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Kavun Çekirdeklerinden Sürülebilir Ezme Üretimi
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Dünya çapında büyük boyutta üretime sahip olan kavun meyvesinin tohumu
ve kabuklarının oluşturduğu atık miktarı yaklaşık 8-20 milyon tonu
bulmaktadır. TÜBİTAK 2209-B kapsamında desteklenen projemizde;
fonksiyonel özellikleri bulunan (sağlıklı yağlar içeren, protein, diyet lifince
zengin) kavun çekirdeği ezmesi üretilmiştir. Bu sayede hem gıda
endüstrisindeki atıkların değerlendirilmesi hem de fındık ve fıstık alerjisi
bulunan, her yaş grubundaki insanlar için sağlıklı ve alerjenik olmayan yeni
bir tohum ezmesi çeşidi kazandırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM

BULGULAR VE TARTIŞMA

Kavun çekirdeklerinin sürülebilir ezme üretiminde kullanıldığı bu çalışmada,
kavun çekirdekleri ilk olarak 120°C’de 10 dakika boyunca tadın oluşumu, ezmeye
özgü rengin elde edilmesi ve aynı zamanda neminin uzaklaşması için
kavrulmuştur. Kavurma işlemi sonrasında 30.000 RPM devirli çift bıçaklı bir
blender kullanılarak çekirdeğin yağını bırakması için yaklaşık olarak 1 saat
boyunca öğütülmüştür. Ardından %20 oranında yağ ve %0.5 oranında lesitin
ilavesi ile melanjöre alınarak 3 saat boyunca gerekli kıvamı elde etmesi
sağlanmıştır. İstenilen kıvama ulaşan ezme tatlandırılmak üzere yeniden blendera
alınmıştır. Hazırlanan ezme örnekleri oda sıcaklığında muhafaza edilmiştir.

1.Kimyasal Analiz Sonuçları (Nem- Kül- Yağ- Protein)

Ezme üretiminde yüksek yağ (%51,46) içeriğine sahip Elazığ bölgesindeki
kabuksuz kavun çekirdekleri kullanılmıştır. Temizlenen kavun çekirdekleri
120°C’de 10 dakika boyunca tadın oluşumu, ezmeye özgü rengin elde
edilmesi ve aynı zamanda neminin uzaklaşması için kavrulmuştur. Çift
bıçaklı bir blender kullanılarak çekirdeğin yağını bırakması için yaklaşık 1
saat öğütülmüştür. Ardından %20 oranında yağ ve %0,5 oranında lesitin
ilavesiyle melanjöre alınarak 3 saat boyunca gerekli kıvama ulaştırılmıştır.
İstenilen kıvamdaki ezme farklı oranlarda (%10, %20) glikoz şurubu, bal ve
pudra şekeri ilave edilerek tatlandırılmıştır.
Hazırlanan ezmelere; fiziksel, kimyasal, duyusal ve tekstürel analizler
uygulanmıştır. Sürülebilirlik ve sıkılık sonuçları değerlendirildiğinde; pudra
şekeri ve bal ile üretilen ezme örneklerinin glikoz şurubuyla üretilene kıyasla
sürülebilmeye daha elverişli olduğu ve ilerde farklı kavurma, öğütme ve yağ
oranlarında yapılabilecek çalışmalar sonucunda glikoz şurubu içeren
örneklerin yapısında da iyileşme olabileceği düşünülmektedir.

2. pH Analizi Sonuçları

Şekil 1. Kavun Çekirdeği Ezmesi Üretim Akış Şeması

3. Tekstürel Analiz, Partikül Boyutu ve Su Aktivitesi Sonuçları

Bütün bulgular sonucunda kavun çekirdeği ezme üretiminde pudra şekeri ile
%10 oranında tatlandırılan ezme duyusal analizler sonucu en uygun olduğu
anlaşılmıştır. Kavun çekirdeğinin ezme formülasyonunda kullanılması
sayesinde kavun üreticisi açısından çoğunlukla bitkisel atık olan bu ürünlerin
değerlendirilmesi mümkün olabilecek ve tüketici besin maddelerince zengin
yeni bir ürüne sahip olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Atık değerlendirme, Kavun çekirdeği, Sürülebilir ezme
Şekil 2. Kavun çekirdeği ezmesi üretimine ait görseller

GİRİŞ

HAMMADDE VE EZMELERDE YAPILAN ANALİZLER

Gıda atıkları, tarladan endüstriyel üretime, dağıtıma ve evsel tüketime kadar olan
tüm süreçlerde ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu atıklar evsel atıklar,
endüstriyel atıklar, hazır tüketim sektörü, kalan kısmı ise satın alma ve dağıtım
aşamalarında ortaya çıkmaktadır. Birçok endüstriyel sistemde sıfır atık kavramı
benimsenmeye başlanmıştır ve endüstrideki atıkların yeni bir ürün üretilirken
hammadde olarak kullanılması uygulamaları önem kazanmıştır (Mirabella vd.,
2013).

1. NEM ANALİZİ
Kavun çekirdekleri çekirdek öğütücüsünde öğütüldükten sonra darası alınmış olan
9 cm çapında ve 1,5 cm yüksekliğindeki cam kurutma kaplarında 1,5 g tartılarak
105°C’ye ısıtılmış etüvde 2,5 saat boyunca kurutulmuştur (AACC, 1999).

Gıda endüstrisinde ortaya çıkan büyük miktarda atık, değerli malzeme kaybının
yanı sıra hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük bir problemdir. TÜİK
verilerine göre, ülkemizde 2019 yılı kavun üretim miktarı 1.777.059 ton olarak
belirlenmiştir (TÜİK, 2019). Dünya çapında büyük boyutta üretime sahip olan
kavun meyvesinin tohumu ve kabuklarının oluşturduğu atık miktarı yaklaşık 8-20
milyon ton boyutlarına ulaşmaktadır (Rolim vd, 2020:36(1)). Bu yüzden kavun
çekirdeklerinin değerlendirilmesi hem çevre kirliliği hem de ekonomik kazanç
açısından önemli bir konudur.
Kavun çekirdeği atıkları, meyve suyu ve aroma endüstrisinde olacağı gibi
restoranlar, otel, yemekhane mutfaklarında da karşımıza çıkmaktadır. Bu atıkların
azaltılarak kavun çekirdeklerinin değerlendirilmesi hem çevresel olarak hem de
yeni bir ürün için hammadde olması dolayısıyla ekonomik olarak katkı sağlayacak
olmasının yanı sıra kavun çekirdeği zengin bileşimi dolayısıyla besin içeriği olarak
da oldukça kıymetlidir. Sağlıklı yağlar açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Kavun
çekirdekleri; lipitler, çoklu doymamış yağ asitleri ve özellikle omega-3 sınıfında
bulunan α- Linolenik asit açısından zengindir (Rolim vd, 2020:36(1), Da Cunha
vd., 2020:15(1)). Kavun çekirdeği yağında baskın bulunan linoleik asit ve oleik
asit oranları sırasıyla %59,0 ve %26,4’tür (Ok,2020). Bu sayede kalp ve beyin
sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bitkisel bazlı protein içeriği oldukça
yüksektir. Esansiyel minerallerce zenginlerdir (Pozan, 2019). Kavun çekirdeğinin
diyet lif içeriğince zengin olması sebebiyle de tokluk hissi yaratabilen,
gastrointestinal sistemin çalışmasını destekleyici, sürülebilir bir ezme olma
özelliklerini taşıyacağı öngörülmüştür.
Kavun çekirdeği kimyasal kompozisyonu bakımından %30-40 yağ (başta linolenik
asit olmak üzere, oleik, palmitik, stearik yağ asitleri, fitosterol ve tokoferoller),
%15-25 protein (arginin, aspartik asit, glutamik asit ve lisin amino asitlerini içeren
globulin), %15 lif ve potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor mineralleri
ile çeşitli B ve C vitaminlerini içermektedir (Melo vd., 2000).
Çizelge 1’de kavun
çekirdeği yağının yağ
asidi kompozisyonu ve
önemli bazı parametreler
özetlenmiştir. Çizelge
1’de görüldüğü üzere
linoleik asit (18:2), %62.2
ile kavun çekirdeği
yağında bulunan majör
yağ asididir. Dolayısıyla
kavun çekirdeği linoleik
asit içeriği olarak oldukça
zengin bir kaynaktır
(Mirjana ve Ksenjia,
2005: 41-47).

Dünya genelinde azımsanmayacak ölçüde fındık ve fıstık alerjisi olan insan
bulunmakta ve dolayısıyla fındık, fıstık ezmelerine alternatif olarak kabak
çekirdeği, karpuz çekirdeği gibi tohumlardan yapılan ezmelere olan talep hızla
artmaktadır. Bu tarz tohum ezmelerinin sürülebilir ezme olarak kullanılmasının
yanı sıra endüstriyel anlamda fırıncılık ve çikolata vb. diğer ürünlerin üretiminde
dolgu malzemesi olarak da kullanılabileceği ve bu şekilde yeni iş ortalıkları
kurulabileceği düşünülmektedir.
Tohum ezmeleri, tohumların ezilerek macun haline getirildikleri sürülebilir
ürünlerdir. Tohum ezmeleri genellikle iyi protein kaynaklarıdır. Ayrıca bakır,
folik asit, potasyum, tokoferoller ve çinko gibi diğer besin öğelerini de içinde
barındırmaktadır. Yaygın olarak ekmeğe sürülerek tüketilse de, kraker sosu ya da
sebzeler için dip sos olarak veya fırıncılık ürünlerinde pek çok farklı şekilde
tüketimi mevcuttur (Yung-Hsin,2015)
Tohum ezmelerinin faydaları;
1. Sağlıklı yağlar anlamında zengin bir içeriğe sahiptir. Özellikle kabak ve kavun
çekirdekleri omega-6 ve omega-3 yağ asitlerine sahiptir. Bu sayede kalp ve beyin
sağlığını olumlu etkilerler,
2. Bitkisel bazlı protein içeriği oldukça yüksektir,
3. Esansiyel minerallerce zenginlerdir.
Kabak ve karpuz çekirdeğine benzer bileşimi ve besleyiciliğinin yanı sıra yüksek
yağ içerine sahip kavun çekirdekleri fonksiyonel ve sağlıklı bir ürün olmasının
yanında dünya genelinde sevilerek tüketilen kahvaltılık ezmeler için yeni bir
alternatif olarak düşünülmektedir.
Bu sayede katma değerli yeni bir ürün üretimi araştırılıp atık değerlendirilmesi ile
ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında, atık
olarak görülmesine rağmen temel besin maddelerince zengin olan kavun
çekirdeklerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
MATERYAL
Ürüne duyusal özelliklerin ve tekstürün iyileştirilmesi amacıyla homojenizasyon
aşamasında eklenen Vera marka ayçiçek yağı oda sıcaklığında muhafaza
edilmiştir. Ürünün tatlandırma aşamasında bal, glikoz şurubu ve pudra şekeri
olmak üzere 3 ayrı tatlandırıcı kullanılmıştır. Pudra şekeri, Doğuş markalı toz
şeker öğütülerek elde edilmiştir ve buzdolabında muhafaza edilmiştir. Balparmak
markalı bal ve Şölen markalı glikoz şurubu oda sıcaklığında muhafaza edilmiştir.

2. KÜL ANALİZİ
Kavun çekirdekleri 2 g tartım alınmış, ardından sabit tartıma getirilmiş 25-50
mm’lik porselen krozelerin içerisine alınmıştır. Örnekler ilk olarak alkolle ön
yakma işlemi yapılıp sonrasında porselen krozeler kül fırınına alınmış ve sıcaklık
kademeli olarak 650°C’ye yükseltilerek kül fırınında 24 saat süreyle açık gri kül
elde edene kadar yakılarak kül miktarı tayin edilmiştir (Altuğ vd., 1995).

4.Renk Analizi Sonuçları

5.Duyusal Analiz Sonuçları

3.YAĞ ANALİZİ
Yağ miktarı, AOAC’nin 948.22 no.lu metoduna uygun olarak Soxhelet yöntemiyle
tayin edilmiştir. 5 g olarak tartılan örnekler, 16 saat boyunca hekzanla ekstrakte
edilmiş, hekzan döner buharlaştırıcıyla uçurulduktan sonra tartım yapılarak ve
üründeki yağ miktarı hesaplanmıştır (AOAC, 1990).
4. PROTEİN ANALİZİ
Protein analizi Kjeldahl metoduna göre yapılmıştır. Yakma tüplerine 1 gr
öğütülmüş kavun çekirdeği tartılıp, üzerine 20 ml %97’lik derişik sülfürik asit ve 3
adet katalizör tablet (potasyum sülfat, sodyum sülfat, titanyum oksit ve bakır sülfat
içeren tablet) ilave edilmiştir. Yakma ünitesinde tüp içindeki renk siyahtan berrak
renge dönene kadar toplamda 5 saat sürecek şekilde kademeli yakma işlemi
uygulanmıştır. Tüpler destilasyon cihazına yerleştirilip üzerine 50 ml saf su, 90 ml
sodyum hidroksit (%40) ve 60 ml borik asit (%4) ilavesi ile destilasyon işlemi 240
s süreyle uygulanmıştır. Elde edilen distilat 0.1 N hidroklorik asit ile pH 4,6
oluncaya kadar titre edilmiş, hidroklorik asit sarfiyatına göre örneklerde bulunan
% ham protein miktarı azot çevirici faktörü 5,70 olarak hesaplanmıştır (Çelik ve
Pozan, 2020:907-916).
5. RENK ANALİZLERİ
Hunter Lab renk ölçüm cihazı kullanılarak kavun çekirdeği ezmesi örnekleri için
renk değişiklikleri kolorimetre (Konica Minolta, CR-400, Japonya) ile
belirlenmiştir. Ezme üzerinde renk analizi L*, a* ve b* değerleri açısından
değerlendirilerek her bir örnekten 3 ayrı noktada ölçüm yapılmıştır. Ezmenin renk
analizi sonuçları L* (Lightness, 0: Siyah, 100: Beyaz), değeri parlaklığını, a*
değeri kırmızılık-yeşillik rengi (-60: Yeşil, +60: Kırmızı), b* değeri ise sarılıkmavilik rengini (-60: Mavi, +60: Sarı) temsil etmektedir (Bayarri vd.,2001:399404).

Şekil 4: Kavun çekirdeği ezmesi duyusal analize ait görsel

6. TEKSTÜREL ANALİZLER
Ezme örneklerinin sıkılık ve sürülebilirlik analizleri TAXT Plus Texture Analyzer
(Stable Micro Systems, Godalming, UK) cihazı ile oda sıcaklığında ve TTC
sürülebilirlik aparatı (HDP/SR, 14580) içine ezme örnekleri konularak yapılmıştır.
Analiz koşulları şu şekilde belirlenmiştir: Test mode: compression, test ve post test
hızı: 10 mm s-1 ve mesafe: 15 mm.(Loncarevic vd., 2014:47). Şekil 3te ezme
örneğine uygulanan tekstür analizinin görüntüsü gösterilmiştir.Kavun çe

Şekil 3. Kavun çekirdeği ezme örneğine uygulanan tekstür analizi

7. PH TAYİNİ
pH tayini kavun çekirdeği ezmesi örnekleri homojen hale getirildikten sonra cam
elektrotlu HANNA HI 2221 marka pH metre ile ölçümleri yapılmıştır (Cemeroğlu
vd., 2003).
8. PARTİKÜL BOYUTU ANALİZİ
Kavun çekirdeği sürülebilir ezme örnekleri 0-25 mm ölçüm aralığında ve 0.001
mm hassasiyette ölçüm yapabilen Mitutoya markalı dijital mikrometre IP65 cihazı
kullanılarak belirlenmiştir. Partikül boyutu analizi; bal, glukoz surubu ve pudra
sekeri ile iki farklı oranda (%10 ve %20) hazırlanan ezmelere toplamda 6 örnek
için 5 paralelli olarak uygulanmıştır (Özat,2018).
9. SU AKTİVİTESİ ANALİZİ
Kavun çekirdeklerinin su aktivitesi değeri, Novasina Labtouch-Aw Su Aktivitesi
Ölçüm Cihazı Aw metre ile ölçülmüştür. Ölçüme başlamadan cihazın
standardizasyonu yapılmıştır. Cihaza ait özel ölçüm kaplarına konulan
numunelerin aw değerleri not edilmiştir. Su aktivitesi analizi her bir örnek için 2
paralel olarak gerçekleştirilmiştir (Özat,2018).
10. DUYUSAL ANALİZLER
Kavun çekirdeği ezmelerinin renk, koku, lezzet, tekstür ve yapısal özellikler,
sürülebilirlik ve genel beğeni özellikleri açısından değerlendirilmek üzere yapılan
duyusal analiz çalışması panelistleri Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden
oluşan 10 kişilik bir ekip ile gerçekleştirilmiştir. Ezme örnekleri rastgele
numaralarla kodlanmış, panelistlere sunulmuş ve panelistlerden 1 (Çok kötü) - 7
(Çok iyi) olacak şekilde değerlendirilmeleri beklenmiştir. Analiz sırasında her bir
paneliste ezme örneklerinin yanında su verilerek daha objektif bir karar vermeleri
sağlanmıştır.
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Şekil 5: Kavun çekirdeği ezmesi duyusal analize ait görsel

SONUÇ
Bütün bulgular sonucunda kavun çekirdeği ezme üretiminde pudra şekeri ile %10
oranında tatlandırılan örneğin duyusal analizler sonucu en uygun olduğu
anlaşılmıştır. Ancak tekstürel özellikleri değerlendirildiğinde, bu örneğin
akışkanlığı fazla olduğu için formülasyondaki yağ oranın azaltılması gerektiğine
karar verilmiştir. Kavun çekirdeğinin ezme formülasyonunda kullanılması
sayesinde hem kavun üreticisi açısından çoğunlukla bitkisel atık olan bu ürünlerin
değerlendirilmesi mümkün olabilecek hem de ürünü tüketici açısından besin
maddelerince zengin bir ürüne sahip olunabilecektir. Bu çalışmaya ek olarak,
kullanılan kavun çekirdeği türünün sahip olduğu yüksek orandaki yağ daha ileri
çalışmalar ile incelenerek değerlendirebileceği sonucuna varılmıştır.
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