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BULGULAR VE TARTIŞMA

ÖZET
Baklagiller önemli bir gıda protein kaynağıdır ve çeşitli fonksiyonel özelliklere sahiptirler. Proteinlerin genel olarak
fonksiyonel özellikleri; üretim, depolama, hazırlama ve tüketim sırasında gıdalarda bulunan proteinlerin davranışlarını
etkileyen fiziksel ve kimyasal özellikler olarak tanımlanır. Proteinlerin gıda sistemlerine katkıda bulunabileceği avantajlı
fonksiyonel özellikler arasında renk, aroma, doku, çözünürlük, viskozite, kohezyon, jelleşme, köpürme, su veya yağ
tutma ve emülsifikasyon yer alır. Mercimek, baklagiller içerisinde soya fasulyesinden sonra iyi bir amino asit profiline,
gluten içermemesi, zengin vitamin-mineral içeriğine, fonksiyonel özelliklere ve yüksek protein seviyelerine sahiptir.
Bitkisel protein izolatları ise yağsız unlardan ekstraksiyon/çöktürme yöntemiyle üretilir ve son üründe protein
konsantrasyonu %90’dan büyüktür. Yapılan çalışmada kullanılan kahverengi mercimeğin protein değeri %29,9; alkali
ekstraksiyon /izoelektronik çöktürme metodu ile elde edilen mercimek protein izolatlarının protein verimi %47,6 protein
izolatlarının protein değeri ise %93,1 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar kahverengi mercimeği protein içeriği
bakımından diğer baklagillere göre ön plana çıkarmaktadır. Bu sayede mercimek proteinlerinin fonksiyonel
özelliklerinden de faydalanılacağı ön görülmektedir.
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Kahverengi mercimek ve protein izolatlarına uygulanan deneyler sonucunda elde edilen sonuçlar tablo şeklinde verilmiştir.
Tablo 1’de öğütülen mercimek unu ve protein izolatının kompozisyonu verilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde kahverengi mercimeğin ve
izolatının yüksek protein içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir.
Tablo 2’ de KMPİ ait fonksiyonel özellikler verilmiştir. Fonksiyonel özellik sonuçları ise protein izolatının farklı konsantrasyonlarda gıda
endüstrisinde kullanılabilir olduğunu göstermektedir.
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KMPİ: Kahverengi mercimek protein izolatı
EAİ: Emülsiyon aktivite indeksi
ESİ: Emülsiyon stabilite indeksi
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GİRİŞ
Bitkisel kaynağın gıda hammaddeleri 3 gruba ayrılır: yağlı tohumlar, tahıllar ve baklagiller. Baklagiller, tahıllardan sonra ikinci en önemli
insan gıda kaynağı olarak kabul edilir(Kaya, 2010). Ayrıca ulaşılabilirlik, düşük beslenme faktörleri, kolay sindirim, ucuz maliyet
nedeniyle insan beslenmesinde daha fazla tercih edilmektedir. Ülkemizde en fazla yetiştiriciliği yapılan iki bakliyat türü nohut ve
mercimektir.
Gün geçtikçe artan dünya nüfusu ve protein yönünden zengin beslenmeye olan eğilim gıda endüstrisinde hayvansal olmayan protein
kaynaklarına yönelimi arttırmıştır. Mercimek proteinleri de dahil olmak üzere baklagil proteinleri çeşitli fonksiyonel özelliklere sahiptirler
ve bu sayede bitkisel protein kaynağı olarak kullanılabilirler. Proteinlerin taşıdığı fonksiyonel özellikleri etkileyen faktörler; aminoasit
kompozisyonları, protein yapısı ve şekli ( yüzey hidrofobikliği, hidrifobik/hidrofilik oranı gibi), ekstraksiyon ve kurutma gibi işlemlerde
kullanılan yöntemler ve parametreleridir (Yavuz & Özçelik, 2016).

SONUÇ
Proteinler, vücut dokularının bileşenidir ve sağlıklı beslenmenin, diyetin önemli bir parçasıdır. Ancak, artan nüfus ile beraber hayvansal
kaynaklı proteinlere erişim zorlaşmaktadır(Yavuz & Özçelik, 2016). Düşük maliyetli olan ve yüksek oranda protein içeren bitkiler, özellikle
baklagiller, protein konsantresi veya izolatı üretimi için uygundur. Mercimek, baklagiller içerisinde soya fasulyesinden sonra iyi bir amino
asit profiline, fonksiyonel özelliklere ve yüksek protein seviyelerine (%20-30) sahiptir.
Son zamanlarda fonksiyonel gıdalara artan talep gıda endüstrisinde araştırmaların artmasına neden olmuştur. Gıdalara çeşitli fonksiyonel
özellikler kazandırmak için gıda sektöründe protein açısından yeni alternatif kaynaklar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu
çalışmada mercimek proteinlerinin gıda formülasyonlarında alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Böylelikle gıda sisteminde
baklagillerin değerini ve kullanımını öne çıkararak sürdürülebilir tarım, fonksiyonel gıda ürünleri, protein izolatı kullanımı gelecekte ön
plana çıkması hedeflenmektedir.
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Çalışma kapsamında Malatya yerel üreticilerinden temin edilen yöreye ait kahverengi mercimek türü (Lens
culinaris Medikus) kullanılmıştır. Elde edilen mercimek protein izolatlarının fonksiyonel özelliklerinin
belirlenmesi için su ve yağ tutma, jelleşme, köpük oluşturma, emülsiyon aktivite ve stabilite indeks deneyleri
yapılmıştır.
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Karışım
Katı: Çözücü oranı
1:5-1:20

Alkali ekstraksiyon
pH:9

Santrifüj 4-25 °C
Şekil 2:Protein solüsyonu köpük oluşumu öncesi ve sonrası

Alkali ekstrakt

KAYNAKÇA

İzoelektrik çöktürme

Şekil 1: İzoelektronik çöktürme akış şeması(Boye, Zare, & Pletch, 2010)

Santrifüj 4-25 °C

Şekil 3:Emülsiyon aktivitesi öncesi ve sonrası
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Protein izolatı

