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ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
KEFİR TEMELLİ EKŞİ MAYA KULLANIMININ HAMUR FERMANTASYONUNA
ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Bilgenur ÜÇGÜL
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Zeynep Banu SEYDİM
Ekmek, en çok tüketilen gıda ürünlerinden birisidir. Sadece ülkemizde günlük
ortalama ekmek tüketimi 400 g olarak belirtilmiştir. Ekmek, geleneksel olarak
ekşi maya ile yapılır ve ekşi mayanın insan sağlığı üzerinde pek çok faydası
bulunmaktadır. Ne var ki hızla artan nüfusu beslemek ve fermantasyon süresini
kısaltmak amacıyla sağlıklı olan ekşi maya kullanımını azalmış, ekşi mayanın
yerini daha kısa sürede fermantasyon sağlayan ticari mayalar almıştır. Hem ekşi
mayanın sağladığı yararları sağlamak, hem de fermantasyon süresinin kısa
tutulması günümüz fırıncılık sektörleri için çok önemli bir noktadır. Bir diğer
önemli unsur ise artan gluten intoleransına bağlı olarak belli başlı tahıl
ürünlerinin kullanımının herkes için uygun olmamasıdır. İşte bu tez
çalışmasında, fermantasyon süresinin kısaldığı, biyoyararlılığı yüksek olan
kefirden elde edilmiş bir ekşi maya ile buğday ve çavdar unları karıştırılarak
hazırlanmış hamur fermente edilmiştir. Bu fermantasyon süresi boyunca
örnekler alınmış; mikrobiyel, kimyasal, SDS-PAGE analizlerine tabii tutulmuş ve
gluten değişimleri incelenmiştir. Çalışmada kefirden elde edilmiş ekşi mayanın
mikrobiyel sonuçlarla doğru orantılı olarak gluteni parçalaması ve gluten içeriği
düşük bir son ürün ortaya çıkarması hedeflenmiştir.
Analizler sonucunda son ürün pH’sı 4,56 olarak görülmüş, sıfırıncı saatten
sekizinci saate doğru laktik asit ve asetik asit oranlarının yükseldiği gözlenmiştir.
SDS-PAGE analizi sonucu bir miktar gluten parçalanması gözlenmiştir.
Oranlardaki değişim, kefir ilaveli ekşi mayanın gluteni belli düzeyde parçaladığını
göstermekte, fermantasyon süresinin uzamasıyla parçalanan gluten miktarının
belki de daha da fazla değişebileceğini düşündürmektedir. Araştırma bulguları
sağlıklı beslenme ve fonksiyonel gıda üretimi bakımından önemli katkılar
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kefir, ekşi maya, fermantasyon, gluten
2022, 61 sayfa
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ABSTRACT
M.Sc. Thesis
DETERMINATION OF THE EFFECTS OF KEFIR BASED SOURDOUGH USE ON
DOUGH FERMENTATION
Bilgenur ÜÇGÜL
Süleyman Demirel University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Food Engineering
Supervisor: Prof. Dr. Zeynep Banu SEYDİM
Bread is one of the most consumed food products. Only in Turkey, the average
daily bread consumption is stated as 400 g. Bread is traditionally made with
sourdough, and sourdough has many benefits for human health. However, in
order to feed the rapidly increasing population and shorten the fermentation
period, the use of healthy sourdough has decreased, and the sourdough has been
replaced by commercial yeasts that provide fermentation in a shorter time.
Providing the benefits of sourdough and keeping the fermentation time short is a
very important point for today's bakery industries. Another important factor is
that the use of certain grain products is not suitable for everyone due to the
increasing gluten intolerance. In this thesis, a dough prepared by mixing wheat
and rye flours with a sourdough obtained from kefir, which has a high
bioavailability and shorter fermentation time, was fermented. During this
fermentation period, samples were taken and subjected to microbial, chemical
and SDS-PAGE analyzes, so the gluten changes can be examined. In the study, it
was aimed that sourdough obtained from kefir would break down the gluten due
to the microbial activities and produce a low gluten content end product.
As a result of the analyzes, the pH of the final product was found to be 4.56, and
it was observed that the lactic acid and acetic acid ratios increased from the
zeroth hour to the eighth hour. Some gluten fragmentation was observed as a
result of SDS-PAGE analysis, the change in the ratios shows that sourdough with
kefir decomposes gluten at a certain level, suggesting that the amount of
degradated gluten may change with the prolongation of the fermentation period.
Research findings will make important contributions in terms of healthy
nutrition and functional food production.
Keywords: Kefir, sourdough, fermantation, gluten
2022, 61 pages
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1. GİRİŞ
Ekmek, su ve un karışımı ile oluşturularak pişirilen ve eski çağlardan beri ana
öğün kaynaklarından birisi olarak kullanılan temel bir gıda maddesidir. Ekmeğe
dair ilk kanıtlar, Eski Mısır’da MÖ 2700 ve 2200 yıllarına tarihlenen Eski Krallık
Dönemindeki mezarların duvarlarına resmedilmiş; kap içinde hamuru
şekillendirerek sıcak kül üzerinde pişirildiği gösterilen ekmeklerdir (Samuel,
1989). MS 79 yıllarında patlayan Vezüv yanardağının lavları altında kalan
Pompeii şehrinde pek çok fosilleşmiş ekmek kalıbı bulunmaktadır. Yani ekmek,
her çağda insanlar için temel ya da tamamlayıcı bir gıda maddesi olarak
beslenmelerine dahil olmuştur.

Şekil 1.1. Pompeii’de bulunan fosilleşmiş ekmek (Museum of Artifacts, 2018)
Ülkemizde günlük tüketilen enerjinin %66’sı tahıllardan, bunun da %56’lık kısmı
sadece ekmekten sağlanmaktadır. Farklı bölge veya gelir gruplarına göre
değişimler olmakla birlikte ülkemizde günlük ortalama ekmek tüketimi 400 g’dır.
Ekmeğin üretimi, geleneksel olarak unun su, belli bir miktar tuz ve ekşi maya
ilavesiyle fermantasyona bırakılmasıyla yapılmaktadır. Geleneksel fermantasyon
uzun süreli olup içine maya katılan hamur fermantasyon sonucu üretilen CO2 ile
gittikçe kabarır. Kabarcıkların eşit bir şekilde dağılması için hamur yoğurulur ve
tekrar kabarmaya bırakılır. Bu süreçte genellikle hamur orijinalinin iki katı
hacme ulaşır ve ardından fırına sürülerek çok faydalı ve doyurucu bir ürün olan
her gün tükettiğimiz ekmek ortaya çıkar (Ali vd., 2012). Ne var ki günümüzde
hızlanan yaşam koşulları ve nüfusun artması gibi etmenler ekmek üretiminin
hızlanması ve fermantasyon sürelerinin kısalmasını gerektirmiştir. Bu durum,
ticari maya kullanımını arttırmış ve ekşi mayanın ekmeğe kazandırdığı sağlık,
1

aroma ve tekstürel özelliklerin kaybolmasına sebep olmuştur. Çizelge 1.1’de ekşi
maya ekmeği ile ticari mayadan elde edilmiş ekmek arasındaki karakteristik
farklılıklar belirtilmiştir.
Çizelge 1.1. Ekşi maya ile ticari maya arasındaki farklar (Gobbetti ve Gänzle
2013)
KARAKTERİSTİKLER
pH
Laktik asit
Asetik asit
Ekmek hacmi
Tat
Bayatlama
Raf ömrü

Bazı besleyici
özellikler

EKŞİ MAYA EKMEĞİ
3.8 - 4.6
0.4 – 0.8 %
0.10 – 0.40 %
0.22 – 0.30
Kompleks aroma ve tat
Yavaş
Mikrobiyal
kontaminasyonlara karşı
iyi koruma
*Optimal fitaz aktivitesi ve
iyon
bağlanmasından
sorumlu fitik asit hidrolizi
*Serbest
amino
asit
konsantrasyonunun
artması
*Glisemik
indeksin
azalması

TİCARİ EKMEK MAYASI
5.3 – 5.8
0.005 – 0.004 %
0.005 – 0.004 %
≤0.20
Hızlı
Bakteri
ve
küf
bozulmasına karşı yüksek
hassaslık
*Düşük fitik aktivite,
dekalsifikasyon etkisi
*Serbest
amino
asit
miktarı kullanılan una
benzer

Fırıncılık sektörünün en büyük kısımlarından birini oluşturan ekmeğin, hızlı
nüfusa yetecek kadar üretilirken sadece doyurucu olmasına bakılmamalı,
sağladığı diğer faydalar görmezden gelinmemelidir.

(a)

(b)

Şekil 1.2. (a) ve (b) Ekşi mayalı ekmek örneklerimizden (Zeynep Seydim
tarafından çekilmiştir)
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Son yıllarda ekmek dahil karbonhidrat içeriği yüksek gıdaların sağlıklı beslenme
konseptinin dışında bırakılması yönünde eğilimler olmuştur. Günümüzde
kullanılan endüstriyel mayaların hızlı karbondioksit üretimi ve kısalan
fermantasyon süresi, gluten parçalanmasının yeterince oluşamamasına ve
bundan dolayı sindiriminin zorlaşmasına sebep olduğu düşünülmektedir. Ancak,
tahılların ve tahıl temelli geleneksel ürünlerin sağlıklı beslenmede önemli bir yeri
bulunmaktadır. Ekmek tüketiminin hızla artması ve kısa süreli fermantasyon gibi
sebeplerle günümüzde gittikçe yaygınlaşan gluten intoleransı, pek çok insan için
büyük bir sorun teşkil etmektedir (Bauman vd., 2007). Gluten intoleransı olan
kişilerin hiçbir şekilde gluten içeren gıda tüketmemeleri gerekmektedir.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tanımına göre bir gıdanın glutensiz
sayılabilmesi için içinde 20 ppm’den daha az gluten bulunması gerekmektedir. Bu
da, fırıncılık sektöründe glutensiz olarak üretilen özel ürünler haricinde ortaya
çıkan hiçbir ürünün gluten intoleransı olan insanlar tarafından tüketilemeyeceği
anlamına gelir. Günümüzde artan sağlıklı beslenme bilinci tüketicilerin
fonksiyonel gıdalara olan talebini arttırmaktadır. Fonksiyonel gıdalar içinde
fonksiyonel tahıl ürünleri de yerini almaktadır.
Hem Amerika, hem de İngiltere’de yapılan çalışmalar, marketlerde paketlenmiş
gluten içermeyen gıdaların sınırlı olduğunu ve olan ürünlerin de standart
muadillerinden daha pahalı olduğunu; pek çok normal markette ise hiç
bulunmadıklarını göstermiştir. Gluten intoleransı olan kişiler, gluten içermediği
için beslenmelerine daha fazla meyve, sebze ve et eklemektedir, fakat bu da ek
maliyet anlamına gelmektedir (Singh vd., 2011; Lee vd., 2016).
Bu olumsuz tabloya rağmen, ekşi maya fermantasyonu üzerine yapılan
araştırmalar, bu fermantasyon tipinin belli bir miktara kadar gluteni
parçalayabildiğini belirtmiştir (Thiele vd., 2004).
Kefir ise, Kafkaslarda ortaya çıkmış hafif asidik ve köpüklü ferahlatıcı bir içecektir
(Güzel-Seydim vd., 2019).

Kefirin, gastrointestinal sistemi destekleyerek

bağırsak sağlığı için yararlı probiyotik ve prebiyotikleri içermesinin yanı sıra
fermantasyon süresi boyunca danelerin içerdiği mikroflora tarafından yapılan
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proteolitik aktivite sonucu süt içindeki proteinlerin parçalanarak yararlı
biyoaktif peptitlere çevirildiği de yapılan çalışmalarda belirtilmiştir (GüzelSeydim vd., 2020). Bu süreç, ekşi mayanın içine katılacak kefir danelerinin bir
protein olan gluteni de parçalayabileceğini düşündürmektedir.

Şekil 1.3. Kefir danesi (Zeynep Seydim tarafından çekilmiştir)
Bu tez çalışmasında, ekşi mayadan üretilen hamur fermantasyonunda, probiyotik
ve prebiyotik kaynağı kefirle üretilmiş ekşi mayanın kullanılması, mikrobiyal ve
kimyasal değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın özgün değeri
yüksektir çünkü çavdarllı ve tam buğdaylı una kefir kullanılarak üretilen ekşi
maya ilavesi ile üretilmiş hamur ve elde edilen bu hamurun mikrobiyoloji ve
kimyasının gluten oranına etkisi ile ilgili bir yayın bulunmamaktadır. Ayrıca bu
mayanın doğal olarak içerdiği değerli kefir mikroflorası ve bu mikroflora kaynaklı
enzimlerden oluşan biyosistemiyle olumlu etkilerinin tespiti, son yıllarda ekmek
kullanımının sağlıklı beslenmeden dışlanmasına karşı önemli ve faydalı sonuçlar
sağlayabilecektir.
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2. KAYNAK ÖZETLERİ
2.1. Ekşi Maya Fermantasyonu ve Mikrobiyotası
Ekmek, medeniyetlerin başlangıcından beri beslenmemizde büyük önemi olan
gıdaların başında gelir. Tarıma geçen insanlar buğdayı evcilleştirmiş, işlemeyi
öğrenmiş ve ilk ekmek ile birayı yapmaya başlamışlardı.
Keşfedilen mayalı en eski ekmek 5000 yıl öncesinde İsviçre’deki bir kazıda
bulunmuştur. Kaydedilmiş ilk ekmek üretim ve tüketimi ise Mısırlılar tarafından
M.Ö. 2. yüz yıla tarihlenir. Mısır dilinde ekmek, aish denilen bir kavramdır ve
hayat anlamına gelir. Bronz Çağı’nın ortalarında Mısırlılar un ve suyun
karışımının bir süre bekletilmesiyle hacminin arttığını ve pişirildiğinde hafif ve
yumuşak ekmekler üretildiğini keşfetmişlerdir (Arora vd., 2021; Cappelle vd.,
2013). Bu keşif, ekmeği onlar için günlük hayatın bir parçası haline getirirken
çağdaş olduğu diğer uygarlıklar ve kendilerinden sonra gelen uygarlıklar da
kendi formülasyonlarıyla ekmekler ürettiler ve günümüzde dahi ekşi mayalı
ekmeklerin yapımı yöresine göre değişkenlik gösterebilmektedir.
Ekmek, yöntem ve içeriği, üretildiği yere ve kültüre göre birbirinden farklılık
gösterse de en temel olarak un, su ve tuz karıştırılarak oluşan hamura ekşi maya
katılması ve fermantasyon sonucu hamur hacminin artmasının ardından
pişirilmesi ile yapılır. Ekşi maya içindeki mikroorganizmalar, hamur içinde çeşitli
mikrobiyal ve enzimatik tepkimeler sonucu ekmeğin kalitesine, tadına, raf
ömrüne ve içeriğine etki eder (Gänzle, 2014). Çizelge 2.1’de ekşi maya
fermantayonu sırasında enzimatik ve mikrobiyal dönüşümlerin mikrobiyal
fizyoloji ve onların ekmek kalitesine etkileri gösterilmiştir.
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Çizelge 2.1. Ekşi maya fermantayonu sırasında enzimatik ve mikrobiyal
dönüşümlerin mikrobiyal fizyoloji ve onların ekmek kalitesine
etkileri (Gänzle, 2013)
MİKROBİYAL FİZYOLOJİDEKİ ROLÜ
Karbonhidrat
dönüşümü
ve
metabolizması
Metabolik enerji (maltoz, sükroz)
Kofaktör yenilenmesi (früktoz)
Çevresel hasarlara karşı koruma
(oligosakkaritler, eksopolisakkaritler)
Biyofilm oluşumu (Eksopolisakkaritler)
Protein dönüşümü ve metabolizma
Nitrojen kaynağı
Metabolik enerji (alanin)
Asit rezistansı (Gln, Glu, Arg)
Kofaktör yenilenmesi (Glu, glutationin);
ve oksidatif strese karşı koruma

EKMEK KALİTESİNE KATKISI

Tekstür (nişasta)
Suyun bağlanması, bayatlama (nişasta,
pentozanlar, EPS)
Pişirme sırasında lezzet üretimi için
şekerlerin indirgenmesi
Diyet lifler ve prebiyotik oligosakkaritler
Hacim (gluten)
Lezzet ve tat (glutamat, ornitin, diğer
amino asitler)
Biyoaktif bileşenler (ϒ-aminobütirit)
Biyoaktif peptitler (asidik tat, ACE
inhibitörü)

Fenolik bileşenlerin içeriği
Metabolik
enerji
(flavonoid Anti-besleyici
faktörlerin
elimine
heksosidazların hidrolizi)
edilmesi (enzim inhibitörleri)
Zehirleyici bileşenlerin ayrılması
Acı tatların elimine edilmesi (tanninler)
Antioksidan
olarak
fenoliklerin
biyoyararlılığının artması
Uçucu lezzetler
Yağ metabolizması
Metabolik enerji (kofaktör yenilenmesi) Lipit oksidasyonunun kontrolü (lezzet
Membran homeostosizi (doymamış ve ve aroma)
hidroksi yağ asitlerinin sentezi
Antifungal bileşenlerin oluşması

Ekşi maya fermantasyonunda kullanılan ekşi maya, içinde laktik asit bakterileri
ve maya bulundurması bakımından kefirle benzerlik gösterir. Ekşi maya
hamurundan yapılan izolasyon işlemleri sonucu laktik asit bakterilerinden
Lactobacillus plantarum, L. casei, L. paralimentarius, L. acidophilus, L. brevis, L.
sanfranciscensis,

Pediococcus

pentosaceus,

Leuconostoc

mesenteroides;

mayalardan ise Candida humulis, Torulaspora delbrueckii, Debaryomyces hansenii
ve Saccharomyces cerevisiae tanımlanmıştır (Bakırcı ve Köse, 2017).
Thiele

vd.

(2004)

ekşi

maya

fermantasyonunun

bozulma

yapan

mikroorganizmaları inhibe ederek raf ömrünü uzattığı, ekmeğin hacmini ve
lezzetini arttırırken bayatlamasını geciktirerek ekmek kalitesine yardımcı
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olduğunu belirtmiştir. Ekşi maya fermantasyonu sırasında mikrobiyal aktiviteyle
gerçekleşen proteolitik aktivitenin amino asitleri serbestleştirerek lezzete katkı
sağladığını ve glutenin sindirilebilirliğine/biyokullanılabilirliğine yardımcı
olarak hamur yapısını geliştirdiğini göstermektedir. Ekmeğin yapısında önemli
bir işlevi olan gluten proteinleri ise su absorbsiyon kapasitesini, yapışkanlığı,
viskoziteyi ve hamurda elastik yapının oluşmasını sağlar.
Hamur mayalanma işlemi sırasında laktik asit bakterileri hamur mayasında
ortam pH'sını düşüren başlıca laktik ve asetik asitler olmak üzere organik asitler
üretirler. Hamur mayasının içinde bulunan proteolitik enzimlerin de aynı şekilde
çeşitli tahıl proteinlerini de etkileyebileceği araştırmalarda gösterilmiştir. Bu
proteoliz, lezzet öncüleri olarak işlev gören serbest amino asitleri üretir. Gluten
yapısının proteolitik bozulması da hamur yapısını zayıf ve yapışkan bir hale
gelmesine sebep olabilir. Gluten yapısındaki küçük değişiklikler bile önemli
biyolojik etkilere neden olabilir. Hamur mayalarındaki proteolitik faaliyetin LAB
gelişimi sonucunda üretilen, başta laktik asit olmak üzere organik asitlerin etkisi
veya mayaların enzimlerinden kaynaklandığına dair teoriler önerilmiştir.
Çalışmalar, çavdarlı ekşi hamurdaki proteolitik aktivitenin sadece üçte birinin
tahıl enzimlerinden kaynaklandığı sonucuna varmıştır. Diğer çalışmalar LAB
proteinazlarının çözünebilir proteinlerin gluten proteinlerinden hidrolizatlarını
serbest

bıraktığını

göstermiştir.

Bununla

birlikte

bazı

sonuçlar,

bazı

laktobasillerin proteolitik aktivitesinin buğday ekşi hamur sistemindeki buğday
unu ile karşılaştırıldığında ihmal edilebileceğini göstermektedir. Unların
endojenik tahıl proteazları asidik koşullar altında tahıl prolaminlerini
etkilemektedir (Loponen ve ark., 2004).
Gül vd. (2005), Isparta'daki farklı fırınlardan ekşi maya örnekleri toplayarak
laktik asit bakterileri ve mayaların tanımlanması üzerine araştırma yapmıştır.
Lactobacillus

divergens,

Lactobacillus sake,

Lactobacillus

brevis,

Lactobacillus acetotolerans,

Lactobacillus

amylophilus,

Lactobacillus plantarum,

Pediococcus pentosaceus ve P. acidilactici, Pediococcus halophilus ekşi mayadan
LAB olarak izole edilirken; S. cerevisiae, S. delbrueckii, Torulopsis holmii ve T.
unisporus da mayalar olarak tanımlanmıştır.
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Corsetti (2012), ekşi maya fermantasyon teknolojisi ve uygulamalarıyla ilgili
yazdığı kitap bölümünde; ekşi maya kullanımının dünya çapında yaygınlaştığını,
fonksiyonel özelliklere ve dayanıklı raf ömrüne sahip ekmek ürünlerini
hazırlamak için ekşi mayanın etkin bir yöntem olduğu belirtilmiştir.
Fizikokimyasal ve mikrobiyolojik bakımdan ekşi maya ekmek özelliklerinin
değerlendirilmesinin gıda teknolojisinde önemli olduğunu kaydetmiştir.
Geliştirilen

yeni

ekşi

mikroorganizmalarının

maya

türlerin

kullanımında

bazı

açıklandığını,
zorlukların

fakat

başlangıç

bulunduğunu

da

belirtmiştir.
Bircan vd. (2017), ekşi mayadan üretilen ekmeklerin daha lezzetli, daha iyi
ekmek içi yapısı ve uzun raf ömrü gibi özelliklere sahip olduğunu belirtmiştir.
Doğal mayalar ve çeşitli laktik asit bakterileri ekşi ekmek mayasına özgü doğal
mikroflorayı oluştururlar. Ekşi ekmek mayası kullanılarak üretilen ekmeklerde
prebiyotik oluşumu, glisemik indeksin oldukça düşük olması ve bu sayede tokluk
hissinin uzun sürmesi, hamurdaki beta glukanın yıkımdan korunmuş olması,
oluşan organik asitler nedeniyle fitat içeriğinin azaltılarak biyolojik yararlılığın
arttırılması, serbest amino asitlerin konsantrasyonlarının artması ile aroma ve
lezzete katkı sağlaması, ekmeğin daha hacimli olması, bayatlamanın
geciktirilmesi, mikrobiyal kontaminasyonlara karşı koruyucu olması ve biyoaktif
peptitlerin ortaya çıkması gibi avantajlarının sağlıklı beslenme bakımından da
önemli olduğu açıklanmıştır (Gänzle, 2013; Cappelle vd., 2013).
Fernandez-Peleaz vd. (2020), son 15 yılda yapılan araştırmaları incelemiştir.
Daha sağlıklı tahıl ürünlerinin geliştirilmesinde ekşi maya teknolojisinin önemli
bir uygulama olacağını belirttiği araştırmasında; ekşi mayanın, nişasta ve
proteinin küçük moleküllere parçalanmasını destekleyerek sindirilebilirliğinin
artmasının yanı sıra vitamin seviyelerinde ve mineral biyoyararlanımında artış
olduğunu da belirtmiştir. Sağlığı teşvik eden bu potansiyel sayesinde ekşi maya
teknolojisi ve uygulamaları öne çıkmakta ve geliştirilecek daha sağlıklı ticari
ürünlerden oluşan yeni bir ürün potansiyeli oluşturmaktadır.
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Plessas (2021) ekşi mayalı ekmek üretiminde inovasyonlar isimli yayınında, ekşi
maya uygulamasının, yüksek kaliteli ekmek üretimi için önemli olduğunu
açıklamıştır. Ekşi maya kullanımının ekmeği daha dayanıklı yapması, lezzetini
iyileştirmesi, duyusal özellikleri, besin değeri ve sağlık yararlarının artması gibi
önemli avantajları olduğu açıklanmıştır. Plessas vd. (2011) yılında kefirin ekmek
maya starteri olarak kullanıldığı başka bir çalışmasında ise bu starterin ticari
maya starterlerinden daha üstün olduğunu depolama sırasındaki uçucu
bileşenlerin değişiminde gözlemledikleri farklılıklar ile belirtmiştir.
Calvert vd. (2021) ekşi maya starterleri üzerine yaptıkları derleme çalışmasında
mayanın mikrobiyal ekosistemi, başlangıç kültüründe mikrobiyal süreklilik,
mayayı koruma yöntemleri ve nihai pişmiş ürünün duyusal niteliklerinin etkileri
hakkında bilgiler vermiştir. Heterofermentatiflerin nispeten fazla bulunmaları,
aktivitesi ve çeşitliliği homofermentatif laktik asit bakterilerine göre mayanın
işlevini

ve

fermantasyon

sürecini

önemli

ölçüde

etkileyebilmektedir.

Homofermentatif laktik asit bakterileri, heksozlardan Embden Meyerhof Parnas
metabolik yoluyla laktik asit; heterofermentatif laktik asit bakterleriyle
fosfoketolaz yoluyla pentozlardan laktik asit, asetik asit ve CO2 oluşturabilirler.
Heterofermentatif laktik asit bakterileriyle heksozlardan Fosfoketolaz yoluyla
laktik asit ve etanol oluşturabilirler. Ayrıca fermantasyon süresince oluşan
organik asitlerin, LAB ve asetik asit bakterilerinin fermantasyonunun ana yan
ürünlerinden olduğu belirtilmiştir. Fermantasyon süresince oluşan bu
metabolitler aynı zamanda gluten ağ yapısı, hamur elastikiyeti ve çeşitli duyusal
özelliklerini önemli düzeyde etkilemektedir. Bakteriyel organik asit üretimi ile
mayaların CO2 üretimi arasındaki ilişki komplekstir. Mayalardan sağlanan
früktoz heterofermentatif LAB tarafından kullanılarak oluşturulan asetik asitin
mayaların

aktivitesini

artırdığı

belirtilmektedir.

Mayalar,

ekşi

maya

fermantasyonunda hamur kabarması için önemli olan CO2 üretmektedir; aynı
zamanda, çeşitli alkol, ester ve organik asitler üreten laktik asit bakterileriyle
sinerjik ve antagonostik çalışarak hem fermantasyon aktivitesini hem de aroma
oluşumunu etkileyebilmektedir.
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Jin vd. (2021) Pediococcus pentosaceus ve S. cerevisiae ile fermente edilmiş ekşi
mayalı ekmeğin özellikleri ve Aspergillus flavus'a karşı biyokoruyucu etkisini
araştırmıştır. P. pentosaceus ve S. cerevisiae ile fermente edilen ekşi mayalı
ekmek, 96 saatte A. flavus artışına karşı %56.4 antifungal aktivite göstermiştir.
Ekşi mayalı ekmekteki laktik ve asetik asit konsantrasyonu, kontrol ekmeğine
göre sırasıyla 4.5 ve 1.6 katı üzerinde ve duyusal özellikleri iyileştirdiği
belirtilmiştir.
2.1.1. Farklı un çeşitlerinin ekşi maya fermantasyonu üzerindeki etkisi
Konu çavdar ve buğday ununun karşılaştırılmasına geldiğinde ise çavdar
ekmeğinin beyaz ekmekten 3 kat fazla diyet lifi içerdiğini ve bu diyet liflerine ek
olarak flavonoidler ve lignanlar da içererek kalp damar hastalıklarına, kolesterol,
diyabet ve obeziteye karşı koruyucu olduklarını gösteren çalışmalar mevcuttur.
Lakin tek başına çavdar unundan ekmek üretilememektedir, çünkü çavdar unu
çok az gluten içermektedir. Bu da çavdar ekmeklerinin üretiminde mutlaka belli
oranda buğday unuyla karıştırılmalarını gerektirmektedir. Ülkemizde çavdar
ekmeği için en az %30, en fazla %50 oranda çavdar kullanılmaktadır. Yapılan bir
çalışmada hacimsel ve duyusal olarak en ideal çavdar oranının %30 olduğu
belirtilmiştir (Mankan, 2008). Yapılan çalışmalar ayrıca çavdarın daha pek çok
yararlı özelliğini ortaya koymaktadır.
Bondia-Pons vd. (2011) tarafından yapılan çalışma ekşi maya ile yapılmış çavdar
ekmeğinin düşük tokluk insülin değeri verdiğini ve bu durumun plazma amino
asitleri ve onların metabolitlerinde pek çok farklılık yaratarak sağlık için
potansiyel yararları olduğuna değinmiştir. Bunun yanı sıra Koistinen vd. (2018)
yaptıkları çalışma ile hem çavdar, hem de buğday unuyla yapılmış ekmeklerdeki
fermantasyonu incelemiş ve fermantasyon süresi boyunca ekşi hamurda önemli
düzeyde artan dallı zincirli amino asitler, bu amino asitlerin metabolitleri ve
bunlardan oluşan küçük peptitler, fenolik asitler ve diğer potansiyel biyoaktif
bileşenler de dahil olmak üzere 118 bileşik; buna ek olarak nükleositler ve
nükleobazlar dahil seviyeleri azalmış 69 bileşik belirlendiğini belirtmiştir. Artan
dallı zincir amino asitler ve buna bağlı olarak oluşan biyoaktif peptitler sayesinde
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çavdar ekmeğinin insülin yanıtına ve Tip 2 Diyabet ile kardiyovasküler
hastalıklara karşı koruyucu özellikleri olabileceği öne sürülmüştür (Koistinen
vd., 2018).
2.1.2. Hamur Kimyası
Hamur mayalanma işlemi sırasında laktik ve asetik asit olmak üzere pek çok
organik asit üretilir. Hamur mayasının içinde sadece organik asit üreten
mikroorganizmalar değil, aynı zamanda proteolitik enzimler de bulunur ve çeşitli
tahıl proteinlerini parçalayabileceklerine dair çalışmalar yürütülmüştür. Tahıl
proteinlerinin parçalanması, aroma ve lezzet için çok önemli olan serbest amino
asitleri üretir ve gluten yapısını etkiler. Bu gluten yapısındaki en küçük
değişimler bile pek çok önemli biyolohik etkilere sebep olabilmektedir, örneğin
gluten yapısının proteolitik bozulması süre ve asitlikle bağlantılı olarak hamuru
daha zayıf ve yapışkan hale getirebilir. İşte bu sonuçlara sebebiyet veren
proteolitik faaliyetin LAB gelişimi sonucunda üretilen başlıca laktik asit olmak
üzere organik asitlerin etkisiyle ve/veya mayada bulunan enzimlerin
faaliyetlerinden kaynaklandığıyla ilgili pek çok teori üretilmiştir (Loponen vd.,
2004).
Ekşi maya fermantasyonundaki LAB ve mayalar gibi kefir dane mikroflorasını
oluşturan mikroorganizmaların laktoz fermentasyonu bilinmesine rağmen süt
proteinlerini hidrolize etme yetenekleri son yıllarda güncel olarak araştırılmaya
başlanmıştır. Yapılan çalışmalar kefir mikroorganizmalarının süt proteinlerini ve
peptitleri hidrolize edebildiğini göstermiştir. Dallas vd., (2015) yaptığı
çalışmalarla sütte ısıl işlemle inaktif hale gelmeyen proteazların da fermentasyon
süresince

bu

göstermiştir.

mikroorganizmalarla
Fakat

sütten

gelen

birlikte

proteinleri

parçaladıklarını

proteaz

enzimlerin

aktivitesi

kefir

mikroorganizmalarının aktivitesinden çok daha düşük olarak bulunmuştur. Bu
da, fermantasyonun önemine vurgu etmektedir. Yapılan çalışmalarda ayrıca kefir
mikroorganizmalarının proteini hidrolize ederek fonksiyonel özellikli peptitleri
açığa çıkardıkları belirtilmektedir. Çalışmalar, açığa çıkan biyoaktif peptitlerin
yanı sıra proteinin parçalanmasıyla sindirilebilirliğin arttığını ve gastrointestinal
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sistemde sindirilmesinin kolaylaştığını, bu sebepten dolayı daha rahat
tüketilebildiğini göstermektedir (Dallas vd., 2015).
Hansen ve Schieberle (2005) ekşi maya fermantasyonunda aroma bileşenlerinin
oluşumu üzerine yaptıkları derlemede önemli bilgiler vermişlerdir. Ekşi maya,
fırıncılık ürünlerinin dokusunu ve lezzetini iyileştirmek için 5000 yıldan fazla bir
süredir ekmek üretiminde kullanılmaktadır. Günümüzde ekşi maya, buğdaya ve
özellikle çavdar ekmeğine üstün lezzet sağlayabilmek için çok önemlidir. Ekşi
mayalı çavdar ekmeğinden elde edilen nicel sonuçlara dayanarak, aroma
bileşenlerinin konsantrasyonlarındaki değişikliklerin ekmek üretiminde önemli
olduğu vurgulanabilmektedir. Esas olarak ekmek kabuğunun tipik aromasını
etkileyen pişirme işleminin yanı sıra, ekmek içi aromasının gelişimindeki en
önemli

parametre,

hamur

fermantasyonudur.

Fermantasyon

işleminde

kullanılan starter kültürlerin çeşitlerindeki değişimlerin yanı sıra, fermantasyon
koşullarının (sıcaklık, zaman, pH, vb.) uygulanan işleme bağlı olarak önemli
ölçüde farklılık gösterebildiği belirtilmiştir. Ekmekte bulunan bileşenlerden
bazılarının ilgili ekşi maya konsantrasyonlarıyla ilgili olduğu gösterilmiştir.
Örnek olarak, ekşi maya ekmeğindeki metilpropanol (izo-butanol), 2 ve 3metilbutanol (izo-pentanoller), etil asetat ve etil laktat içeriği, bu bileşenlerin ekşi
mayalardaki miktarlarıyla doğrudan ilişkili olduğu belirtilmiştir. Ekşi mayada
uçucu bileşenlerin oluşumu, ortamdaki LAB ve mayaların aktivitelerinden açıkça
etkilenir. Sıcaklık ve su içeriği gibi aktivitelerini etkileyen faktörlerin
fermantasyon sonucunda oluşan metabolitlerin miktarlarını da etkilediği
belirtilmiştir. Genel olarak, LAB asitlik üretiminden sorumludur. Her ikisi de
serbest amino asitler gibi aroma öncülerini serbest bırakabilir; ayrıca ekşi maya
fermantasyonu sırasında serbest amino asit konsantrasyonlarının önemli ölçüde
arttığı belirtilmektedir. Hamur fermantasyonu sırasında amino asitlerin temel
parçalanma reaksiyonu, sırasıyla aldehitlere veya alkollere yol açan Ehrlich
yoludur. Pişirme sırasındaysa, metilglioksal (2-oksopropanal) gibi alfadikarbonil bileşikleri tarafından başlatılan Strecker reaksiyonu aynı zamanda
aldehitlerin oluşumunu sağlar. 3-metilbutanal, 2-fenilasetaldehit veya 3(metiltiyo)-propanal gibi Strecker aldehitleri, Ehrlich yoluyla sırasıyla lösin,
fenilalanin veya metiyoninin biyokimyasal parçalanması veya alternatif olarak
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pişirme sırasında kimyasal bir parçalanma (Strecker reaksiyonu) ile
oluşturulabilir. Hamur fermantasyonu sırasında, ferulik asit gibi fenilpropanoik
asitlerin de önemli ölçüde arttığı belirtilmiştir; ferulik asidin termal olarak
indüklenen dekarboksilasyonunu 2-metoksi-4-vinilfenol üretmektedir. Laktik ve
asetik asit içeriği, ekmek tüketimi sırasında genel lezzet algısında önemli bir
faktör olarak kabul edilmektedir. Homofermentatif LAB, heksozları yüksek
oranda laktik aside (>%85) dönüştürebilirken, heterofermentatif LAB, heksozları
laktik asit, asetik asit/etanol ve CO2'e indirger. Mikroorganizma çeşidinin yanı
sıra sıcaklık da laktik asitin asetik aside oranını etkiler. LAB ayrıca belirli uçucu
metabolitlerin üretimini de etkileyebilir, örneğin sert buğdayda etil asetat içeriği
daha yüksektir. Ayrıca, hekzil asetat içeriği, heterofermentatif LAB ile fermente
edilmiş sert çavdar ekşi maya ekmeklerinde daha yüksektir. 2,3-bütandion
(diasetil) hem LAB hem de mayalar tarafından üretilir; ayrıca diasetil içeriği,
heterofermentatif kültürlere kıyasla homofermentatif mikroorganizmalarla
üretilen hamurlarda daha yüksek olduğu bilinmektedir. S. cerevisiae, ekşi
mayadan en sık izole edilen maya türüdür; bununla birlikte, Saccharomyces,
Candida, Pichia ve Hansenula'nın diğer alt türleri de izole edilmiştir. Mayaların
(Saccharomyces ve Hansenula cinsi) eklenmesi, ilave maya içermeyen ekşi
hamurlara kıyasla alkollerin, esterlerin ve bazı karbonil bileşiklerinin üretiminin
artmasına neden olmuştur. Özellikle, etanol, metilpropanol, 2- ve 3-metilbutanol,
etil asetat ve diasetil miktarları, ilave maya ile yapılan hamurlarda önemli ölçüde
artmıştır. Ekşi maya ekmeğinde, alkollerin, esterlerin ve diasetilin miktarı
üretildiği ekşi mayadan daha düşük olur; ekmekteki ester bileşenler fırınlama
sürecinde uçtuğu için oldukça düşer. Buna karşın, 3-metilbütanol fırınlama
sürecinde önemli düzeyde artar. Ekşi maya mikrobiyotası hamur ve dolayısıyla
ekmek aromasını önemli düzeyde etkilemektedir; örneğin L. sanfranciscensis
kullanımı hoşa giden, hafif, ekşimsi koku ve tat oluşturduğu halde; L. plantarum
kullanılarak yapılan ekmekte hoşa gitmeyen metalik ekşimsi tat fark edilmiştir.
Bu ekşi maya S. cerevisiae ile zenginleştirildiğinde daha iyi bir aromaya sahip
olmuştur; daha yüksek 2- ve 3-metilbutanol, metilpropanoik asit, 3metilbutanoik asit ve 2-feniletanol oluşumu tespit edilmiştir.
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Plessas vd. (2008), Kluyveromyces marxianus ve Lactobacillus delbrueckii ssp.
bulgaricus veya Lactobacillus helveticus'un karışık kültürleri ile yapılan ekşi maya
ekmeklerin depolanması sürecinde aroma bileşenleri üzerine çalışma yapmıştır.
Ekşi maya ekmek yapımı için kaliteyi iyileştirme ve ekmek raf ömrünü artırma
yeteneklerini değerlendirmek için iki karışık başlangıç kültürü kullanılmıştır: L.
delbrueckii ssp. bulgaricus veya L. helveticus, K. marxianus mayası ile
karıştırılmıştır. Bakteri ilavesi olmadan kontrol ekşi maya ekmekler K. marxianus
ile yapılmıştır. Laktik asit bakteri kültürlerin kullanımının, kontrol örneğine göre
daha yüksek asitlik, daha yüksek miktarda laktik asit ve artan raf ömrü ve daha
iyi aroma oluşturabildiği belirlenmiştir. En iyi sonuçlar %1 K. marxianus, %4 L.
delbrueckii ssp. bulgaricus içeren ve % 50 oranında ekşi maya kullanılarak
yapılan ekmeklerde elde edilmiştir. Depolama sırasında aroma uçucularındaki
değişiklikler katı fazlı mikroekstraksiyon (SPME) GC-MS analizi kullanılarak
belirlenmiştir. Bu uygulamaların ekmek aroması üzerindeki etkisi tüketicilerce
yorumlanarak

GC-MS

analizinden

elde

edilen

sonuçlarla

birlikte

değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, incelenen farklı ekmeklerin uçucu
aroma bileşiminde farklılıklar ve beş günlük depolamadan sonra sayı ve uçucu
miktarında önemli azalmalar olduğunu göstermiştir. Ekşi maya ekmek
örneklerinde yüksek miktarda ester ve karbonil bileşenlerinin konsantrasyonu
ekmek aromasını olumlu etkilemektedir. K. marxianus ve L. bulgaricus ile yapılan
ekşi mayalı ekmekler, karbonil bileşenleri ve alkoller bakımından daha yüksek
bir aroma profiline, daha uzun raf ömrüne sahip olduğu ve duyusal testlerde en
yüksek puanları elde ettiği belirtilmiştir. Depolama sürecinde de aroma
bileşenleri bakımından K. marxianus ve L. bulgaricus ile yapılan ekmekler en iyi
skorları elde etmiştir. Benzer şekilde, Mantzourani vd. (2014) kefir danesi
kullanarak elde ettikleri ekşi maya ile yaptıkları ekmeklerin Bacillus spp.’un
sorumlu olduğu sünme bozunmasına karşı önemli miktarda organik asit
içerdikleri belirtilmiştir.
Thiele vd. (2004), ekmek yapımında kullanılan ekşi maya fermantasyonunun
bozulma yapan mikroorganizmaları inhibe ederek raf ömrünü uzattığını,
ekmeğin hacmini ve lezzetini arttırırken bayatlamasını geciktirerek ekmek
kalitesine yardımcı olduğu belirtmiştir. Ekşi maya, hamurdaki basit şekerleri
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parçalayarak CO2 oluşmasını ve hamurun kabarmasını sağlarken bu parçalanma
işlemleri sonucunda açığa çıkan diğer fermantasyon ürünleri de hamurun
olgunlaşması ve aromasının gelişmeni sağlamaktadır. Ekşi maya fermantasyonu
sırasında mikrobiyal aktiviteyle gerçekleşen proteolitik aktivitenin amino asitleri
serbestleştirerek lezzete katkı sağladığını ve glutenin sindirilebilirliği/biyoyararlılığına yardımcı olarak hamur yapısını geliştirdiğini göstermektedir
(Bircan vd., 2017; Thiele vd., 2004).
Gluten proteinleri sayısız farklı bileşen ve genotipten oluşan, her buğday
genotipinin eşsiz özellikler sağladığı, yetiştirme koşulları ve teknolojik işlemlerin
de neden olduğu değişkenlik nedeniyle doğada bulunan en karmaşık protein
ağları arasındadır (Biesiekierski, 2017; Wieser, 2007). Hamur için önemli bir yere
sahip olan gluten, fermantasyon süresince proteolize uğramakta ve ortaya farklı
gluten alt birimleri çıkmaktadır. Oluşan bu yeni alt birimler de hamur için önemli
işlevlere sahip olup yapıya direkt olarak etki etmektedirler. (Belton, 1999;
Loponen vd., 2004).
Ekmeğin yapısında önemli bir işlevi olan gluten proteinleri su absorbsiyon
kapasitesini, yapışkanlığı, viskoziteyi ve hamurda elastik yapının oluşmasını
sağlarlar. Fakat bilinenin aksine, glutene sadece ekmekte rastlanmaz. Glutenin
ısıya karşı stabil olması ve bağlayıcı özellik taşımasından dolayı gluten, diğer
işlenmiş gıdalarda tekstür, lezzet ve nem tutulmasını geliştirmek için bir katkı
maddesi olarak kullanılır; bu da glutenin tüketilen pek çok işlenmiş et,
rekonstitüte deniz ürünleri ve vejeteryan et yerine kullanılan gıdalarda
bulunduğu anlamına gelir (Biesiekierski, 2017; Wieser, 2007).
Glutenin sulu alkolde çözünme özelliklerine göre iki alt birimi; çözünen gliadin ve
çözünmeyen glutenindir. Glutenin farklı reolojik ve fonksiyonel özellikleri de
gluteninlerin gliadinlere oranlarına bağlıdır. Her bir bileşen, viskoelastik
özellikleri belirlemek ve son ürünün kalitesine karar vermek için birbirinden az
da olsa faklı fonksiyonlar taşır. Örneğin, saflaştırılmış hidratlı gliadinler hamurun
viskozitesine ve uzayabilirliğine daha fazla katkıda bulunurken, hidratlı
gluteninler yapışkandır ve hamur mukavemetine ve elastikiyetine katkıda
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bulunur. Pek çok çalışma, örneğin glutenin elastikiyetini iyileştirmek için yüksek
moleküler ağırlıklı alt birim gen kopya sayısını artırmak gibi hamur
mukavemetini geliştirmeye odaklanmıştır. Yapılan bir çalışmada ise hamura
elastiklik veren en önemli proteinin yüksek molekül ağırlıklı glutenin (HWM)
olduğu belirtilmiştir, ancak devamlı yapılan çalışmalar sonucunda fermantasyon
sırasında bu gluteninlerin kaybolarak hamur yapımı sırasındaki gluten ağ
yapısını önemli ölçüde değiştirdiği ortaya konulmuştur. Çizelge 2.1.2.1’de bu iki
gluten alt biriminin özellikleri verilmiştir (Biesiekierski, 2017; Loponen vd.,
2004; Wieser, 2007). Çizelge 2.2.’de, çözünür durumda bulunan gliadin ve
çözünmez durumda olan glüteninle ilgili bilgiler kısaca verilmiştir:
Çizelge 2.2. Gliadin ve Gluteninin özellikleri (Wieser, 2007)
Çözünür Durumdaki Gliadin
Çözünmez durumdaki glutenin
Çoğunlukla
monomerik Glutenin parçaları zincirler arası disülfit
proteinleri içerirler.
bağları
tarafından
kümelenmiş
proteinleri içerir.
Moleküler
ağırlıkları
(MWs) Boyutları 500.000’den 10 milyon ve daha
28.000 - 55.000 arasındadır.
yükseğe ulaşabilir.
Primer yapılarının α, β, ϒ ve ω Disülfit
bağları
indirgendiğinde
tiplerine bağlı olarak ayrılırlar.
glüteninin alt birimleri de gliadine benze
şekilde sulu alkolde çözünebilme özelliği
gösterirler.
Disülfit bağları yoktur veya çapraz Primer yapıları temel alınarak iki gruba
bağlar
arasındaki
zincirlerin ayrılırlar:
içinde bulunurlar.
1)Yüksek
2)
Düşük
moleküler
moleküler
ağırlıklı glutenin ağırlıklı glütenin
(HMW). Boyutları (LMW). Boyutları
67.000 – 88.000 32.000 – 35.000
arasındadır
arasındadır.
Gluteninler, HMW alt birimleri tarafından
kendiliklerinden ya da HMW alt
birimlerinden dallanmış LMW alt
birimlerinden oluşabilir
Her iki grup da proteinle ilişkili glutamin ve prolin içerirler. Glutenin ve gliadine
de birlikte prolamin adı verilir. Hidrojen bağı, iyonik bağ ve hidrofobik bağlar gibi
kovalent olmayan bağlar da gliadin ve glutenin agregasyonunda görev alarak
hamurun yapısal ve fiziksel özelliklerini geliştirirler (Biesiekierski, 2017; Wieser,
2007). Hamur yapısındaki polimerik gluteninler hamura kuvvet ve elastikiyet
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kazandırırken

monomerik

gliadinler

hamurun

viskoz

özelliklerinden

sorumludurlar. Hamur gelişimi sırasında gluteninler ve gliadinler bir gluten ağı
oluştururlar. Bu gluten ağı içerisinde, proteinlerin kendi aralarında ve
proteinlerle diğer bileşenler arasında pek çok farklı kuvvet etki etmektedir. Tane
gelişimi sırasında glutenin alt ünitelerinin tiyol grupları arasında molekül içi ve
moleküller arası disülfit bağları oluşur. Hamur hazırlama sırasında, yani una su
eklendiği zaman, protein ağı içindeki gluten proteinleri arasında çok sayıda
hidrojen bağı ve diğer zayıf kuvvetler oluşur. Tek başlarına gluten proteinleri
güçlü kovalent ve kovalent olmayan bağlarla bağlıdır ve bu birliktelikteki yapı ile
bu proteinler arası interaksiyon glutenin eşsiz özelliklerine katkı sağlamaktadır
(Biesiekierski, 2017; Loponen ve ark., 2004).
2.1.3. Glutenle ilişkilendirilen intolerans ve hastalıklar
Son yıllarda gluten kaynaklı hastalıkların arttığı çeşitli bilimsel yayınlarda
belirtilmektedir.

Bunun,

global

olarak

beslenme

alışkanlıklarımızın

değişmesinden, buğday içindeki gluten miktarının teknolojik ve besleyici
sebeplerle arttırılması gibi birden çok sebebi bulunur, fakat sebebi ne olursa
olsun ortaya çıkan durum her yerde kendisini belli eden bir immünolojik
reaksiyon olan glutene bağlı hastalıklardır. Özellikle çağlar boyu pirinçle
beslenmiş Kuzey Afrika ve Asya kıtasında buğday kullanımı pirincin yerine
geçmekte, glutene karşı hassas bireyleri etkilemektedir. Özellikle gliadin; gastrik,
pankreatik ve bağırsaklardaki proteolitik sindirimlere karşı oldukça yüksek
resistans gösteren peptit dizinleri içerir. Bu peptitler, sindirim enzimlerine karşı
olan dirençleri sayesinde bağırsaktaki degradasyondan kaçabilmektedir. Gliadin,
işte bu yüksek amino asit, prolin ve glutamin içermesi durumu yüzünden
sindirimi zorlaştırmaktadır. Bu prolince zengin kalıntılar sıkı ve kompakt yapılar
oluşturarak çölyak hastalıklarındaki gibi olumsuz immün reaksiyonlara sebep
olmaktadır. α, γ ve ω gliadinlerinin yanı sıra gluteninlerden gelen çeşitli
dizilimlerin de çölyak hastalığını aktive ettiği tespit edilmiştir (Biesiekierski,
2017; Tovoli, 2015).
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Gluten ya da buğdaya bağlı rahatsızlıklar genel olarak üçe ayrılmaktadır:
otoimmün sistemle alakalı olanlar, alerjik olanlar ve ne alerjik, ne de otoimmün
sistemlerle ilgisi olmayanlar. Şekil 2.1.’de, gluten veya buğday bağlantılı
hastalıkların bir tablosu gösterilmiştir.

Şekil 2.1. Gluten veya buğdaya bağlı hastalıklar (Biesiekierski, 2017; Tovoli,
2015)
Global olarak gluten intoleransı artış gösterdiğinden glutensiz gıdalara yönelim
artmıştır. Bu durum öyle bir hal almıştır ki insanlar glutenin zararlı olduğuna
inanıp bu tür rahatsızlıkları olmadığı halde glutenin koroner kalp hastalıklarına
dahi sebebiyet verdiğini düşünerek glutenden uzaklaşmıştır. Glutenin bu tür
rahatsızlıklarla tam olarak bir ilgisinin olmadığı yapılan çalışmalarda
belirtilmektedir (Lebwohl ve ark., 2017).
Aksine, glutene karşı hassas olmayan bireylerin uzun süreli glutenden uzak
durması, yararlı tam tahılların alınamamasına sebep olarak uzun vadede
kardiyovasküler riski etkileyebilmektedir. Aynı zamanda glutensiz diyetlerde
gluten içeren diyetlere göre lif ve tam tahıl oranı düşükken yağ, protein ve
karbonhidrat oranı olarak daha yüksektir, bu da uzun vadede obezite riskini
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arttırabilmektedir. Glutene hassasiyeti olmayan insanların gluten tüketmekten
kaçınmaması gerekmektedir (Jones, 2017; Lebwhol vd., 2017). Yapılan
çalışmalara göre gluten, uzun fermantasyon süreçleri sonunda parçalanmaya
uğramaktadır. Fakat günümüzde kullanılan ticari mayalar ve kısa fermantasyon
süreleri bu parçalanmanın yeteri kadar oluşamamasına ve glutenin bütün
kalmasından

dolayı

sindirimi

zorlaştığını

belirtilmiştir.

Uzun

süreli

fermantasyonda glutenin kısmen parçalanabildiği düşünülmektedir, fakat
glutenin tamamı parçalanmamaktadır.
Engström vd. (2015) yaptıkları araştırmada, ekşi maya fermantasyonu sonucu
açığa çıkan parçalanmış glutenin yine de çölyak hastaları tarafından
kullanılabilecek seviyelere inmediğini belirtmiştir. Transglutaminaz 2 adı verilen
bir enzim, çölyak hastalarında gluten peptitlerinin deamidasyonunu katalize
ederek hastalığın başlangıcında önemli bir rol oynar. Glutene duyarlı olan
insanlarda bu deamidasyon zamanla çölyak hastalığına yol açan bir immün
tepkiye sebep olmaktadır (Engström vd., 2015). Bunun çözümü sadece glutensiz
beslenmek olarak belirtilmiştir, fakat şimdilik, glutene hassasiyeti olan bireylerin
glütensiz beslenmeleri dışında gluten içeren ürünleri tüketebilecekleri güvenli
bir ürün bulunmamaktadır. Buna rağmen glutensiz ürünlerin, Singh vd. (2011)
yaptıkları çalışmalarda diğer fırıncılık ürünlerinden daha pahalı olarak
satıldıkları, pek çok markette ise artan gluten intoleransına ve bu ürünlere
ihtiyacı olan bireylere rağmen hiç bulunmadıklarını ortaya koymuştur.
2.2. Kefir
Kefir, içinde birlikte yaşamlarını sürdüren çok çeşitli laktik asit bakterileri, asetik
asit bakterileri ve mayaları bulundurmaktadır. Binlerce yıl önce Kafkas
dağlarında kullanılmaya başlandığı; tat olarak hafif asidik, lezzetli, ferahlatıcı ve
hafif köpüklü olduğu belirtilen ve kefir danelerinin süte katılmasıyla üretilen
geleneksel, sağlıklı, fermente bir süt ürünüdür. Kefir kelimesinin etimolojisinin
Türkçe bir kelime olan ‘keyif’ sözcüğünden türediği, danesinin çapı 3mm’den
35mm’ye ulaşabilen ve kefiran adı verilen polisakkarit bir matriks üzerinde
mikroorganizmaların simbiyotik bir şekilde yaşadıkları belirtilmektedir (Güzel-
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Seydim vd., 2005; Güzel-Seydim ve Kök Taş, 2019; Ahmed vd., 2013). Kefir,
geleneksel olarak önceden pastörize edilmiş ve inkübasyon sıcaklığına dek
soğutulmuş süte kefir danelerinin eklenmesiyle üretilir. Bu üretim, yaklaşık 25℃
sıcaklıkta 1 gün boyunca sürer. Ardından daneler kefirin içinden steril süzgeçler
yardımıyla alınır ve yıkanarak tekrar inkübasyona gönderilirken, kefir ayrılarak
soğuk olarak depolanır. Her ne kadar endüstriyel üretimde yaygın ve yanlış
olarak gerçek dane kullanılmasa da geleneksel ve otantik olarak kefir üretimi,
sadece daneler ile yapılmaktadır. Şekil 2.2.’de kefir üretimi, çiğ sütten itibaren
aşamalarıyla kısaca verilmiştir (Güzel-Seydim vd., 2010).

Şekil 2.2. Kefir üretim aşamaları (Güzel-Seydim vd., 2010)
2.2.1. Kefir mikrobiyotası ve etkileri
Kefir, içinde bulunan zengin mikrobiyotası ile diğer fermente süt ürünlerinden
öne çıkar. Bu zengin mikrobiyota pek çok laktik asit ve asetik asit bakterisini,
farklı mayaları ve bifidobacteriumları içerir. Kısaca bahsedecek olursak, kefir
içindeki karakteristik laktik asit bakterileri; Lactobacillus kefir, L. kefiranofaciens,
L. kefiri, L. Kefirgranum olmak üzere, ayrıca, L. parakefir, L. brevis, L. plantarum, L.
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helveticus, L. acidophilus, L. ddelbureckii, L. casei, L. paracasei, L. fermentum, L.
bulgaricus, L. hilgardii, L. rhamnosus, Lactococcus lactis subsp. lactis, L. lactis subsp.
cremoris,

Streptococcus

thermophilus

ve

Leuconostoc

mesenteroides;

Bifidobacterium spp. grubu ise Bifidobacterium breve, B. choerinum, B. longum, B.
pseudolongum içermektedir. Asetik asit bakterilerinden Acetobacter acetii ve
Acetobacter pasteruianus; mayalarda ise Saccharomyces cerevisae, Sac. unisporus,
Sac. delbrueckii, Candida kefir, Kluyveromyces marxianus, K. lactis ve Issatchenkia
orientalis tespit edilmiştir. (Güzel-Seydim ve Kök Taş, 2019; Martirosyan vd.,
2017; Yüksekdağ vd., 2003; Dallas vd., 2015). Bu bakteri ve mayalar polisakkarit
bir matriks olan kefirana gömülü haldedirler, Fermantasyonda laktik asit, etanol,
karbondioksit, bakteriyosinler, asetaldehit, diasetil ve asetoin gibi bileşenleri
üretirler. Bu bileşenler kefir içerisinde patojen gelişimini de inhibe etmeye
yardımcı olurlar (Ferreira vd., 2009).
Kefir, içerdiği karmaşık simbiyotik biyokütle ve bileşenler ile sağlık üzerinde pek
çok yararlı etkiye sahiptir. Kefirin insan sağlığına yararları arasında
antimikrobiyal ve antikarsinojenik özellikleri, sindirim sistemini düzenlemesi,
kolesterolün düşmesine yardımcı olması, laktoz intolerans üzerinde etkili olması,
bağışıklık sistemini desteklemesi ve bağırsak sağlığı için gerekli probiyotik ve
prebiyotiklere sahip olması sayılabilir (Güzel-Seydim vd., 2011). Kefir, zengin
vitamin ve mineral içeriği ile de öne çıkar. Bileşiminde A, B1, B2, B5, B12, C ve K
vitaminleri ile Mg, Ca, P mineralleri yüksek oranlarda bulunur. Bu minerallere ek
olarak piridoksin, folik asit, biotin, tiamin; mineral olarak da Zn, Cu, Mn, Fe, Co,
Mo bulundukları belirtilir (Rosa vd., 2017). Ayrıca yapılan güncel çalışmalarda
kefir dane mikroflorasının proteolitik aktivitesi sonucunda ortaya çıktığı
belirtilen biyoaktif yararlı peptitler de kefir içinde belirlenmiştir (KabadjovaHristova vd., 2014; Amorim vd., 2019). Biyoaktif yararlı peptitler, insan vücuduna
çeşitli yararları bulunan bileşenlerdir (Kris-Etherton vd., 2003). Peynir altı suyu
ve kazeinde bağlı durumdaki biyoaktif peptitler enzimatik proteoliz ile açığa
çıkmakta ve antimikrobiyel etki, bağışıklık sistemini destekleme, antitrombotik
etki, opioid etki, antioksidan aktvitesi, mineral absorbsiyonunun arttırılması ve
yüksek kan basıncının düşürülmesi gibi önemli etkiler gösterebilmektedir (Mozzi
vd., 2010). Yapılan araştırmalar, düzenli kefir tüketiminin kardiyovasküler
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hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini ve test fareleri üzerinde
yapılan 60 günlük kefir tüketiminin yüksek kan basıncını ve taşikardiyi
düşürdüğü, 60 günde optimal yararlı etkilere ulaştığı gözlemlenmiştir (GüzelSeydim ve Üçgül, 2020). Bunlara ek olarak kefir içinde konakçıya fayda sağlayan
cansız mikroorganizma, mikrobiyel ürünler veya metabolik yan ürünlerin genel
adı olan postbiyotikler de kefir içinde yüksek miktarlarda bulunur. Bu ürünler,
patojenik suşları baskılar, kommensal bakterileri pozitif etkiler ve içlerinden
gelen fenolik bileşenler bağırsakta emilmeden bağırsak mikrobiyotası ile
etkileşime girerek farklı mikrobiyal dönüşüm ürünlerini oluşturmaya yardımcı
olur (Gökırmaklı vd., 2021).
2.2.2. Kefir kimyası
Kefir üretiminde kullanılan sütün bileşimine bağlı olarak, kefirin % 88’i su ve
yaklaşık %12’si kuru maddeden oluşur. Karbonhidrat (% 6), yağ (% 3 - 4),
protein (%3) ve kül (% 0,7) bulunmaktadır. Fermantasyon sırasında, proteinler
asit pıhtılaşması ve proteolizin etkisiyle kolayca sindirilebilir hale gelirler. Sütten
gelen laktoz fermantasyon işlemi sırasında aside indirgenir, bu da toplam
asitliğin artmasına, pH azalmasına ve kıvamın yoğunlaşmasına neden olur. Süt
laktozunun yaklaşık %30'u β-galaktosidaz enzimi ile hidrolize edilerek laktozu
glikoza, galaktoza ve laktik aside çevirir. Bu parçalanmalardan dolayı kefir, laktoz
intoleransı olan kişiler için iyi bir seçenektir (Rosa vd., 2017).
Kefir danelerini oluşturan mikroorganizmaların laktoz fermentasyonu iyi
bilinmesine rağmen süt proteinlerini hidrolize etme yetenekleri henüz üzerine
sıkça

araştırma yapılan

bir konu değildir.

Yapılan

çalışmalar,

kefir

mikroorganizmalarının süt proteinlerini ve peptitleri hidrolize edebildiğini
göstermiştir. Dallas vd. (2015) yaptığı çalışmalar sütte ısıl işlemle inaktif hale
gelmeyen proteazların da fermentasyon süresince bu mikroorganizmalarla
birlikte proteinleri parçaladıklarını göstermiştir, yine de sütten gelen proteaz
aktivitesi kefir mikroorganizmalarının aktivitesinden daha az bulunmuştur.
Yapılan çalışmalarda kefirdeki mikroorganizmaların proteini hidrolize ederek
fonksiyonel özellikli peptitleri açığa çıkardıkları ve açığa çıkan biyoaktif
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peptitlerin yanı sıra proteinin parçalanmasıyla sindirilebilirliğini arttığı için daha
rahat bir şekilde tüketildiğinden daha çok tercih edildiklerini belirtilmiştir
(Dallas vd., 2015).
2.3. Farklı mikrobiyota kaynaklarının ekşi maya üretiminde kullanımı
Robby vd. (2020) yaptığı araştırmada, kombucha mayasını kullanılarak ekşi
maya ekmeği üretmeyi amaçlamıştır. Kombucha mayası ve kombucha mayası
içermeyen ekşi maya starter kültürü biyoaktif metabolitleri (1)H-NMR analizi
kullanılarak tespit edilmiştir. Ekmek hacmi, spesifik ekmek hacmi, sertlik ve su
aktivitesi dahil olmak üzere fiziksel özellikler belirlenmiştir. Ekmeğin raf ömrü
ve tüketici tarafından kabul edilebilirliği belirlenmiştir. Kombucha mayasından
üretilen ekşi mayada 15 metabolitin bulunduğu gösterilmiştir. Kombucha
içermeyen örneklerden başlıca farklı bileşikler alfa-aminobütirik asit, alanin,
asetik asit, riboflavin, piridoksin, anserin, triptofan, glukonik asit ve trehaloz
olarak belirtilmiştir.
Limbad vd. (2020) sağlıklı gıdalar olan kefir, yoğurt veya kombucha gibi çeşitli
kaynaklardan seçilen laktik asit bakterilerinin starter kültür olarak kullanılarak
fonksiyonel gıda ürünlerinin formülasyonunda kullanılmasının önemini
belirtmiştir. Çalışmada, ekşi mayalı ekmek geliştirmek için hindistan cevizi suyu
kefiri bazlı, L. fermentum (8.30 log kob/ml) ve L. plantarum (4,90 log kob/ml)
mikroorganizmalarının S. cerevisiae ile kullanımı araştırılmıştır. Starter kültür
kullanımının olumlu etkisiyle fizikokimyasal oluşan değişiklikler, raf ömrü ve
duyusal özellikler bakımından genel ekmek kalitesini artırdığı belirtilmiştir.
Ataç vd. (2021) ekmek yapımında, farklı uygulamamlarla maya içeriği artırılmış
kefir dane mayasını ekmek yapımında kullanımını araştırmıştır. Araştırmada
kefirde bulunan mayaların ekmek yapımında kullanım olanakları ve hamur
üzerine etkileri tespit edilmiştir. Kefir daneleri mayalardan daha fazla laktik asit
bakterileri içerir. Bu çalışmada farklı gıda solüsyonlarında belli süre ve sıcaklıkta
bekletilerek dane ortamında, mayaların laktik asit bakterilerine göre dominant
olması sağlanmıştır. İşlem gören daneler ve kontrol danesi ile 3 farklı kefir
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üretimi yapılmıştır. Elde elde edilen kefirlerden izole edilen mayalar RT-qPCR
tanımlatılarak S. cerevisae olduğu belirlenmiştir. Örneklerin pH değerleri
sırasıyla (Kontrol hamuru, KAL hamuru, SİT hamuru, KEF hamuru) 4,28-3,633,76-3,36; titrasyon asitliği (%laktik asit cinsinden) 7,8-11,5-10,1-12,8; maya
içeriği 1,8x108-1,1x107-2,0x107- 3,6x107 kob/gr; laktik asit miktarları 5,4-14,5217,93-21,58 µg/g, ve asetik asit miktarları 0-1,11-17,9-6,04 µg/g tespit edilmiştir.
Özellikle kefir içerikli ekmeklerin duyusal özellikleri de yüksek skorlar almıştır.
Uygulama ve kontrol örnekleri arasında mikrobiyal ve kimyasal özellikler
bakımından önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Doğal maya kaynağı olarak
kefirin ekmek üretiminde de kullanılması önemli bir doğal kaynak olarak tespit
edilmiştir.
Dağtekin ve Güzel-Seydim (2021) yaptıkları tez çalışmasında su kefiri temelli ekşi
maya üretimini, depolanması sürecinde özelliklerinin belirlenmesini ve ekmek
üretimi yaparak duyusal özelliklerinin belirlenmesi üzerine çalışmışlardır. Bu
araştırmada kullanılan su kefiri danelerinden üretilen su kefirinde RT-PCR ile
yapılan tanımlamada Saccaharomyces spp., Zygotorulaspora florentina, Dekkera
bruxellensis ve Lachancea fermentati tespit edilmiştir. Üretilen ekşi mayada hem
liyofilize hem de konvansiyonel kurutma yapılmıştır. Mikrobiyal bulgular ekşi
maya içeriğinde laktik asit bakterileri ve mayaların uygun fermantasyon
koşullarında optimum düzeyde sağlandığını göstermiştir. 4 °C ‘de depolanan
liyofilize edilmiş ekşi maya örneklerinde aktifleştirme sonrasında 1. Gün
Lactobacillus sp.: maya oranında 9,42 log kob/g : 8,80 log kob/g olarak yüksek
düzeyde tespit edilmiştir. Su kefiri mikrobiyotası ile üretilmiş ekşi maya
örneklerinde esterler, alkoller ve karbonil bileşenleri bakımından yoğun aroma
profili tespit edilmiştir.
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3. MATERYAL-METOT
3.1. Hamur Yapımı
Kefir danesinden elde edilen kefirle üretilen ekşi maya ve üretildiği kefir danesi
Danem Ltd. Şti. (Isparta) tarafından ücretsiz olarak sağlanmıştır. Bu araştırmada
çavdar ve tam buğday unu karışımları ile hamurlar elde edilmiştir. Toplam 650 g
unun çavdar oranı %30, yani 195 g; tam buğday oranı %70, yani 455 g olarak
hesaplanmıştır. Hazırlanan hamura 200 gr maya, 420 ml su, ek olarak da 7 g tuz,
4 g şeker ve 140 ml süt eklenmiştir. Ekşi mayalı hamur, 8 saat süren uzun süreli
fermantasyona bırakılmış ve fermantasyon süresince her dört saatte bir 100’er g
olmak üzere örnek alınmıştır. Mikrobiyal analizler, pH ve protein fraksiyonları bu
örnekler üzerinden yapılmıştır. Aşağıdaki şekilde yapılan işlemler bir akım
şeması halinde gösterilmiştir.
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Şekil 3.1. Kefir temelli ekşi maya üretimi ve fermantasyon süreci akım şeması
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3.2. Mikrobiyal Analizler
3.2.1. Lactobacillus spp. içeriği
Hazırlanan dilüsyonlardan uygun miktar MRS Agarda ekimleri yapılmıştır.
İnkübasyon 37°C’de %6’ lik CO2 ortamında 48 saat inkübe edilerek petrilerde
sayımlar yapılmıştır (Maturin ve Peeler, 2001).
3.2.2. Lactococcus spp. içeriği
Hazırlanan dilüsyonlardan uygun miktar M17 Agar da ekimi yapılmıştır.
İnkübasyon 37°C’de 48 saat % 6’ lik CO2 inkübatörde inkübe edilerek, sayımlar
yapılmıştır (Maturin ve Peeler, 2001).
3.2.3 Maya içeriği
Hazırlanan dilüsyonlar Potato Dekstroz Agar (PDA)kullanılarak ekimleri
yapılmıştır. İnkübasyon 25°C’de 5 gün yapılarak, koloniler sayılarak maya içeriği
belirlenmiştir (Tournas vd., 2001).
3.2.4. Süt kefir danesindeki mayaların identifikasyonu
Süt kefir danesi mikrobiyotası içeriğindeki mayaların DNA izolasyonu yapılarak
tanımlanması aşağıdaki (Boylen vd. 2019) yöntemle hizmet alımı ile yapılmıştır.
Kütüphane oluşturma, sekanslama ve ham data işlenmesi: Kütüphane oluşturmak
için, ITS rRNA geni spesifik primerler ile çoğaltılarak sonrasında saflaştırma
yapılmıştır. İndex PCR aşamasında, illumina ikili indeksler ve adaptörler Nextera
XT index kiti kullanılarak eklenmiş ve sonra saflaştırma yapılmıştır. Real time
PCR

ile

oluşturulan

kütüphanelerin

konsantrasyonu

ölçülerek

4nM’a

seyreltilerek normalizasyonu yapıldı. Normalizasyonu yapılmış olan örnekler
havuzlama (pooling) yöntemi ile birleştirilmiştir. Kütüphane hazırlandıktan
sonra “sequencing by synthesis” yöntemi ile her yeni d NTP eklendiğinde, eklenen
bazın floresan ışıması optik olarak gözlemlenip kaydedilmiştir. Sekanslama
27

sonrasında üretilmiş olan data, analiz için ham dataya (FASTA formatına)
dönüştürülmüştür. Okuma uzunluğu 250 olarak gerçekleşmiştir. Reaktif olarak
NovaSeq Reagent Kit kullanılmıştır.
Ham data kalitesinin kontrolü, filtreleme, taksonominin belirlenmesi ve çeşitlilik
analizi: Fastqc dosyalarının ve okuma kalitesinin kontrolü gerçekleştirilmiştir.
Phred skorları 20’den küçük olan okumaların, primer ve barkodların
filtrelenmesi yapılmıştır. Kimerik okumaların filtrelenmesi gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra, her örnek için taksonomik türlerin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir.
Son olarak, alfa seyreltme analizi iki örnek ve üzerine, beta seyreltme analizi ise
üç örnek ve üzerine uygulanmıştır.
ITS bölgesi için taksonomik içerik analizi: Taksonominin belirlenebilmesi için ilk
olarak benzer sekanslar kümelenmiş ve (clustering analysis) ait oldukları
operasyonel taksonomik ünitelere belirlenmiştir.

3.3. pH
Bütün ürünlerin pH değerleri inolab (WTW, Measurement System, FL, ABD) pH
metre kullanılarak belirlenmiştir.
3.4. Asitlik Tayini
Asitlik tayininde 10 gr ekşi maya örneği 100 ml saf su ile homojenize edilerek,
fenol fitalein varlığında 0,1 N NaOH çözeltisi ile titre edilerek hesaplandı (AOAC
2000). Sonuçlar laktik asit cinsinden ifade edilmiştir.
3.5. Organik Asit Analizi
5 gr ekşi maya örneği 20 mL 0.01M KH2PO4 çözeltisi içinde homojenize edilerek
4000 rpm 30 dakika santrifüj edildi (Erbaş vd., 2006). Örneklerin analizi için
yüksek performans sıvı faz kromatografig yöntem kullanıldı. Çalışma koşulları
ODS-3V kolon, 5 mM H2SO4 çözeltisi mobil faz, 1 ml/dakika akış hızı, 40°C kolon
sıcaklığı, 20 μl enjeksiyon hacmi olarak belirlendi. Örneklerdeki organik asit
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konsantrasyonları dış kalibrasyon yöntemiyle her bir standart için hazırlanan
kalibrasyon grafiğinden elde edilen alanlar yerine konularak hesaplanmıştır.
Çizelge 3.1. Asetik asit standardı kalibrasyon eğrisi

Çizelge 3.2. Laktik asit standardı kalibrasyon eğrisi
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3.6. Hamur Protein Fraksiyonlarının Belirlenmesi
Örnekler YETEM Araştırma Merkezine gönderilmiş ve 1988 yılında Artık ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışma protokol olarak seçilmiştir. Örnekler liyofilize
edilerek 10g tartılmış ve örnek çözeltisi içinde (1.514 g Tris, 20 ml gliserin, pH
6.8) çözdürülmüştür. Üzerlerine 4 g SDS eklenerek diyaliz ile proteinler
çözdürüldü ve bant ayrışmalarını gözlemlemek adına 7 mikrolitre bromfenol
mavisi eklenmiştir. Jel hazırlanarak 20 mA, 20℃’de 4 – 5 saat süresince
elektroforez yapılmıştır. İşlem sonucu katmanları belirginleştirmek adına
Coomassie Blue kullanılarak çözeltiler ile fazla boya akıtıldı ve standart protein
bantları ile molekül ağırlık tespiti yapılmıştır. Gönderilen örneklerin SDS-PAGE
cihazı ile analizleri sonucu elde edilen veriler yorumlanmıştır (Artık, 1988).
3.7. İstatistiki Analiz
Bu çalışma ön denemeler sonrasında üç tekerrür yapılmış ve tüm analizler her
tekerrür için iki paralel olarak düzenlenmiştir. İstatistiksel değerlendirme SPSS
15 paket programı (IBM SPSS Statitics Inc., ABD) ile yapılmıştır. Mikrobiyal içerik,
titrasyon asitliği ve organik asit bulgularının fermantasyon süresince değişiminin
istatitiki değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi ve Tukey testi
kullanılmıştır. Farklılıklar arasında P< 0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI
4.1 Mikrobiyel Sonuçlar
%30 çavdar ve %70 oranında tam buğday unuyla hazırlanan hamur, kefir
danesinden üretilmiş ekşi maya ile uygun ölçüde karıştırılarak 8 saat süreyle oda
sıcaklığında fermantasyona bırakılmıştır. Fermantasyon sonlandıktan sonra
örneklerin mikrobiyal analizi gerçekleştirilerek Lactobacillus spp., Lactococcus
spp. ve maya içerikleri belirlenmiş ve Çizelge 4.1.’de velirtilmiştir.Hamur
üretiminde kullanılan ekşi mayada 7.74 log kob/ml Lactobacillus spp., 7,52 log
kob/gr Lactococcus spp., 7,90 log kob/g maya tespit edilmiştir. Tüm mikrobiyal
içerik bulgularına göre 8. saatte alınan örneklerde önemli artış tespit edilmiştir
(P<0.05). Kullanılan ekşi mayada laktik asit bakterileri ve maya oranı dengede
bulunması önemlidir. Çizelgeden anlaşılacağı üzerehem Lactobacillus spp., hem
de Lactococcus spp. oranları ile beraber maya içeriği fermantasyon süresince
metabolik aktivite nedeniyle önemli düzeyde artmıştır.
Çizelge 4.1. Ekşi maya ile üretilen hamur örneklerinin fermantasyon süresince
mikrobiyal içeriklerindeki değişim
Fermantasyon
süresi
0. saat
4. saat
8. saat
Ekşi Maya

Lactobacillus spp.
(log kob/ml)
6,49±0,12
6,28±0,19
7,56±0,13a
7,74±0,06

Lactoccus spp.
(log kob/ml)
6,33±0,15
6,63±0,14
7,48±0,01a
7,52±0,36
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Toplam maya (log
kob/ml)
6,69±0,12
6,62±0,13
7,55±0,18a
7,9±0,12

7,90

7,53

7.74

7,55

6,63

6,64

6,29

6,69

6.33

Toplam Maya

LOG KOB/ML

6,49

7,48

Streptococcus thermophilus
7,57

Lactobacillus bulgaricus

0. SAAT

4. SAAT

8. SAAT

MAYA

Şekil 4.1. Ekşi maya ile üretilen hamur örneklerinin fermantasyon süresince
mikrobiyal değişimleri
Kefir kültürü içeriğindeki Lactobacillus sp. ve Lactococcus spp. ekşi maya hamur
fermantasyonuna adapte olarak uygun fermantasyon koşullarında üst düzeyde
gelişim gösterebilmiştir. K efir danesinden üretilen kefirlerin mikrobiyota içeriği
yaygın olarak çalışılmıştır; karakteristik mikroorganizmalar olarak başlıca
Lactobacillus kefiri, L. kefiranofaciens, L. kefirgranım L. parakefir öne çıkmakta
ayrıca L. acidophilus, L. helveticus, L. casei, L. reuteri, L. bulgaricus ve Lactococcus
lactis dahil olmak üzere birçok çeşit laktik asit bakterisi tespit edilmiştir (GuzelSeydim vd., 2021).

Süt kefir danesinde tanımlanan bazı mayalar:
Saccaharomyces

spp.,

Lachancea

fermentati,

Zygotorulaspora

florentina

Issatchenkia orientalis, Kazachstania pintolopesii, Kluyveromyces marxianus süt
kefir dane mayasında tespit edilen bazı mayalardır. Dağtekin ve Güzel-Seydim
(2021) yaptıkları tez çalışmasında su kefiri temelli ekşi maya üretiminde
kullanılan su kefirinde RT-PCR ile yapılan tanımlamada bulgularımıza benzer
olarak Saccaharomyces spp., Zygotorulaspora florentina, Dekkera bruxellensis ve
Lachancea fermentati tespit edilmiştir. S. cerevisiae, ekşi mayadan en sık izole
edilen maya türüdür; bununla birlikte, Saccharomyces, Candida, Pichia ve
Hansenula'nın diğer alt türleri izole edilmiştir. Mayaların (Saccharomyces ve
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Hansenula cinsi) eklenmesi, ilave maya içermeyen ekşi hamurlara kıyasla
alkollerin, esterlerin ve bazı karbonil bileşiklerinin üretiminin artmasına neden
olmuştur (Hansen ve Schieberle 2005). Ataç vd. (2021) süt kefirinden izole
edilen mayanın RT-qPCR ile tanımlatılarak S. cerevisae olduğu belirlenmiştir.
Bakırcı ve Köse (2017), ekşi mayadan yapılan izolasyon işlemleri sonucu laktik
asit bakterilerinden Lactobacillus plantarum, L. casei, L. paralimentarius, L.
acidophilus, L. brevis, L. sanfranciscensis, Pediococcus pentosaceus, Leuconostoc
mesenteroides; mayalardan ise Candida humulis, Torulaspora delbrueckii,
Debaryomyces hansenii ve Saccharomyces cerevisiae tanımlanmıştır. Farklı proses
parametrelerinin hem ekşi mayada hem de elde edilen ekmekte değişikliklere
neden olabileceğini ve ekşi maya hamur mikrobiyotasını etkileyebileceğini
belirtmiştir (Martin-Garcia vd. 2021). Probiyotikleri içeren ekşi maya
fermantasyonunun

tüketicilerine

ekstra

sağlık yararları

sağlayabileceği

açıklanmıştır. Ekşi maya fermantasyonunda özellikle Lactobacillus türleri olmak
üzere genellikle heterofermentatif LAB ortamda yoğun bulunur. Ancak
Pediococcus, Enterococcus, Lactococcus ve Weissella gibi diğer bakteri türleri de
mevcuttur. Ekşi mayada bulunan LAB arasında en yaygın olanı L. sanfranciscensis,
L. plantarum, P. fermentum, L. paralimentarius ve L. fermentum olduğu
belirtilmiştir.
4.2. pH
Her 4 saatte bir alınan 10 gr ekşi maya hamur örneklerinde pH değerleri
belirlenmiştir. Fermantasyonun sıfırıncı saatinde alınan örneklerin pH’sı
5,48±0,207; dördüncü saatte alınan örneklerin pH’sı 5,12±0,111; sekizinci saatte
alınan örneklerin pH’sı ise 4,56±0,141 olarak ölçülmüştür.
Toplam asitliğin fermantasyon süresi boyunca artmasıyla örneklerde ölçülen pH
değerleri azalmış ve 8. saatte pH 4.56’a ulaşmıştır. Yapılan diğer çalışmalarda da
laktik asit bakterileri ve maya içerikleri çalışmamızdakine benzer olarak tespit
edilmiştir. De Vuyst vd. (2009) ekşi maya fermantasyonunun en önemli
özelliklerinden olan laktik ve asetik asit üreten LAB gelişimiyle orantılı olarak pH
değerinde bir düşüş ve sonunda yaklaşık pH 4’e ulaştığını bildirmiştir. Ataç vd
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(2021) ekmek yapımında, farklı uygulamamlarla maya içeriği artırılmış kefir
dane mayasını ekmek yapımında kullanımını araştırmıştır. Araştırmada kefirde
bulunan mayaların ekmek yapımında kullanım olanakları ve hamur üzerine
etkileri tespit edilmiştir; bu çalışmada üretilen hamurların pH değerleri 3.36 ile
4,28 değerleri aralığında bulunmuştur. Hamur üretiminde kullanılan ekşi
mayanın LAB:Maya içeriği dengeli olduğu için asitlik gelişimi daha yüksek
olmamıştır; aslen bu da ekmekte fazla ekşi lezzetin olmaması bakımından önemli
olacağı düşünülmüştür. Loponen vd. (2004) de benzer sonuç olarak hamur
fermantasyonu süresince, ekşi maya içeriğindeki laktik asit bakterilerinin
organik asit üretimiyle ortam pH'sını önemli düzeyde etkilediğini bildirmiştir.
4.3. Titrasyon Asitliği Sonuçları
İki tekerrürdeki her 4 saatte bir alınan örneklerden 10 gr örnek alınarak 100 ml
su ile homojenize edilerek 10 dakika beklenmiş, bu örneklerden de 10 ml
çekilerek 0,1 N NaOH çözeltisi ile titre edilmiştir. Sonuçlar ml olarak ölçülmüş ve
titrasyon formülüne göre hesaplanarak % olarak verilmiştir. Buna göre sıfırıncı
saatteki örnekler %20±0,05; dördüncü saatteki örnekler %37±0,11; sekizinci
saatteki örnekler ise %49±0,05 olarak hesaplanmıştır. İstatistiki olarak
örneklerin titrasyon asitlikleri artan fermantasyon süresiyle artmıştır (P<0.05).
Metabolik aktivite nedeniyle titrasyon asitliği, fermantasyon sonunda önemli
düzeyde artmış ve %49’a ulaşmıştır. Fraberger vd. (2020) çalışmasında pH 4’teki
çavdarlı ekşi mayanın titrasyon asitliği 20,36±0.18; buğdaylı ekşi mayanın pH
4,27’deki titrasyon asitliği 14,84±0,00 olduğu belirtilmiştir. Kefir danesinden
üretilen kefirlerin mikrobiyotasında karakteristik mikroorganizmalar olarak
başlıca Lactobacillus kefiri, L. kefiranofaciens, L. kefirgranım L. parakefir öne
çıkmakta ayrıca L. acidophilus, L. helveticus, L. casei, L. reuteri, L. bulgaricus ve
Lactococcus lactis dahil olmak üzere birçok çeşit laktik asit bakterisi tespit
edilmiştir (Güzel-Seydim vd., 2021). Calvert vd. (2021), fermantasyon süresince
oluşan organik asitler, LAB ve asetik asit bakterilerinin fermantasyonunun
başlıca yan ürünlerinden olduğunu; fermantasyon süresince oluşan bu
metabolitlerin aynı zamanda gluten ağ yapısını, hamur elastikiyetini ve çeşitli
duyusal özellikleri önemli düzeyde etkilediği belirtmiştir.
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4.4. Organik Asitler
HPLC analizleriyle fermantasyon boyunca değişen organik asit bileşenlerinin
gözlemlenmesi hedeflenmiştir. Ekmek hamuru içinde fermantasyonla değişmesi
beklenen iki organik asit olan laktik asit ve asetik asit öncelikle standart olarak
hazırlanıp yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyonlara dek verilmiş ve
kalibrasyon eğrileri ile denklemleri hesaplanmıştır. Denklemlere göre örneklerin
de geldikleri zaman aralıklarına göre hesaplamaları yapılmış ve Çizelge 4.2.’de
gösterilmiştir.
Çizelge 4.2. Ekşi maya örnekleri içindeki saatlere göre değişen laktik asit ve asetik
asit miktarları
Organik asit

Laktik asit

Asetik asit

a, A

Süre (saat)

mg/L

0h

311,85±67,20

4h

401,23±90,22

8h

901,18±210,90a

0h

1288,75±161,9

4h

1338,55±145,6

8h

1999,87±586,2A

harflerler belirtilen farklılıklar fermantasyon sürecinde organik asitlere göre
verilmiştir (P<0,05).
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Şekil 4.2. Fermantasyon süresi boyunca değişen laktik asit ve asetik asit ppm
değerleri
Ekşi maya ile üretilen hamur örneklerinde fermantasyon süesince laktik asit ve
asetik asit değerlerinde önemli düzeyde artmalar saptanmıştır. Fermantasyon
başlangıcında 311mg/L iken, istatistiki olarak önemli düzeyde artış göstermiş 8.
saatte 901 mg/L ‘ye ulaşmıştır (P<0.05). Ekşi maya ile üretilen hamurların asetik
asit içerikleri de 1288 mg/l’den, 8. saat sonunda 1999 mg/L olarak tespit
edilmiştir (P<0.05). HPLC analizi boyunca pek çok pik belirlenmiş, fakat bunların
içinden çalışmanın temelini etkilemesi bakımından sadece laktik asit ve asetik
asit değerleri alınmıştır. Ekşi maya ile hamur fermantasyonunda hamur örnekleri
içeriğindeki bakteri ve mayaların metabolizması sonucunda organik asitler
artmıştır. Çalışmamıza benzer olarak Loponen vd. (2004), fermantasyon süresi
boyunca başlıca laktik ve asetik asit olmak üzere organik asitlerin miktarlarının
arttığını belirtmiştir. Ekşi hamur mayasındaki proteolitik faaliyetin LAB gelişimi
sonucunda üretilen başlıca laktik asit olmak üzere organik asitlerin etkisiyle veya
mayada bulunan enzimlerin faaliyetlerinden kaynaklandığı başka araştırmacılar
tarafından da belirtilmiştir.

Kefir danesinden üretilen kefirlerin zengin

mikrobiyotası ön plana çıkmakta ve uzun fermantasyon süresinde karakteristik
mikroorganizmalar olarak başlıca Lactobacillus kefiri, L. kefiranofaciens, L.
kefirgranım L. parakefir öne çıkmakta ayrıca L. acidophilus, L. helveticus, L. casei,
L. reuteri, L. bulgaricus ve Lactococcus lactis dahil olmak üzere birçok çeşit laktik
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asit bakterisinin ve bazı asetik asit bakterilerinin (Guzel-Seydim vd., 2021)
metabolik aktivitesi sonucunda da organik asit içerikleri artmaktadır.
De Angelis vd. (2006) yaptıkları çalışmalar çavdar unundan yapılmış hamurda
hiçbir asidifikasyona tabi tutulmadan; kimyasal olarak asidifikasyona maruz
bırakılarak ve 37℃ 24h laktik asit bakterileriyle fermantasyona bırakılarak elde
edilen gluten parçalanmasını gözlemlemişlerdir. Fermantasyon sonucu oluşan
parçalanma ile kimyasal asidifikasyon sonucu oluşan parçalanmada çok az
değişiklik gözlendiğini ve glutenin ve altünitelerinin parçalanmasının çoğunlukla
aside

bağlı

olduğunu

fermantasyona

bırakılan

belirtmişlerdir.
hamurların

Buna
bazı

rağmen,

HPLC

polipeptitlerin

sonuçları,

kaybolduğunu

göstermiş, gluten sadece asitliğe bağlı olarak parçalansa da uzun süreli
fermantasyonun hamur içindeki başka bileşenleri de etkilediği sonucuna
varılabilmektedir.
4.5. SDS-PAGE Bulguları
Süt kefirinden üretilen ekşi maya ilavesiyle uzun süreli fermantasyonla
üretilen hamurun 0., 4. ve 8. saatlerde örnekler alınArak glüten proteinindeki
degradasyon SDS-PAGE ile incelenmiştir. Şekil 4.3. ve Şekil 4.4.’te bulgular
verilmiştir.
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Şekil 4.3. Bir ve ikinci tekerrür örneklerinin gluten oranınlarının fermantasyon
sürecindeki değişimi
Wieser (2007), yaptığı derlemede glutenin gliadin ve glutenin alt birimlerinden
oluştuğunu belirtmiştir. Çözünür durumda olan monomerik proteinli gliadinler
molekül ağırlığı olarak 28000 – 55000 arasındayken, çözünmez olan
gluteninlerin boyutları 500000 – 10 milyon MW olabilmektedir, fakat yüksek
molekül ağırlıklı gluteninlerin genellikle 67000 – 88000 MW arasında, düşük
moleküler ağırlıklı gluteninlerin ise 32000 – 35000 MW oldukları belirtilmiştir.
Bu durumda, örneklerimizin bantlar üzerinde protein basamakları temel alınarak
incelenmesinin ardından gliadin ve glutenin üzerinden yorum yapılabilmektedir.
Bant üzerinde izlendiği üzere örneklerde ilk anlamlı yoğunluklar 75 kDa’un
altında, yaklaşık 65 – 70 kDa civarlarında görülmektedir. Bu bölgenin yüksek
moleküler ağırlıklı glutenin parçaları olma ihtimali yüksektir. Bu bölgenin
ardından 50 kDa ve 37 kDa arasında bulunan yoğunlaşma, gliadinlere işaret
etmektedir. Şekil 4.5.2’de bu yoğunlaşmalar oklar ile gösterilmiştir.
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Şekil 4.4. Fermantasyon süreci boyunca gluten yoğunlaşmaları
37 kDa’la birlikte başlayan ve aşağı yayılan bölge düşük moleküler ağırlıklı
glutenin olmakla birlikte en altta 15 kDa ve altındaki protein fraksiyonları, hamur
içindeki parçalanan diğer proteinlere işaret etmektedir.
Hem birinci, hem de ikinci tekerrür örneklerine bakıldığında ilk fark edilen nokta
fermantasyon süresi ilerledikçe 37 kDa’dan aşağıya inen protein yoğunluğunun
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artmasıdır. Özellikle birinci tekerrür örneklerinin dördüncü saatinde bantlardaki
37 kDa altındaki yoğunluk artmış, bu bölgede parçalanan proteinler olduğunu
göstermiştir. Sekizinci saatteki örneklerin 10 kDa altına düşen küçük protein
parçaları dikkat çekmektedir.
Bu durum, fermantasyon süresiyle birlikte gluten birimlerinde parçalanma
olduğunun bir göstergesi olarak öne çıkmaktadır. Fermantasyon süresinin
uzatılması, kefir daneli ekşi mayanın aktifliğinin arttırılması, hamur içine kefir
mikroorganizmalarının daha rahat parçalayabileceği besin kaynaklarının
eklenmesi gibi ileride yapılacak deneylerle beklenen sonuçları vermeye
yaklaşacağı ön görülmektedir. Hamur mayalanma işlemi sırasında laktik asit
bakterilerinin laktik ve asetik asitler olmak üzere organik asit ürettikleri ve
hamur mayasındaki proteolitik enzimlerin de tahıl proteinlerini etkileyebileceği
pek çok çalışma ile belirtilmiş ve desteklenmiştir. Bu proteolizler yediğimiz
ekmeklerin lezzetinden sorumlu serbest amino asitleri üretmektedir, buna ek
olarak da gluten yapısının degradasyonunu sağlamaktadır. Gluten yapısının farklı
koşullar ve şekillerdeki değişikliği en temelde hamur yapısını değiştirir, yararlı
veya zararlı şekilde pek çok değişim gözlenebilir. Gluten yapısındaki küçük
değişiklikler bile önemli biyolojik etkilere sebep olabilmektedir. Ayrıca konuyla
ilgili yapılan başka çalışmalar, çavdar ekşi hamurdaki proteolitik aktivitenin
sadece üçte birinin tahıl enzimlerinden kaynaklandığı sonucuna varmıştır, yani
parçalanmanın

çoğu

fermantasyonun

eseridir.

Diğer

çalışmalar

LAB

proteinazlarının çözünebilir proteinlerin gluten proteinlerinden hidrolizatlarını
serbest bıraktığını göstermiştir (Loponen vd., 2004). Ayrıca bu araştırmada süt
kefir danesinden üretilen kefirle üretilen ekşi maya kullanılmıştır; yapılan
çalışmalarda kefir mikroorganizmalarının proteini hidrolize ederek fonksiyonel
özellikli peptitleri açığa çıkardıkları belirtilmektedir. Çalışmalar, açığa çıkan
biyoaktif peptitlerin yanı sıra proteinin parçalanmasıyla sindirilebilirliğin
arttığını ve gastrointestinal sistemde sindirilmesinin kolaylaştığını ve daha rahat
tüketilebildiğini de göstermektedir (Dallas vd., 2015). Fermantasyon süresinin
uzamasıyla

protein

degradasyon

oranının

artabileceği

zaten

yapılan

araştırmalarla düşünülmektedir. Buna ek olarak, Thiele vd. (2003) yaptıkları
çalışmalarla, proteolitik aktivitesi yüksek laktobasillerin genel olarak protein
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degradasyonunda

görevi

olmasa

bile

buğdaya

has

bazı

proteinlerin

parçalanmasında önemli bir yeri bulunduğunu belirtmiştir. Fermantasyon
sonucunda büyük peptitlerin azaldığı, amino asit ve dipeptit gibi küçük
moleküllerin çoğaldığı belirtilmiştir. Dört ve sekizinci saatlerde 10 kDa altında
artan yoğunluk, bu küçük molekülleri göstermektedir. Daha uzun fermantasyon
süresi veya daha yoğun kefir mikroorganizması içeren maya kullanımı ile bu
proteinler, araştırmamızda ortaya çıkan sonuçlardan muhtemel daha fazla
parçalanabileceklerinin

işaretini

vermektedirler.

Araştırmamız

ekmek

üretiminde maya seçiminin ve fermantasyon süresinin önemli olduğunu
göstermiştir. Mikrobiyota ve fermantasyon sürelerinin etkin şekilde uzaması,
çölyak başta olmak üzere birçok bağırsak rahatsızlığı bakımından sağlığı
etkileyici önem taşımaktadır.
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5. SONUÇ
Günümüzde hızla artan nüfusun beslemesindeki en temel kaynaklardan biri olan
ekmeğin, geleneksel ekşi maya ile üretildiğinde tekstürel, aromasal ve sağlık
açısından ticari mayayla üretilen ekmeklere kıyasla daha üstün olduğu yapılmış
pek çok çalışma ile belirtilmiştir. Bu faydalar içinde ekşi maya kullanılmış
ekmeklerin biyoyararlılığının daha yüksek olduğu, fermantasyon sırasında
oluşan mikrofloranın da proses boyunca ekmeğin raf ömründen lezzet ve
tekstürüne kadar pek çok etkisi olduğu belirtilmiştir. Ekmeğin temel yapı
proteinlerinden olan glutenin bu fermantasyon süresi boyunca değiştiği de
gözlenmiştir. Beklendiği üzere kefir daneli ekşi mayanın gluten üzerinde
parçalayıcı bir etkisi olduğu gözlenmiştir; buna ek olarak da literatürle
karşılaştırıldığında kefir daneli ekşi mayanın ticari mayaya üstünlüğü de
tartışılabilmektedir (Plessas vd., 2005). Fermantasyon süresinin uzatılmasının
gluten degradasyonunu kısmen etkilediği gözlemlenmiştir. Kefir danesi ile
üretilmiş ekşi mayanın geleneksel ekşi mayadan içeriği bilinen mikrobiyotasıyla
sağlık bakımından daha üstün özelliklere sahip olabileceği de düşünülmüştür.
Ayrıca Ataç vd. (2021) tarafından yapılan çalışmada süt kefiri kullanılrak yapılan
hamurlardan yapılan ekmeklerin duyusal özellikleri de yüksek skorlar almıştır.
Thiele vd. (2004) yaptıkları çalışmalarla, fermantasyon süresi içinde neredeyse
bütün gluteninin pH<4.0’da parçalandığını ve asidik koşullarda gluten
değişiminin yüksek olduğunu belirtmiştir. Öte yandan bu hidrolizlerin unların
içinde

bulunan

proteinazlara

bağlı

olduğu,

laktik

asit

bakterilerinin

proteinazlarından kaynaklanmadığı belirtilmiş, buna rağmen ekşi mayalı
örneklerin nötr hamurlara kıyasla amino nitrojen seviyelerini arttığı
gösterilmiştir. Yapmış olduğumuzu çalışmada süt kefirinden üretilen ekşi maya
ile uzun fermantasyonla mikrobiyal gelişim sağlanmış, organik asitlerin
fermantasyon süresince gelişimiyle pH düzeyi düşerek belli düzeyde gluten
degradasyonu sağlanmıştır. Kefirin oluşturduğu biyoaktif peptitlerin ve
fermantasyon süreci boyunca oluşturdukları diğer yapıların ekmeğin tekstürü,
aroması ve diğer bileşenlerine etkisi konusunda yapılmış yeterli çalışma
bulunmamaktadır. Çalışma, kefir danesinden üretilen ekşi mayanın çölyak ve
gluten intoleransı olan bireyler başta olmak üzere çeşitli bağısak problemleri
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olan bireyler için önemli olabileceği, bu araştırmanın maya mikrobiyota
etkinliğinin ve fermantasyon süresinin önemini göstermesi bakımından öncü
olabileceği düşülmektedir. Gelecekte yapılacak araştırmalarla desteklenecek bu
öncü çalışma, farklı doğal kaynaklardan üretilen mikrobiyotayla fermente edilen
ekşi mayalı ekmeğin tüm potansiyelini açığa çıkartarak ticari olarak da
üretilebilmesinin önünü açacaktır.
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