullanım sağlamaktadır
(Karabacak, 2015).
Ülkemiz, dünyada yetiştirilen meyve türlerinin çoğunluğunu oluşturan gen
merkezi ve doğal yayılma alanıdır. Ülkemizde görülen tür zenginliği ve çeşit
bolluğuna katkı veren gilaburu’da (Viburnum opulus L.) bunlardan birisidir
(Özer ve Kalyoncu, 2007).
Çalışma kapsamında farklı kurutma yöntemleriyle (konveksiyonel kurutma,
ohmik ısıtma ön işlemli konveksiyonel kurutma ve mikrodalga destekli
kurutma) farklı parametrelerde gilaburu meyvelerinin kurutma işlemi
gerçekleştirilmiştir. Gilaburu meyvesi konveksiyonel kurutmada 60, 70 ve
80℃’lerde, mikrodalga destekli kurutma da ise 180, 360 ve 540 W güçlerinde üç
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tekerrür halinde kurutulmuştur. Bununla birlikte 1, 2, 3 ve 5 dakika ohmik
ısıtma ön işlemine beş tekerrürde tabi tutulduktan sonra 70℃ konveksiyonel
kurutmada kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında farklı kurutma
tekniklerinin kuruma karakteristikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Farklı
kurutma teknikleriyle elde edilen kuru gilaburu meyvesinin bazı fiziksel ve
kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Yapılan analizlerden çıkan sonuçlarla
kurutma tekniklerinin avantaj ve dezavantajları ortaya koyulmuştur.
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2. KAYNAK ÖZETLERİ
Ülkemiz, dünyada yetiştirilen meyve türlerinin çoğunluğunu oluşturan gen
merkezi ve doğal yayılma alanıdır. Ülkemizde görülen tür zenginliği ve çeşit
bolluğuna katkı veren gilaburu (Viburnum opulus L.) da bunlardan birisidir
(Özer ve Kalyoncu, 2007).
Gilaburu Magnoliopsida sınıfı, Asteridae alt sınıfı ve Dipsacales takımı,
Caprifoliaceae familyasının Viburnu cinsine aittir (Zarifikhosroshahi ve Kafkas,
2018). 230 türü olan Viburnum cinsine ait gilaburu (Viburnum opulus L.)
bunlardan biridir (Alifakı vd., 2018). Ayrıca gilaburu ülkemizde yetişen, Viburnu
cinsine ait çoğunlukla İç Anadolu bölgesinde yetişen 4 farklı türden (Viburnum
tinus L., Viburnum lantana L., Viburnum orientale P. ve Viburnum opulus L.) birini
oluşturur.
Gilaburu, Avrupa’nın kuzeyi hariç tamamına, Asya’nın ılıman bölgelerine
yayılım göstermiştir. Ormanların seyrek olduğu bölgelerde ve orman
kenarlarında, genellikle su kenarlarında ve nemli alanlarda yetişmektedir
(Sağlam, 2007). Ülkemizde gilaburu başta Kayseri olmak üzere Bursa, Sakarya,
Tokat ve Sivas illerinde doğal olarak yetiştirilmektedir (Güleşçi, 2019).
Osmanlılar ve Selçuklular döneminde “gül ebru’’ adı verilen bu bitki çiçeklenme
dönemindeki güzel görüntüsü nedeniyle gül ebru adıyla anılmıştır. Ülkemizin
farklı bölgelerinde günümüze gelene kadar “gilaboru, girabolu, gilabba, giligili,
gilabu, gildar, giraboğlu’’ şeklinde ismi değişmiş ve en yaygın kullanılan ismi
‘’gilaburu’’ olmuştur (Yıldız ve Ekici, 2019). Literatürdeki adlandırmaları ise
“European highbush cranberry, European cranberry bush, Cranberry tree,
Cherry-wood, Snowball tree, Dog berry, Dog-eller, Marsh elder, Marsh
viburnum, High bush cranberry, King’s crown, Parnell, Witch hobbleand, Whitewood tree, White elder, Whipcrop, White dogwood, Trash berry, Rose elder, Red
elder, Skawdower, May rose, Stink tree” şeklindedir (Güleşçi, 2019).
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Gilaburu dikiminden 3 yıl sonra meyve vermeye başlayabilen ve hızla
büyüyerek dip sürgünleri sayesinde 300 yıl kadar yaşayabilen çok yıllık bir
bitkidir. Gilaburudan her yıl aynı oranda verim alınabilmekle birlikte meyve
tutma oranı %15,32 ve bitki başına verimi 8,4 kg civarıdır. İstenilen kalitede
meyve için organik maddelerce zengin toprak, bol miktarda su ve güneş ışığına
ihtiyaç duymaktadır. Nisan ayında bitkinin sarımsı beyaz renkli çiçekleri açar.
Nisan ayı sonunda çiçeklerin tozlaşmasıyla birlikte küçük yeşil renkli meyveler
oluşur. Haziran ayında ise bu meyveler kızarmaya başlar. Olgunlaşan meyveler
yuvarlak ve salkım şeklindedir. Her bir meyve tanesinin çapı 0,8-1 cm, danelerin
ağırlıkları ise 0,45-0,64 g arasında değişmektedir. İçerisinde tek çekirdeği
bulunmaktadır. Yaprakları karşılıklı olacak şekilde çapraz, 5 - 10 cm
uzunluğunda ve geniştir. İlkbaharda yeşil olan yapraklar sonbahara doğru açık
kırmızı bir renk almaktadır (Taşkın vd., 2019). Gilaburu kışın yaprağını döken, 2
- 4 metre boylanabilen bir bitki olup, meyvesi nohut büyüklüğünde ve kırmızı
renktedir. Ağustos-Eylül aylarında olgunlaşır. Bir salkımında meyve sayısı 30 40 adettir. Tadı acımsıdır (Arslan vd., 2018).
Gilaburunun günümüzde farmakoloji, meyve suyu, nektar, çay, marmelat, sirke,
turşu, gıda takviyesi (tablet) ve reçel gibi geniş kullanım alanları bulunmaktadır
(Taşkın vd., 2019). Ayrıca gilaburu meyveleri soslarda, jölelerde, marmelatlarda
da kullanılmaktadır (Kraujalis vd., 2017). Türkiye’de İç Anadolu bölgesinde,
geleneksel olarak sonbaharın sonunda toplanır, suyla yıkanır, plastik
kavanozlara konur, suyla doldurulur ve oda sıcaklığında kendiliğinden
mayalanmaya bırakılır. Fermantasyon döneminden sonra meyvelerin ezilmesi
ile meyve suyu elde edilir. İstenirse bir miktar su ve / veya şeker ilave edilerek
tüketilir (Sagdic vd., 2014).
Taze gilaburu meyvesinin içeriğinde, % 7,81 suda çözünebilir kuru madde, %
5,83 indirgen şeker, % 6,71 ham protein, % 19,86 ham selüloz ile 560 mg/kg
askorbik asit, 2473,8 mg/kg potasyum, 402,62 mg/kg sodyum bulunmaktadır
(Özer ve Kalyoncu, 2007). Gilaburu meyvesinin yüksek miktarda fenolik asit ve
antosiyanidin içerdiği ve bunun dışında askorbik asit, L-malik asit gibi organik
asitler ve kendine özgü tadını veren valerik asit içeriğine sahip olduğu tespit

6

edilmiştir (Alifakı vd., 2018). Gilaburu meyvelerinin biyoaktif bileşiklerinin
antimikrobiyal, antikanserojen ve antiinflamatuvar aktivitelere sahip olduğu
bildirilmiştir (Moldovan vd., 2017). Yapılan bir çalışmada, Gilaburu meyvesinde
tartarik asit, malik asit, süksinik asit, fumarik asit, asetik asit gibi organik asitler
tespit

edilmiştir.

Bu

asitler

sebebiyle

gilaburunun

antikansorojen,

antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip olduğu bildirilmiştir. Bu
çalışmada ayrıca fenolik bileşikler (gallik asit, kateşin, kafeik asit, siringik asit, pkumarik asit, ferulik asit, o-kumarik asit, protokateşik asit, vanilik asit, rutin,
kuercetin), mineral olarak P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn ve şeker içeriği olarak
glikoz, fruktoz, sakkaroz bulunmuştur. Gilaburu meyvesi kalsiyum okzalat
kristalleri ve valerik asit içermektedir. Ayrıca içeriğinde redükte glutatyon, A, E
vitamini, β - karoten ve likopen maddesi olduğu tespit edilmiştir (Güleşçi,
2019). Erzincan’da yetişen meyvelerden yapılan bir çalışmada tartarik asit
içeriği diğer organik asitlerden, kateşin içeriği ise diğer fenolik bileşiklerden
daha yüksek bulunmuştur (Özrenk vd., 2011).
Yapılan literatür çalışmalarında bunların dışında gilaburu meyvesinin C
vitamini açısından zengin olduğu belirtilmektedir (Güleşçi, 2019). Gilaburu
meyvesinin

ekstrakte

edildiği

bir

çalışmada,

önemli

antioksidan

ve

antimikrobiyal özelliklerinin yanı sıra antimutajen özelliğe sahip olduğu
bulunmuştur (Arslan vd., 2018).
Gilaburu meyvesinin çekirdek içeriğinde ise aspartik asit, glisin, glutamik asit,
prolin, arjinin, alanin, histidin, fenilalanin, izolösin, tirozin, treonin, serin, lösin,
lisin ve valin gibi aminositlerin varlığına rastlanılmıştır (Güleşçi, 2019). Ayrıca
gilaburunun meyve çekirdeğinin linoleik ve oleik yağ asitleri açısından zengin
olduğu ve toplam yağ asitlerinin % 90'ından fazlasını oluşturduğu bildirilmiştir
(Kraujalyte vd., 2013). Gilaburu meyvesinin suyunun içeriğinde ise mirisetin,
klorojenik asit bulunmuştur (Güleşçi, 2019). Ayrıca gilaburu suyunda vücuttan
zararlı

maddelerin

atılmasına

yardımcı

bulunmaktadır.
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olan

antioksidan

maddeler

Gilaburu meyvesinin farklı kısımlarıyla yapılan bir çalışmada, toplam fenolik
madde miktarı ile en yüksek antioksidan aktivite gilaburunun meyve suyunda,
en düşük antioksidan aktivite ise gilaburunun zar kısmının ekstraktlarında
belirlenmiştir (Aktaş, 2012). Yapılan bir çalışmada, gilaburu meyve suları
kullanılarak Gram pozitif ve Gram negatif bakterilerin büyümesinin inhibe
edildiği

gözlemlenmiş,

gilaburunun

yüksek

antibakteriyel

aktivitesi

doğrulanmıştır. Bu çalışma, en duyarlı bakteri Aeromonas hydrophila'yı, en
dirençli bakteri Yersinia enterocolitica’yı rapor etmiştir (Česoniene vd., 2012).
Yapılan bir çalışmada gilaburu bitkisinin yaprak, gövde ve kabuklarında
bulunan bazı bileşenlerden okzalatlar, α-amyrin ve β-amyrin, viburnin, glikozit
bileşiklerinden paeonosid ve astragalin gibi bileşikler tespit edilmiştir (Güleşçi,
2019). Bunun dışında yaprakları ve kabukları K vitamini açısından zengin
olduğu belirlenmiştir (Yıldız ve Ekici, 2019). Başka bir çalışmada Kayseri
bölgesinde yetişen gilaburunun meyve, sap ve yapraklarının insan sağlığı ve
beslenmesinde önemli rol oynayan bazı mineral madde ve protein içerikleri
elde edilmiştir. Yapraklarındaki tüm element düzeyleri (Bakır hariç) meyve ve
sapına göre daha yüksek düzeyde bulunmuştur (Taşkın vd., 2019).
Ülkemizde halk arasında tedavi amaçlı yaklaşık 1000 adet bitki türü
kullanılmakta ve gilaburu da bu bitkiler arasında gösterilmektedir (Yıldız ve
Ekici, 2019). Türkiye’de gilaburu meyveleri özellikle böbrek sorunlarında,
böbrek taşı / kumu düşürmeye karşı ön plana çıkmaktadır (Barak vd., 2019).
Gilaburunun bilinen faydalarında böbrek kum ve taşlarını eritici etkinliği, diğer
yöntemlerin aksine fiziksel parçalama ile değil kimyasal çözünmeyle böbrek
taşını erittiği için kişinin ağrı duymadığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği,
kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Gilaburu suyunda
bulunan asitlerin antikanserojen nitelikte olduğu, idrar yolu hastalıklarında
tedaviye yardımcı olduğu, adet düzensizliği ve zorluğu gibi sorunlarda
rahatlatıcı etkisi olduğu, hipertansiyonda kardiyovasküler sistemi rahatlattığı ve
tansiyon rahatsızlığından kaynaklanan kabızlığı engellediği bilinmektedir
(Aktaş, 2012).
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Geleneksel tıpta gilaburu meyveleri akciğer, mide ve böbrek hastalıklarının yanı
sıra yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının tedavisinde de kullanılmıştır (Bujor
vd., 2019). Ayrıca, böbrek taşı, jinekolojik bozukluk, testis ve sperm hasarını
hafifletmesi ve antikanserojen etkisi gibi birçok çalışmada faydaları bilimsel
olarak da ispatlanmıştır (Taşkın vd., 2019). Yapılan bir çalışmada gilaburu
suyunun başlangıç aşamasında kolon kanserinin önlenmesinde faydalı olduğu
bildirilmiştir (Ulger vd., 2012).
Son yıllarda ABD ve İngiltere’de yapılan bilimsel araştırmalarda içermiş olduğu
antioksidan bileşikler sebebiyle günde 250 mL gilaburu meyve suyu tüketiminin
bazı tümörleri azaltmada olumlu etkilerinin olduğu, damar genişliği düzenleyici,
iskelet ve kas rahatlatıcı, kalp güçlendirici etkilere sahip olduğu, yüksek
tansiyon hastalarında damar sistemini rahatlattığı, kabızlığı engellediği, idrar
zorluğu ve yanmalarına karşı son derece etkili ve tedavi edici olduğu
kanıtlanmıştır (Zarifikhosroshahi ve Kafkas, 2018). Gilaburunun İtalya’da düşük
önleyici, Bulgaristan’da ise kanama azaltıcı olarak kullanıldığı bildirilmiştir.
Kuzey Amerika’da bulunan halk tarafından kabakulak ve göz hastalıklarında
gilaburu kabuk ve yaprakları kullanılmaktadır (Yıldız ve Ekici, 2019).
KURUTMA TEKNOLOJİSİ
Kurutma işlemi, ilk çağlardan bu yana gıdaların uzun süre muhafaza
edilebilmesi için uygulanan en eski yöntemlerden biridir. Bu işlem suyun önce
gıda maddesinden buharlaştırılması sonra da ürün yüzeyinden bu buharın
uzaklaştırılması esasına dayanmaktadır (Alçay vd., 2015). Çok eski tarihlerde
incir, üzüm, et, balık gibi gıdalar rüzgar ve güneşten yararlanılarak kurutulduğu,
yapılan araştırmalar ile belirlenmiştir. İnsanların başvurduğu diğer yöntemler;
dumanlama, turşu yapma, tuzlama olarak belirlenmiştir. 17. ve 18. yüzyıllara
gelindiğinde, savaşların başlaması ile gıdaların uzun süre muhafazasına olan
ihtiyaç nedeniyle gıdaların kurutulması endüstriyel boyutta yer edinmiştir.
Fransızlar

meyve-sebze

kurutma

amacıyla

ilk

fırın

tipi

kurutucuları

geliştirmişlerdir. Kurutma teknolojisinin gelişmesinde en büyük etken askeri
amaçlı kullanım ihtiyacıdır. İngilizlerin, Kırım Savaşı döneminde kendi
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ülkelerinden kurutulmuş gıda taşıdıkları bilinmektedir. Bununla birlikte, 1.
Dünya Savaşı’nda Amerika Birleşik Devletleri tarafından 4500 ton kurutulmuş
gıda cephelere taşınmıştır (Şahin, 2019).
Kurutma işleminin temelinde, ürünün su aktivitesi düşürülerek, ürünün
mikrobiyal gelişim, enzimatik ve kimyasal reaksiyonlar için elverişsiz hale
getirilmesi amaçlanmaktadır (Traffano-Schiffo vd., 2014). Meyve ve sebzelerin
bünyesindeki %80-95 oranındaki su, kurutma sırasında %10-20 seviyelerine
düşürülerek ürünlerin uzun süre korunması sağlanmaktadır. Fakat kurutma
sırasında tat, görünüş, renk, besin değeri ve rehidrasyon yeteneği mümkün
olduğunca korunmalıdır (Ayan, 2010).
Gıdanın

içeriğindeki suyu

uzaklaştırmak

için

termik kurutma işlemi

uygulandığında, ilk olarak yüzey nemini uzaklaştırmak için ısı olarak ortamdan
gelen enerjinin aktarılması gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, gıdanın
içindeki nemin yüzeye taşınması ve kütle transferi ile gıdanın yüzeyindeki su
buharı gıdadan uzaklaştırılmaktadır. Bu yüzden kurutma işlemi eş zamanlı ısı ve
kütle transferine dayanmaktadır. Gıdadan suyu uzaklaştırmak için gereken ısı
enerjisinin, konveksiyon, kondüksiyon veya radyasyon yolu ile gıdaya transferi
gerçekleşmektedir. Bazı durumlarda ise bu etkilerin tümünün birleşmesiyle ısı
transferi gerçekleşmektedir. Çoğu zaman ısı nemli gıdanın yüzeyine, sonrasında
gıdanın iç kısımlarına iletilmektedir. Bunların dışında radyo frekans ve
mikrodalga kurutmalarda ısınma gıda içinde olup, gıdanın dışına doğru
iletilmektedir (Cin, 2019).
Gıda muhafaza teknolojileri, teknolojik gelişmelere ve proses koşullarına bağlı
olarak hızlı değişim göstermektedir. Bu teknolojilerin temelini düşük veya
yüksek sıcaklık veya basınç uygulamaları oluşturmaktadır (Dobooğlu ve Çınar,
2012). Kurutma yönteminin seçimi son ürünün besinsel içeriği, renk ve tat
açısından oldukça önemlidir. İstenilen koşulların sağlanamaması durumunda,
üründe çözünen bileşiklerin kayıplarına, yığın densitesine ve su tutma
kapasitesinde istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir (Çınar, 2014). Gıdaların
kurutulması, güneşte kurutmadan, kombine ve kompleks kurutuculara kadar
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geniş yelpazede yer alan yöntemleri içermektedir. Her bir kurutma yönteminin
avantaj ve dezavantajları vardır. Fakat kurutulacak ürünün özellikleri ve son
üründen istenilen kalite değerleri dikkate alınarak seçilecek uygun kurutma
yöntemi, hem kaliteyi hem de verimi etkilemektedir (Doğu ve Sarıçoban, 2015).
Gıdaların kurutularak muhafaza edilmesinin önemi ve ayrıcalıkları farklı
açılardan değerlendirilebilmektedir. Gıdalarda bulunan su, gıdanın bozulmasına
olanak vermeyecek şekilde azaltıldığı için kurutma istenilen etkide bir
muhafaza yöntemidir. Kurutulan gıdalar, besin öğeleri yönünden oransal
anlamda zengin bir nitelik kazanmaktadır. Kurutulmuş gıdaların üretiminde,
daha az işçilik ve ekipman gerektiği gibi, taşıma ve depolamada da daha az
masraf gerektirmektedir (Ayan, 2010).
Kurutma teknolojisinde, gıdaların kurutma hızının bağlı olduğu farklı etmenler
vardır. Bunlar ürün boyutu, ürün bileşimi, ürün miktarı, kurutma sıcaklığı,
kurutucudaki hava hızı, kurutma ortamının sahip olduğu basınç ve bağıl nem
miktarı, kurutma sürecinde ürünün karıştırılmasıdır (Şahin, 2019).
Gıdaların kurutulması sırasında ve sonrasında yapılarında fizyolojik, biyolojik
ve

kimyasal

olarak

birtakım

değişiklikler

gözlenebilmektedir.

Kitle

yoğunluğunda azalma, kabuk bağlama, çözünür madde göçü, rehidrasyon
yeteneğinde değişim, renk değişimleri, enzimatik olmayan esmerleşme, besin
kayıpları, mikrobiyolojik değişimler gözlemlenebilen bu değişimlere örnek
olarak gösterilebilir (Şahin, 2019).
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KURUTMA TEKNİKLERİ
Konveksiyonel Kurutma
Gıdaların kurutulmasında üreticilerin en fazla tercihte bulunduğu yöntem,
güneşte kurutma yöntemidir. Bu yöntemin az maliyetli ve pratik olması tercih
edilmesinde önem arz etmektedir. Öte yandan kurutma işlemi sonunda ürün
nem içeriğinin homojen olmaması, işlemin çevresel faktörlere bağlı olması ve
kontrolünün zor olması, işlem boyunca kurutulan ürünün her türlü fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik bulaşılara açık olması gibi olumsuzluklarda
gözlenmektedir. Bu dezavantajlarından dolayı, besin değeri daha yüksek ve
ticari ürünleri elde

edebilmek için yapay kurutucuların kullanılması

gerekmektedir (Midilli, 2001). Bu yapay kurutuculardan biri konveksiyonel
kurutuculardır. Konveksiyonel kurutma yöntemi, güneşte kurutma yöntemine
göre gıdaları daha kısa sürede kurutma imkanı sağlamaktadır. Konveksiyonel
kurutmada, kurutma sıcaklığının ve hızının kontrol edilebilir olması, doğal
kurutma yöntemine göre daha kaliteli kurutulmuş gıda üretilmesine olanak
sağlamaktadır (Taşova vd., 2019).
Konveksiyonel kurutmada, kurutulmuş ürünün kaliteli olarak elde edilmesinde,
kurutma karakteristiklerinin belirlenmesinin önemi büyüktür (Brasiello vd.,
2013). Konveksiyonel kurutmada, kurutucu hava sıcaklığı ve ürünün nem içeriği
en önemli iki parametredir. Bu parametreler, ürünü işleme ve depolama
sırasında, ürünün renk, besin içeriği gibi özelliklerinin korunması üzerinde
büyük etkiye sahiptir (Mota vd., 2010).
Konveksiyonel kurutma veya sıcak hava olarak da adlandırılan geleneksel
kurutma, uzun kurutma süreleri ve yüksek hava sıcaklıkları gerektirmesine
rağmen gıda endüstrisinde en yaygın ve ekonomik olarak benimsenen tekniktir
(Karam vd., 2016). Konveksiyonel kurutma fırını, ısıtıcı ile donatılmış, içerisinde
pervaneli bir fan sayesinde hava akımı dolaşan tekli veya çoklu numune
tepsileri barındıran bir sistemdir (Oliveira vd., 2016).
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Konveksiyonel kurutma, gıdanın üzerinden sıcak havanın geçtiği kapalı ortamda
gerçekleşir. Gıdaya ısı, kurutucu ortamdan konveksiyon yolu ile aktarılır.
Gıdadan nemin buharlaştırılması için sıcak olan hava akımından enerji sağlanır.
Aynı anda gıdadan buharlaştırılmış olan nem, hava akımı ile uzaklaştırılır.
Kurutucunun ısıtma ünitesinde, dışardan alınan taze hava ısıtılır. Isıtılan hava,
nemli gıdanın bulunduğu üniteye gönderilip, karşılaştırılır. Bu karşılaşma ile
gıdadaki su, sıcak havaya buhar olarak taşınır ve nemlenen hava soğur. Gıdadaki
nem ile karşılaştırılan havanın bir kısmı atılır. Geriye kalan havaya, atılan hava
kadar taze hava karıştırılıp, ısıtılıp, yeniden kullanılır. Bu döngü istenilen nem
değerine ulaşılana kadar devam eder (Cin, 2019).
Ev ve sanayi sektörlerinde birçok kurutucu türü kullanılmaktadır. Yaygın olarak
kullanılan kurutucular tepsili kurutucular, tünel kurutucular, tamburlu
kurutucular, akışkan yataklı kurutucular, püskürtmeli kurutucular, döner
kurutucular,

bantlı

kurutucular,

vakumlu

kurutucular

ve

dondurarak

kurutuculardır. Bu kurutucular arasında basit ve ekonomik tasarımı nedeniyle
tepsili kurutucu en yaygın kullanılanıdır. Kurutulacak olan gıda materyali,
tepsilere uygun kalınlıkta yayılır. Böylece ürün eşit şekilde kurutulabilmektedir.
Gıdanın ısıtılması, tepsiler boyunca sıcak hava akımından konveksiyonla,
ısıtılmış

tepsilerden

iletim

veya

ısıtılmış

yüzeylerden

radyasyonla

gerçekleştirilmektedir. Bir tepsili kurutucuda, tepsiler farklı seviyelerde
düzenlendiğinde, daha fazla ürün yüklenebilmektedir. Tepsili kurutucunun
başarılı bir şekilde çalışmasının anahtarı, tepsiler üzerinden eşit hava akımının
dağıtılmasıdır. Eşit hava akımı dağılımı, tepsilerdeki kurutulmuş ürünlerin nihai
nem içeriğinin aynı olmasını sağlamaktadır. Genel bir konveksiyonel kurutma
sistemi Şekil 2.1’de gösterilmiştir.
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Şekil 2.1. Tepsili bir kurutucunun genel şekli (Cin, 2019).
Sonuç olarak, doğrudan güneşte kurutmanın istenmeyen durumları dikkate
alındığında, standart kalitede ve daha kısa sürede istenilen ürünü elde
edebilmek için konveksiyonel kurutuculardan faydalanılmaktadır (Çınar, 2014).
Bununla birlikte konveksiyonel kurutma yönteminin, uzun kurutma süresine
sahip olması, yüksek sıcaklık uygulaması ve yüksek hızda hava akımı ihtiyacı ve
işlem şartlarına bağlı üründe meydana gelen besinsel ve kalite kayıpları gibi
bazı dezavantajları bulunmaktadır (Figiel, 2010). Bu nedenlerle ve gelişen
teknolojilerin gıda endüstrisine uyarlanması ile yeni kurutma teknikleri
geliştirilmiştir ve geliştirilmeye devam etmektedir.
Mikrodalga Destekli Kurutma
Gıdaların kurutulması amacıyla geliştirilen kurutma yöntemlerinden bir diğeri
de, mikrodalga destekli kurutma teknolojisidir. Mikrodalgalar, elektromanyetik
spektrum bölgesinde kızılötesi radyasyon ve radyo dalgaları arasında yer alır.
Daha spesifik olarak, dalga boyları 0,001 ile 1 m arasında olan ve 300 ile 0,3 GHz
arasındaki

frekanslara

karşılık

gelen

elektromanyetik

dalgalar

olarak

tanımlanırlar (Menendez vd., 2010).
Gıda uygulamaları için, onaylanmış ve en sık kullanılan mikrodalga frekansları
2450 ± 50 ve 915 ± 25 MHz'dir. Ev tipi mikrodalga fırınlar 2450 MHz'de
çalışmaktadır. Endüstriyel sistemlerde 2450 veya 915 MHz (Birleşik Krallık'ta
896 MHz) kullanılmaktadır (Salazar-Gonzalez vd., 2012).
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Mikrodalga teknolojisinin keşfi, 2. Dünya Savaşı sırasında, askeri ekipman
üretimi ile ilgili çalışmalar sırasında gerçekleşmiştir (Yılmaz vd., 2018). Bununla
birlikte bir mühendis, çikolatayı mikrodalga laboratuvarındaki bir cihazın
yanına

bırakmış

ve

kendiliğinden

eridiğini

gördüğünde,

mikrodalga

teknolojisinin gıda sektöründe kullanılabileceğini tesadüf eseri keşfetmiştir
(Karabacak, 2015).
Mikrodalga ısıtma ünitesini oluşturan sistem elemanları; ısıtma ünitesi iç
haznesi, kapak, mikrodalga jeneratörü (magnetron), dalga yönlendiricisi, mod
karıştırıcı, dalga yayıcı ve güç kaynağıdır. Deneysel olarak mikrodalga devreleri
oluşturulduğunda, ürün, devrede aplikatör olarak adlandırılan kısımda ışığa
maruz bırakılmaktadır. Dalga kılavuzu, aplikatör olarak isimlendirilmektedir.
İçerisinde vakum olan, izole bakır tüp içeren silindirik çiftli elektrot ise
magnetron olarak isimlendirilmektedir (Karabacak, 2015). İşlem sırasında
gönderilen enerjinin tamamı ürün tarafından emildiğinde işlem tamamlanır.
Kesikli ya da sürekli dalgalar aracılığıyla elektrik alan ürüne iletilir. İşlem
sırasında, tek bir enerji değeri ile çalışılabiliyorsa, sistemin sürekli çalıştığını
ifade etmektedir. Fakat gönderilen enerji değerleri değişiyorsa, sistemin kesikli
çalıştığını göstermektedir (Ulcay vd., 2002).
Mikrodalga devresi, Şekil 2.2.’de şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil 2.2. Mikrodalga devresinin şematik gösterimi (Ulcay vd., 2002).
Mikrodalga sisteminin verimliliği, elektromanyetik dalgaların etkisindeki bir
ürünün bazı fiziksel ve termal özelliklerinin yanında, malzemenin dielektrik
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özelliklerine, kullanılan magnetron gücüne ve frekansına, aplikatör boyutları ile
ilgili büyüklüklere bağlı olarak değişmektedir (Gölcü ve Şen, 2014).
Gıda

endüstrisinde

mikrodalga

teknolojisi,

çözme,

pişirme,

kurutma,

dondurarak kurutma, pastörizasyon, sterilizasyon, ısıtma, özütleme ve
temperleme gibi geniş çaplı işlemlerde kullanılmaktadır (Yılmaz vd., 2018).
Mikrodalga destekli kurutma işlemi sırasında, yüksek frekanslı dalgalar,
kurutulan

ürünün

içinden

hızla

geçip

absorblanarak

ısı

enerjisine

dönüşmektedir. Böylece ürünün içerisindeki suyu buharlaştırmaktadır. İşlem
sırasında, ürün içindeki su molekülleri birbirleri ile titreyerek sürtünme
oluşturmaktadır. Sürtünme sonucu meydana gelen ısı ile tüm ürün
ısıtılmaktadır (Karabacak, 2015). Mikrodalga destekli kurutma yöntemi
kullanılarak kurutma işlemi yapılan gıdanın, iç sıcaklığı yüzey sıcaklığından
daha

yüksek

olmaktadır.

Böylece

mikrodalga

destekli

kurutmada,

konveksiyonel kurutmaya göre daha etkili nem transferi gerçekleşmektedir
(Yoğurtçu, 2014).
Mikrodalga destekli kurutmanın avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir
(Karabacak vd., 2015):
1) Isıtma işlemini hızlı gerçekleştirdiği için kuruma işleminin hızı
artırılabilmektedir.
2) Enerji transferi verimliliği yüksektir.
3) Daha hızlı ve daha hassas proses kontrolü sağlanabilmektedir.
4) Nemli ürünler kuru ürünlerden daha fazla ısınacağından seçici ısıtma
sağlanabilmektedir.
5) Ürün kalitesi; renk, besin değeri ve orijinal lezzet açısından büyük ölçüde
korunup, geliştirilebilmektedir (Zhang vd., 2010).
6) Boyut açısından daha az yer kaplamaktadır. Bu nedenle geleneksel ısıtma
sistemleriyle kombine edilmesine olanak sağlamaktadır.
7) Paketli gıdaların ısıtılmasını mümkün kılmaktadır.
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Mikrodalga destekli kurutmanın dezavantajları ise (Karabacak vd., 2015):
1) Mikrodalga güç emilimi veya ısı üretimi nedeniyle termal kaçaklar
meydana gelebilmektedir.
2) Kurutma işlemi sırasında, ürün durumlarına (boyut, şekil, konum ve
dielektrik özellikler) ve ekipmanlarına (kavite boyutu, elektromanyetik
alan, güç ve elektrot konfigürasyonu) bağlı olarak farklı bölgelerde sıcak
noktaların

mevcudiyetinden

sakınılması

zor

olabilmektedir.

Bu

nedenlerden dolayı, üniform olmayan bir elektrik alanı dağılımına yol
açarak, üniform olmayan sıcaklık dağılımına neden olabilmektedir (Jiang
vd., 2018).
3) Ekipmanların dizayn maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle yatırım
maliyetlerini yükseltmektedir.
Ohmik Isıtma Ön İşlemi
Gıdalarda geleneksel ısıl işlemin ana hedefleri, gıdaların mikrobiyal güvenliğini
sağlamak, gıdalarda bozulmaya yol açan enzimlerin, toksinlerin faaliyetlerini
durdurarak gıdanın raf ömrünü uzatmaktır. Geleneksel teknolojiler, mikrobiyal
güvenlik açısından etkin olmalarına rağmen, gıdaların duyusal ve besleyici
özelliklerinin bozulmasına neden olurlar. Geleneksel ısıl işlemde tat, aroma,
doku ve görünüm gibi duyusal özelliklerin korunması zor olmaktadır (Varghese
vd., 2014).
Bu nedenlerden dolayı, son yıllarda alternatif ısıtma yöntemlerine karşı artan
bir talep mevcuttur. Gıda sanayinde birçok uygulama bulan bu alternatif ısıtma
yöntemlerinden biri de ohmik ısıtmadır (Sakr ve Liu, 2014). Alternatif ısıtma
yöntemlerinden ohmik ısıtma, uzun ısıtma sürelerini, aşırı işlemeyi ve
istenmeyen sıcaklık zirvelerini önlemektedir (Jaeger vd., 2016).
Ohmik ısıtma, sistem üzerinden akım geçirilerek, ürünün elektriksel direncine
bağlı olarak ısıtılması ilkesine dayanan elektriksel ısıtma yöntemidir. Bu ısıtma
yöntemi

sırasında

elektrik

enerjisinin

termal

enerjiye

dönüşümü

gerçekleşmektedir. Ohmik ısıtma işlemi uygulanacak ürünler, iki ya da daha
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fazla elektrotun bir araya gelmesiyle oluşturulan elektrik alan içerisinde, temas
ettikleri elektrotlardan gelen akımın üzerlerinden geçişi sırasında, gelen akıma
karşı gösterdikleri direnç miktarı ile orantılı olarak ısınmaktadırlar (Jaeger vd.,
2016). Ohmik ısıtma düzeneği genel olarak güç kaynağı, ısıtma hücresi,
elektrotlar, mikroişlemci ve bilgisayardan meydana gelmektedir (Gavahian ve
Farahnaky, 2018). Ohmik ısıtma sisteminin şematik gösterimi Şekil 2.3.’te
gösterilmiştir.

Şekil 2.3. Ohmik ısıtma sisteminin şematik gösterimi (Karabacak, 2015)
Ohmik ısıtma, gıda ile temas halindeyken ısıtma işlemini gerçekleştirmesi
yönüyle mikrodalga ve indüktif ısıtma yöntemlerinden ayrılmaktadır (Kaur ve
Singh, 2016). Ohmik ısıtma farklı kaynaklarda, Joule ısıtma, direkt direnç ısıtma,
elektriksel direnç ısıtma, elektro-iletim ısıtma, elektro- ısıtma gibi isimlerle
adlandırılmaktadır. Ohmik ısıtma adını Ohm Kanunu’ndan almaktadır. Ohm
Kanunu akım, voltaj ve direnç arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir (Denklem 1)
(İçier, 2005).
𝑉

𝐼=𝑅

Denklem (1)

1987 yılında ohmik ısıtma, UK Elektrik Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde
geliştirilmiştir. APV Baker tarafından ticari lisansı alınmıştır. Ohmik ısıtma
prensibine benzer çalışmalar, daha öncesinde yapılmış olmasına rağmen, bu
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çalışmaların

çoğunda

sistemin

endüstriyel

boyutta

kullanılmasından

kaynaklanan birçok problem yaşanmıştır. Sistem, daha sonraki yıllarda gıda
sanayinde kullanılmaya başlamıştır (Karabacak, 2015).
Ohmik ısıtma işlemi ile ağartma, buharlaştırma, kurutma, fermantasyon,
sterilizasyon, pastörizasyon ve gıdaların ısıtılması dahil olmak üzere çok sayıda
potansiyel uygulama yapılabilmektedir (Kaur ve Singh, 2016). Gıda sanayinde
ise haşlama, pişirme, pastörizasyon, enzimlerin inaktive edilmesi, donmuş
ürünlerin çözdürülmesi, sterilizasyon, ön ısıtma, kurutma, ekstraksiyon
işlemlerinde kullanılabilmektedir (Bozkır vd., 2014).
Gıdalarda ohmik ısıtma işleminin verimliliğini etkileyen etmenler şunlardır:
Elektriksel Direnç: Ohmik ısıtma işleminin uygulanması sırasında ürünün
elektriksel

direnci

ve

bu

direncin

sıcaklığa

bağlı

değişimi,

işlemin

uygulanmasında en önemli faktörlerdendir (Kaur ve Singh, 2016). İşlemin
uygulandığı ürünün sıcaklığı yükseldikçe elektriksel direnç azalmaktadır.
Böylece yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilen işlemlerde sürenin uzamasına
sebep olmaktadır (Sakr ve Liu, 2014).
Ohmik ısıtma ile sıvı ve katı parçacıklı yapıları bünyesinde bir arada bulunduran
gıda ürünlerinin işlem görmesi sırasında, taşıyıcı faz ve partiküller arasındaki
elektriksel direnç farkı, sistemin etkinliğini direkt olarak etkileyebilmektedir.
Elektriksel direncine bağlı olarak sıvı faz içerisinde bulunan katı bir faz, sıvıdan
daha hızlı ya da daha yavaş bir şekilde ısınabilmektedir (İncedayi vd., 2019).
Elektriksel Alan Kuvveti: Ohmik ısıtma işlemi sırasında elektriksel alan
kuvveti arttıkça, elektrik iletkenliği de artmaktadır. Artan elektriksel iletkenlik
ile birlikte, ısınmanın daha hızlı gerçekleşmesi ve mikrobiyal inaktivasyonun
daha etkin olması sağlanmaktadır (Kaur ve Singh, 2016).
Frekans ve Dalga Boyu: Ohmik ısıtma işlemi sırasında uygulanan frekans ve
dalga boyutu, verimliliği ve kaliteyi etkileyen bir diğer özelliktir. İşlem sırasında
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alternatif akımın frekansını ve boyutunu değiştirmek ısı kütle transferini ve
gıdanın özelliklerini etkilemektedir (Silva vd., 2017).
Partikül Büyüklüğü ve Konsantrasyon: Ohmik işlemle parçacıklı gıdaların
ısıtılması sırasında, gıdanın içerisinde bulunan parçacıkların elektriksel
iletkenliklerinin ve boyutunun hesaplanması önemlidir. 15-25 mm boyutunda
büyük partikül içeren gıdalar üzerinde iki fazın özellikleri ve ısıtma oranlarının
ohmik ısıtma üzerine etkisi büyüktür. Ohmik ısıtma işleminin verimliliğini
etkileyen bir diğer etken gıdanın konsantrasyonudur. İşlem sırasında gıdanın
konsantrasyonunun

artması,

iyonik

hareketliliğin

yavaşlamasına

sebep

olmaktadır. Bu da elektriksel iletkenliğin azalmasına neden olmaktadır. Bu
sebeple yüksek yoğunluklu gıdalar daha yavaş ısınmaktadır. Öte yandan sıvı
gıdalar dikkate alındığında ohmik ısıtma ile viskozitesi yüksek olanlar düşük
olanlara göre daha hızlı ısınmaktadırlar (Silva vd., 2017).
Ohmik ısıtma işleminin avantajlarını değerlendirecek olursak (İncedayi vd.,
2019);
1) Sessiz ve çevre dostu bir sistem olup “yeşil teknoloji” olarak
adlandırılmaktadır.
2) İşlem sırasında ısıl enerji ürün içerisinde oluştuğu için elektrik enerjisinin
%90’ı ısıya dönüşerek enerji verimliliği sağlanmaktadır.
3) Daha

az

bakım

ile

daha

iyi

ve

daha

basit

süreç

kontrolü

sağlanabilmektedir.
4) Isı transferi, akım kesildiği anda son bulmaktadır. Bu sayede süreç
kontrolü kolay sağlanabilmektedir.
5) Ürünün

tamamında

ısıtma

gerçekleştiği

için

karıştırma işlemine

gereksinim duyulmamaktadır.
6) İşlem aynı anda hem katı hem de sıvı fazda ısıtmayı olağan kılmaktadır.
7) Kısa sürede istenilen sıcaklığa ulaşılabilmektedir.
8) Isıtmanın düzgün ve hızlı sıcaklık artışıyla gerçekleşmesi, ürünün besinsel
öğelerinin ve duyusal özelliklerinin korunmasını sağlamaktadır.
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9) Sıcaklık artışına karşı hassas olan gıdaların işlenmesi sırasında gıdanın
yüzeyinde sıcak bölgelerin oluşumunu engellemektedir. Böylece gıdanın
besin değerlerinin korunmasına imkan sağlamaktadır.
10) Ohmik ısıtmanın gıdalarda pişirme, haşlama, çözündürme gibi işlemlerde
uygun gerilim ve güç değerlerinin uygulanması ile kullanılması
durumunda, tekstürel kalitenin korunması sağlanmaktadır.
Ohmik ısıtma işleminin dezavantajlarını değerlendirecek olursak (İncedayi vd.,
2019);
1) İşlem sırasında sistemi izlemek ve sürekli kontrol etmek gerekmektedir.
2) Her gıda farklı elektriksel iletkenliğe sahip olduğu için, gıdaya göre
sistem parametreleri yapılandırılmalıdır.
3) Ürün bileşenlerinin elektriksel özelliklerindeki farklılık pişme kalitesini
etkilemektedir.
4) Elektrotlar ile sıvı matrisin temas halinde olmaması durumunda akım
etkili bir şekilde ürüne iletilememektedir. Bu da üründe homojen ve hızlı
ısı artışının sağlanmasını önlemektedir.
5) Uygun niteliklere sahip elektrot malzemesinin seçilememesi durumunda,
elektrotlarda oluşan korozyon nedeniyle ürüne metal iyonu geçişleri
gerçekleşebilmektedir. Bu da toksik etkilere sebep olabilmektedir.
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3. MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında kullanılan gilaburu meyvesi ülkemizde başlıca üretimi
yapılan Kayseri ilinden temin edilmiştir. Yerel bir üreticinin bahçesinden tek
seferde birbirine yakın bitkilerden toplanmıştır. Devamında Süleyman Demirel
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm laboratuvarlarına getirilerek kurutma
işlemlerine kadar soğukta (+4℃ buzdolabı) muhafaza edilmiştir.
3.1. KURUTMA YÖNTEMLERİ
3.1.1. Konveksiyonel Kurutma
Kurutma işlemine başlamadan önce gilaburu meyveleri yıkama ve ayıklama
işlemine tabi tutulmuştur. Konveksiyonel kurutma işlemleri için sıcaklık değeri
kontrol edilebilen, içerisinde hava sirkülasyonunu ve tahliyesini sağlayan
havalandırma sistemi bulunan Mikrotest marka MKD-250 model tepsili kabin
tipi kurutma fırını kullanılmıştır. Kurutma işlemi 60, 70 ve 80 ℃ sıcaklıklarda üç
farklı seviyede gerçekleştirilmiştir. Hava akış hızı sistem içerisinde sabit olup
1,3 m/s’tir. Yıkama ve ayıklama işlemi gerçekleştirilen gilaburu meyveleri tek
sıra halinde tepsilere dizilmiştir. Kurutmada kullanılan örnek miktarları
kapasiteye uygun olarak belirlenmiş olup kurutmalar arasında sabit
tutulmuştur. Kurutma işlemi sırasında kullanılan tepsiler delikli ve hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekildedir. Kurutma işlemi sırasında değişken olarak
gilaburu örneklerinin yaş ağırlıkları üzerinden yüzde olarak kaybettikleri nem
miktarları hassas terazi ile tartımı gerçekleştirilip kamera ile takip edilmiştir.
Kurutma işleminin gilaburu meyvesinin nihai nem oranı %15’in altına
düşürülene kadar devam etmiştir. Sonrasında kuru gilaburu meyveleri vakum
ambalaj içerisinde vakum cihazında (Vacuum Packaging Machine, DZ-350/MS,
ÇİN) paketlenerek -18℃’de analizlere kadar depolanmıştır. Kurutma işleminin
gerçekleştiği tepsili kurutucu sistemi Şekil 3.1.’te gösterilmektedir. Örneklerin
kuruma eğrileri nem oranının zamana göre değişimi şeklinde oluşturulmuştur.
Nem oranı herhangi bir andaki örnek nem miktarının (g su/ g KM) başlangıç
nem miktarına (g su/ g KM) oranı olarak tanımlanmaktadır.
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Şekil 3.1. Konveksiyonel kurutma işleminin gerçekleştiği tepsili kurutucu
sistemi
3.1.2. Mikrodalga Destekli Kurutma
Mikrodalga destekli kurutma denemeleri için mikrodalga kombineli infrared
kurutma fırını (Model no: MEZ58002743, LG, ÇİN) kullanılmıştır. Bu kurutma
sisteminde önceden yıkanmış ve ayıklanmış Gilaburu örnekleri kurutma
tablasına yerleştirildikten sonra sistem içerisinde ağırlığı hedeflenen değere
ulaşana kadar kurutulmuştur. Tüm denemelerde örnek miktarı birbirine yakın
değerler olacak şekilde ayarlanmıştır. Kurutma işlemi 180, 360 ve 540 W güç
değerlerinde 3 tekerrür olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Kurutma işlemi
sırasında değişken olarak gilaburu örneklerinin yaş ağırlıkları üzerinden yüzde
olarak kaybettikleri nem miktarları kullanılmıştır. Kurutma işleminin gilaburu
meyvesinin nihai nem oranı %15’in altına düşürülene kadar devam etmesi
hedeflenmiştir. Kurutulan örneklerin ağırlık değişimi periyodik olarak örnek
tartımlarıyla takip edilmiştir. Sonrasında kuru gilaburu meyveleri vakum
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ambalaj içerisinde vakum cihazında (Vacuum Packaging Machine, DZ-350/MS,
ÇİN) paketlenerek -18℃’de analizlere kadar depolanmıştır. Kurutma işleminin
gerçekleştiği mikrodalga sistemi Şekil 3.2. ‘de gösterilmektedir.

Şekil 3.2. Mikrodalga destekli kurutma işleminin gerçekleştiği mikrodalga
sistem
3.1.3. Ohmik Isıtma Ön İşlemli Konveksiyonel Kurutma
Ön işlemi gerçekleştirmek için Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği
laboratuvarlarında bulunan ohmik ısıtma sistemi (Model no: DAV-720, Eraktek
İnavasyon, Konya) kullanılmıştır. Ön işlemde önceden yıkanmış ve ayıklanmış
gilaburu örnekleri uygulama haznesine elektrotlar (Elektrotlar arası mesafe 10
cm’dir ve sabit tutulmuştur.) ve termostat ile birlikte yerleştirilmiştir. Yapılan
literatür çalışması ile ohmik ısıtma işlemi enzimatik esmerleşmeyi önlemek için
%2’lik sitrik asit çözelti içerisinde gerçekleştirilmiştir (Moreno vd., 2016).
Ohmik ısıtma ön işlemi 1, 2, 3 ve 5 dakika sürelerde 200 V’da 2 tekerrür olacak
şekilde

uygulanmıştır.

Ön

işlem

sırasında

oluşan

sıcaklık

değerleri

kaydedilmiştir. Belirlenen süreler içerisinde ohmik ısıtma ön işlemine tabi
tutulan gilaburu örnekleri sonrasında soğuk su içerisinde 1 dakika
bekletilmiştir. Devamında sudan çıkarılan örnekler yüzeylerindeki suyu
uzaklaştırmak için kağıt havlu ile kurulanmıştır. Ön işlem sonrası gilaburu
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meyveleri 70℃’de konveksiyonel fırında kurutulmuştur. Kurutma işleminin
ürünün nihai nem oranı %15’in altına düşürülene kadar devam etmesi
hedeflenmiştir. Sonrasında kuru gilaburu meyveleri vakum ambalaj içerisinde
vakum cihazında (Vacuum Packaging Machine, Model no: DZ-350/MS, ÇİN)
paketlenerek -18℃’de analizlere kadar depolanmıştır. Ohmik ısıtma ön
işleminin

gerçekleştiği

ohmik

ısıtma

sistemi

şekilde

Şekil

3.3.’te

gösterilmektedir.

Şekil 3.3. Gilaburu meyvesine uygulanan ohmik ısıtma ön işlemi sistemi
3.2. ANALİZLER
3.2.1. Nem Tayini
Nem tayini için standart gravimetrik yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla örnekler
hassas terazi ile 0,001 g hassasiyette tartılmıştır. Önceden nemi alınmış ve
tartılmış olan kurutma kaplarında kurutma fırınına konularak ve sabit sıcaklığa
gelene kadar kurutulmuştur (AOAC, 1995). Analiz 3 paralel olarak yapılmıştır.

25

3.2.2. Çözünür Kuru Madde Tayini
Tüm örneklerde suda çözünür kuru madde miktarı, refraktometre cihazı
(HANNA, HI 96801, ROMANYA) ile oda sıcaklığında belirlenmiştir. Sonuçlar
briks derecesi (ᵒBx) cinsinden ifade edilmiştir. Analiz 3 paralel olarak
yapılmıştır.
3.2.3. Rehidrasyon Oranı
Sabit miktarda (4 g) kuru örnek oda sıcaklığındaki su içerisine daldırılmıştır.
Belirli periyotlarda çıkarılan örnekler süzüldükten sonra tartılarak ağırlık
değişimi

takip

edilmiştir.

Analiz

örnekler

sabit

ağırlığa

ulaştığında

sonlandırılmıştır. Rehidrasyon oranı son ağırlığın başlangıç ağırlığına oranı ile
hesaplanmıştır. Analiz 3 paralel olarak yapılmıştır.
3.2.4. Renk Ölçümü
Örneklerin renk değerleri renk ölçüm cihazı (Model no: NH310, Portable
Colorimeter, Shenzen, ÇİN) kullanılarak belirlenmiştir. Renk ölçümleri CIE (L*,
a*, b*) renk sistemi ile ifade edilmiştir. Renk ölçümü oda şartlarında 10 paralelli
olarak ve her örnek için 3 bölgede yapılmıştır. Bu değerlerin ortalaması o
örneğin rengini ifade etmektedir.
3.2.5. Titrasyon Asitliği
Sabit miktarda (4 g) örnek sabit hacimde (100 mL) saf su içerisinde homojenize
edilmiştir. Devamında kaba filtre kağıdından süzülmüştür. Titrasyon asitliği
süzüntünün 0.1 N NaOH ile titre edilmesi ile belirlenmiştir (Cemeroğlu, 2019).
Sonuçlar % sitrik asit cinsinden ifade edilmiştir.
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3.2.6. Askorbik Asit Tayini
Kurutulmuş örneklerin askorbik asit içeriği Demiray vd. (2013) tarafından
modifiye edilmiş olan yönteme göre tayin edilmiştir. Örnek % 4,5 meta-fosforik
asit ile 1:12,5 (g/mL) oranında karıştırılarak 1 dakika Ultra-Turrax (IKA T18
basic, Darmstadt ALMANYA) cihazında homojenize edilmiştir. Devamında
4000×g 4°C’de 20 dakika santrifüj edilerek, supernatant 0.45 µm Millipore
filtreden geçirilerek enjeksiyona hazır hale getirilmiştir. Ekstraktlar askorbik
asit içeriğini belirlemek üzere HPLC ile analiz edilmiştir. Enjeksiyon hacmi 20
µL’ dir. Mobil faz olarak ultra saf su (pH:2,2’ye H3PO4 ile ayarlandı.)
kullanılmıştır. Mobil faz izokritik olarak kullanılmıştır. HPLC çalışma koşulları
Çizelge 3.1’de sunulmuştur.
Çizelge 3.1. L-Askorbik asit analizi için HPLC çalışma koşulları
Sistem
Marka
Model
Kolon
Kolon Fırını
Dedektör
Pompa
Mobil Faz
Kolon Sıcaklığı
Dedeksiyon
Akış Hızı
Akış Süresi

Çalışma Koşulları
Agilent
1260 Infinity
ACE 5C18 (250*4,6 mm, ID: 5 µm)
1260 TCC
1260 MWV DL
1260 Quat Pump VL
Ultra saf su (pH:2,2’ye H3PO4 ile
ayarlandı.)
35ᵒC
254 nm
0.8 ml/dakika
30 dakika

Örneklerin L-askorbik asit miktarı standart askorbik asit çözeltisi ile hazırlanıp
standart kurve ile belirlenmiştir.
3.2.7. Katı/Sıvı Ekstraksiyonu
Ekstraksiyon işlemi için katı/sıvı oranı 1/10 (g/mL) olarak belirlenmiştir.
Solvent olarak metanol seçilmiştir. Bir beher içerisinde örnek ve solvent UltraTurrax (IKA T18 basic, Darmstadt Almanya) ile 1 dakika süre homojenize
edilmiştir. Homojen hale getirilen çözelti manyetik karıştırıcı üzerinde oda
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sıcaklığında 2 saat boyunca karıştırılmıştır. Ekstraksiyon süresi ön denemelerle
belirlenmiş, 2 saatten sonra ekstrakt veriminde bir değişiklik olmadığı tespit
edilmiştir. Ekstraksiyon sonrasında sıvı faz filtre kağıdından geçirilerek katı
örnek fazından ayrılmış, devamında -18 ℃’de analizlere kadar saklanmıştır.
3.2.8. Toplam Fenolik Madde Miktarının Belirlenmesi
Toplam fenolik madde miktarının belirlenmesinde Singleton ve Rossi (1965)
tarafından geliştirilen Folin-Ciocalteu spektrofotometrik metodu kullanılarak
ekstrakte edilen örneklerin fenolik bileşiklerinin toplam miktarı belirlenmiştir.
Ekstrakte edilen örnekden 40 µL alınarak cam tüp içerisine pipetlenmiştir.
Üzerine 2,4 mL saf su eklenerek seyreltilmiştir. Sonrasında 200 µL FolinCiocalteu ayracı eklenerek karıştırma işlemi yapılmıştır. Bununla birlikte
karışıma 600 µL doymuş sodyum karbonat çözeltisi eklenmiştir. Son işlem
olarak 760 µL saf su eklenerek çözelti iyice karıştırılmıştır. Çözelti karanlık
ortamda

2

saat

bekletildikten

sonra,

spektrofotometre

(T70+UV/VIS

spektrofotometre, PG Instruments, İngiltere) ile 765 nm dalga boyunda
çözeltinin absorbansı şahit çözeltiye karşı okutulmuştur. Örnekte ölçülen
absorbans değerinin gallik asit cinsinden eşdeğeri olan fenolik bileşik miktarı,
gallik

asit

ile

hazırlanan

standart

kurvenin

denklemi

kullanılarak

hesaplanmıştır. Örnekteki toplam fenolik bileşik miktarı “mg gallik asit/ g kuru
madde” cinsinden ifade edilmiştir. Analizler üç paralel halinde okutulmuştur.
3.2.9. Toplam Monomerik Antosiyanin Tayini
Ekstrakte edilen örneklere, Fuleki ve Francis (1968) tarafından önerilen ve
Giusti ve Wrolstad (2001) tarafından geliştirilen pH diferansiyel metodu
kullanılarak toplam monomerik antosiyanin tayini yapılmıştır. Söz konusu
metot, monomerik antosiyaninlerin pH 1,0’da renkli oksonium formunun, pH
4,5’te ise renksiz hemiketal formunun egemen olmasına dayanmaktadır. Buna
göre, ortam pH’ı 1,0 ve 4,5 olduğu zaman ölçülen absorbans değerlerinin farkı,
doğrudan antosiyanin konsantrasyonu ile orantılı bulunmaktadır (Cemeroğlu,
2019).
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Okumalar sırasında örnekler KCl tampon çözeltisi (0,025 M, pH:1) ile
seyreltilmiştir. Seyreltme faktörü hesaplamalara dahil edilmiştir. Daha sonra
örnekler potasyum klorürür tampon çözeltisi ve sodyum asetat tampon çözeltisi
(0,4 M pH:4,5) ile başlangıçta belirlenen seyreltme faktörüne uygun olarak
seyreltilmiştir. Her ikisinde de seyreltmenin aynı olması esastır.
Seyreltikler dengeye ulaşması için belli bir süre dinlenmeye bırakılmıştır.
Okumalar seyreltiklerin hazırlanmasından 15 dakika sonra ile 1 saat arasındaki
45 dakikalık zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Seyreltiklerin berrak olması
gerekmektedir. Bunun için okuma öncesi santrifüjleme ve 0,45 µm’lik şırınga
ucu filtreden geçirilmiştir. Örnekler gilaburuda baskın antosiyanin olan
siyanidin-3-glukozid’in maksimum absorbans verdiği dalga boyunda (528 nm)
ve düşük düzeydeki bulanıklığın belirlenmesi içinde 700 nm dalga boyunda
spektrofotometrede

(Peak

Instruments,

C-7100S,

Houston,

AMERİKA)

okunmuştur.
528 ve 700 nm’de seyreltilmiş örneklerde yapılan absorbans okumalarından
yararlanılarak monomerik antosiyaninlerden kaynaklanan absorbans değeri ve
monomerik antosiyanin miktarı aşağıdaki eşitliklerle hesaplanmıştır.
𝐴 = [𝐴528 − 𝐴700 ]𝑝𝐻 1,0 − [𝐴528 − 𝐴700 ]𝑝𝐻 4,5
Monomerik antosiyanin miktarı (

mg
⁄kg veya L) =

Denklem (2)
(𝐴)(𝑀𝑊)(𝑆𝑓)1000
(ɛ)𝐿

Denklem (3)
Burada:
A: Absorbans farkı (pH 1,0 ve 4,5 değerlerinde ölçülen absorbans farkı),
MW: Baskın antosiyaninin molekül ağırlığı,
Sf: Seyreltme faktörü,
ɛ: Molar absorpsiyon katsayısı,
L: Spektrofotometre küvetindeki ışık kalınlığı (cm)
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3.2.10. Kromatografik Yöntem ile Antosiyanin Tayini
Örneklerin antosiyanin profili Kelebek ve Selli (2011) tarafından yayınlanan
yöntem modifiye edilerek belirlenmiştir. Bir gram örnek toz haline getirildikten
sonra, üzerine 25 mL ekstraksiyon çözeltisi (aseton, su, asetik asit; 70; 29,5; 0,5
v/v/v) eklenip, 1 dk boyunca Ultra Turrax cihazı kullanılarak homojenize
edilmiştir. Sonrasında 15 dakika boyunca buz ilaveli ultrasonik su banyosunda
(Bandelin

Sonorex,

D-12207,

Berlin,

ALMANYA)

tutulmuştur.

Çözelti

içerisindeki aseton vakum basınç altında rotary cihazında 35 ℃’ de 100 rpm’de
4 dakika sürede buharlaştırılmıştır. Kalan sulu tortu, filtre kağıdından
süzdürülmüştür. Süzülen sıvı şırınga ile çekilip 0.45 µm polyamid (PA) filtreden
geçirilip enjeksiyona hazır hale getirilmiştir. Devamında antosiyanin profilini
belirlemek üzere ekstraktlar HPLC’ye verilmiştir. Enjeksiyon hacmi 20 µL’dir.
Analizde gradiyen mobil faz kullanılmıştır. Mobil faz çözücü A (%3’lük asetik
asit) ve çözücü B (%99,8’lik metanol)’den oluşmaktadır. HPLC akış oranları: 0-5
dk A: %93, 5-32 dk A: %80, 32-44 dk A: %75, 44-80 dk A: %70, 80-96 dk A:
%67, 96-99 dk A: %58, 99-110 dk A: %50, 110-115 dk A: %30, 115-120 dk A:
%20, 120-128 dk A:%0, 128-135 dk A: %93 şeklinde gerçekleştirilmiştir. HPLC
çalışma koşulları Çizelge 3.2’ de sunulmuştur.
Çizelge 3.2. Antosiyanin analizi için HPLC çalışma koşulları
Sistem
Marka
Model
Kolon
Kolon Fırını
Dedektör
Pompa
Mobil Faz
Kolon Sıcaklığı
Dedeksiyon
Akış Hızı
Akış Süresi

Çalışma Koşulları
Agilent
1260 Infinity
ACE 5C18 (250*4,6 mm, ID: 5 µm)
1260 TCC
1260 MWV DL
1260 Quat Pump VL
Çözücü A, %3’lük asetik asit
Çözücü B, %99,8’lik metanol
25 ℃
520 nm
0,500 mL/dakika
135 dakika

HPLC cihazı ile yapılan analizde, gilaburu örneklerinde baskın olarak siyanidin3-glukozit bulunmuştur. Bunun yanında iz miktarda siyanidin-3-rutinozid
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mevcuttur. Antosiyanin miktarı siyanidin-3-glukozit ile hazırlanan standart
kurvenin denklemi kullanılarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte siyanidin-3glukozit piklerinin alanlarının daha net belirlenmesi için 80℃ konveksiyonel
kurutma örneğine katkı işlemi yapılmıştır. Şekil 3.4. ve Şekil 3.5.’de 49. dakikada
gelen siyanidin-3-glukozitin katkılı ve katkısız pikleri verilmiştir.

Şekil 3.4. Siyanidin-3-glukozit katkısız 80 ℃ konveksiyonel kurutma örneği

Şekil 3.5. Siyanidin-3-glukozit katkılı 80 ℃ konveksiyonel kurutma örneği
3.2.11. Antioksidan Aktivite
2,2-difenil-1-pikril-hidrazil (DPPH) serbest radikal yakalama aktivitesi tayini
kullanılarak örneklerin antioksidan aktiviteleri belirlenmiştir. DPPH serbest
radikalleri yakalama aktivitesi aşağıdaki formül (Denklem 4) kullanılarak
hesaplanmıştır (Dorman vd., 2003).

% İ𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛 (𝐷𝑃𝑃𝐻) = [

𝐴𝑏𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 −𝐴𝑏𝑠ö𝑟𝑛𝑒𝑘
𝐴𝑏𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

] ∗ 100

Denklem (4)

Örneklerde hesaplanan % inhibisyon değerleri Troloks eşdeğeri (TE) cinsinden
troloks çözeltisi ile hazırlanan standart kurvenin denklemi kullanılarak
hesaplanmıştır. Örneklerdeki antioksidan miktarı “mg TE/ g kuru madde”
cinsinden ifade edilmiştir.
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3.2.12. Tekstür Analizi
Kurutulmuş ürünlerde ve taze gilaburuda kabuk direnci ve elastikiyetin
belirlenmesi delme testi yöntemine göre TA-XT2 Texture Analyzer (Texture
Tecnologies Corp., Scarşdole, NY/ Stable Microsystems, Godalming, UK) cihazı
kullanılarak belirlenmiştir. Analiz 2 mm çapında P/2 pazlanmaz çelik prob ile
%50 baskı gücünde gerçekleştirilmiştir.
3.2.13. İstatistiksel Analiz
HPLC cihazı ile antosiyanin tayini haricinde tüm analiz verilerindeki ortalamalar
arasındaki anlamlı farklar (p<0.05) tek yönlü ANOVA (one way ANOVA) analizi
ile değerlendirilmiştir. Veriler ortalama ± standart hata olarak ifade edilmiştir.
Her ortalama örnek arasındaki fark, p<0.05’te istatistiksel olarak anlamlı kabul
edilmiştir. İstatistiksel analiz, Minitab 17.1.0 sürümünde gerçekleştirilmiştir.
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
4.1. Gilaburu Meyvesinin Farklı Tekniklerle Kurutulması
4.1.1. Farklı Kurutma Sıcaklıklarının Kurutma Karakteristikleri Üzerine
Etkisi
Gilaburu meyvesi örneklerinin konveksiyonel olarak 3 farklı kurutma
sıcaklığında (60, 70 ve 80 ℃) kurutulması sonucu içerdikleri nem miktarlarının
zamana bağlı değişimi
Şekil 4.1.’da gösterilmektedir.

1,2

N.O.*

1,0

60 ℃

0,8

70 ℃

0,6

80 ℃

0,4

0,2
0,0
0

1000

2000

3000

Süre (dk)

Şekil 4.1. Gilaburu meyvesinin farklı sıcaklıklarda konveksiyonel kurutmada
zamana karşı nem içeriği değişimi
*;N.O: herhangi bir andaki örnek nem miktarının (g su/ g KM) başlangıç nem miktarına (g
su/ g KM) oranı.

Gilaburu meyvesinin konveksiyonel kurutma sırasında zamana karşı nem içeriği
grafiği incelendiğinde kurutma sıcaklığı ile kuruma süresi arasında ters orantı
olduğu belirlenmiştir. Yani kurutma sıcaklığı arttıkça kuruma süresinin azaldığı
gözlenmiştir. Diğer bir ifadeyle 60℃ konveksiyonel kurutmanın 2663 dakika
(44 saat, 23 dakika), 70℃ konveksiyonel kurutmanın 856 dakika (14 saat, 16
dakika) ve 80℃ konveksiyonel kurutmanın 420 dakika (7 saat) sürdüğü
belirlenmiştir. Sıcaklık artışının kurutma hızını artırdığı ilgili şekildeki kuruma
eğrilerinin eğimindeki artıştan da görülmektedir. Literatür çalışmaları da
kurutma hızının artışını ve kurutma süresinin azalışını kurutma sıcaklığındaki
artışla ilişkilendirmiştir (Kavak Akpinar vd., 2006; Lee ve Kim, 2009; Rafiee vd.,
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2010). Sıcaklık arttıkça kurutulan ürüne birim zamanda daha fazla enerji
aktarılmıştır. Bunun sonucunda katı yapıdan birim zamanda evapore olan su
miktarı artmış; kuruma hızlanmıştır (Zhu ve Shen, 2014). Ayrıca kurutma
havasının sıcaklık artışıyla düşen bağıl nem miktarı da kütle transferini ve
dolayısıyla kuruma hızını arttırma yönünde etki göstermiştir (Masud vd., 2019).
Gilaburu meyvesinin kurutulmasında kullanılan alternatif yöntemlerden birisi
mikrodalga kurutmadır. Örneklerinin mikrodalga fırında 3 farklı güçte (180,
360 ve 540 Watt) kurutulması sonucu içerdikleri nem miktarlarının zamana
bağlı değişimi Şekil 4.2.’da gösterilmektedir.

1,2
1
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0,8
0,6
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0,4
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0,2
0
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Süre (dk)
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Şekil 4.2. Gilaburu meyvesinin farklı güçlerde mikrodalga kurutmada zamana
karşı nem içeriği değişimi.

*;N.O: herhangi bir andaki örnek nem miktarının (g su/ g KM) başlangıç nem miktarına (g su/
g KM) oranı.

Gilaburu meyvesinin mikrodalga fırında kurutulması sırasında zamana karşı
nem içeriği grafiği incelendiğinde mikrodalga gücü ile kuruma süresi arasında
ters orantı olduğu belirlenmiştir. Yani mikrodalga gücü arttıkça kuruma
süresinin azaldığı gözlenmiştir. 180 W mikrodalga kurutmanın 180 dakika (3
saat), 360 W mikrodalga kurutmanın 85 dakika (1 saat, 25 dakika) ve 540 W
mikrodalga kurutmanın 57 dakika sürdüğü belirlenmiştir. Sıcak hava ile
konveksiyonel kurutmada olduğu gibi mikrodalga gücündeki artışla birlikte
kurutulan ürünün birim kütlesi başına birim zamanda aktarılan enerji miktarı
dolayısıyla kuruma hızı artmıştır (Ashtiani vd., 2018; İlter vd., 2018). Ayrıca
mikrodalga teknolojisi enerjinin kurutulan gıda materyalinin tüm hacmine
homojen olarak dağıtılmasını sağlamaktadır. Mikrodalga teknolojisinin bu
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özelliği kurutma sırasında katı materyalde hacimsel ısınmayı sağlamaktadır. Bu
durumda kurutma işleminin etkin ve kısa sürede tamamlanmasını olanaklı
kılmaktadır (Kantrong vd., 2014; Tian vd., 2015).
Çalışma kapsamında kullanılan diğer bir kurutma teknolojisi de ohmik
ısıtmadır. Ohmik ısıtma teknolojisi gilaburu meyvelerinin konveksiyonel
kurutulması öncesinde bir ön işlem basamağı olarak incelenmiştir. Meyve
örneklerinin ohmik ısıtmada 4 farklı sürede (1, 2, 3 ve 5 dakika), 200 Volt’ta ön
işleme tabi tutulup 70℃ konveksiyonel kurutmada kurutulması sırasında
içerdikleri nem miktarlarının zamana bağlı değişimi Şekil 4.3.’de gösterilmiştir.

1 dk ohmik ısıtma ön
işlemli
2 dk ohmik ısıtma ön
işlemli
3 dk ohmik ısıtma ön
işlemli
5 dk ohmik ısıtma ön
işlemli
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Şekil 4.3. Farklı sürelerde ohmik ısıtma ön işlemine tabi tutulan gilaburu
meyvesinin 70℃ konveksiyonel kurutmada zamana karşı nem içeriği
değişimi.
*;N.O: herhangi bir andaki örnek nem miktarının (g su/ g KM) başlangıç nem miktarına (g
su/ g KM) oranı.

Gilaburu meyvesinin konveksiyonel sistemle kurutulması öncesinde ohmik
ısıtma ön işleminde farklı sürelerde gerçekleştirilen uygulamaların toplam
kuruma süresi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Sabit 200 V
uygulamasının uygulama süresi 1 dakikadan 5 dakikaya çıkarıldığında kuruma
hızında bir artış, süresinde ise azalma tespit edilmiştir. Ohmik ısıtma ön işlemi
uygulanan gilaburu meyve örneklerinin nem içeriklerinin %20 civarına
düşürülmesi için gerekli süre 1 dakikalık ön işlem sonrasında 750 dakika
sürerken, 5 dakikalık ön işlem uygulanan örneklerde bu süre 600 dakikaya
kadar düşürülmüştür. Gilaburu örneklerinin kuruma karakteristiklerindeki bu
değişimi uygulanan ohmik ısıtma ön işleminin meyvede neden olduğu yapısal
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değişikliklerle açıklanmaktadır (Soghani vd., 2018; Deng vd., 2019). Ohmik
ısıtma uygulaması sırasında hücre duvarı geçirgenliği değişime uğramakta, bu
yapısal değişim elektroporasyonla açıklanmaktadır (Lebovka vd., 2006;
Lebovka vd., 2007). Ayrıca ohmik ısıtma ön işlem sürelerindeki artış ile birlikte
uygulama haznesindeki ortam sıcaklığıda artmaktadır (Çizelge 4.1.). Özellikle 5
dakikalık uygulamada ortam sıcaklığının 90°C ‘nin üzerine çıktığı görülmüştür.
Bu

haliyle

5

dakikalık

uygulamanın

bir

ön

haşlama

işlemi

gibi

değerlendirilebileceği de düşünülmektedir.
Çizelge 4.1. Ohmik ısıtma ön işlemleri sırasında ölçülen sıcaklık değerleri

Ohmik Isıtma Ön işlemli
Konveksiyonel Kurutma
(70 ℃)

Ön İşlem Süresi
(dk)
1
2
3
5

Sıcaklık (°C)
29,4 ± 0,812d
45,2 ± 3,46c
53,6 ± 1,03b
94,0 ± 1,52a

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.

Gilaburu meyvesi üzerinde uygulanan farklı sürelerde ohmik ısıtma ön
işleminin sıcaklık değerleri üzerine olan etkisinin istatistiksel olarak önemli
olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
4.2. Ortalama Nem Değerleri
Gıdalarda toplam su miktarını ifade eden nem değeri, gıdaların fiziksel
özelliklerinin, mikrobiyolojik kararlılığının, raf ömrünün, duyusal özelliklerinin
ve endüstriyel işleme süreçlerinin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır.
Bu yüzden nem değerlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir (Isengard,
1995).
Kurutulmuş gıdalarda ürünün özellikleri, ürünün türüne, nem içeriğine,
kurutma türüne ve kurutma koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde
değişmektedir (Kerdpiboon vd., 2006).
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru ve taze gilaburu meyvelerinin
nem değerleri Çizelge 4.2.’de gösterilmiştir. Farklı sıcaklıklarda konveksiyonel
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kurutma ile kurutulan örneklerde % 19,33 – 23,87 değer aralığı, farklı güçlerde
mikrodalga kurutma ile kurutulan örneklerde % 28,06 - 30,05 değer aralığı,
farklı dakikalarda ohmik ısıtma ön işlemi uygulanan 70℃ konveksiyonel
kurutma ile kurutulan örneklerde % 11,97 - 21,32 değer aralığı belirlenmiştir.
Çizelge 4.2. Kurutulmuş ve taze gilaburu örneklerinin nem içeriği
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma
Mikrodalga
Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem
Koşulu
Sıcaklık (℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

Taze Meyve

Ortalama Nem
Değerleri (%)(g su/ g
KM)
19,33 ± 1,66d
22,08 ± 1,10c,d
23,87 ± 0,72b,c,d
30,05 ± 0,91b
28,66 ± 4,27b
28,06 ± 0,16b,c
17,82 ± 1,02d,e
21,32 ± 4,34d
21,20 ± 1,08d
11,97 ± 0,90e
86,46 ± 0,05a

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.

Gilaburu meyvesinin kurutulmasında uygulanan farklı kurutma işlemlerinin,
nem değerleri üzerine olan etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu
belirlenmiştir (p<0,05).
Yapılan istatistiksel değerlendirmeye göre kurutulan ürünlerde en yüksek nem
değerinin farklı güçlerde kurutma yapılan mikrodalga kurutmada olduğu
belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak gilaburu örnekleri kurutma esnasında
yanma belirtisi gösterdiği için kurutmanın istenilenden erken sürede
bitirilmesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. En düşük nem değerinin ise 5
dakika ohmik ısıtma ön işlemli 70℃ konveksiyonel kurutmada belirlenmiştir.
Bunun nedeni ise 5 dakika ohmik ısıtma ön işlem sırasında örneğin yüksek
sıcaklıklara maruz kalmasından dolayı danenin bütünlüğünün ve içeriğindeki su
miktarının korunamamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
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4.3. Suda Çözünür Kuru Madde Miktarı
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kurutulmuş ve taze gilaburu
meyvelerinin briks değerleri Çizelge 4.3.’te verilmiştir. Farklı sıcaklıklarda
konveksiyonel kurutma ile kurutulan örneklerin suda çözünür kuru madde
değerleri 47,30 – 52,44 °Bx arasında değişirken, farklı mikrodalga güçlerinde
kurutulan örneklerde 40,53 – 43,25 °Bx değer aralığında ve farklı sürelerde
uygulanan ohmik ısıtma ön işlemi uygulanan 70℃ konveksiyonel kurutma ile
kurutulan örneklerde ise 46,97 – 55,31 °Bx değer aralığında değişmiştir.
Çizelge 4.3. Kurutulmuş ve taze gilaburu örneklerinin briks değerleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma

Mikrodalga Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem Koşulu
Sıcaklık (℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

Briks Değerleri
47,30 ± 2,70b,c,d
52,44 ± 0,65a,b
50,30 ± 0,09a,b
43,25 ± 2,45c,d,e
40,53 ± 1,42e
40,83 ± 2,35d,e
55,31 ± 2,31a
49,04 ± 4,99a,b,c
49,96 ± 0,39a,b,c
46,97 ± 0,15b,c,d,e
6,90 ± 0,50f

Taze Meyve

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.

Gilaburu meyvesinin kurutulmasında uygulanan farklı kurutma işlemlerinin,
suda çözünür kuru madde değerleri üzerine olan etkisinin istatistiksel olarak
önemli olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
Yapılan istatistiksel değerlendirmeye göre kurutulan ürünlerde en yüksek suda
çözünür kuru madde miktarı 1 dakika ohmik ısıtma ön işlemli 70℃
konveksiyonel kurutmada olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak en düşük
nem

oranına

sahip

kurutmalardan

biri

olmasından

kaynaklı

olduğu

düşünülmektedir. Öte yandan bu ön işlemin 5 dakikalık uygulaması sonrasında
kurutulan gilaburu meyvelerinin nem düzeyi düşük olmakla birlikte çözünür
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kuru madde miktarıda tüm uygulamalar içerisinde en düşük olarak
bulunmuştur. Bunun temel nedeni 5 dakikalık ohmik ısıtma uygulaması
sırasında meyve örneklerinin yapısal bütünlüğünün makro düzeyde zarara
uğraması olabilir. Çünkü uygulama sırasında bozulan yapısal bütünlük ile
birlikte meyve içerisindeki çözünür kuru maddeler hızla uygulama ortamına
geçmektedir. En düşük suda çözünür kuru madde miktarı ise mikrodalga
kurutma sistemi ile kurutulan örnekler için tespit edilmiştir. Bunun, mikrodalga
ile kurutma sonrası elde edilen gilaburu meyve örneklerinin yüksek nem
içeriğiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Taze gilaburu meyvesi ile tüm
kurutulmuş ürünler karşılaştırıldığında, en düşük suda çözünür kuru madde
miktarı taze meyvede bulunmuştur. Bunun en yüksek nem değerine sahip
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
4.4. Renk Değerleri
Renk, farklı dalga boylarına sahip görünür ışık demetlerinin cisimlerden
yansıyarak insan gözünde oluşturduğu algı olarak tanımlanmasının yanı sıra
ürünlerin kalitesini ve niteliğini de ifade eden önemli özelliklerden biridir
(Keskin vd., 2017). Ürünlerde renk kalitesini sistematik bir şekilde araştırmak
için, rengi objektif olarak ölçmek gerekmektedir (Wrolstad vd., 2005). Renk ile
ilgili araştırmalarda sık kullanılan skalalardan birisi olan CIE L* C* h* renk
sistemine göre renk üç boyutta ifade edilmektedir. İlk olarak L* değeri, rengin
parlaklığını (0: Siyah, 100: Beyaz) ifade etmektedir. C*değeri, rengin doygunluk
değeri olup, silindirin merkezinden dışa doğru artan değere sahiptir (0 - 60).
Hue değeri (h*) ise renk canlılığını ifade etmektedir. Birimi derecedir (⁰). Hue
değeri renk ilişkisi de +a* ile başlar. Açı ve renk ilişkisinde 0°: +a* (kırmızı), 90°:
+b* (sarı), 180°: -a* (yeşil), 270°: -b* (mavi) ifade eder. Bunlarla birlikte, iki
nesnenin renk farkını ifade etmek için ΔE kullanılmaktadır (Keskin vd., 2017).
Renk değişiminin izlenmesini daha anlaşılır kılmak için L*, C*, h* değerlerinin
birlikte ölçülmesi gerekmektedir. C* değeri, pigment konsantrasyonunun
artmasıyla artmakta, sonrasında örnek koyulaştıkça azalmaktadır. Bu şekilde,
açık ve koyu renklere sahip iki örneğin benzer h* ve C* değerlerine sahip
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olmaları mümkün olmakta ve farklı L* değerlerinden dolayı, birbirlerinden ayırt
edilmeleri kolay olmaktadır (Yılmaz, 2019).
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru ve taze gilaburu meyvelerinin L*
değerleri

(parlaklık)

Çizelge

4.4.’da

verilmiştir.

Farklı

sıcaklıklarda

konveksiyonel kurutma ile kurutulan örneklerde 37,76 - 45,14 değer aralığı,
farklı güçlerde mikrodalga kurutma ile kurutulan örneklerde 38,67 – 40,54
değer aralığı, farklı dakikalarda ohmik ısıtma ön işlemi uygulanan 70 ℃
konveksiyonel kurutma ile kurutulan örneklerde 36,36 – 39,13 değer aralığı
bulunmuştur.
Çizelge 4.4. Kurutulmuş ve taze gilaburu örneklerinin L* değerleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma

Mikrodalga Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem Koşulu
Sıcaklık (℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

Taze Meyve

L* Değerleri
37,76 ± 0,96c,d
41,59 ± 0,80b
45,14 ± 0,52a
39,26 ± 1,1b,c,d
38,67 ± 1,21b,c,d
40,54 ± 1,78b,c
38,21 ± 0,83c,d
38,93 ± 0,92b,c,d
39,13 ± 1,24b,c,d
36,36 ± 0,94d
37,74 ± 0,88c,d

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.

Gilaburu meyvesinin kurutulmasında uygulanan farklı kurutma işlemlerinin, L
(parlaklık) değerleri üzerine olan etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu
belirlenmiştir (p<0,05).
Yapılan istatistiksel değerlendirmeye göre en yüksek L değerine ve en parlak
renge sahip örneklerin 80℃’de konveksiyonel fırında kurutulanlar olduğu tespit
edilmiştir. Bunun, kurutmanın diğer uygulamalara göre çok daha kısa sürede
tamamlanmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. 60℃ ve 70℃ sıcaklıklarda
konveksiyonel kurutmada sürenin çok daha uzun olması ve bu zaman zarfında
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muhtemel enzimatik olmayan esmerleşmenin gerçekleşmesi beraberinde renk
üzerinde olumsuz etkiler göstermiştir. Literatürde, çalışma sonuçlarımızı
destekler nitelikte, sıcaklık zaman ilişkisinin gıdalarda arzu edilmeyen
değişikliklere neden olduğu ile ilgili sonuçlar mevcuttur (Cernîşev, 2010;
Udomkun vd., 2015) Mikrodalga sisteminde gerçekleştirilen kurutma işlemleri
diğer uygulanan yöntemlere kıyasla daha kısa sürede sonuçlanmasına rağmen
bu yöntemle elde edilen L* değerlerinin konveksiyonel kurutma sonuçlarına
kıyasla daha düşük olduğu görülmüştür. Mikrodalga uygulamasında her ne
kadar teknoloji örneklerin hızlı kurumasına imkan versede yapıda meydana
gelen aşırı sıcaklık artışına bağlı yanma reaksiyonları da gerçekleşmektedir.
Bunun sonucu olarak gıdanın yüzey renk değerleri olumsuz yönde
etkilenmektedir (Monteiro vd., 2020). Çalışmada en düşük L* değerinin ve en
koyu renge sahip örnekler 5 dakika ohmik ısıtma ön işlemli 70℃ konveksiyonel
kurutmada elde edilmiştir. Ohmik ısıtma ön işlemi sonucunda yapıda meydana
gelen değişikliklerin kurutma karakteristiklerinin yanı sıra gıda materyallerinin
kalite kriterleri üzerinde de olumlu/olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir.
Yapılan bir çalışmada ohmik ısıtmanın, akımın neden olduğu hücre zarındaki
parçalanmalar

sonrasında,

ürünün

hava

ile

temasıyla

birlikte

kahverengileşmeyi artırdığı rapor edilmiştir. Bununla birlikte suyun hızlı
buharlaşması ile hücre içi enzimatik olmayan reaksiyonları desteklediği, işlem
sırasında gözle görülür değişikliklere neden olduğu rapor edilmiştir (Grimi vd.,
2011).
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru ve taze gilaburu meyvelerinin C*
değerleri (doygunluk) Çizelge 4.5.’de verilmiştir. Doygunluk değerlerinin farklı
sıcaklıklarda konveksiyonel kurutma ile kurutulan örneklerde 27,99 – 40,11
değer aralığında, farklı güçlerde mikrodalga kurutma ile kurutulan örneklerde
32,20 – 35,80 değer aralığında, farklı dakikalarda ohmik ısıtma ön işlemi
uygulanan 70℃ konveksiyonel kurutma ile kurutulan örneklerde 29,68 – 33,54
değer aralığında değiştiği gözlenmiştir.
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Çizelge 4.5. Kurutulmuş ve taze gilaburu örneklerinin C* değerleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma

Mikrodalga Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem Koşulu
Sıcaklık (℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

Taze Meyve

C* Değerleri
27,99 ± 1,44e
34,34 ± 0,81b,c
40,11 ± 0,61a
33,51 ± 1,55b,c
32,20 ± 1,20c,d
35,80 ± 1,60b
33,54 ± 1,12b,c
35,41 ± 1,15b,c
34,26 ± 0,88b,c
29,68 ± 1,38d,e
35,19 ± 0,81b,c

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.

Gilaburu meyvesinin kurutulmasında uygulanan farklı kurutma işlemlerinin, C*
değerleri üzerine olan etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir
(p<0,05). Yapılan istatistiksel değerlendirmeye göre, ön işlemsiz konveksiyonel
kurutma uygulamalarında en yüksek C* değerine sahip örneklerin 80℃’de elde
edildiği görülmektedir. En düşük C* değerine sahip örneklerin ise 60℃’de
üretildiği tespit edilmiştir. Bu farklılığın kuruma sürelerinin uygulama
sıcaklığına bağlı olarak değişiklik göstermesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Kurutma işlemlerinin sonucu olarak ortaya çıkan enzimatik olmayan
esmerleşmenin, uzun süren uygulamalarda daha fazla gerçekleştiği ve böylece
örneklerdeki kararmayla birlikte C* değerinin düştüğü düşünülmektedir (Guiné
ve Barroca, 2012).
Mikrodalga sisteminde gerçekleştirilen kurutma işlemlerinde artan güç miktarı
ile birlikte C* değerlerinde istatistiksel olarak önemli bir fark gözlenmemiştir.
Ohmik ısıtma ön işlemli 70°C konveksiyonel kurutmalarda 1, 2 ve 3 dakika ön
işlemlerde belirgin bir değişim gözlenmezken, 5 dakika ohmik ısıtma ön işlemli
kurutmada istatistiksel olarak azaldığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak
ohmik ısıtma ön işlemi sırasında yüksek sıcaklık artışı ile örnek bütünlüğünün
bozulması sonucunda içerisindeki antosiyaninlerin ön işlemin yapıldığı %2’lik
sitrik asit çözeltisi içerisine geçmesi ve/veya yüksek sıcaklık etkisi altında
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bozulması olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte 70°C konveksiyonel
kurutma sırasında enzim aktivasyonlarının ve enzimatik olmayan esmerleşme
reaksiyonlarının da C* değerinin düşmesinde etkili olduğu, yapılan literatür
çalışmaları ile desteklenmiştir (Kaur ve Singh, 2016; Mannozzi vd., 2019).
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru ve taze gilaburu meyvelerinin
hue değerleri Çizelge 4.6.’de verilmiştir. Hue değeri için farklı sıcaklıklarda
konveksiyonel kurutma ile kurutulan örneklerde 35,49 – 43,14 değer aralığı,
farklı güçlerde mikrodalga kurutma ile kurutulan örneklerde 39,23 – 43,03
değer aralığı, farklı dakikalarda ohmik ısıtma ön işlemi uygulanan 70 ℃
konveksiyonel kurutma ile kurutulan örneklerde 38,37 – 42,91 değer aralığı
bulunmuştur.
Çizelge 4.6. Kurutulmuş ve taze gilaburu örneklerinin hue değerleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma

Mikrodalga Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem Koşulu
Sıcaklık (℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

Taze Meyve

Hue Değerleri
40,86 ± 2,70a,b
43,14 ± 1,83a
35,49 ± 1,19b
42,19 ± 1,93a
39,23 ± 1,84a,b
43,03 ± 1,73a
38,93 ± 1,36a,b
40,51 ± 1,97a,b
42,91 ± 2,63a
38,37 ± 1,58a,b
28,70 ± 1,89c

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.

Gilaburu meyvesinin kurutulmasında uygulanan farklı kurutma işlemlerinin,
hue değerleri üzerine olan etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu
belirlenmiştir (p<0,05).
Yapılan istatistiksel değerlendirmeye göre, en yüksek hue değeri ve taze meyve
değerine göre en çok değişiklik gösteren kurutmanın 70℃ konveksiyonel
yöntem ile gerçekleştirildiği örnekler için gözlenmiştir. Bununla birlikte en
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düşük hue değeri ve taze meyveye en yakın renk canlılığına sahip örnekler ise
80℃’de konveksiyonel kurutma ile elde edilmiştir. Genel olarak tüm kurutma
uygulamalarında hue değeri artış göstermiş, diğer bir ifadeyle meyve kabuğu
rengi kırmızıdan sarıya doğru değişmiştir.
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru meyvelerin taze meyveye göre
hesaplanan, renk farklılığını ifade eden ΔΕ* değerleri Çizelge 4.7.’da verilmiştir.
İlgili çizelge incelendiğinde taze meyveye göre en düşük renk değişim değeri 1
dakika ohmik ısıtma ön işlemli 70°C konveksiyonel kurutmada tespit edilmiştir.
En yüksek farklılık ise ön işlemsiz 60°C konveksiyonel kurutmada ve 540 W
gücünde mikrodalga destekli kurutmalarda gözlenmiştir. Genel olarak ΔΕ*
değerleri uygulanan işleme bağlı olarak 7 – 12 aralığında hesaplanmıştır.
Yüksek ΔΕ* değerleri konveksiyonel kurutmada uzun işlem süresi ile
mikrodalga kurutmada ise uygulanan yüksek güç değeri sonucunda oluşan
kısmi yanmalardan kaynaklanmaktadır.
Farklı sıcaklıklarda sıcak hava kurutma ve kırınım pencereli kurutma ile
kuşburnu tozu elde edilen bir çalışmada, düşük hava hızında gerçekleşen renk
kayıplarının uzayan kuruma süresinden kaynaklandığı rapor edilmiştir (Tontul
vd., 2018).
Çizelge 4.7. Kurutulmuş gilaburu örneklerinin ΔΕ* değerleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma

Mikrodalga Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem Koşulu
Sıcaklık (℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

ΔΕ* Değerleri
11,70 ± 0,79a
9,97 ± 1,11a,b
10,23 ± 0,83a,b
10,12 ± 1,24a,b
8,74 ± 0,98a,b
11,53 ± 1,46a
7,43 ± 0,90b
8,69 ± 1,07a,b
9,91 ± 1,58a,b
9,00 ± 1,05a,b

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.
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Şekil

4.4.’de

ASTM

(Sanatçıların

Boyama

Malzemelerinde

Kullanılan

Renklendiricilerin Işık Haslığı için Standart Test Yöntemleri) ışık haslığı
kategorileri (I, II ve III) ile delta değerlerinin insan gözünde neyi ifade ettiğini
göstermektedir. ΔΕ*=1 hemen göze çarpmayan, küçük bir renk değişimini ifade
ederken, ΔΕ*=4 kolayca fark edilebilen, bariz bir renk değişimini ifade
etmektedir. ΔΕ*=8 ise azımsanmayacak derecede önemli bir renk değişimini
göstermektedir (Sands, 2016). Bu değerlendirmeye göre çalışmamız sonucunda
elde edilen kuru örneklerin ΔΕ*>8 (1 dakika ohmik ısıtma ön işlemli
kurutulanlar hariç) olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile tüm kurutma
işlemlerinde taze meyveye göre azımsanmayacak ölçüde renk değişimi olduğu
söylenebilir.

Şekil 4.4. ASTM ışık haslığı kategorilerinde delta değerleri (Sands, 2016)
4.5. Titrasyon Asitliği ve pH Değerleri
Gıdalarda asitlik önemli bir parametre olup, birçok gıda işleme yönteminde
dikkate alınması gerekmektedir. Titrasyon asitliği ve pH değerlerinde, pH,
ortamdaki hidrojen iyonu aktivitesini bir başka ifadeyle asitliğin gücünü
tanımlarken, titrasyon asitliği ise, asidin zayıf veya kuvvetli olduğuna
bakılmaksızın toplam asit miktarını göstermektedir (Cemeroğlu, 2019).
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru gilaburu örneklerinin ve taze
meyvenin titrasyon asitliği (%) ve pH değerleri Çizelge 4.8.’da verilmiştir.
Uygulanan yöntemden bağımsız olarak tüm kuru gilaburu örneklerinin %
titrasyon asitliği taze örneğe göre kurutma ile birlikte azalan nem içeriğine bağlı
olarak artış göstermiştir (p<0,05). En yüksek değer 1 dakika ohmik ısıtma ön
işlemli konveksiyonel kurutma (70°C) ile elde edilmiştir. pH değerinde ise taze
meyve ile kurutulan örnekler arasında önemli bir değişim olmamıştır.
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Çizelge 4.8. Kurutulmuş ve taze gilaburu örneklerinin titrasyon asitliği ve pH
değerleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma

Mikrodalga
Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
işlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem
Koşulu
Sıcaklık
(℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

Taze Meyve

Titrasyon Asitliği
Değerleri (%)

pH

6,49 ± 0,03b,c
6,89 ± 0,17a,b
6,81 ± 0,08a,b,c

3,27 ± 0,01b,c,d
3,25 ± 0,01d,e
3,22 ± 0,02e

5,88 ± 0,11d,e
5,67 ± 0,41e
5,84 ± 0,26d,e

3,30 ± 0,03b,c
3,30 ± 0,01b,c
3,32 ± 0,01b

7,35 ± 0,01a
6,29 ± 0,27c,d
6,86 ± 0,05a,b
6,61 ± 0,08b,c
1,06 ± 0,01f

3,24 ± 0,02d,e
3,28 ± 0,00b,c,d
3,26 ± 0,03c,d,e
3,28 ± 0,02b,c,d
3,61 ± 0,01a

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.

4.6. Rehidrasyon Oranı
Rehidrasyon, kurutulmuş bir ürünün tekrar su alabilme yeteneğidir (Aksoy,
2019). Rehidrasyon oranı ise rehidre edilmiş örneğin miktarının, kurutulmuş
örneğin miktarına oranı olarak tanımlanmaktadır. Kurutulmuş meyve ve
sebzelerde rehidrasyon oranının yüksek olması önemli bir kriterdir. Bundan
dolayı kurutulmuş ürünler suda bekletildiği zaman taze durumunda içerdiği su
miktarına en yakın oranda su alarak eski haline gelmesi istenmektedir
(Khraisheh vd., 2004). Rehidrasyonu kurutma öncesi gerçekleştirilen ön
işlemler, kurutma şartları, kurutma sırasında gerçekleşen kimyasal ve yapısal
değişiklikler, ürünün özellikleri etkilemektedir (Aksoy, 2019).
Kurutulmuş ürünlerde rehidrasyon oranları, bir kalite indeksi olarak yaygın
şekilde kullanılmaktadır. Rehidrasyon oranının hücresel ve yapısal bozulmanın
derecesine bağlı olduğu kabul edilmektedir. Kurutma sırasında, geri dönüşü
olmayan hücresel parçalanma, bütünlük kaybına neden olmaktadır. Dolayısıyla
kurutulmuş ürünün rehidrasyon özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip,
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düşük hidrofilik karakterde, boyutları küçülmüş kılcal kısımlar oluşmaktadır
(Qing-guo vd., 2007).
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru gilaburu meyvelerinin
rehidrasyon

oranları

Çizelge

4.9.’de

verilmiştir.

Farklı

sıcaklıklarda

konveksiyonel yöntem ile kurutulan örneklerin ve 5 dakika hariç farklı
sürelerde ohmik ısıtma ön işlemli 70°C’de konveksiyonel kurutma ile elde
edilen örneklerin rehidrasyon oranları 2,63 – 2,90 aralığında değişmiştir. Bu
aralıktaki değişim istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0,05). Bu
uygulamalara kıyasla mikrodalga fırında gerçekleştirilen kurutmalarda ve 5
dakika ohmik ısıtma ön işlemli 70°C’de konveksiyonel kurutmada elde edilen
örneklerin rehidrasyon oranları (1,86 – 2,15) istatistiksel olarak azalmıştır.
Çizelge 4.9. Kurutulmuş gilaburu örneklerinin rehidrasyon oranı değerleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma

Mikrodalga Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem Koşulu
Sıcaklık (℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

Rehidrasyon Oranı Değerleri
2,76 ± 0,05a
2,89 ± 0,17a
2,90 ± 0,03a
1,86 ± 0,04b
2,09 ± 0,18b
2,15 ± 0,19b
2,82 ± 0,03a
2,63 ± 0,06a
2,87 ± 0,00a
1,98 ± 0,04b

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.

Rehidrasyon oranının en yüksek konveksiyonel kurutma ile elde edilen
örneklerde tespit edilmesinin, kurutmaların sonunda yapısal bütünlüğün en iyi
şekilde

korunduğu

yöntemin

bu

yöntem

olmasıyla

ilişkili

olduğu

düşünülmektedir. Bununla birlikte konveksiyonel kurutmada artan sıcaklık azalan sürenin rehidrasyon oranını artıran bir etken olduğu görülmüştür. En
düşük rehidrasyon oranına sahip örneklerin mikrodalga kurutmada elde
edilmesinin ise meyve danesinin bütünlüğünün bozulmasıyla birlikte hücre
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parçalanmalarının yaşanmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Benzer
durum 5 dakika ohmik ısıtma ön işlemde de yaşandığı için yakın sonuçlar elde
edilmiştir. Bunların dışında mikrodalga kurutmada en düşük rehidrasyon
oranının 180 W’da görülmesinin ise bu uygulamadan elde edilen örneklerin en
yüksek nem oranına sahip olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Kırmızı
pancara ohmik ısıtma ön işlem ve mikrodalga destekli ön işlem uygulanan bir
çalışmada (Seremet vd., 2020), ohmik ısıtma ile ön işleme tabi tutulmuş kırmızı
pancar örneklerinin, mikrodalga destekli ön işlem örneklerine göre daha hızlı
rehidre olduğu belirlenmiştir. Bunun altında yatan nedenin mikrodalga destekli
ön işlem sırasında yaygın olarak görülen hücre bozulması olduğu sonucuna
varılmıştır.
4.7. Toplam Fenolik Madde İçerikleri
Fenolik bileşikler, bitkilerde yaygın olarak bulunan, farklı kimyasal yapılara
sahip maddelerdir. Fenolik bileşikler, güçlü antioksidanlar olarak kabul
edilmektedir (Panchon vd., 2008). Fenolik maddeler bitkisel gıdalarda fenolik
asitler, lignanlar, stilbenler ve flavonoidler gibi alt gruplara ayrılmaktadırlar.
Antioksidan olarak önemli olanlar fenolik asitler ve flavonoidlerdir (Güleşci ve
Aygül, 2016).
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru ve taze meyvelerin toplam
fenolik madde içerikleri kuru madde üzerinden gallik asit eşdeğeri cinsinden
(GAE) Çizelge 4.10.’de verilmiştir. Taze meyve örneklerine göre kurutma
işlemleriyle elde edilen örneklerin fenolik madde içerikleri azalmakla birlikte
sadece 60 - 70°C’de konveksiyonel kurutma, 3 - 5 dakika ohmik ısıtma ön işlemli
70°C’de konveksiyonel kurutma uygulamalarında gerçekleşen değişimler
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0,05). Toplam fenolik madde
içeriğindeki azalmanın ön işlemsiz konveksiyonel kurutma uygulamalarındaki
nedeninin meyve örneklerinin yüksek sıcaklıklara maruz kalmasıyla ilişkili
olduğu düşünülmektedir.
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Çizelge 4.10. Kurutulmuş ve taze gilaburu örneklerinin toplam fenolik madde
içerikleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma

Mikrodalga Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem Koşulu
Sıcaklık (℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

Taze Meyve

Toplam Fenolik Madde
İçerikleri (mg GAE/g KM)
35,31 ± 2,45c
38,18 ± 1,61b,c
40,95 ± 2,12a,b,c
40,67 ± 2,33a,b,c
42,56 ± 2,63a,b
40,55 ± 2,48a,b,c
38,76 ± 1,04a,b,c
39,74 ± 3,00a,b,c
37,78 ± 0,56b,c
34,88 ± 2,84c
45,46 ± 2,86a

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.

Literatürde sonuçlarımızı destekler nitelikte farklı çalışmalar mevcuttur.
Örneğin 50, 60 ve 70℃’de kurutulmuş kızılcık kirazı üzerine yapılan bir
çalışmada, taze meyveye göre 50, 60 ve 70℃’de kurutulan örneklerde ki toplam
fenolik madde içerikleri kaybının sırasıyla % 51,25, 47,13 ve 38,56 olduğu
belirlenmiştir. 50℃’deki kurutmanın 70℃’dekine göre toplam fenolik kaybının
daha fazla olma nedeni olarak da düşük sıcaklıkta kurutma işlemine daha uzun
süre maruz kalmasından kaynaklı olduğu bildirilmiştir (Demir vd., 2019).
Çalışmamızda taze meyveye göre toplam fenolik içeriğinde en az düşüşün
yaşandığı örnekler mikrodalga fırın içerisinde kurutulanlardır. Toplam fenolik
içerisindeki azalmanın sınırlı düzeyde kalmasının mikrodalga teknolojisinin
sağladığı hızlı kurutmanın yanı sıra yine bu teknolojinin bir sonucu olarak yapı
içerisinde oluşan yüksek basınç farklılıklarının hücre duvarı üzerinde yarattığı
etki ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Çalışmamıza benzer şekilde literatürde
adaçayı bitkisine uygulanan farklı kurutmalarda, mikrodalgada kurutulmuş
örneklerin, konveksiyonel olarak kurutulmuş örneklere göre daha iyi sonuçlar
verdiği gösterilmiştir. Bunun nedeni olarak da mikrodalgada üretilen yoğun
ısının bitki dokusu içerisinde yüksek bir buhar basıncı ve yüksek sıcaklık
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oluşturması ile bitkinin hücre duvarlarında polimerlerin parçalanmasına sebep
olduğu rapor edilmiştir. Böylece hücre duvarındaki fenoliklerin serbest
kalmasına yol açtığı belirtilmiştir (Sellami vd., 2013).
Çalışmamızda kullanılan diğer bir teknik olan ohmik ısıtma ön işlemi
uygulamalarının toplam fenolik içeriği açısından ön işlemsiz konveksiyonel
kurutma uygulamalarından önemli bir farkı olmadığı görülmüştür (p>0,05).
Yine önemsiz olmakla birlikte mikrodalga ile kurutulan örneklere göre ohmik
ısıtma ön işlemli örneklerin daha düşük fenolik içeriğine sahip olduğu tespit
edilmiştir. Bununda yine mikrodalga uygulaması sırasında oluşan yapısal
değişikliklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde bir literatür
çalışmasında kırmızı pancar tozu elde etmek için, taze örnekler ohmik ısıtma ve
mikrodalga ön işlemine tabi tutulmuştur. Mikrodalga ile ön işlem yapılan
örneklerin, daha yüksek toplam fenolik içeriğine sahip olduğu kanıtlanmıştır.
Mikrodalga ön işleminin belirli dezavantajları olsa bile, bazı durumlarda bitkisel
hücre bozulmasının gerçekleşmesinin ardından biyoaktif bileşiklerin salınması
ile üretilen biyoyararlanımın artmasını sağladığını bildirmişlerdir. Yapılan
mikroskobik çalışma ile de mikrodalga ön işleminin, hücresel tahribatı
desteklediğini ve hücre içeriğinin kümeleştiğini ortaya koymuşlardır (Seremet
vd., 2020). Toplam fenolik içeriğinin en düşük bulunduğu uygulamalardan birisi
de 5 dakika ohmik ısıtma ön işlemli 70°C’de konveksiyonel kurutmadır.
Buradaki kaybın temel nedeninin ön işlem sırasında meydana gelen yapısal
bozulma ve beraberindeki kuru madde kayıpları olduğu düşünülmektedir.
4.8. Askorbik Asit Değerleri
Suda çözünen vitaminler arasında yer alan askorbik asit, en kararsız ve ısıya
duyarlı olan vitaminlerden biridir. Askorbik asitin suda çözünür özellikte
olması, kurutma işlemi sırasında kayıplara açık hale gelmesini sağlamaktadır.
Sürenin uzunluğu ve kurutma yöntemi, askorbik asit stabilitesini etkileyen
önemli faktörlerdir (Caıxeta vd., 2001). Askorbik asidin bozulması, oksijen,
metal iyon katalizi, ışık, sıcaklık ve nem içeriği gibi faktörlere bağlıdır (Cui vd.,
2008). Bunlarla birlikte, askorbik asitin bozulması, pH, asitlik, su aktivitesi,
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aminoasitlerin, karbonhidratların, lipitlerin ve enzimlerin varlığı gibi bir dizi
faktöre bağlı olarak aerobik veya anaerobik yollarla meydana gelebilmektedir
(Mercali vd., 2014).
Isıya, oksijene ve ışığa karşı kararsız olduğundan dolayı askorbik asitin
korunması,

kurutulmuş

ürünler

için

bir

kalite

göstergesi

olarak

kullanılabilmektedir. Sıcaklık ne kadar yüksekse ve kuruma süresi ne kadar
uzunsa, kurutulmuş meyve ve sebzelerde o kadar fazla askorbik asit kaybı
olmaktadır (Qing-guo vd., 2007). Askorbik asitin bozulması, gıda ürünlerinin
işlenmesi ve depolanması sırasında kalite ve renk değişikliklerinin başlıca
nedenlerinden biri olarak kabul edilmiştir (Hal vd., 2012).
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru ve taze meyvelerin askorbik asit
değerleri kuru madde (KM) üzerinden, L-askorbik asit eşdeğeri (AA) cinsinden
Çizelge 4.11.’de verilmiştir. Kuru örnekler için farklı sıcaklıklarda konveksiyonel
kurutma işleminde 1,39 – 1,47 mg AA/100g KM değer aralığı, farklı güçlerde
mikrodalga kurutma işleminde 1,54 – 1,60 mg AA/100g KM değer aralığı, farklı
sürelerde ohmik ısıtma ön işlemi sonrası 70℃ konveksiyonel kurutma
işleminde 1,27 – 1,41 mg AA/100g KM değer aralığı belirlenmiştir.
Çizelge 4.11. Kurutulmuş ve taze gilaburu örneklerinin askorbik asit değerleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma
Mikrodalga Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem Koşulu
Sıcaklık (℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

Taze Meyve

Askorbik Asit Değerleri (mg
AA/100g KM)
1,39 ± 0,02e,f
1,43 ± 0,02c,d,e
1,47 ± 0,01b,c,d,e
1,60 ± 0,02b
1,55 ± 0,09b,c
1,54 ± 0,00b,c,d
1,36 ± 0,01e,f
1,41 ± 0,09d,e
1,41 ± 0,03d,e
1,27 ± 0,02f
5,14 ± 0,04a

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.
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Gilaburu meyvesinin kurutulmasında uygulanan farklı kurutma işlemlerinin
askorbik asit üzerine olan etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu
belirlenmiştir (p<0,05).
Yapılan istatistiksel değerlendirmeye göre en yüksek askorbik asit değerinin
taze meyvede olduğu ve yapılan kurutma işlemleriyle birlikte askorbik asit
değerlerinin düştüğü gözlenmiştir. Gerçekleştirilen kurutma işlemlerinde en
yüksek askorbik asit değerine sahip kuru ürün 180 W gücünde mikrodalga
fırındaki kurutmada elde edilmiştir. Askorbik asit içeriğinde en fazla kayıp 5
dakika ohmik ısıtma ön işlemli 70℃ konveksiyonel kurutma işleminde elde
edilen kuru gilaburu meyvelerinde bulunmuştur.
Gilaburu meyvelerinin konveksiyonel olarak kurutulması sırasında, sıcaklık
artışı ile birlikte kuruma süresindeki azalmaya bağlı olarak kuru meyvelerdeki
askorbik asit kaybının sınırlı düzeyde kaldığı tespit edilmiştir. Termal işlemler
tek başına sıcaklık etkisi olarak düşünülemez. Bu işlemler sıcaklık-süre ilişkisi
ile belirlenmektedir. Bu nedenle çalışma sonuçlarımızda her ne kadar sıcaklık
artışı ile birlikte askorbik asit kaybının artacağı beklensede bu sıcaklık artışının
beraberinde işlem süresinde neden olduğu kısalma yüksek sıcaklık etkisini
sınırlandırmış ve işlem süresinin kısalmasıylada askorbik asit içeriği nihai
üründe daha iyi korunmuştur. Soya fasulyesinin konveksiyonel olarak
kurutulduğu bir çalışmada, yüksek sıcaklık ve uzun kuruma süresinin,
kurutulmuş örneklerin askorbik asit miktarını büyük ölçüde azalttığı
bildirilmiştir (Qing-guo vd., 2007). Diğer bir literatür çalışmasında da
mantarların en yüksek askorbik asit kaybının konveksiyonel olarak kurutulan
örneklerde olduğu belirlenmiştir. Konveksiyonel kurutmada, sıcak hava
varlığının, uzayan süre ile birleşmesi askorbik asidin oksidasyonuna bağlı
olarak, askorbik asitin degradasyonuna sebep olduğu ifade edilmiştir (Giri ve
Prasad, 2009).
Mikrodalga fırında gerçekleştirilen kurutmalarda mikrodalga teknolojisinin
sağlamış olduğu hızlı ve homojen ısınma ürünlerin kurutulmasında işlem süresi
açısından en düşük değerlerin elde edilmesini sağlamıştır. Ayrıca mikrodalga
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teknolojisinin

bir

dezavantajı

olarak

yapıda

meydana

gelen

yanma

reaksiyonlarından kaçınmak adına kurutma işlemleri %30 nem civarında
tamamlanmak durumunda kalmıştır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde çok kısa
süreli termal işlemlerin askorbik asit içeriği üzerindeki olumsuz etkisi de sınırlı
düzeyde kalmıştır. Öte yandan mikrodalga fırında kurutulan nihai ürünlerin
nem içeriklerinin yüksek olması görece meyve içerisindeki askorbik asit ve
oksidasyonunu tetikleyen reaktantların (çözünmüş oksijen, metal iyonları)
konsantrasyonlarının düşmesine neden olmaktadır. Bu durum oksidasyon
reaksiyonu için gerekli askorbik asit reaktant birlikteliklerinin birim hacim
başına azalmasına neden olmakta ve bu sayede oksidasyon reaksiyon hızı
azalmakta,

askorbik

asit

kaybı

sınırlandırılmaktadır.

Literatürde

de

sonuçlarımıza benzer nitelikte etkiler gözlenmiştir (Khraisheh vd., 2004).
Çalışmamızda yer alan diğer bir kurutma prosedürüde ohmik ısıtma ön işlemli
konveksiyonel kurutmadır. Bu uygulamada farklı sürelerde ohmik ısıtma ön
işlemi uygulanmış devamında 70℃ konveksiyonel fırında kurutulmuştur.
Ohmik ısıtma ön işlem süresi en yüksek 5 dakika olarak belirlenmiştir. Bu
uygulamada ön işlem sonrası meyve bütünlüğü önemli düzeyde bozulmuş,
uygulama sıvısı içerisine katı kaybı olmuştur. Bunun sonucu olarak
çalışmamızda yer alan tüm kurutma işlemleri içerisinde askorbik asit kaybının
en çok görüldüğü uygulama olmuştur. Bunun temel nedenleri arasında 5
dakikalık ohmik ısıtma uygulaması sırasında ortam sıcaklığının çok yükselmesi
(94 ℃) sonucu askorbik asitin termal degredasyonu ve meyve yapısının
bütünlüğünün bozulması sonucu suda çözünürlüğü yüksek olan askorbik asitin
ohmik ısıtmanın gerçekleştirildiği hücre içerisindeki sıvıya geçişi sayılabilir.
Ayrıca ohmik ısıtma işlemi sırasında metal elektrotların iyonlaşarak ortama
geçmesi askorbik asit oksidasyonunu katalizleyici muhtemel bir etki olarak
değerlendirilmektedir. Çalışma sonuçlarını destekler nitelikte literatür verileri
de mevcuttur. Ohmik ısıtma üzerine yapılan bir çalışmada, askorbik asitin
bozunmasının, elektrotlardan kaynaklı suyun elektrolizi ile ve elektrot
korozyonu

gibi

reaksiyonlarla

elektrokimyasal

bozunmadan

kaynaklı

olabileceği ifade edilmiştir. Suyun elektrolizi ile ortamdaki hidrojen ve oksijenin
serbest kalması, askorbik asidin oksidasyonunu hızlandırmaktadır. Öte yandan,
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oksidasyon sürecini katalize eden metal iyonlarının, elektrotların korozyona
uğraması ile serbest kalacağı da bildirilmiştir (Mercali vd., 2014).
Domates dilimlerinin farklı güçlerde mikrodalga ile kurutulduğu bir çalışmada,
kurutma sırasında askorbik asit içeriğinin azalması, domates yüzeyine çarpan
mikrodalga gücündeki, elektromanyetik dalgalardan kaynaklı termal hasar ile
açıklanmıştır.

Bununla

birlikte,

uzun

kuruma

sürelerinin

ve

geri

döndürülemeyen oksidatif reaksiyonlarında askorbik asit kaybına neden olduğu
bildirilmiştir (Ekow vd., 2013).
Patateslerin konveksiyonel olarak ve mikrodalga ile kurutulduğu bir çalışmada,
konveksiyonel olarak kurutulmuş örneklerde askorbik asit kaybının daha fazla
olmasının, örneklerin uzun süre sıcaklığa maruz kalmasından kaynaklı olduğu
saptanmıştır. Mikrodalga kurutma sırasında emilen güçteki artışın, ürünün
sıcaklığında bir artışa ve sonuç olarak askorbik asit kaybına neden olduğu
bildirilmiştir. Bununla birlikte askorbik asitin stabilitesinin sadece kurutma
koşullarına bağlı olmadığı, aynı zamanda örneğin nem içeriğine de bağlı olduğu
rapor edilmiştir. Yüksek nem içeriğinde, askorbik asit kaybının az olduğu, nem
içeriğinin düşmesiyle birlikte askorbik asit kaybının arttığı ifade edilmiştir. Nem
içeriğindeki artış, askorbik asit konsantrasyonunu azaltmakta ve böylece daha
düşük bozulma meydana gelmektedir. Sonuç olarak nem mevcudiyeti ile
reaksiyon hızındaki düşüşün, sulu fazdaki reaktanların seyreltilmiş olması ile
ilişkili olduğu rapor edilmiştir (Khraisheh vd., 2004).
4.9. Antioksidan Aktivite Değerleri
Antioksidanlar, aktif oksijen oluşumunu engellemekte ya da oluşan aktif
oksijenlerin, oksidasyonla oluşturduğu hücresel tahribatları önlemektedir.
Antioksidan özellikleri ile öne çıkan doğal maddeler, karotenoidler, E ve C
vitaminleri ve fenolik maddelerdir (Tosun ve Karadeniz, 2005). Antioksidanlar,
başta kanser olmak üzere, kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı gibi kronik
hastalıkların olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Yapılan araştırmalar ile günlük
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tüketimlerinin

arttırılması

ile

bu

tür

hastalıkların

önlenebileceği

öngörülmektedir (Bayram vd., 2019).
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru ve taze meyvelerin antioksidan
aktivite değerleri kuru madde üzerinden, Troloks eşdeğeri (TE) cinsinden
Çizelge 4.12.’de verilmiştir. Taze gilaburu meyvesinin antioksidan aktivitesi 55
mg TE/g KM civarında bulunmuştur. Kurutulmuş meyvelerin antioksidan
aktivite değerleri uygulanan yöntem ve işlem koşullarından bağımsız olarak
taze gilaburuya göre daha yüksek bulunmuştur. En düşük antioksidan aktivite
değeri 72,77 mg TE/g KM ile 60°C’de konveksiyonel yöntem ile kurutulmuş
meyvelerde tespit edilmiştir. En yüksek değer (111,14 mg TE/g KM) ise 360 W
güçte gerçekleştirilen mikrodalga kurutma işlemi sonucunda elde edilen
örnekler için ölçülmüştür. Taze gilaburu meyvesinde, yapılan kurutmalardaki
örneklere göre düşük antioksidan aktivite değeri elde edilmiştir. Yapılan
kurutma işlemlerinde ısının etkisi ile gilaburu meyvesindeki aktif maddelerin
(antioksidan bileşiklerin), gilaburu meyvesinden daha kolay çözünmesini ve
salınmasını sağladığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, Maillard Reaksiyonlarının
da antioksidan aktivite değerlerindeki artışta etkisinin olduğu düşünülmektedir.
Çizelge 4.12. Kurutulmuş ve taze gilaburu örneklerinin antioksidan aktivite
değerleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma
Mikrodalga Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem Koşulu
Sıcaklık (℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

Taze Meyve

Antioksidan Aktivite
Değerleri (mg TE/g KM)
72,77 ± 0,78e
83,33 ± 0,18d
95,06 ± 2,55b
92,74 ± 1,24b
111,14 ± 1,09a
83,65 ± 1,97d
82,60 ± 0,39d
91,19 ± 1,10b,c
92,85 ± 3,49b
86,16 ± 0,55c,d
55,25 ± 2,64f

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.
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Gilaburu meyvesinin kurutulmasında uygulanan farklı kurutma işlemlerinin
antioksidan aktivite değerleri üzerine olan etkisinin istatistiksel olarak önemli
olduğu bulunmuştur (p<0,05).
Yapılan istatistiksel değerlendirmeye göre en düşük antioksidan aktivite
değerinin taze meyvede olduğu ve yapılan kurutma işlemleriyle birlikte
antioksidan aktivite değerlerinin arttığı gözlenmiştir. Konveksiyonel kurutmada
sıcaklık artışı ile birlikte antioksidan aktivite de artış tespit edilmiştir. Bu artışta
yüksek

sıcaklıklarla

birlikte

işlem

süresindeki

azalmanın

antioksidan

maddelerin yüksek sıcaklıklara kısa süreli maruz kalması sonucu daha etkin
korunmasının katkısı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sıcaklık artışı ile birlikte
hızlanan Maillard Reaksiyonları sonucunda oluşan antioksidan aktivite gösteren
bileşiklerin

etkisinin

de

olabileceği

düşünülmektedir.

Mikrodalga

ile

gerçekleştirilen kurutmalarda ise güç artışı beraberinde daha hızlı kurutma
imkânı sağlamıştır. Bunun sonucu olarak antioksidan özellikli maddeler daha iyi
korunmuştur. Ek olarak meyvede bulunan polifenoloksidaz enzim aktivitesinin
antioksidan özellikteki fenolik bileşikler üzerinde oksidasyon sonucunda
yarattığı tahribatın mikrodalga uygulamasında hızlı ısınma ile birlikte sağlanan
enzim inaktivasyonu ile sınırlandırıldığı/engellendiği tahmin edilmektedir.
Ancak güç değerindeki artışın olumlu etkisi 540 W değerine çıkılmasıyla son
bulmuştur. Bu güç değerinde gerçekleştirilen kurutma sonrası örneklerde
ölçülen antioksidan aktivite değerinde önemli bir azalma gözlenmiştir. Çalışılan
en yüksek güç değeri olan 540 W’da gözlenen bu azalmanın meyvede
gerçekleşen yanma reaksiyonları ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
Ohmik ısıtma ön işlemli 70℃ konveksiyonel kurutmalar içerisinde, 5 dakika
ohmik ön işlemli kurutma haricinde, sürenin artışı ile antioksidan değerlerinde
artış olduğu gözlenmiştir. Bunun, ohmik ısıtma ön işlemi sırasında uygulama
süresindeki artış ile birlikte ortam sıcaklığının 90°C civarlarına çıkmasının
antioksidan özellikli bileşiklerin ekstraksiyonunu kolaylaştırması, polifenol
oksidaz enzim inaktivasyonunu sağlaması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Beş
dakika ohmik ön işlemli kurutmada ise meyve bütünlüğünün bozulması
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sonucunda gerçekleşen katı madde kaybının muhtemel bir sonucu olarak
antioksidan aktivitenin düştüğü tespit edilmiştir.
Kurutulmuş ürünlerin taze örneklere göre daha yüksek antioksidan özelliğe
sahip olmaları, ısıl işlem sırasında basit fenollerin miktarındaki artışla
açıklanabilmektedir. Bununla birlikte ısıl işlemlerin, doğal olarak oluşan
bileşiklerin antioksidan özelliklerinin gelişmesine, hücresel bileşenlerin
parçalanmasıyla bağlı fenolik bileşiklerin salınmasına ve antioksidan aktiviteye
sahip Maillard Reaksiyon ürünleri gibi yeni bileşiklerin oluşumuna neden
olduğu yapılan literatür çalışması ile desteklenmiştir (Tan vd., 2013).
Kudret narının farklı kurutma yöntemleriyle kurutulduğu bir çalışmada,
mikrodalgayla kurutulmuş örneklerin en yüksek antioksidan kapasiteye sahip
olduğu saptanmıştır. Bunun mikrodalga ile kısa süreli kurutulmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Uzun süreli kurutma süresinin, örneklerdeki
uçucu bileşiklerin uzaklaşmasını kolaylaştırdığı ve antioksidan değerlerinde
azalmaya yol açtığı rapor edilmiştir. Bununla birlikte, mikrodalgayla kurutmada,
örneklerde polifenoloksidaz enziminin hızlı inaktivasyonu ile bu enzimin
aktivitesinden kaynaklı oksidasyon ürünlerinin antioksidan aktivite üzerindeki
olumsuz etkisi sınırlandırılmış/engellenmiştir (Tan vd., 2013).
Literatürde ısıl işlemin gıdaların sindirilebilirliğini artırabileceği ve etken
maddelerin daha kolay çözülüp gıdalardan salınmasına imkan verebileceği
bildirilmiştir. Buna ek olarak, uzun süreli ısıl işlemin, aktif maddelerin
degradasyonuna veya kimyasal reaksiyonlara girmesine neden olarak etkili
konsantrasyonlarını azaltabileceği rapor edilmiştir (Wang vd., 2019).
Mikrodalga ön işlem ve ohmik ısıtma ön işlem ile kırmızı pancar tozu elde edilen
bir çalışmada, mikrodalga ön işlemin en yüksek antioksidan değere sahip
olduğu belirlenmiştir. Bunun başlıca sebebi olarak da mikrodalga kurutma
sırasında, hücre duvarının parçalanması ile biyoaktif bileşiklerin salınması
gösterilmektedir. Bununla birlikte, ohmik ısıtmanın, antioksidan aktiviteye
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sahip biyoaktif bileşiklerin oluşumunu sağladığı ve böylece antioksidan değerini
arttırdığı bildirilmiştir (Seremet vd., 2020).
4.10. pH Diferansiyel Metodu ile Toplam Monomerik Antosiyanin
Değerleri
Antosiyaninin kelime anlamı, Yunanca çiçek anlamına gelen “athos” ve mavi
anlamına gelen “kyanos” kelimelerinin türetilmesinden gelmektedir (Kantar,
2010). Antosiyaninler, pembeden mora kadar çeşitli renk veren, suda
çözünebilen, meyvelerde, sebzelerde, çiçeklerde ve bitkilerde bulunabilen doğal
pigmentlerdir. Hücre sitoplazmasında glikozit formda bulunmaktadırlar (Koca
vd., 2006). Antosiyaninler asidik koşullarda kırmızı olurken, düşük asitli
koşullarda mavi olmakta, bu özellikleri nedeniyle asit-baz indikatörü olarak
kullanılabilmektedirler (Kantar, 2010). Antosiyaninlerin sağlık üzerinde,
antioksidan savunmayı artırarak, kronik hastalık risklerini azaltıcı etkileri
vardır. Bununla birlikte, antosiyaninlerin, oksidatif hasarı azalttığı, DNA hasarını
düzelttiği, kanser hücreleri üzerine olumlu etkiler sağladıkları rapor edilmiştir
(Afacan ve Sönmezdağ, 2020). Antosiyaninler, antikanser, antibakteriyel,
antioksidan, antiinflamator gibi yararlı etkileriyle birlikte, gıda boyası, saç
boyası ve güneş pillerinde hassaslaştırı olarak da kullanılabilmektedirler
(Kantar, 2010).
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru gilaburuların ve taze meyvelerin
pH diferansiyel metodu ile toplam monomerik antosiyanin değerleri
hesaplanmıştır. Sonuçlar kuru madde üzerinden, siyanidin-3-glukozit (Cyn-3glu) eşdeğeri cinsinden Çizelge 4.13.’te verilmiştir. Gilaburu meyvesinin
kurutulmasında uygulanan farklı kurutma işlemlerinin, toplam monomerik
antosiyanin değerleri üzerine olan etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu
belirlenmiştir (p<0,05). Kurutma işlemleri yöntemden bağımsız olarak
meyvelerin antosiyanin içeriğini azaltmaktadır. Antosiyanin içeriğindeki azalma
uygulanan kurutma yöntemi ve uygulama koşullarına bağlı değişiklik
göstermektedir. En yüksek antosiyanin içeriğine sahip kuru gilaburu meyveleri
2 dakika ohmik ısıtma ön işlemli 70°C’de konveksiyonel kurutmayla, elde
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edilmiştir. Bunu ön işlemsiz 80°C’de konveksiyonel kurutma ve 180 W gücünde
mikrodalga kurutma takip etmiştir. İki dakikalık ohmik ısıtma ön işlemli
örneklerde antosiyanin içeriği 19,70 mg Cyn-3-glu / 100 g KM civarında
bulunmuştur. Öte yandan antosiyanin içeriği 80°C’de konveksiyonel kurutma ve
180 W gücünde mikrodalga kurutma ile elde edilen örneklerde yaklaşık olarak
18 mg Cyn-3-glu / 100 g KM olarak tespit edilmiştir. Taze meyve içeriğinin 41
mg Cyn-3-glu / 100 g KM düzeyinde olduğu düşünüldüğünde antosiyanin
içeriğindeki kayıp %50’yi aşmıştır. Diğer uygulamalarda bu oran daha da
yükselmiştir.
Çizelge 4.13. Kurutulmuş ve taze gilaburu örneklerinin toplam monomerik
antosiyanin değerleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma

Mikrodalga Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem Koşulu
Sıcaklık (℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

Taze Meyve

Toplam Monomerik
Antosiyanin Değerleri (mg
Cyn-3-glu / 100 g KM)
6,21 ± 1,42f
16,85 ± 1,62b,c
18,26 ± 1,85b,c
18,10 ± 1,55b,c
16,50 ± 1,94b,c
14,01 ± 1,66c,d
10,98 ± 0,66d,e
19,71 ± 1,40b
9,04 ± 1,18e,f
9,89 ± 1,38d,e,f
41,61 ± 1,65a

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.

En düşük toplam monomerik antosiyanin değerine sahip meyve örneklerinin ise
60℃ konveksiyonel kurutmada elde edildiği belirlenmiştir.
Gilaburu meyvelerinin kurutulması sırasında yaşanan kayıpların kurutma
yöntemlerinin uygulama parametreleri olan sıcaklığın, sıcaklığa maruz kalınan
sürenin, elektromanyetik dalgaların, nem içeriğinin ve işlem sırasında
gerçekleşen oksidasyon reaksiyonlarının antosiyaninler üzerindeki olumsuz
etkilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Çalışmamızda elde edilen sonuçlar göstermiştir ki konveksiyonel kurutma
sırasında, artan sıcaklık ile birlikte sürenin kısalması, meyvede toplam
monomerik antosiyanin kaybını azaltmaktadır. En düşük antosiyanin içeriğine
sahip kuru örneklerin 60℃’de konveksiyonel kurutma ile elde edilmesinin
örneklerin yüksek sıcaklığa uzun süre maruz kalmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Mikrodalga fırında kurutmada, mikrodalga gücündeki artışla birlikte gilaburu
meyvesinin toplam monomerik antosiyanin değerlerinin olumsuz etkilendiği
görülmüştür. Yüksek mikrodalga güçlerinde her ne kadar kuruma süresi kısalsa
da işlem sırasında ürünlerde aşırı ısınmaya bağlı meydana gelen yanma
reaksiyonları sonucunda örneklerin antosiyanin içeriklerinde de önemli
kayıplar olduğu düşünülmektedir.
Ohmik ısıtma ön işlemli kurutmalar içerisinde, taze gilaburu meyvesine göre en
az toplam monomerik antosiyanin kaybının, 2 dakika ohmik ısıtma ön işlemli
70℃ konveksiyonel kurutmada olduğu belirlenmiştir. Daha uzun süreli ön
işlemlerde ise kayıpların arttığı görülmüştür. Bir dakikalık ön işleme göre 2
dakikalık

işlemde

antosiyanin

kayıplarının

azalmasının

temel

nedeni

devamındaki kuruma süresinde sağlanan kısalmadır. Ön işlem uygulamasının 3
veya 5 dakika gerçekleştirildiği denemelerde de kuruma süresi kısalmaya
devam etmiş olmakla birlikte kayıplar 2 dakikaya, hatta 1 dakikaya göre daha
fazla olmuştur. Burada ohmik ısıtma ön işleminin uygulaması sırasında meyve
bütünlüğünde gözlenen yapısal tahribatın etkili olduğu düşünülmektedir. Ortam
sıcaklığının yüksek olması, katı yapının bütünlüğünün bozulması beraberinde
suda çözünür antosiyaninlerin ohmik ısıtma ortamı olan sulu çözeltiye
geçmesini hızlandırmıştır. Kurutma işlemlerinde antosiyanin içeriğinde
çalışmamızla benzer nitelikte değişimlerin gözlendiği rapor edilmiştir. Bir
çalışmada antosiyaninlerin stabilitesinin, içinde bulundukları matrisin yapısına,
sıcaklığa, zamana, ışığa, oksijene, pH’ına ve su aktivitesine bağlı olduğu
kaydedilmiştir (Paul ve Das, 2018).
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Yapılan bir başka çalışmada mor patates örnekleri 60, 70 ve 80 ℃ sıcaklıklarda
sırasıyla 420, 300, 240 dakikalarda, kırmızı patates örnekleri ise yine aynı
sıcaklık değerlerinde sırasıyla 480, 360, 240 dakikalarda kurutulmuş ve kuru
örneklerin, antosiyanin kayıpları karşılaştırılmıştır. Her iki örnek grubunda da
kurutma sıcaklığının artışı ile birlikte antosiyanin kayıplarının azaldığı
belirlenmiştir. Bunun sıcaklık artışına bağlı kuruma süresindeki azalma ile
ilişkili olduğu ifade edilmiştir (Moon vd., 2015).
Çileklerin 240, 360, 480 W güçlerde mikrodalga ile kurutulduğu bir çalışmada,
yüksek güçte (480 W) kurutulmuş çileklerin, daha düşük güçte (240 ve 360 W)
kurutulan

örneklere

göre

düşük

antosiyanin

değerine

sahip

olduğu

gözlemlenmiştir. Isıl işlem yoğunluğunun, doğrudan antosiyanin kaybının
büyüklüğü ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Wojdyło vd., 2009).
Saskatoon üzümünün farklı tekniklerle kurutulduğu bir çalışmada, vakumlu
mikrodalga ile kurutulmuş meyvelerin, sıcak hava ile kurutulmuş meyvelere
göre daha yüksek antosiyanin içeriğine sahip olduğu rapor edilmiştir. Vakumlu
mikrodalga kurutma işleminde, kurutmanın son aşamasına ulaşana kadar sabit
bir iç sıcaklık sağlayan gelişmiş ısı penetrasyonu nedeniyle, kurutma sıcaklığını,
oksijene maruz kalma süresini ve ısıtma süresini azalttığı kaydedilmiştir.
Vakumlu mikrodalga kurutmanın bu özellikleri, oksidasyonun azalmasına
neden olduğu için sıcak hava kurutmaya göre meyvedeki antosiyaninin daha
fazla tutulmasını sağladığı bildirilmiştir (Kwok vd., 2004).
Yaban mersini püresi üzerine yapılan bir çalışmada ohmik ısıtma ve geleneksel
ısıtma yöntemlerinin etkisi antosiyanin kaybı açısından değerlendirilmiştir.
Antosiyanin kaybı üzerinde artan voltaj ve artan kuru madde içeriğinin etkili
olduğu

bildirilmiştir.

Ohmik

ısıtma

ve

geleneksel

ısıtma

arasındaki

karşılaştırmada, antosiyanin kayıp yüzdesinin, ohmik ısıtmada daha düşük
voltaj seviyelerinin kullanılması ile geleneksel ısıtmaya göre daha düşük veya
benzer olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, ohmik ısıtma kullanılarak
işlenen pürede, yüksek elektrik alan uygulamalarında kayıpların daha yüksek
olduğu bildirilmiştir (Sarkis vd., 2013).
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Bignay (Antidesma bunius) meyve suyuna, 70, 90 ve 110℃ sıcaklıklarda 45
dakika ohmik ısıtma işlemi uygulanan bir çalışmada antosiyanin kayıplarının
karşılaştırılmaları yapılmıştır. 45 dakika boyunca 70℃’de ohmik ısıtma
uygulanan meyve suyundaki antosiyaninlerin % 93,7’si korunurken, 90℃’de ve
110℃’de 45 dakika ohmik ısıtma uygulanan meyve sularında, antosiyaninlerin
sırasıyla % 79 ve 38 oranında korunduğu gözlenmiştir. Kayıpların,
antosiyaninlerin sıcaklık, pH, ışık ve oksijen gibi çeşitli çevresel faktörlere
duyarlı olmasından kaynaklandığı bildirilmiştir (Hardinasinta vd., 2021).
4.11. Kromatografik Yöntem ile Antosiyanin Değerleri
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru ve taze meyvelerin HPLC cihazı
ile antosiyanin değerleri kuru madde üzerinden, siyanidin-3-glukozit (Cyn-3glu) eşdeğeri cinsinden Çizelge 4.14.’da verilmiştir. Elde edilen sonuçlar
incelendiğinde taze meyveye göre antosiyanin içeriğinde kurutma teknolojisi ve
uygulama koşullarına bağlı olarak tespit edilen değişimler trend olarak pH
diferansiyel metodu ile elde edilen sonuçlarla tutarlı bulunmuştur. İstatistiksel
analiz sonucunda da her 2 analiz yönteminin birbiriyle paralel sonuçlar
ürettiğine dair güçlü bir kanıt olan yüksek korelasyon katsayısı (r=0,932) değeri
hesaplanmıştır. Spektrofotometrik ve kromotografik yöntemler arasındaki

Kromatografik yöntem ile ölçülen
değerler, mg/100g KM

korelasyon katsayısının yüksek olduğu Şekil 4.5.’de görülmektedir.
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Spektrofotometre ile ölçülen değerler, mg/100g KM

Şekil 4.5. Taze ve kuru örneklerin spektrofotometrik ve kromotografik
yöntemler ile elde edilen antosiyanin değerlerinin trendleri
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Genel olarak kuru meyvelerdeki antosiyanin miktarları da pH diferansiyel
metodu ile bulunan sonuçlarla örtüşmekle birlikte küçük farklılıklar tespit
edilmiştir. Bu farkların örnek seçimi, uygulanan yöntem hassasiyetlerinin
farklılığı gibi nedenlere bağlı olduğu düşünülmektedir. Spektrofotometrik
yöntem belirli bir dalga boyundaki ışığın sıvı ortamdan geçerken absorblanması
esasına dayanmaktadır. Sıvı ekstrakt içerisinde ilgili dalga boyundaki ışığı
absorblama yeteneğine sahip antosiyaninlerin yanı sıra bu dalga boylarında
yine absorblama yeteneğine sahip bileşiklerde barındırmaktadır. Bu bileşikler
tarafından absorblanan ışık nihai sonuçları manipüle etmektedir.
Çizelge 4.14. Kurutulmuş ve taze gilaburu örneklerinin antosiyanin değerleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma

Mikrodalga Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)

İşlem Koşulu

Antosiyanin Değerleri (mg
Cyn-3-glu / 100 g KM)

Sıcaklık (℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3
5

Taze Meyve

12,79
17,72
21,05
20,93
18,76
16,97
15,80
24,51
14,52
14,64
109,11

4.12. Tekstür Değerleri
Tekstür, gilaburu meyvesinin farklı tekniklerle kurutulması sonrasında dikkate
alınan diğer önemli bir parametredir. Kabuk direnci, gıdaya uygulanan herhangi
bir etkiye karşı koyma gücü olarak tanımlanırken, elastikiyet, gıdada herhangi
bir etkiden sonra oluşan şekil bozukluğunun, etki kaldırıldığında kaybolması
olarak tanımlanmaktadır (Ertaş ve Doğruer, 2010).
Farklı kurutma yöntemleriyle elde edilen kuru ve taze meyvelerin kabuk direnci
ve elastikiyet değerleri Çizelge 4.15.’de verilmiştir. Gilaburu meyvesinin
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kurutulmasında uygulanan farklı kurutma işlemlerinin, kabuk direnci ve
elastikiyet değerleri üzerine olan etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu
belirlenmiştir (p<0,05). Kurutma tekniğine ve uygulama şartlarına bağlı olarak
kuru Gilaburu meyvesinin tekstürel özelliklerinden birisi olan kabuk direnci
değeri 478 - 1521 g aralığında değişmiştir. Konveksiyonel kurutmada sıcaklık
artışına paralel olarak kabuk direncinin arttığı görülmüştür. Sıcaklık artışı
sonucunda kuruma hızının artması beraberinde yapıda özellikle yüzeye yakın
katmanlarda sertlik değerlerinde ve buna bağlı olarak da kabuk direncinde
artışa neden olduğu düşünülmektedir. Kurutma işlemlerinde nihai nem
oranınında ürünün tekstürel özellikleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.
Nem oranı ne kadar yüksekse kuru meyvenin tekstürel özellikleri o oranda taze
meyveye

yaklaşmaktadır.

Ancak

mikrodalga

fırında

gerçekleştirilen

kurutmalarda elde edilen sonuçlar bunun aksi yönünde gerçekleşmiştir. Diğer
kurutma yöntemlerine göre nihai nem değeri daha yüksek olmakla birlikte kuru
ürünlerin kabuk direnci değerleri ön işlemsiz konveksiyonel kurutma
yöntemiyle kıyaslandığında daha yüksektir. Bu farklılığın mikrodalga fırında
gerçekleştirilen kurutma işlemlerinde kurumanın tüm hacimde homojen
ilerlememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Mikrodalga teknolojisi ile
gerçekleştirilen kurutmalarda meyvenin bazı bölgeleri elektromanyetik alan
etkisi dışında kalmakta bu noktalarda sınırlı düzeyde kurumaya bağlı çok
yüksek nem değerleri gözlenmekte, elektromanyetik alan etkisi altında kalan
bölgelerde ise ileri düzey bir kurumanın sonucu olarak yapıda sertleşme ve
kabuk oluşumu gözlenmektedir.
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Çizelge 4.15. Kurutulmuş ve taze gilaburu örneklerinin kabuk direnci ve
elastikiyet değerleri
Kurutma İşlemi
Konveksiyonel
Kurutma

Mikrodalga
Kurutma
Ohmik Isıtma Ön
İşlemli
Konveksiyonel
Kurutma (70 ℃)
Taze Meyve

İşlem
Koşulu
Sıcaklık
(℃)
60
70
80
Güç (W)
180
360
540
Süre (dk)
1
2
3

Kabuk Direnci
(g.kuvvet)

Elastikiyet (mm)

652 ± 264b,c
687 ± 195b,c
959 ± 138a,b,c

2,86 ± 0,15b
2,78 ± 0,13b,c,d
2,35 ± 0,10e

911 ± 252a,b,c
478 ± 155c
969 ± 314a,b,c

2,24 ± 0,13e,f
1,96 ± 0,14f,g
1,80 ± 0,14g

1521 ± 378a
1475 ± 243a
1207 ± 244a,b

2,81 ± 0,13b,c
2,46 ± 0,12c,d,e
2,43 ± 0,10d,e

325,3 ± 27,4c

4,38 ± 0,14a

Aynı sütunda yer alan farklı harfler örneklerin ortalamaları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiksel açıdan
farkın önemli olduğunu göstermektedir.

Ohmik ısıtma ön işlemi uygulanan örneklerde kabuk direncinde büyük oranda
artış gözlenmiştir. Bu artışın özellikle ohmik ısıtmanın yapısal bütünlükte neden
olduğu tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.
Gilaburu taze ve kuru meyve örneklerinde incelenen diğer bir tekstürel özellik
elastikiyettir. Taze meyveye göre tüm kurutma işlemleri sonucunda örneklerin
elastikiyet değerleri düşmüştür. Diğer bir ifadeyle meyve nem oranının
azalmasıyla bir dış etki altında örneklerde meydana gelen deformasyon kalıcı
nitelikte olmakta geri toparlanma oranı düşmektedir. Ohmik ısıtma ön işlemli
veya ön işlemsiz konveksiyonel kurutma uygulamalarında örneklerin elastikiyet
değerleri birbirlerine yakın bulunmuştur. Ancak mikrodalga uygulamalarında
özellikle yüzeye yakın bölgelerde ileri düzeyde gerçekleşen kuruma, hatta aşırı
sıcaklık artışının sonucunda meydana gelen yanma reaksiyonları yapının
elastikiyetinde azalmaya neden olmuştur.

65

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma kapsamında, konveksiyonel kurutma, mikrodalga destekli kurutma ve
ohmik ısıtma ön işlemli kurutma yöntemlerinin gilaburu meyvesinin kuruma
süresi ve kalitesi üzerine etkileri saptanmıştır. Konveksiyonel kurutma 60, 70 ve
80℃ sıcaklıklarda, mikrodalga destekli kurutma 180, 360 ve 540 W güçlerde
gerçekleştirilmiştir. Ohmik ısıtma ön işlemli kurutma ise 1, 2, 3 ve 5 dakikalık
ohmik ısıtma uygulaması sonrası 70℃’de gerçekleştirilmiştir. Tüm bu amaç ve
hedefler doğrultusunda yapılan çalışma ile ilgili elde edilen sonuçları aşağıdaki
şekilde özetlemek mümkündür.


Mikrodalga destekli kurutma yönteminde, kurutmanın diğer yöntemlere
göre hızlı ve kısa sürede gerçekleşiyor olması enerji maliyeti ve zaman
tasarrufu açısından bu kurutma yöntemini cazip kılmaktadır. Ancak
yöntemin kurutma performansı açısından ürün üzerinde homojen bir
etki gösterememesi buna bağlı olarak bölgesel aşırı kuruma ve
kurumama gibi sorunların ortaya çıkması hatta bölgesel olmakla birlikte
uygulama gücüne bağlı olarak yanma reaksiyonlarının gözlenmesi ve bu
yapısal farklılıkların sonucu olarak nihai ürünün fiziksel özelliklerininde
bölgesel farklılıklar göstermesi teknolojinin uygulanmasının önünde
engel

olarak

durmaktadır.

Bu

nedenlerle

gilaburu

meyvesinin

kurutulmasında mikrodalga teknolojisinin kullanılmasına yönelik daha
çok çalışma gerekmektedir.


Konveksiyonel kurutmada sıcaklık artışının kurutma performansı
üzerinde (kuruma hızı ve süresi) olumlu etkisi gözlenmiştir. Ancak gıda
materyallerinde bir kurutma işlemini sadece kurutma performansı
üzerinden değerlendirmek doğru değildir. Bunun yanı sıra fiziksel ve
kimyasal

özelliklerindeki

değişimlerinde

dikkate

alınması

gerekmektedir. Çalışmamızda uygulanan sıcaklık aralığında (60 - 80℃)
kurutma performansı iyileşirken fiziksel ve kimyasal özelliklerinde de
olumlu değişiklikler tespit edilmiştir. Sadece tekstürel özelliklerinden
elastikiyet değeri en yüksek sıcaklığa çıkıldığında azalmıştır. Bu
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bağlamda değerlendirildiğinde gilaburu meyvesinin konveksiyonel
yöntem ile kurutulmasında 70 - 80℃ aralığı uygun bulunmuştur.


Ohmik ısıtma ön işleminin konveksiyonel kurutma öncesi uygulandığı
çalışmamızda bu yenilikçi teknolojinin olumlu etkilerinin yanı sıra
olumsuz

yanlarınında

olduğu

belirlenmiştir.

Özellikle

uygulama

süresinde ki artışla birlikte meyvenin yapısal bütünlüğünün bozulması
meyve eti kaybına, suda çözünür bileşiklerin kaybına neden olmaktadır.
Özellikle bu yapısal değişiklikler uzun uygulama süreleri ile daha belirgin
hale gelmiştir. Mikrodalga teknolojisinde olduğu gibi ohmik ısıtma ön
işleminin de daha detaylı çalışılarak uygulama gücü, işlem süresi,
elektrot

düzeni,

elektrot

tipi

gibi

birçok parametre açısından

incelenmesine gerek duyulmaktadır. Halihazırdaki sonuçlar dikkate
alındığında mevcut uygulana gelen voltaj gradientinde (200 V) 2 – 3
dakikalık ön işlemin gilaburu meyvelerinin devamında konveksiyonel
kurutma yöntemi ile 70℃’de kurutulması için uygun olduğu sonucuna
varılmıştır.
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