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ARAŞTIRMA
BULGULARI

ÖZET
Son zamanlarda artan sağlıklı yaşam bilinci, insanların bitkisel temelli
fonksiyonel beslenmeyle yönelik gıdalara olan ilgisini artırmaktadır.
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Şekil 2: Kefir örneklerinin mikrobiyolojik içerikleri (kob/ml)

Kıvam

Şekil 5: Kefir örneklerinin duyusal test sonuçları

edilmesi ve bu ürünün, su kefiri danesiyle fermente edilerek bitkisel
temelli fonksiyonel ürün üretilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız neticesinde

Parametre

Kavun çekirdeği özütü

Su kefiri içeceği

elde edilen ürün hayvansal proteine alerjik, laktoz intoleransına sahip,

pH
Kuru madde (%)
Titrasyon asitliği (%,
laktik asit)
Briks

6,61±0,02
2.2±0,00
0,018±0,00

3,46±0,01
1,36±0,00
0,37±0,00

1,00±0,00

1,00±0,00

vegan beslenen kişiler ile çeşitli kronik veya metabolik rahatsızlığı olan
(örneğin kalp ve damar hastalığı veya diyabet hastalığı) ve alternatif lezzet
arayan bireylerin tüketebileceği fonksiyonel bir ürün olarak planlanmıştır.
Öncelikle, kavun çekirdeklerinden bitkisel özüt (bitkisel süt) elde
edilmiştir. Bu özüt pastörize edildikten sonra, özüte su kefiri daneleri ilave

Tablo 1 Fizikokimyasal Analiz Sonuçları

edilerek 25oC’de fermantasyona bırakılmıştır. Kavun çekirdeği özütü ve
elde edilen bitkisel su kefiri içeceğinin pH, mikrobiyolojik, fizikokimyasal
ve duyusal analizleri yapılmıştır. Mikrobiyolojik bulgularda su kefiri
danesine özgü laktik asit bakterileri ve mayaların bu bitkisel ortamda
uygun olarak gelişebildiği tespit edilmiştir. Panelistler tarafından yapılan
duyusal analizler de ise kavun çekirdeği sütü temelli su kefiri panelistler
tarafından orta düzeyde beğenilmiştir. Sonuç olarak, kavun çekirdeği

Şekil 4: Kavun çekirdeği özütünden elde
edilmiş bitkisel kaynaklı kefir

SONUÇ VE
ÖNERİLER

özütünün su kefiri fermantasyonu için uygun bir ortam olduğu, yağ asitleri,

Fermantasyon süreci boyunca yapılan analizler sonucunda Laktobacillus spp. ve

mineraller ve vitaminler gibi değerli besin bileşenlerine sahip kavun

Lactococcus spp. bakterilerinin ve mayaların literatür verileriyle uyumlu bir şekilde

çekirdeği atığının katma değerli fonksiyonel bir ürün eldesinde

gelişme gösterdiği tespit edilmiştir.

kullanılabileceği gösterilmiştir.

Yapılan duyusal testlerden sonra genel kanı olarak ürünler ortalamanın üzerine

Anahtar Kelimeler: Atık, fonksiyonel gıda, probiyotik, kavun çekirdeği, su

beğeniye sahiptir. Su kefiri fermantasyonu için kavun çekirdekleri özütünün uygun

kefiri, vegan

bir substrat olabileceği düşünülmektedir

YÖNTEM
Kavun
çekirdeklerinin
80oC de 1 saat boyunca
kurutma
fırınında
kurutulması

Su ilavesi ve mikserde
karıştırma sonucu kavun
çekirdeği özütünün elde
edilmesi

Hazırlanan
kavun
çekirdeği özütüne şeker
ilave edilmesi

Fermantasyonun
sonlandırılması ve nihai
ürünün 4oC depolanması

Su kefiri daneleri ilavesi ve
25oC de fermantasyona
bırakılması

Şekil 1. Kavun
çekirdeği özütünden
su kefiri üretimi
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