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Bu çalışmada kayısı işleme tesislerinde büyük miktarlarda yan ürün olarak 

ortaya çıkan ve besin maddelerince zengin olan kayısı çekirdeğinin eriştenin 
zenginleştirilmesi amacıyla kullanımı araştırılmıştır. Kayısı çekirdeği unu (KÇU) 
ağırlıkça %5, 10, 15 ve 20 oranlarında buğday unuyla yer değiştirilerek formülasyona 
ilave edilmiş, eriştenin bazı kimyasal, fiziksel, pişme ve duyusal özelliklerindeki 
değişimler incelenmiştir.  

Sonuçlar, KÇU ilaveli tüm eriştelerin ilavesiz erişteden daha yüksek protein, yağ 
ve kül içerdiğini göstermiştir.  

Renk analizi, L değerinin çiğ kontrol eriştesinde en yüksek olduğunu ve KÇU 
ilavesiyle L değerinin azaldığını, b değerininse çiğ eriştelerde KÇU seviyesi arttıkça 
arttığını göstermiştir. L değerinin %20 KÇU ilaveli kurutulmuş eriştede en düşük, %20 
KÇU ilaveli pişirilmiş eriştede ise en yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Kurutulmuş eriştelerin tekstürel özelliklerinden kırılma direncinin %10 ve %15 
KÇU ilaveli eriştelerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Pişirilmiş eriştelerin tekstür 
profili analizi (TPA)’nde, KÇU’nun sertlik, kırılma kuvveti, yapışkanlık kuvveti ve 
yapışkanlık parametreleri üzerinde istatistiksel olarak önemli etki göstermiştir.  

Eriştelerin optimum pişme süresi, KÇU ilavesiyle azalmıştır. Su absorbsiyonu 
kontrolde en yüksek, hacim artışı %20 KÇU ilaveli eriştede en düşük bulunmuştur. Tüm 
KÇU ilaveli eriştelerde pişme kaybının kontrol eriştesine kıyasla yüksek olduğu 
gözlenmiştir.  

Eriştelerin duyusal analizinde toplam kabul edilebilirlik bakımından en yüksek 
puanı kontrol eriştesi, en düşük puanı %20 KÇU ilaveli erişte almıştır. 

Bu araştırma bulgularına dayanarak, un esasına göre ağırlıkça %15 oranına 
kadar KÇU ilavesiyle fizikokimyasal ve duyusal nitelikler bakımından kabul edilebilir 
kalitede eriştelerin üretilebileceği dolayısıyla KÇU’nun erişteyi zenginleştirmede başarı 
ile kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
 
 
 
 
ANAHTAR KELİMELER: Erişte, kayısı çekirdeği unu, zenginleştirme, erişte kalitesi  
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 In this study, usage for the purpose of enrichment of noodles of apricot kernel, a 
by-product obtained in excess amounts in apricot processing plants and nutrients’ rich, 
was investigated. The changes of some chemical, physical, cooking and sensory 
attributes of noodles were examined by adding apricot kernel flour (AKF) to the 
formulation to substitute AKF with wheat flour in 5%, 10%, 15%, 20% weight basis.  
 The results indicated that all of AKF added noodles contained more proteins, 
oils, and ashes than control. 
 Color analysis revealed that L value of control noodle was the highest in raw 
noodles, and L value decreased with AKF addition, as parallel to increase in addition 
levels, b value increased. It was determined that L value was the lowest in 20% AKF 
added noodle in drieds and the highest in 20% AKF added noodle in cookeds. 
 It was determined that breaking strength from dried noodles’ textural properties, 
was highest in 10% and 15% AKF added noodles. In cooked noodles’ texture profile 
analysis (TPA), AKF indicated a statistically significant effects on the parameters of 
hardness, fracture force, adhesive force and adhesiveness. 
 Noodles’ optimum cooking time decreased with AKF additive. It was found that 
water absorption was the highest in control, volume increase was the lowest in 20% 
AKF added noodle. It decreased gradually as AKF level increased. It was observed that 
cooking loss was higher than the control for all AKF added noodles.  
 In noodles’ sensory analysis, concerning total acceptability, control noodle had 
the highest score and 20% AKF added noodle had lowest score.  

Based on this study’s finds, it was concluded that acceptable noodles can be 
produced concerning physicochemical and sensory properties until 15% AKF addition 
in flour weight basis so AKF could successfully be used to enrich noodles. 
                   
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Noodle, apricot kernel flour, enrichment, noodle quality 
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1. GİRİŞ 

 

Ülkemizde yaygın olarak tüketilen ve geleneksel bir gıdamız olan erişte, 

kullanılan hammadde ve yapım tekniği bakımından Çin, Japonya ve diğer Uzakdoğu 

ülkelerinin başlıca gıdasını teşkil eden “noodle” ürünlerine tamamen benzememekle 

birlikte benzerliklerin çok olduğu görülmektedir. Erişte Arapçada “rişte” kelimesinden 

gelme “bağ” anlamındadır. Osmanlıcaya erişte olarak geçmiştir.  Önceleri kırsal 

kesimlerde un, su, tuz ve çoğu kez yumurta katılarak bazı çeşitlerde de süt, peynir altı 

suyu ve diğer katkılar ilave edilerek hazırlanan hamurun, açılıp değişik şekillerde 

kesilmesi ve kurutulması ile üretilen erişte, günümüzde makarna fabrikalarında da 

üretilmeye başlanmıştır.  

 Erişte benzeri ürünler karbonhidrat bakımından zengin olamakla birlikte protein 

miktarı ve amino asit dengesi bakımından değerli sayılmazlar. Bu nedenle daha çok 

proteince zengin gıdalarla birlikte tüketilmesi önerilmektedir. Ayrıca bu ürünlerin besin 

değerini arttırmak ve yeni tip ve formülasyona sahip ürünler elde etmek için 

çalışılmaktadır. 

 Eriştelerin hazırlanmalarının hızlı ve kolay, maliyetinin düşük, duyusal 

özelliklerinin uygun ve kurutulmuş olanlar için raf ömrünün uzun olması üretimlerinin 

sürekli artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla zenginleştirme çalışmaları için uygun 

bir gıda olduğu düşünülmektedir. Gittikçe çeşitlenen dünya gıda pazarında son yıllarda 

refah seviyesinin de artmasıyla çeşitli besin maddeleriyle zenginleştirilmiş erişte 

ürünlerinde artış görülmektedir. 

 Erişteye ilave edilecek ingredientlerin seçiminde tüketici tercihi, ingredientin 

bulunabilirliği ve spesifik besinsel ihtiyaç dikkate alınmalıdır. Zenginleştirilmiş ürünün 

ekonomik, besleyici ve duyusal olarak tatmin edici olması gerekir.  

 Türkiye ve Malatya için önemli bir ürün olan kayısının çeşitli yan ürünleri 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi de kayısı çekirdeğidir. Kayısı çekirdekleri; yağ sanayi, 

kozmetik sanayi, ilaç sanayi, fırın ve pastacılık ürünlerinde (toz, kıyılmış, dilimlenmiş 

olarak) ve meyve ürünlerinde (meyve suyu, reçel, marmelat, şekerleme, pekmez, pestil) 

kullanılmaktadır. İç çekirdeklerin ayrılması aşamasında öncelikle kabuklu çekirdek 

yıkanmakta ve daha sonra kırılarak, elemeyle iç kabuktan ayrıştırılmaktadır. Ancak 

kabukların kırılması sırasında iç çekirdeklerin bir kısmında parçalanma meydana 

gelmekte ve ortalama %5–10 civarında kırık çekirdek ortaya çıkmaktadır. 
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          Çekirdekler hem protein hem de yağca zengindir. Kayısı çekirdekleri çeşidine 

göre %15–30 protein, %40-53 yağ, %2.5–3 kül, %2.5-5 selüloz içermektedir. Yapılan 

çalışmalarda kayısı çekirdeğinin besin maddelerince zengin olduğu un ve protein 

izolatının fırın ve pastacılık ürünlerinde başarıyla kullanılabileceği belirtilmiştir.  

Bu çalışmada kayısı fabrikalarında büyük miktarlarda yan ürün olarak ortaya 

çıkan ve kırma makinelerinde hasar gören ıskarta kayısı çekirdeğinin erişteyi 

zenginleştirmek üzere kullanımı ile eriştenin bazı fiziksel (renk, tekstür), kimyasal 

(nem, yağ, protein ve kül içerikleri) ve pişme özelliklerindeki (optimum pişme süresi, 

pişme kaybı, hacim artışı ve ağırlık artışı) ayrıca duyusal kalite kriterlerindeki (koku, 

görünüş, ağız hissi, tat ve toplam kabul edilebilirlik) değişimleri belirlemek 

amaçlanmıştır.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

2.1. Eriştenin Orijini ve Tarihi Gelişimi 

 

 İtalyanların “pasta-spaghetti”, Amerikalıların “spaghetti-noodles-macaroni”, 

İngilizlerin “pasta-macaroni”, Çinlilerin “mein” ve Japonların “udon” adını verdikleri 

makarnanın kökenleri konusunda farklı fikirler üretilmiş olsa da, atasının el yapımı 

erişte olduğu ortak görüştür [1]. 

 Daha ilk zamanlardan beri buğdaydan yapılmış gıdalar Çin mutfak ve 

kültüründe önemli bir yere sahipti [2].  

Eriştelerin ilk olarak milattan önce 5000 yıllarında Çin’in kuzeyinde ortaya 

çıktığına inanılmaktadır [3, 4]. Eriştenin dikkate değer şekilde gelişiminin ise Çin’deki 

Han Hanedanı (206 MÖ–220 MS) zamanında olduğu belirtilmektedir [2, 4]. Doğu Han 

Hanedanında (25–220 MS) eriştelerin popülaritesinden dolayı imparatorlar tarafından 

bile tüketildiği bilinmektedir. O zamanlarda erişte yapım teknolojisi Japon elçisi 

vasıtasıyla Çin’den Japonya’ya götürülmüştür [2]. 

Batı Jin Hanedanındski (265-316 MS) yazar Shu Hsi eriştelerin çeşitli tiplerinin 

sıradan insanların icadı olduğunu fakat birçok pişirme metodunun yabancı 

ülkelerden/yerlerden geldiğini ifade ettiği bildirilmiştir [5, 6].  

Erişte yapım sanatı Tang Hanedanında (618–907 MS) daha fazla geliştirilmiş ve 

ilk kez şeritlere kesilmiştir. Uzun ömrü göstermek için uzun erişte yemenin eski 

alışkanlığının bu dönemde ortaya çıktığına inanılmaktadır ve bu gelenek günümüzde 

hala sürdürülmektedir. Yuan Hanedanında (1271–1368 MS) kurutulmuş erişte 

üretilmiştir. Ming Hanedanında (1368–1644 MS) eriştelere “mian” adı verilmiş ve 

günümüze kadar değişmeye devam etmiştir [2, 4]. 

Erişte sektöründeki büyük devrim, 1884 yılında Masaki adlı bilim adamının 

endüstriyel ölçekli erişte makinesini yapması sonucu olmuştur. Bunun sonucunda 

bölgesel olarak tanınmış bir ürün olan erişte artan seyahat ve ticaret ve yaygın Çin iç ve 

dış göçü vasıtasıyla Yokohama’dan tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır [7]. 

          Günümüzde erişte Asya’ya, Avrupa’ya, Amerika’ya ve hatta dünyanın her 

tarafına geniş şekilde yayılmıştır. Erişteler dünyada ekmekten sonra en çok tüketilen 

başlıca gıdadır [8]. Ülkeler bazında erişte pazarları incelendiğinde, erişte tüketiminin en 

fazla olduğu ülkelerin Japonya, Çin, Kore ve ABD olduğu görülmektedir [9]. 
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2. 2. Eriştenin Bazı Ülkelerdeki Durumu 

 

 Erişte Asya kıtasında yaşayan insanların diyetinin önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır. Hatta Asya’daki birçok ülkede tüketilen unun yaklaşık olarak  %40’ı 

erişte için kullanılmaktadır. [10]. Asya eriştelerinin birçok çeşidi mevcuttur. Bu 

çeşitlilik kültür, iklim, bölge ve üretilen ülkedeki tüketici tercihindeki farklılıkların 

sonucudur [11]. Çizelge 2. 1’de [11] tüketilen Asya eriştelerinin başlıca tipleri 

verilmiştir. 

 

Çizelge 2. 1. Tüketilen Asya eriştelerinin başlıca tipleri [11] 
  

Bölge Tip 
Çin/Hong Kong İnstant kızartılmış, Çin tipi çiğ (taze), Kurutulmuş, Elle yapılmış  

Endonezya İnstant kızartılmış, Çin tipi yaş 

Japonya Chuka-men (Çin tipi sarı alkali erişte), Japon tipleri (hira-men, udon, 
hiya-mughi, so-men), Soba 

Kore İnstant kızartılmış, Kurutulmuş, Udon, Soba 

Malezya Hokkien, İnstant kızartılmış, Cantonese (alkali çiğ), Kurutulmuş 

Filipinler İnstant kızartılmış, Kurutulmuş, Çin tipi yaş, Udon 

Singapur Hokkien, Cantonese, İnstant kızartılmış 

Tayvan Çin tipi yaş, Çin tipi çiğ, İnstant kızartılmış, Kurutulmuş 

Tayland Bamee, Kurutulmuş, İnstant kızartılmış 

Avrupa, Afrika İnstant kızartılmış 

Latin/Güney Amerika İnstant kızartılmış ya da kurutulmuş 

Kuzey Amerika İnstant kızartılmış ya da kurutulmuş, Çin tipi çiğ, Udon, Soba 
 

 Hammaddedeki, ürün şeklindeki ve işleme metodundaki farklılıklardan dolayı 

eriştenin pek çok çeşidi vardır ve erişte zaman, teknolojik yenilikler ve tüketici 

talebinden dolayı değişime uğramaktadır. Erişte hala Japon mutfağında hem temel hem 

de çerez (snack) gıda olarak favoridir ve erişte kalitesindeki gelişmeler bütün endüstri 

bölümleri tarafından takip edilmektedir. Japonya’da instant eriştelerin kaliteli ya da kap 

tipi olanlarında satış hacmi son 5 yılda ikiye katlanmıştır. Ancak 1989’da Japonya’da un 

tüketimine dayanan daha fazla tercih edilen buğday erişteleri taze eriştelerdir (%49). 

Bunu instant erişteler (%22.5), kurutulmuş erişteler (%19.3) ve makarnayı içeren 

spagetti (%9.2) takip eder [12]. 
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 Çin, erişte üretiminin dünyada ilk olarak yapıldığı ülkedir ve erişte pazarında 

önde gelen ülkeler arasındadır [2, 13]. Çin’de tüketilen buğdayın %75–80’i buharlanmış 

ekmek ve erişte yapımında kullanılmaktadır. Çin’de hala eriştelerin %80’i elle evde ve 

%20’si ise makineyle yapılmaktadır [2].  

 

2. 3. Erişte Üretim Teknolojisi ve Sınıflandırma 

 

2. 3. 1. Erişte 

 

En basit şekildeki buğday erişteleri un, su ve tuz içeren makarna benzeri bir 

üründür [14]. 

Asya erişteleri un (sert ve yumuşak buğdaylardan elde edilen un), su ve tuz 

(sodyum klorür ya da alkali tuz)’dan yapılan inceltilmiş bir hamurdan kesilen ince 

şeritler tarafından karakterize edilir. Erişteler genellikle çorba içinde tüketilir. Asya 

erişteleri birçok formda satışa sunulur [7, 11].  

Asya eriştelerinin makarnayla karıştırılmaması gerekir. Asya erişteleri kullanılan 

ingredientler, gerçekleştirilen proses ve tüketimleri açısından makarnadan farklı 

ürünlerdir. Makarna, hammadde olarak sert makarnalık buğday olarak tabir edilen ve 

çeşit olarak Triticum durum (ülkemizde bu çeşidin kullanılması zorunludur) ve Triticum 

aestivum buğdayının sert çeşitlerinden elde edilen irmiğin su ve bazı ilave maddelerle 

karıştırılıp uygun yöntemlerle kurutulmasıyla elde edilir [15]. Amerika’daki erişteler 

yumurta içeren buğday unu hamurundan yapılır [7, 11, 16] ve buğdayın kaynağı 

genellikle durum buğdayıdır. ABD standartlarına göre kurutulmuş eriştelerin %87 (ya 

da daha fazla) kuru madde ve %5.5 (ya da daha fazla) kuru formda yumurta içermesi 

gerekir. Yumurta kullanımı büyük ölçüde erişte tipine ve spesifik Asya bölgelerine 

bağlı olmasına rağmen genellikle Asya ülkelerinde yapılan erişteler yumurta içermez 

[14]. Yumurta erişteye daha koyu, daha sarı bir renk ve daha sağlam, daha elastik bir 

tekstür verir [10]. 

Asya erişteleri ayrıca pirinç ve karabuğday unundan ya da pirinç, mısır, buğday, 

mung fasülyesi, tatlı patates, arpa, tapiyoke nişastalarından da yapılabilmektedir [2, 3, 

14, 17]. Eriştelerde bulunan diğer ingredientler sodyum silikat, sodyum fosfat, lesitin, 

yağ, yer sebzeleri, çeşitli unlar, nişastalar ve gamlar’dır [14]. 

Alkali erişte üretimi için temel ingredientler un, su ve alkali tuzlarıdır. Bu alkali 

tuzuna kansui de denilmektedir. Yerel tercihlere göre kansui için birçok kombinasyon 
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vardır. Bunlar sodyum ve potasyum karbonat, sodyum ve potasyum fosfat [3, 10], 

bikarbonat ve hatta sodyum hidroksit (bazı ülkelerde illegal)’tir. Güney Doğu Asya’da 

kullanılan en yaygın alkali tuzu sodyum karbonattır. Japonya’da sodyum ve potasyum 

karbonatın karışımları (kansui) daha yaygındır. Yerel tercihlere bağlı olarak normal tuz 

da alkali tuzuyla birlikte kullanılabilmektedir [10]. Alkali ilavesi erişteye karakteristik 

bir aroma ve flavor, sarı renk, daha sert/sağlam ve daha elastik bir tekstür vermektedir 

[10, 11].  

TS 12950 Erişte Standardı’nda erişte, buğday ununa, tuz, tipine göre alkali tuzlar 

(sodyum karbonat, potasyum karbonat ve sodyum fosfat gibi) ve yumurta katıldıktan 

sonra içilebilir nitelikteki su ile hazırlanan hamurun yoğurularak, tekniğine uygun bir 

şekilde işlenmesiyle kurutulmuş, kaynatılarak pişirilmiş, buharda pişirilmiş veya 

doğrudan tüketime hazır bir ürün olarak tanımlanmaktadır [18]. 

TS 1620 Makarna Standardı’nda makarna ise, makarnalık sert buğday T. durum 

buğdayı irmiğinin tekniğine uygun ve su ile yoğurularak elde edilen hamurun sade, 

katkılı veya zenginleştirilerek biçimlendirilip kurutulması suretiyle elde edilen mamül 

olarak tanımlanmaktadır [19].  

Ülkemizde önceleri aile ihtiyacı kadar kırsal kesimlerde yöresel olarak üretilen 

erişte, artık yavaş yavaş işletmelerde ve makarna fabrikalarında da üretilmeye 

başlanmıştır. Genel olarak ülkemizde ev eriştesinin üretimine giren maddeler şunlardır: 

Un; ekmek yapımında iyi sonuç veren unlar tercih edilmektedir. Süt; kendi üretimleri 

olan çiğ ya da pişirilmiş süt kullanılmaktadır. Su; içme suyu olarak tüketilen su hamur 

yapımında kullanılmaktadır. Yumurta; besin değerini ve lezzetini artırmak amacıyla 

erişte hamuruna katılmaktadır. Yağ; yufkaların açım işlemini kolaylaştırmak ve 

eriştelerin pişme sırasında yapışmasını önlemek amacıyla katılmaktadır. Tuz; erişteye 

lezzet vermek ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Ev eriştesi 

geleneksel bir gıda olduğu ve eskiden beri yapıldığı için herkes büyüklerinden gördüğü 

şekilde ihtiyacı olan erişteyi evlerinde hazırlamaktadır. Erişte yapımında kullanılan un, 

süt, su, yumurta, tuz ve yağ oranları yöre ve kişilere göre değişiklikler göstermektedir. 

Evlerde üretilen bu eriştelere sonra uzun süre muhafaza edebilmek için kurutma işlemi 

uygulanmaktadır. Kurutma işlemi, ön kurutma ve son kurutma olmak üzere 2 aşamada 

yapılmaktadır. Ön kurutma işleminde açılmış olan hamur levhalarının ya sac üzerinde 

ya da açıkta bıçakla kolayca kesilebilecek şekilde suyu uçurulmaktadır. Son kurutmada 

ise kesilmiş olan erişteler, sac üzerinde kavrularak, güneşe serilerek ya da fırınlarda 
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kurutulmaktadır. Bu şekilde eriştelerin rutubet miktarı yaklaşık %10’a kadar 

düşürülmektedir [20].  

 

2. 3. 2. Erişte üretim teknolojisi 

 

Erişte üretimi temel prosesler ve ürün çeşidine göre değişen prosesler olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. El yapımı eriştelerden farklı olmak üzere makineyle erişte 

yapımı için temel prosesler ingredientleri (hammaddeleri) karıştırma, hamuru 

dinlendirme, hamuru iki hamur levhası şeklinde açma, iki hamur levhasını birleştirme, 

kademeli olarak belirlenmiş bir kalınlığa hamur levhasını inceltme ve erişte şeritlerine 

kesmeyi içerir [2, 7, 11].  

Uygulanan bu temel proseslerden sonra istenen ürün tipine göre uygulanan 

prosesler Şekil 2. 1’de [7] gösterilmiştir. 
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       Un + Tuzlu Su ya da Alkali Tuzlu Su 
 
         

Karıştırma, Dinlendirme, Açma, Birleştirme, İnceltme 
       

                            Kesme 
     

            Tartım           Basit Paketleme           Pişmemiş Yaş Erişte 
 
 
        Kurutma             Keserek Uzunluğu        Tartım  Paketleme  Kurutulmuş Erişte 
                                  Ayarlama  (Boylama) 

 Basit Paketleme Kaynatılmış Erişte  
 

        Kaynatma        Yıkama   Sterilizasyon            Tartım 
 
 İç Paketleme  Pastörizasyon      Sarma 
 
 
 
                                                                                                                                       Tam olarak Paketlenmiş 

                                                                                                                                               Kaynatılmış Erişte 
 

             Kaynatma                 Yıkama                Hızlı Dondurma             Dondurulmuş Kaynatılmış Erişte 
 

                  Buharlama                   Tartım               Paketleme                      Çin Tipi Buharlanmış Erişte 
 

 
             Dalgalandırma/Sallama (Waving)              Buharlama           Keserek Uzunluğunu Ayarlama 

 
 
 
 
 
 
            Tavalama             Kızartma                Soğutma               Paketleme               Kızartılmış İnstant Erişte 
 
 
                 Tavalama            Sıcak Havayla                 Soğutma              Paketleme               Kızartılmamış  
                                                 Kurutma                                                                                    İnstant Erişte 
 
 
Şekil 2. 1.  Makine yapımı eriştelerin üretim prosesleri [7] 
 

2. 3. 2. 1. Erişte üretiminde uygulanan temel prosesler 

 

2. 3. 2. 1. 1. Karıştırma ve dinlendirme 

 

 Karıştırma eriştelerin bütün tiplerinin üretiminde ilk aşamadır [2]. Karıştırma 

işleminin temel amacı un, su ve diğer ingredientleri tam olarak uniform şekilde 

karıştırmak ve un partiküllerini, protein, nişasta ve diğer biyolojik komponentleri 

hidrate etmektir [2, 10, 12, 21]. Doğru nem miktarıyla iyi bir karıştırma prosesi 

sonucunda uniform renkli, ufalanabilir şekilde hamur üretilmesi gerekir [2]. Karıştırma 

işleminden önce tuz ve alkali tuzlarının suda çözülmesi gerekir [3]. Karıştırmada 
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kullanılan suyun sıcaklığı iklime göre değişmekle birlikte genellikle 30oC [2] ve pH’sı 

ise 7.2–7.5 arasında olmalıdır [12]. Karıştırıcı hızının ise 2–3 rpm olması sağlanır [2].  

Sert ve ufalanabilir şekilde hamur elde etmek için ingredientleri karıştırma genellikle 

10–15 dakika için yatay ya da dikey bir karıştırıcıda gerçekleştirilir.  

Karıştırma işlemi sırasında optimum su absorbsiyonunun sağlanması gerekir. Su 

absorbsiyonu un tipine, görünüşe, formüldeki çeşitli ingredientlere, işleme ekipmanına, 

işleme değişkenlerine, hamur levhasının işleme özelliklerine, iklime ve eriştede arzu 

edilen karakteristiklere göre belirlenir [7, 14, 22]. Aşırı su çok uzayabilen sarkık bir 

hamur levhası verirken, yetersiz su uniform olmayan bir hamur levhası vermektedir 

[14]. Ayrıca absorbsiyonu çok düşük olan bir hamurdan kesilen taze erişte şeritleri 

kurutma sırasında eriştelerin kırılmasına neden olur [22]. Japon erişteleri için genellikle 

100 kısım un için 28–45 kısım su kullanılırken, Çin tipi erişteler için 100 kısım un için 

32–35 kısım su kullanılmaktadır [7]. Su ilave oranı oldukça düşük olduğu için 

karıştırma sırasında erişte hamurundaki gluten gelişimi minimize edilir. Bu, hamur 

açılabilirliğini, inceltilmiş hamur pürüzsüzlüğünü ve uniformluluğunu geliştirir [11]. 

Sınırlı su absorbsiyonu ayrıca eriştede renkte istenmeyen değişiklikleri yavaşlatır ve son 

kurutma ya da kızartma işlemi sırasında uzaklaştırılacak su miktarını da azaltır. Un 

partikül boyutu ve dağılımı un içine suyun penetrasyon süresini etkiler. Optimum hamur 

karışımını başarmak için oldukça küçük partikül boyutlu ve homojen unlar arzu edilir 

[11, 23]. 

 Karıştırma hızı genellikle saniyede 2–3 devirdir. Bu hız glutenin fonksiyonel 

özelliklerinin zarar görmesini önler [2].  

 Karıştırmadan sonra hamur suyun penetrasyonu için 20–40 dakika dinlendirilir. 

Bu aşama gluten oluşumu ve hamur özelliklerini geliştirmek için de yararlıdır. Bu da 

inceltmeden sonra daha düzgün ve pürüzsüz hamur elde edilmesini sağlar. Endüstriyel 

üretimde hamur yavaşça karıştırılırken oda sıcaklığında dinlendirilir [2, 11].  

 

 

2. 3. 2. 1. 2. Hamuru açma ve birleştirme  

 

 Karıştırma işleminden sonra elde edilen dinlendirilmiş, katı/sert ve ufalanabilir 

hamur parçaları iki kısıma ayrılır. Her biri bir erişte hamur levhası oluşturmak için bir 

çift inceltme silindiri arasından geçirilir. Daha sonra iki hamur levhası birleştirilir ve tek 

bir levha oluşturmak için ikinci kez inceltme silindirleri arasından geçirilir. Bu inceltme 
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aşaması “birleştirme” olarak adlandırılır [3, 7, 11]. Silindir aralığı, hamur levhasının 

kalınlığındaki azaltma oranı %20–40 arasında olacak şekilde ayarlanır [11]. Birleştirilen 

hamur levhası katlanır ve tekrar silindirler arasından geçirilir. Bu aşama birkaç kez 

tekrarlanabilir. Böylece erişte hamur levhası daha sağlam ve daha uniform olur. 

Birleştirme aşaması hamur kalitesi, hamur boyutu, silindir boyutu, silindir hızı, geçiş 

sayısı ve silindir aralığından etkilenir [3].                      

 Birleştirilmiş hamur olgunlaşması amacıyla, un kalitesi ve işleme koşullarına 

bağlı olmak üzere 30–40 dakika dinlendirilir [10, 11]. Dinlendirme daha düzgün bir 

hamur levhasının elde edilmesini sağlar. Hamur mikro yapısının incelenmesi 

dinlendirilmiş eriştelerin daha uniform bir protein matriksine ve daha az hava boşluğuna 

sahip olduğunu gösterir. Hamurların dinlendirilmesi kaliteli pişirilmiş erişteler elde 

edilmesini sağlar [10]. Ayrıca bu aşama hamur levhasını yumuşatarak sonraki inceltme 

(rolling) işlemini kolaylaştırır [7, 11]. Birleştirme işlemi genellikle gluten ağının 

oluşumunu tamamlamak için bir sonraki aşamanın başlangıcında bir kez daha 

tekrarlanır [7]. 

 

2. 3. 2. 1. 3. İnceltme ve kesme 

 

 İnceltme işlemi için azalan silindir çapına sahip (240, 180 ve 150 mm) 3 ile 5 

çift silindir kullanılır. İnceltme silindirleri arasından geçiş sayısı 3 ile 7 arasındadır. 

Silindirler arası her bir geçişte %30 oranında inceltme olması arzu edilir. Çünkü 

kalınlıktaki ani azalma glutene zarar verir [7, 10]. Sadece bir ya da iki silindirin mevcut 

olduğu küçük el operasyonlarında silindir aralığı geçişler arasında ayarlanır [10]. Hem 

inceltme kalınlığı hem de silindir hızı, yüksek kaliteli erişte üretimi için önemlidir [7, 

10].  

 Birleştirilmiş levha kalınlığı Japon erişteleri için 2 ve 4 mm arasında, Çin tipi 

erişteler için ise 1.3 ve 2 mm arasında olacak şekilde azaltılır [7, 10].  

 Glutenin tam olarak gelişmesi inceltme sırasında olur. En iyi yeme kalitesi için 

bu aşamada uniform bir protein matriksinin elde edilmesi gerekir [10, 12]. 

 Son hamur levhası kalınlığı üretilecek erişte tipine göre belirlenir. Bu genellikle 

çiğ, cantonese ya da kurutulmuş erişteler için 1–2 mm, hokkien erişteler için 2.0–2.5 

mm ve instant erişteler için yaklaşık olarak 1 mm’dir [10]. 

 El yapımı ve makine yapımı eriştelerde gluten oluşumu farklıdır. El yapımı 

eriştelerde gluten ağı enine ve boyuna dizilerek birbirine geçip dolaşır. Bu durum 
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beğenilen bir tekstüre neden olur. Makine yapımı eriştelerde ise gluten ağı inceltmedeki 

yön boyunca düzenli olarak dizilir [3, 10]. 

 Daha sonraki aşama hamuru bir kesme makinesiyle erişteye kesmektir. Bir 

kesme makinesi bir çift kalibrasyon silindiri, bir çift kesici silindir ve bir kesiciden 

oluşur. Hamur levhasının kalınlığı son olarak kesmeden önce bir çift silindir vasıtasıyla 

ayarlanır [7, 11]. Eriştenin genişliğini kullanılacak erişte kesicisinin boyutu belirler. 

Genişlik genellikle çiğ, cantonese ya da kurutulmuş erişteler için 1–2 mm, hokkien 

erişteler için yaklaşık olarak 2.5 mm ve instant erişteler için 1.5 mm’dir [10].  

 Her bir kesici silindire tahsis edilen numaralar, genişliği 30 mm olan bir erişte 

hamur levhasından kesilen erişte şeritlerinin sayısını gösterir [7]. İnstant erişteler için 

18–22 kesme hattı kullanılırken, standart Japon eriştesi için 10–26 kesme hattı kullanılır 

[3].  

Erişte şeritleri son olarak bir kesiciyle uygun uzunluğa kesilir. Bu aşamada Çin 

tipi çiğ erişte, Japon udon eriştesi, Chuka-men (Çin tipi sarı alkali erişte) ve Tayland 

bamee eriştesi yapımı tamamlanır. İnstant erişte yapımı için daha ileri prosesler 

uygulanır [11]. Eriştelerin kesim şekli ürünlerin tüketimine göre kare, yuvarlak ya da 

spagetti biçiminde olabilir. 

 

2. 3. 3. Eriştelerin sınıflandırılması 

 

 Erişteler; üretimde kullanılan hammaddeye, erişte boyutuna, üretim metoduna, 

kullanılan tuz tipine ve uygulanan proseslere göre olmak üzere beş ana grupta 

sınıflandırılabilir. 

 

2. 3. 3. 1. Kullanılan hammaddeye göre eriştelerin sınıflandırılması  

 

 Erişteler kullanılan unun çeşit ve kalitesine göre; Japon erişteleri, Çin erişteleri 

ve karabuğday erişteleri olmak üzere üçe ayrılır [7]. Japon erişteleri orta protein içerikli 

yumuşak buğday unundan, Çin erişteleri (ra-men, chuka-men ya da chuka-soba) yüksek 

protein içerikli sert buğday unundan yapılırken, karabuğday erişteleri ise karabuğday 

unu ve sert buğday ununun karışımından yapılırlar [7, 11]. 
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2. 3. 3. 2. Erişte şeritlerinin boyutlarına göre eriştelerin sınıflandırılması  

 

 Erişteler, erişte şeritlerinin genişliklerine göre dörde ayrılırlar. Bunlar çok ince 

erişteler (so-men), ince erişteler (hiya-mughi), standart erişteler (udon) ve düz erişteler 

(hira-men)’dir. Pişirilmiş so-men ve hiya-mughi yazları genellikle soğuk servis 

edilirken, pişirilmiş udon ve hira-men ise soğuk mevsimlerde sıcak olarak tüketilir [7].  

 

2. 3. 3. 3. Üretim metoduna göre eriştelerin sınıflandırılması 

 

 Erişteler üretim metoduna göre el yapımı ve makine yapımı olmak üzere ikiye 

ayrılırlar. El yapımı eriştelerin tercih edilir tekstüründen dolayı otomatik hatlarda 

üretilenlere göre daha çok beğenilmesi nedeniyle Asya’da hala tüketiciler tarafından 

tercih edilmektedir [4, 7, 11].  

 

2. 3. 3. 4. Üretimde kullanılan tuz tipine göre eriştelerin sınıflandırılması 

 

Erişteler, hamur formülasyonuna göre tuz ya da alkali tuzu içerenler olarak ikiye 

ayrılırlar. Alkali tuzları; sodyum karbonat, potasyum karbonat ve sodyum ve potasyum 

fosfat tuzlarının belli oranlarda formüle edilmiş karışımlarıdır. Alkali tuzlara kansui ya 

da lye water adı da verilir [3, 24].  

Alkali erişteler karakteristik sarı renkli olurken, tuzla üretilen erişteler beyaz 

renge sahiptirler [11]. Çünkü alkali çözeltisi polisakkaritlerden flavonleri ayırarak sarı 

rengin belli olmasına izin verir [24]. Japon, kurutulmuş ve Çin tipi çiğ erişteler beyaz 

tuzlu erişteler sınıfına dahil edilirken; Thai bamee ve instant erişteler alkali erişteler 

sınıfına dahil edilirler [11]. 

 

2. 3. 3. 5. Uygulanan proseslere göre eriştelerin sınıflandırılması 

 

Kesme aşamasından sonra erişteler satış için hazırdır. Ancak eriştelerin raf 

ömrünü uzatmak, yeme karakteristiklerini geliştirmek, tüketici tarafından 

hazırlanmasını kolaylaştırmak için, şirketlerin pazarlama stratejilerine göre (tüketici 

tercihlerine göre) vb. amaçlarla eriştelerin daha ileri ve farklı proseslere tabi 

tutulmasıyla birçok tipte erişte elde edilmektedir [7, 11]. Bunlar aşağıda sıralanmıştır: 

 



 13

• Taze (pişirilmemiş yaş) erişte 

• Kurutulmuş erişte 

• Haşlanmış erişte 

• Buharlanmış erişte 

• Paketlenmiş instant erişte  

• Kap tipi instant erişte 

• Dondurulmuş pişirilmiş erişte  

Taze erişteler, kesici silindirlerden gelen erişte şeritlerinin daha ileri bir işleme 

aşaması olmaksızın belli uzunluğa kesilerek paketlenmesi ile elde edilirler. Bunun tipik 

örnekleri Çin tipi çiğ erişteler, udon erişteleri, chuka-men, thai bamee, cantonese 

erişteler ve soba erişteleridir [11].  

Kurutulmuş erişte, taze erişte şeritlerinin güneş ışığında ya da sıcaklık ve relatif 

rutubet kontrollü bir odada kurutulması ile üretilirler [7, 11]. Japon eriştelerinin en 

popüler formlarından biridir [7]. Eriştenin raf ömrü kurutulmasıyla önemli ölçüde 

uzatılır [2].  

Haşlanmış erişteler taze eriştelerin %90 oranında kaynatılması ya da tamamen 

kaynatılarak pişirilmesi sonucu elde edilir. Bu tip, Çin tipi yaş (taze) erişteleri, hokkien 

erişteleri, udon erişteleri ve soba eriştelerini içerir. Kaynatma işleminden sonra Çin tipi 

yaş (taze) erişteler ve hokkien erişteler soğuk suyla çalkalanır, süzülür ve yapışmayı 

önlemek için %1–2 oranında bitkisel yağla kaplanırlar. Haşlanmış udon ve soba 

eriştelerine bu işlem uygulanmaz. Haşlanmış erişteler servisten önce 1–2 dakika süre ile 

tekrar pişirilir [11].  

Buharlanmış erişteler taze alkali eriştelerin bir buhar tünelinden geçirilip, daha 

sonra suya daldırarak yumuşatılması sonucu elde edilir. Bu erişte tipi “yaki-soba” 

olarak da adlandırılır [11].  

İnstant erişteler taze olarak elde edilen eriştelerin önce bir buhar tünelinden 

geçirilip, daha sonra ise kızartılması ya da yüksek sıcaklıkta kurutulması ile elde 

edilirler. Bu tip erişteler kızartılmış ya da kızartılmamış olmak üzere iki çeşittir. Çin tipi 

instant erişteler çeşitli baharatlarla aroma verilerek ya da çeşitli çorba soslarıyla (soup-

base) birlikte tüketilirler [7].  

 Kap tipi instant erişte hem Çin hem de Japon eriştelerini içermekte olan bir erişte 

çeşididir. Ürünler içinde çorba sosu, sebze, karides veya et içeren stiroköpükten 
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yapılmış olan kaplarda paketlenip, pazara sunulurlar. Böylece ürün, kabın içine kaynar 

su dökülerek servise hazır hale getirilir [7]. 

 Dondurulmuş pişirilmiş erişteler, eriştelerin kaynatılarak pişirilmesinden sonra 

hızlı bir biçimde dondurulması sonucu elde edilen eriştelerdir. Yoğun olarak özel 

pişirme kazanlarına sahip erişte restoranları için üretilmektedir [7]. 

 

2. 4. Erişte Üretiminde Kullanılan Hammaddeler  

 

2. 4. 1. Buğday  

 

 Erişte üretiminde istenilen özelliklere sahip son ürün elde edebilmek için una 

öğütülecek olan buğdayın kalitesi önemli bir kriterdir. Buğdayın temiz ve sağlam 

olması, test ağırlığının yüksek olması, tane boyutunun uniform olması gerekir [11]. 

Buğday kalitesinin belirlenmesi için ilk olarak ağırlık, camsı tane, büzülmüş ve kırılmış 

tane, hasarlı tane, yabancı madde, nem ve protein miktarlarını test etmeyi içeren tanenin 

fiziksel ve kimyasal analizi yapılır. Bir buğday örneğinin eriştelik kalitesini belirlemek 

için %60 ekstraksiyonlu un kullanılır [7]. 

 Bean vd. [25] tarafından Amerikan buğdaylarında yapılan bir çalışmada 

laboratuar ve iklim koşullarında çimlenmiş buğdaylardan elde edilen unların zayıf ve 

yapışkan karakterde hamur verdiği saptanmıştır. Alkali erişte üretimi için buğdayların 

biraz bile yağmur zararına maruz kalmamış olması gerekir. Yağmurdan etkilenmiş olan 

buğdaydan üretilen erişteler koyu ve çekici olmayan bir görünüşe, pişirildiğinde 

yapışkan yüzeye ve yumuşak, lapamsı yeme kalitesine sahip bulunmuştur [26]. Buğday 

tane sertliği tavlama şartlarını, un nişasta hasar oranını [23], un partikül dağılımını ve 

öğütme verimini etkilediği için önemli buğday kalite kriterlerinden biridir [11]. Zarar 

görmüş nişasta sadece daha fazla su absorbe etmekle kalmaz; aynı zamanda erişte pişme 

ve yeme kalitesini de azaltabilir. Erişte buğdayının çok sert olmaması gerekir ve öğütme 

prosesinin aşırı nişasta hasarından kaçınmak için kontrollü olarak yapılması gerekir. 

Buğday tanesi sertliği uniformluluğunun öğütme performansını geliştirdiği bulunmuştur 

[11]. 

 Buğday protein içeriği ve kalitesi oldukça önemli bir kriterdir. Genellikle 

buğday protein miktarı ve sedimentasyon testiyle gluten dayanıklılığı/sağlamlığı 

belirlenir. Farklı erişte tipleri farklı protein içeriği ve hamur dayanıklılığı gerektirir. 

Genel olarak konuşulacak olursa Çin tipi eriştelerin yapımında yüksek protein içerikli 
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ve sağlam/kuvvetli glutenli sert buğdaylara ihtiyaç duyulurken, Japon erişteleri 

yapımında orta protein içerikli yumuşak buğday gerekir [11]. 

 Son yıllarda Japon tipi erişte yapımında üstün performansından dolayı 

Avustralya buğdayı kullanılmaktadır. Bunun başlıca nedeni ise erişteye verdiği renk ve 

tekstürdür [11]. Çin tipi eriştelerin üretiminde ise sert kırmızı Amerikan, Kanada ve 

Avustralya buğdayları kullanılmaktadır [7, 27]. Genellikle arzu edilen kalitede erişte 

üretmek için farklı sınıftaki buğdaylar paçal edilerek eriştelik una öğütülürler [11].  

 

2. 4. 2. Un  

 

  Un, erişte üretiminde temel ingredient olması nedeniyle son ürün kalitesi 

açısından büyük önem arz etmektedir. Un eriştenin başlıca yüzey görünüşü, tekstür, 

renk, pişme özellikleri gibi kalite özelliklerini etkilemektedir [7]. 

 Her erişte tipi kendi spesifik un kalite kriterlerini gerektirir. Eriştelik unlarda 

temel kalite kriterleri kül miktarı, protein miktarı ve kalitesi, renk kalitesi, zedelenmiş 

nişasta miktarı, hamur yapısı (farinograf, miksograf, ekstensograf değerleri), un partikül 

boyutu ve çirişlenme özellikleridir [11]. Çizelge 2. 2’de [11] Asya eriştelerinin farklı 

tipleri için un özellikleri verilmiştir. 

 

Çizelge 2. 2. Asya erişteleri için un özellikleri [11] 

 

Un Özellikleri 

                                                     Farinograf               Amiloz 
Erişte Tipi 

  Protein (%)*     Kül (%)*       Stabilitesi (dk)         İçeriği (%) 

Çin Tipi Çiğ 10.5–12.5 0.35–0.41 > 10 _ 

Japon Udon 8.0 – 9.5 0.35–0.40 _ 22–24 

Çin Tipi Yaş 11.0–12.5 0.40–0.45 _ _ 

Malezya Hokkien 10.0–11.0 < 0.48 _ _ 

Chuka-men 10.5–11.5 0.33–0.40 _ _ 

İnstant Kızartılmış 10.5–12.5 0.36–0.45 _ _ 

Tayland Bamee 11.5–13.0 < 0.46 _ _ 
* %14 neme göre 
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2. 4. 2. 1. Protein içeriği ve kalitesi 

  

 Unun protein içeriği ve kalitesi ürünün tipine göre değişmektedir. Bu yüzden her 

bir erişte tipi için gerekli olan optimum un protein içeriği vardır [7, 11]. Buğdaylar 

değirmene alınmadan önce istenen spesifikasyonda un eldesi için önce paçal yapılırlar. 

Unda istenen protein miktarından %1–1.5 oranlarında fazla olacak şekilde protein 

içeren buğdaylar değirmende işlenir [28]. 

 Japon erişteleri %8–10 protein içerikli yumuşak buğday unlarından yapılırken, 

Çin tipi erişteler ise %10.5–13 arasında protein içeren sert buğday unlarından yapılırlar 

[7, 11, 12]. Kore’deki çeşitli un değirmenlerinin spesifikasyonlarına göre, kurutulmuş 

erişte üretiminde kullanılan unların protein içerikleri %9.6–11.8 arasında olmalıdır. 

Taze erişte üretiminde kullanılan unların protein içerikleri %7.9–9.8, instant erişte 

üretiminde kullanılan unların protein içerikleri %8.7–9.6 ve taze instant erişte 

üretiminde kullanılan unların protein içerikleri %10.5–14 arasında değişiklik 

gösterebilmektedir [12].  

 Yapılan çalışmalarda unun protein içeriği ve miksograf, alveograf ve SDS 

sedimantasyon ile belirlenen protein kalitesini içeren karakteristiklerinin erişte 

sağlamlığını dolayısıyla erişte tekstürünü etkilediği görülmüştür [29–31]. Erişte sertliği 

ve protein içeriği arasında önemli pozitif bir korelasyon vardır [10, 11, 32]. Miskelly ve 

Moss [24] %9.5’in altında protein içerikli unların tatmin edici yeme kalitesine sahip 

erişteler vermediğini belirlemişlerdir. Daha yüksek protein içeriğinin pişirme süresini 

artırdığı [21] ve kaynatılmış eriştelerin duyusal analizinde elastikiyeti artırdığı [24] 

yapılan çalışmalarda saptanmıştır. Düşük protein içeren eriştelere, pişirme suyu aynı 

süre içinde yüksek protein içeren eriştelere göre %40 oranında daha fazla penetre 

olmaktadır [33]. 

 Un protein içeriğiyle erişte (çiğ ve kurutulmuş) parlaklığı arasında negatif bir 

korelasyon vardır [11, 24]. Yüksek proteinli unlardan yapılan eriştelerdeki ışığın daha 

az yansıtılmasının, pişmemiş eriştelerin yarı şeffaf görünmesine neden olan protein ve 

nişasta arasındaki sağlam/kuvvetli bağlılık yüzünden olabileceği belirtilmektedir [27]. 

 Düşük protein içerikli unlarla yapılan instant erişteler daha fazla hava boşluğu 

içeren hamurlara sebep olur ve bu hava boşluklarından kızartma sırasında yağ absorbe 

edilir. Bu nedenle instant erişte üretiminde kullanılacak unların protein içerikleri yüksek 

olmalıdır [10]. İnstant erişteleri pişirme sırasında su absorbsiyonu protein miktarı 

arttıkça azalmaktadır [12]. Tülbek [9] yaptığı çalışmada eriştelerin pişmiş ağırlık değeri 
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ile, unun protein içeriği, kuru gluten miktarı ve farinograf stabilite değeri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir ilişki saptamıştır. Eriştelerin kurutmaya karşı dayanıklı 

olması ve kurutma prosesi sırasında ürünlerde herhangi bir kırılma/çatlama olmaması 

için yüksek oranda protein içermeleri arzu edilir [12]. Galvez vd. [34] yaptıkları 

çalışmada eriştelerin pişmeye karşı gösterdiği direncin bir ölçüsü olarak kabul edilen 

suya geçen madde miktarının (pişme kaybı) genel olarak protein içeriği ve kalitesi 

düşük olan örneklerde yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Pişme sırasında zayıf bir 

protein matriksi, nişasta granüllerinin jelatinizasyonu sırasında önemli oranda sızıntıya 

neden olduğundan nişasta matriksten ayrılabilmekte ve yapışkanlığa neden olmaktadır. 

Böylece pişirme suyuna geçen madde miktarı da artmaktadır. 

  

2. 4. 2. 2. Un ve hamur özellikleri  

 

Erişte rengi, un, ingredient ve proses kaynaklı olmak üzere birçok faktörden 

etkilenmektedir [10, 11]. Unun kül miktarı erişte rengini etkileyen önemli 

faktörlerdendir. Undaki kül miktarı arttıkça erişte rengi koyulaşmakta ve dolayısıyla 

erişte rengi olumsuz yönde etkilenmektedir [11]. Yüksek kaliteli parlak erişte elde 

edebilmek için düşük kül içerikli, %0.35–0.40, unlar gereklidir [11]. Japon tipi (udon) 

erişte üretimi için parlak kremsi beyaz renk veren %0.36–0.40 kül içerikli unlar 

kullanılırken, Çin tipi erişte üretimi için ise %0.33–0.38 kül içerikli unlar kullanılır [7]. 

Kore’deki instant erişteler ise instant erişte tipine bağlı olmak üzere %0.40–0.45 kül 

içerikli unlardan yapılırlar [12]. 

Çin eriştelerinin ve alkali eriştelerin sarı rengi undaki sarı pigmentler ve alkali 

şartlar altında flavonoidlerin doğal sarılığının gelişmesi yüzündendir [10, 12, 24]. 

Flavonoidler asidik pH’da renksizdirler ve ruşeym ve kepekte bol miktarda 

mevcutturlar [10]. Erişte renginin kötüleşmesinde başlıca kaynak kepektir. Kepek 

miktarı öğütme ekstraksiyon oranı (randıman) arttıkça artmaktadır. Ayrıca kepek rengi 

de (kırmızı ya da beyaz) erişte rengi açısından önemlidir [10]. Genellikle daha yüksek 

kül miktarlı unun rengi daha düşük kül miktarlı unun rengine göre daha koyudur. 

Yapılan bir çalışmada %40 ekstraksiyon oranına sahip undan yapılan çiğ eriştenin %60 

ve %70 ekstraksiyon oranına sahip undan yapılan çiğ eriştelerden daha yüksek L 

(parlaklık) değeri gösterdiği saptanmıştır. Bunun nedeninin ise %40 ekstraksiyonlu 

unun diğerlerine göre daha düşük kül, protein içeriği ve daha düşük endosperm olmayan 

materyal miktarına sahip olmasıyla açıklanabileceği dile getirilmiştir [29]. Uzunoğlu 
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[20] tarafından yapılan çalışmada da un randımanına bağlı olarak, eriştelerin kül ve 

protein miktarlarının yükseldiği, L değerlerinin azaldığı, a ve b değerlerinin ise arttığı 

belirlenmiştir. Benzer sonuçlar Kruger vd. [35] tarafından yapılan çalışmada da 

gözlemlenmiştir.  

Erişte renginde zamanla kötüleşmeye/esmerleşmeye neden olan diğer bir önemli 

etken ise polifenol oksidaz (PPO) enzimidir. PPO enzimi taze (çiğ) eriştelerde 

enzimatik kahverengileşmeye neden olur. PPO yoğun olarak kepekte bulunur. Bu 

enzimler fenolleri kinonlara okside eder ve bunlarda sonra koyu renkli pigmentlere 

dönüştürülür. PPO aktivitesi pH 8.4’te maksimumdur ve optimum pH’sı ise 5.6’dır. 

Koyulaşma oranının alkali erişteler için beyaz tuzlu eriştelerden daha hızlı olduğu 

kaydedilmiştir. Eriştede renk koyulaşması kaynatma ya da buharlamayla enzim 

inaktivasyonu sayesinde durdurulabilir [10]. 

Un partikül boyutu da erişte kalitesi açısından önemlidir. İnceltme sırasında 

optimum ve uniform gluten gelişimi için, unun oldukça ince partikül boyutuna sahip 

olması gerekir. 180µm’nin altındaki un partikül boyutunun erişte kalitesi üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir [21]. Aşırı ince partikül boyutu su 

absorbsiyonunun artması dolayısyla gluten özelliklerinde değişikliğe ayrıca yüksek 

nişasta hasarına neden olur [10]. 

Yüksek sedimentasyon hacimleri Çin tipi erişteler (sert bir ısırık ve elastik bir 

tekstür gerektiren)  için arzu edilen sağlam bir hamur verir. Ekstensograf parametreleri 

elastikiyete karşı hamur uzatılabilirliğinin dengesini ölçer. Çok fazla uzatılabilirlik 

sarkık bir hamura, çok fazla elastikiyet ise son erişte kalınlığını kontrol etmede güçlüğe 

sebep olur. Farinograf stabilite zamanı sıcak çorba içinde Çin tipi çiğ erişte tekstürüyle 

ve toleransıyla pozitif bir ilişki göstermiştir [11]. 

 

2. 4. 2. 3. Nişasta  

 

Buğday unu nişastasının jelatinizasyon ve şişme özellikleri son ürün kalitesi için 

oldukça önemli faktörlerdir. Özellikle udon tipi eriştelerde nişasta çiriş viskozitesi 

önemli bir faktördür. Nişastadaki amilozun amilopektin içeriğine oranı bir nişastanın 

çirişlenme karakteristiklerini belirler. %22–24 arasındaki amiloz içeriği Japon tipi erişte 

yapımı için gereklidir [11]. Yapılan bir çalışmada yüksek amilozun eriştenin sağlamlık 

(sertlik) ve çiğnenirliğini artırdığı belirlenmiştir [36]. Aşırı α-amilaz aktivitesi nişasta 

yıkımına neden olacağından enzimin küçük miktarı bile çiriş viskozitesini azaltıcı etki 
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yapar [11]. Test çözeltisine belirli α-amilaz inhibitörlerinin ilavesinin un ya da tüm 

unun viskozitesi ve Japon tipi eriştelerin yeme kalitesi arasındaki korelasyonu 

geliştirdiği gösterilmiştir [37]. Yüksek çiriş viskozitesine sahip sağlam buğdaydan 

üretilen un, iyi yeme kalitesine sahip eriştelerin üretilmesini sağlar [12]. Pişirilmiş 

eriştelerin fiziksel yapıları ve yeme kaliteleri için nişastanın jelatinizasyon özellikleri 

önemlidir. Başlangıçta yüksek nişasta çiriş viskozitesinin gerekli olduğu beyaz tuzlu 

eriştelerin aksine [26], oldukça düşük nişasta çiriş viskoziteli un alkali ilavesi üzerine 

viskozitede önemli bir artışa izin veren alkali erişte için kullanılabilir [24]. Ancak 

yağmurun zararlı etkisinden dolayı düşük nişasta çiriş viskozitesinin kabul edilemez 

yeme kaliteli erişte ürettiğine dikkat edilmesi gerekir [26]. 

Kruger’ın [23] bildirdiğine göre Crosbie [38] Japon udon eriştelerinde ölçülen 

nişastanın çirişlenme karakteristiklerinin yeme kalitesini ilgilendirdiğini göstermiştir. 

Japon udon eriştelerinde yumuşak fakat elastik bir tekstür arzu edilir. Bu daha yüksek 

amilograf pik viskozitesine ve daha düşük jelatinizasyon sıcaklığına sahip buğday unları 

kullanılarak elde edilir [23]. Yüksek çiriş viskozitesi genellikle eriştede düşük pişme 

kaybı ve üstün yeme kalitesi sağlar [39]. 

Nişasta şişme gücü ve şişme hacminin beyaz Japon eriştelerinde büyük ölçüde 

yumuşaklık, elastikiyet ve toplam tekstür puanı ile korelasyonlu olduğu belirlenmiştir 

[30]. 

Nişasta zedelenmesinin yüksekliği pişme süresini artırır, suyun penetrasyon 

oranını yavaşlatır, pişme kaybının yüksek olmasına ve pişirilmiş alkali eriştelerde 

yapışkan yüzeye ve kötü yeme kalitesine neden olur [21]. Nişasta zedelenmesinin 

yüksekliği ayrıca un rengi üzerinde zıt bir etkiye sahiptir ve daha koyu renkli eriştelere 

neden olur [27]. Zedelenmenin %7’nin altında ve farinograf su absorbsiyonunun da 

%62’nin altında olması gerekir [10]. 

 

2. 5. Tuz ve Alkali Tuzu 

 

Tuz ve alkali tuzlarının hamuru güçlendirdiği belirtilmektedir [10]. Çizelge 2. 

3’de [10] tuz ve alkali tuzu içeren unlardan hazırlanan hamur ve eriştelerin özellikleri 

verilmiştir. Alkali ilavesi su absorbsiyonunu arttırır ve buğday unu hamurunun yoğurma 

ihtiyacını düşürür. Hamurlar alkali ilavesiyle daha sağlam ve daha az uzatılabilir olur. 

Shelke vd. [40] yaptıkları çalışmada sodyum karbonatın pişirilmiş eriştelerin renk, pH 

ve sağlamlığını etkilediğini belirlemişlerdir. Sofra tuzunun ise renk, pH ve sağlamlık 
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üzerinde az bir etkiye sahip olduğunu, artan alkali konsantrasyonunun eriştenin sarı 

rengini artırdığını ifade etmişlerdir 

 

Çizelge 2. 3. Tuz ve alkali tuzu içeren unlardan hazırlanan hamur ve eriştelerin       
özellikleri [10] 
 

Hamura İlave Edilen  
Tuz Konsantrasyonu       

( un ağırlığına göre, % ) 

NaCl      
%1 

Na2CO3+K2CO3 
%0,6+%0,4 

Na2CO3+K2CO3    
%0,9+%0,1 

Farinograf Değerleri 
Su Absorbsiyonu (%) 59.8 62 61.4 
Gelişme Süresi (dk) 6.2 5.3 3.4 

Ekstensograf Değerleri 
Maksimum Direnç (BU) 391 744 738 

Uzayabilirlik (cm) 19.7 13.5 12.9 
Çiğ Erişte Özellikleri 
 

pH 6.2 10 9.9 
Pişirilmiş Erişte Özellikleri 

Su Absorbsiyonu (%) 92 118 119 
pH 6.7 9.8 9.8 

Optimum Pişme Süresi (dk) 2.1 4 4 
 

2. 6. Erişte Özellikleri 

 

Erişte kalitesi üretimde kullanılan unun karakteristiklerine, erişte tipine, üretim 

ve tüketim koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Erişte; proses koşulları, 

renk, tekstür, pişme ve lezzet özellikleri açısından değerlendirilir. Bunlar Asya 

eriştelerinin tüketici tarafından kabulünü etkileyen önemli faktörlerdir [11, 17]. 

Özellikle taze olarak tüketilen eriştelerde zamana bağlı olarak esmerleşme önemli bir 

problem olarak değerlendirilir [11].   

Renk değerlendirmesi erişte tipine göre yapılmaktadır. Alkali eriştelerin parlak 

sarı renkte olması arzu edilirken; beyaz tuzlu Japon eriştelerinin kremsi beyaz renkte 

olması arzu edilir. Ayrıca eriştelerde leke hiç olmamalı ya da minimum düzeyde 

olmalıdır [7]. Zamanla renkte kötüleşmeye dayanma yeteneği arzu edilir bir kalite 

kriteridir [35]. Çizelge 2. 4’de [11] bazı Asya eriştelerinin renk özellikleri verilmiştir. 
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Çizelge 2. 4. Bazı Asya eriştelerinin renk özellikleri [11] 

 

Erişte Tipi   Renk Özellikleri 

Çin Tipi Çiğ  Parlak ve beyaz renk; 24 saat içinde renkte az kötüleşme 
olmalı 

Japon Udon  Parlak ve kremsi beyaz renk; 24 saat içinde renkte az 
kötüleşme olmalı 

Çin Tipi Yaş  Parlak sarı renk; 24 saat içinde renkte az kötüleşme olmalı 

Malezya Hokkien  Parlak sarı renk; 48 saat içinde renkte az kötüleşme olmalı 

Chuka-men  Parlak açık sarı renk; 24 saat içinde renkte az kötüleşme olmalı
Çin Tipi İnstant 

Kızartılmış  Parlak sarı renk 

Kore İnstant Kızartılmış  Parlak sarı renk 

Filipin İnstant Kızartılmış  Parlak sarı renk 

Tayland Bamee   Parlak, koyu sarı renk; 24 saat içinde renkte az kötüleşme 
olmalı 

 

Erişte rengini etkileyen temel faktörler un, ingredient ve proses kaynaklı olarak 

incelenmelidir (Çizelge 2. 5). Tülbek [9] yaptığı çalışmada laboratuar koşullarında 

üretilen eriştelerde renk özellikleriyle un örneklerinin kül içeriği ve protein değerleri 

arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Yapılan başka bir 

çalışmada un ekstraksiyon oranındaki artışın eriştelerin parlaklığını azalttığı ve sarılığını 

artırdığı bulunmuştur [29]. Un ekstraksiyon oranı ayrıca protein miktarı, farinograf su 

absorbsiyonu ve gluten sağlamlığını da etkiler. Oh vd. [30] kurutulmuş Uzakdoğu 

erişteleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada protein içeriğindeki artışa bağlı olarak erişte 

renk özelliklerinde azalma olduğunu belirlemişlerdir. Aynı protein içeriğinde bulunan 

sert ve yumuşak buğday unları karşılaştırılmış, sert buğday eriştelerinin daha koyu 

renkte ve sert yapıda olduğu gözlenmiştir. Miskelly [41], sarılığın buğday unu 

karotenoidleri, flavonoidleriyle beraber temel olarak ksantofil ile direkt olarak ilgili 

olduğunu saptamıştır. Erişte rengi su absorbsiyonundan da etkilenmektedir. Su 

absorbsiyonu azaldıkça eriştenin parlaklığı artmaktadır. Bunun daha düşük su 

absorbsiyonunda daha az sıkı erişte yapısı tarafından ya da yüksek absorbsiyondaki 

enzimatik kahverengileşmeden kaynaklanabileceği ifade edilmiştir [33].  
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Çizelge 2. 5. Erişte rengini etkileyen faktörler [28] 

 

Un Kaynaklı İngredient Kaynaklı Proses Kaynaklı 

Un Randımanı Tuz/Alkali Miktarı 

Kepek Rengi Su Kaldırma Miktarı 
Hamur İnceltme Sayısı 

Proteinler Yumurta Miktarı Pişirme 

Proteinazlar Kurutma 

PPO ve oksidazlar 
Renk Maddelerinin 

Miktarı 

Un Partikül Büyüklüğü Gluten Miktarı 
Kızartma Yağ Sıcaklığı 

Zedelenmiş Nişasta Miktarı Nişasta Miktarı 

Ksantofillerin Miktarı Koruyucu Miktarı 
Ambalajlama Yöntemi 
Ör: Modifiye Atmosfer 

 

Japon eriştelerinde yüzey görünüşü için en yüksek puan düzgün/pürüzsüz, parlak 

yüzey ve kare kenarlara sahip eriştelere verilir. Bu eriştelerin yumuşak (fakat çok 

yumuşak değil), biraz yüzey sağlamlığına sahip ve elastik bir tekstüre sahip olması arzu 

edilir [7]. 

Erişte tekstürünü belirleyen temel faktör protein içeriğidir [11, 27, 28, 31]. 

Eriştelik unlarda protein miktarındaki artış, özellikle alkali erişte dokusunu 

sertleştirmektedir. Un protein içeriğinin, kurutulmuş Uzakdoğu eriştelerine olan 

etkisinin incelendiği bir çalışmada, protein içeriğindeki artışın erişte pişme süresini 

arttırdığı gözlenmiştir [33]. Oh vd. [27] erişte sağlamlığı ve çiğnenebilirliği ile protein 

miktarı ve protein dayanıklılık karakteristikleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu 

bulmuşlardır.  

Kurutulmuş Uzakdoğu eriştelerinin pişmiş ağırlık değerlerinin de oldukça 

yüksek olması arzu edilir [11]. İyi kalitede bir makarnanın, ağırlığının en az 2 katı kadar 

su absorbe etmesi ve orijinal haciminin 3–4 katı kadar hacminin artması gerekir [42]. 

Yapılan bir çalışmada pişme süresi arttıkça eriştelerin pişmiş ağırlık ve pişme 

kayıplarının arttığı, sağlamlığın ise azaldığı bulunmuştur [43]. Aynı zamanda kalın 

erişteler daha uzun pişirme süresi gerektirirler [31]. Çin erişte standardına göre, 

kurutulmuş eriştelerin duyusal özellikleri değerlendirilirken renkleri normal ve parlak 

olmalı; fakat sarı olmamalıdır. Eriştelerde herhangi bir mikrobiyal bozulma kokusu 

olmamalı ve bununla birlikte kırılmış eriştelerin oranı, pişme sonrası toplam erişte 

miktarının %10’unu geçmemelidir [2]. 
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Pişirilmiş eriştede tercih edilen çiğnenirlik bölgesel tercihlere bağlıdır. Çinliler 

genellikle sağlam, çiğnenir erişteleri tercih ederken, Japonlar büyük ölçüde yumuşak 

erişteleri tüketirler [31]. 

 Özkaya vd. [44], makarna kalitesinin belirlenmesinde, sabit sıcaklıkta belli bir 

süre pişirme sonucunda pişirme suyuna geçen madde miktarı, hacim artışı ve su 

absorbsiyonunun önemli kalite kriterlerinden olduğunu ifade etmişlerdir. TS 12950 

Erişte Standardı’nda ise pişme sırasında suya geçen madde miktarının en fazla %10 

(kuru maddede) olması gerektiği bildirilmektedir [18]. Genel olarak konuşulacak olursa 

yüksek ağırlık ve hacim artışı ve düşük pişme kaybı yüksek kaliteli Asya erişteleri için 

arzu edilir bir karakteristiktir [17]. Daha kısa pişme süresi, kabul edilir tekstürün 

sağlanması açısından tercih edilmektedir [45]. Protein miktar ve kompozisyonu ve 

gluten sağlamlığı makarnanın pişme kalitesi için önemlidir. Düşük gluten miktarı 

teknolojik ve pişme özellikleri üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Spagettide artan 

gluten miktarının pişme suyundaki kalıntı miktarını azalttığı belirlenmiştir [46]. 

Oh vd. [33] yaptıkları bir çalışmada hamur pH’sının, su absorbsiyonunun, 

karıştırma süresinin, hamur açma kalınlığının ve açma hızının erişte kalitesi üzerinde 

oldukça etkili olduğunu belirlemişlerdir. Kurutulmuş eriştenin kırma baskısının su 

absorbsiyonu ve hamur pH’sının fonksiyonu olduğunu bulmuşlar ve yüksek su 

absorbsiyonundaki sağlam erişte yapısının artırılmış kuvvete neden olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bunun sebebi ise su sınırlı olmadığında erişte hamurundaki gluten 

gelişimine ve nişasta granülleri ile gluten proteini arasındaki iyi yapışmaya 

bağlanmıştır.  

Unun su kaldırma derecesini genel olarak un proteinleri, pentozanlar, nişasta ve 

özellikle zedelenmiş nişasta belirlemektedir. Un parçacık büyüklüğü ise hamur oluşum 

süresini etkilemesi açısından önemli bir faktördür. Bu nedenle optimum hamur 

karışımını elde edebilmek için ince ve homojen dağılmış unlar gerekmektedir [11]. 

Temel olarak değişen su kaldırma değerlerinin kalite üzerine büyük etkileri 

görülmektedir. Genel olarak erişte üretiminde kullanılan su miktarındaki artış erişte 

hamurunun işlenmesi sırasında gereksinim duyulan enerji miktarının azalmasına neden 

olmaktadır. Erişte üretiminde kullanılan su miktarının artması erişte hamurunun 

sertliğinin azalmasına yol açarken, erişte renginde parlaklık azalması ve sarılık artışı 

gözlenmektedir. Eriştelik unlarda zedelenmiş nişasta miktarındaki artışa ve 

granülasyondaki küçülmeye bağlı olarak ilave edilecek su miktarı artırılmalıdır [27]. 
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2. 7. Zenginleştirme  

 

Kolesterol içermeyen ve düşük doymuş yağ asitleri içeriğine sahip bitki 

kaynaklarından proteince zenginleştirilmiş gıdaları tüketmeye vejeteryanlar ve sağlık 

bilincine sahip insanlar arasında artan bir ilgi bulunmaktadır [47]. Gıda 

zenginleştirmesinden büyük ölçüde yararlanılmasını sağlamak için seçilecek olan 

gıdanın nüfusun büyük bir oranı tarafından yıl boyunca düzenli bir şekilde ve düzenli 

miktarda tüketilmesi gerekir. Bir ürünün ticari, duyusal, besleyici ve kimyasal 

karakteristiklerinin tam olması isteniyorsa, katkılar doğru olarak seçilmeli ve homojen 

olarak karıştırma sağlanmalıdır [45]. Hem mikro besin öğelerinin seçiminin hem de 

eklenme miktarlarının gıdanın tüketimine ve nüfusun mikro besin öğesi ihtiyacına göre 

belirlenmesi gerekir. Ek olarak ilave edilecek maddelerin gıdanın duyusal özelliklerini 

ve raf ömrünü değiştirmeyecek şekilde seçilmesi gerekir [48]. 

 Eriştelerin popülaritesi basit hazırlama prosesi, düşük maliyeti, hızlı ve kolay 

pişirilmesi, duyusal özellikleri ve kurutulmuş olanlar için uzun raf ömrü [49, 50], 

çeşitliliği ve besleyiciliği [51]  nedeniyle sürekli artmaktadır. Bu sebeple zenginleştirme 

için uygun bir gıda olduğu düşünülmektedir. Dünya gıda pazarı gittikçe 

çeşitlenmektedir ve bu nedenle yeni besleyici eriştelerin çeşitli şekillerini çalışmak ve 

geliştirmek kaçınılmazdır [8]. 

Erişte ve makarna ürünleri (spagetti, vermicelli vb.) diğer tahıl ürünlerinde 

olduğu gibi karbonhidrat bakımından zengin, ancak protein miktarı ve amino asit 

dengesi yönüyle pek değerli sayılmayan gıda maddeleridir. Bu nedenle daha çok 

proteince zengin gıdalarla birlikte tüketilmesi önerilmektedir. Ayrıca erişte ve makarna 

ürünlerinin besin değerini arttırmak ve yeni tip ve formülde ürünler elde etmek için 

içerisine bazı katkı maddeleri ilave edilebilmektedir [42]. Son yıllarda gelir 

seviyesindeki artışa paralel olarak çeşitli besin maddeleriyle zenginleştirilmiş erişte 

ürünleri Asya gıda marketlerinde önemli gıdalardan olmuştur [17].  

Zenginleştirme, ürünün niteliğini fazla değiştirmemeli ve tüketici alışkanlığına 

ters gelmemeli [45], son ürünün duyusal testlerinde ve orijinal ürünün fonksiyonel 

özelliklerinde hiç değişiklik yapmamalı ya da az değişiklik yapmalıdır [52]. Erişteye 

ilave edilecek ingredientlerin seçimi tüketici tercihi, ingredientin bulunabilirliği ve 

spesifik besinsel ihtiyaç tarafından belirlenir [53]. Zenginleştirilmiş ürünün ekonomik, 

besleyici ve duyusal olarak tatmin edici olması gerekir [54].  
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Erişte yapımında kullanılan unlar esansiyel amino asit lisince eksiktir. Treonin 

ve metionin daha az bir derecede eksiktir [50, 52]. Bu nedenle besin değerini artırmak 

için protein oranı yüksek maddeler erişte ve makarna ürünlerinin zenginleştirilmesinde 

kullanılabilmektedir. İdeal son ürün elde edebilmek için protein katkıları tamamen 

çözünebilen, kurutma prosesi boyunca en alt üretim koşullarında bile ortamda kalabilen 

bir yapıda olmalıdır [45].  

Formülasyona sıkça eklenen diğer katkı maddeleri ürünün biyolojik değerini 

arttırmamakta fakat çocuklar için daha iştah açıcı ve çekici olmaktadır. Erişte ve 

makarna ürünlerine kurutulmuş sebze eklenmesi, ayrıca ürünün renginde değişiklik 

sağlamak için ikinci bir amaç olarak görülebilir. Örneğin temel materyal olarak buğday 

ununa değişik sebzeler katılarak farklı renkler elde edilebilir [45]. 

Mineral katkısı biyolojik nedenlerden dolayı çocuklar için önemli olan kalsiyum 

ve fosfor tuzlarıyla (monokalsiyum ve bikalsiyum fosfat olarak) veya daha iyisi süt 

proteinleriyle (kalsiyum kazeinat) yapılabilir. Demir, fizyolojik sebeplerden dolayı en 

önemli mikro elementtir. Katkı olarak organik tuz (demir glikonat, ferrik gliserofosfat 

veya doğal kaynaklar) ilavesi de yapılabilmektedir. Demir eksikliği ekonomik 

nedenlerden, hayvansal ürünlerin tüketiminin yaygın olmaması nedeniyle önem 

kazanmaktadır. Preperat halinde demir eklenmesi söz konusu olabilmektedir [45].  

Vitamin A, B1, B2, niasin, B6, folik asit, demir ve kazein ile instant eriştelerin 

zenginleştirilmesine 1994’de Endonezya’da başlanmıştır. Günümüzde Endonezya’da 

pazarlanan instant eriştelerin yaklaşık olarak %50’si zenginleştirilmektedir. Fizibilite ve 

stabilite çalışmaları ümit verici sonuçlar verdikten sonra 1996’da Tayland instant 

eriştelerde vitamin A, demir ve iyotla çeşninin zenginleştirilmesine başlamıştır. 

Günümüzde ülkede üretilen instant eriştelerin yaklaşık olarak %80’i 

zenginleştirilmektedir. Filipinlerde şu anda pazardaki instant eriştelerin yaklaşık olarak 

%85’i zenginleştirilmektedir [48].  

Öğütme sonrasında buğday unu zenginleştirme dünyada uzun süredir 

uygulanmaktadır ve oldukça basit bir teknoloji gerektirir. Çeşitli mikro besin öğeleriyle 

zenginleştirme düşünüldüğünde besin öğeleri arasındaki interaksiyonu düşünmek 

önemlidir. Bu şekilde zenginleştirilen un erişte üretiminde kullanılarak zenginleştirilmiş 

erişte üretilebilir. Hamur oluşumundan önce unda mikro besin öğelerinin uniform 

dağılımını sağlamak önemlidir. Eriştelerle beraber tüketilen çeşniyi de zenginleştirme 

dünyanın birçok yerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Güney Doğu Asya’da 

zenginleştirilmiş instant erişte çeşnisinin ticari hazırlanmasında, zenginleştirme 
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maddeleri bir ribbon blendırına diğer çeşni ingredientlerle beraber eklenir ve tam olarak 

karıştırılır. Sonra zenginleştirilmiş çeşni paketlenir ya da erişte üzerine serpilir (kap stili 

için). Günümüzde Tayland, Endonezya ve Filipinler’de ticari seviyede instant erişte 

çeşnisini zenginleştirme kullanılmaktadır [48]. 

TS 12950 Erişte Standardı’nda zenginleştirilmiş erişte, erişte hamuruna 

katılmasına izin verilen, vitamin ve mineral madde ilavesiyle hazırlanarak elde edilen 

erişte olarak tanımlanmaktadır. Çeşnili erişte ise tekniğine uygun olarak hazırlanan 

erişte hamuruna diğer tahıl unları, sebze unları, baklagil unları ve benzeri maddeler 

ilavesiyle elde edilen erişte olarak tanımlanmaktadır [18]. 

Şimdiye kadar eriştenin zenginleştirilmesi ve çeşnilendirilmesi amacıyla çeşitli 

materyallerin kullanımı ve bunların son ürün kalitesi üzerine etkileri çalışılmıştır [8, 17, 

36, 50, 53, 55-63]. 

 

2. 7. 1. Erişteyi zenginleştirme amacıyla yapılan bazı çalışmalar  

 

Lee vd. [50], Cantonese erişte üretiminde %10, 20, 30 oranlarında nohut unu 

kullanımını araştırmışlar ve %30 seviyeye kadar nohut ununun başarılı şekilde 

kullanılabileceğini ifade etmişlerdir. Onlar pişmemiş cantonese erişte hamurlarının 

parlaklığının nohut ununun ilavesiyle biraz düşerken, kırmızılık ve sarılık değerlerinin 

ise yükseldiğini, nohut unuyla zenginleştirilen eriştelerin pişme kayıplarının benzer 

olduğunu, fakat %100 buğday unlu örnekten daha az olduğunu belirlemişlerdir. 

Pişirilmiş örnekler üzerinde belirlenen tekstür profili analizi (TPA) parametrelerinin 

(sertlik/sağlamlık, yapışıklık, elastikiyet, sakızlılık, çiğnenirlik) ise nohut unu ilavesiyle 

değiştiği ve bu değişimin karışımlardaki gluten miktarındaki azalışa bağlanabileceği 

ifade edilmiştir. Nohut unu ilavesi yüzünden eriştelerin sertliğindeki azalışın yüksek ve 

sağlam proteinli buğday unu kullanılarak kontrol edilebileceği ifade edilmiştir. Ayrıca 

nohut unu ilaveli cantonese eriştelerin buğday unundan yapılanlara göre daha yüksek 

kül, protein ve esansiyel amino aside sahip oldukları görülmüştür [50]. 

Chompreeda vd. [55], erişte üretiminde %10, 20 ve 30 oranlarında yağsız yer 

fıstığı unu (YFU) kullanmışlardır. Pişirilmiş eriştelerin renginin YFU’nun artan oranı ile  

gittikçe koyulaştığını, kontrol örneğinin parlaklık (L) değerinin karışım unlarından 

yapılan eriştelerinkinden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu, YFU oranı arttıkça 

maksimum kesme kuvveti ile kesme enerjisinin önemli ölçüde azaldığını, tat açısından 

%30 YFU içeren eriştelerin %10 YFU içeren eriştelerden daha düşük puan aldığını, 
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sertlik ve bütün duyusal test puanlandırmalarının YFU oranı arttıkça önemli ölçüde 

azaldığını belirlemişlerdir. Buğday unu ile YFU’nun yer değiştirmesi, ksantofilde bir 

azalmaya ve dolayısıyla sarı renk kaybına yol açmıştır.  

 Singh vd. [56], eğer erişte yapımında kullanılan irmik ya da una ekleme için 

uygunsa, esansiyel lisince zengin %40 protein içeren soya fasülyesi gibi bitki 

kullanımının avantajlı olabileceğini ifade etmişlerdir. Farklı eriştelerin ( T. durum ve T. 

aestivum buğdayı irmiği, T. aestivum buğdayı unu) optimum pişme süresinin soya 

ilavesiyle (enzim aktif soya unu, geleneksel soya unu, kavrulmuş soya unu, yağı alınmış 

soya unu) biraz arttığını ve genellikle soya katkılarının ilavesinin pişmiş ağırlığı 

düşürdüğü belirlenmiştir. Duyusal değerlendirmede katkısız eriştelerin daha fazla 

beğenildiği; fakat yağsız soya unuyla durum buğdayı irmiği eriştelerinin 

zenginleştirilmesinin tüketici açısından kabul edilebilir olduğu ve soya ununun iyi 

kalitede proteinin girişini artıran düşük maliyetli bir araç sağladığı ifade edilmiştir. 

Undan yapılan eriştelerin, irmik eriştelerinden daha yüksek pişmiş ağırlık gösterdiği ve 

bunun irmikdekinden undaki hücrelerin daha büyük zarar görmesi yüzünden olabileceği 

ifade edilmiştir [56]. %30.9’a kadar soya unuyla zenginleştirilmiş pirinç eriştelerinin 

Tayland’da çocuklar için kabul edilebilir olduğu bulunmuştur [57].  

Buğday ve diğer taneler doğal olarak bulunan β-karotenin sınırlı miktarını 

içerirler. Bu nedenle suni β-karoten birçok fırın ürününde renk ve vitamin A sağlamak 

için kullanılır. Bal kabağı β-karotence iyi bir kaynaktır. Lee vd. [17], instant kızartılmış 

erişte üretiminde %0, 2.5, 5 ve 10 oranlarında bal kabağı unu (BKU) kullanmışlardır. 

Undaki BKU miktarı arttıkça, su absorbsiyonu ve stabilite azalmış, hamur gelişim 

zamanı ve zayıflık ise artmıştır. BKU oranı arttıkça eriştelerin parlaklığı azalmış, b 

değeri ise BKU oranı arttıkça artmıştır. BKU ilavesi eriştelerde, katkısız un 

eriştelerinden daha yüksek ağırlık ve hacim artışına sebep olmuştur. BKU ilavesi 

eriştenin β-karoten içeriğini artırmıştır. Her bir parametre için (görünüş, flavor, tat, 

tekstür, kabul edilirlik) duyusal özellikler erişte örnekleri arasında önemli farklılıklar 

göstermiş ve %5 BKU katkılı erişteler duyusal karakteristikler açısından %0, 2.5, 10 

BKU katkılı eriştelerden daha fazla beğenilmiştir. Bu sonuç %5 BKU ilaveli eriştelerin 

panelistler tarafından tercih edildiğini göstermiştir [17]. 

Başka bir çalışmada kurutulmuş erişte %33 çiğ ve pişmiş bezelye unu ya da %20 

bezelye protein konsantresi ile zenginleştirilmiştir. Zenginleştirilmiş eriştelerin kontrole 

kıyasla daha yüksek protein içeriğine sahip oldukları, ancak zenginleştirmenin hamur su 

absorbsiyonunu önemli ölçüde artırdığı ve yapışkanlığa ve hamur işleme özelliklerinde 
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kötüleşmeye sebep olduğu belirlenmiştir. Zenginleştirilmiş erişteler %100 buğday unu 

eriştelerinden daha kısa pişme süresi göstermişlerdir. Pişme su absorbsiyonunun 

zenginleştirilmiş erişteler için biraz daha düşük olduğu, pişme kaybının hepsinde 

kontrolden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Zenginleştirmeyle tekstür ölçüm aleti 

tarafından ölçülen çiğ erişte dayanıklılığının önemli ölçüde azaldığı, fakat pişmiş 

dayanıklılıkta önemli farklılığa sebep olmadığı gözlemlenmiştir. Duyusal analizde 

zenginleştirilmiş erişteler kontrol eriştesinin biraz üzerinde tat tercihi göstermiş, 

panelistler toplam tercihte en yüksek olarak çiğ bezelye unu eriştesini seçmişler ve 

bunun ardından pişmiş bezelye unlu, kontrol ve pişmiş bezelye protein konsantreli 

eriştelerin geldiği belirlenmiştir [64]. 

%10 oranında ilave edilen tatlı patates ununun kurutulmuş eriştede kullanıldığı 

bir çalışmada tatlı patatesin β-karotenin önemli miktarını sağladığı ve rengi ve tekstürel 

kabul edilirliği artırdığı, eriştenin parlaklığını azalttığı, sarılığını arttırdığı ve daha koyu 

renge neden olduğu, eriştenin pişme kaybını artırdığı belirlenmiştir [53]. 

Un öğütme endüstrisinin bir yan ürünü olan buğday ruşeymi yağı alınarak %0, 

10, 15 ve 20 oranlarında besleyici erişte üretiminde başarılı şekilde çalışılmış ve 

geliştirilmiştir. En iyi ilave miktarının %15 olduğu belirlenmiştir. Bu eriştenin iyi 

kaliteye, iyi besleyici değere, pürüzsüz görünüşe ve sağlam çiğneme özelliklerine sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Katkısız eriştenin amino asit içerik ve dengesini düzeltmiştir 

[8]. 

Yapılan başka bir çalışmada kurutulmuş erişte üretiminde %15, 30, 50 

oranlarında çavdar unu kullanılmıştır. Çiğ eriştelerde çavdar unu ilavesiyle 

flavonoidlerin artışı, çavdarda doğal olarak bulunan renkli komponentler, çavdar 

unundaki yüksek PPO enzimi aktivitesi nedeniyle parlaklıkta düşüş olmuştur. 

Kurutulmuş eriştelerde de çavdar unu miktarı arttıkça parlaklık azalmıştır. Fakat bunun 

kabul edilebilir seviyede olduğu görülmüştür. Kurutulmuş eriştelerin kırılmaya karşı 

dayanıklılığı çavdar miktarı arttıkça azalmıştır. Sağlamlık ve çiğnenirlik gibi tekstürel 

özellikler üzerine çavdar ununun negatif etkisi olmuştur. Sonuç olarak %30’a kadar 

çavdar unu içeren buğday unundan kabul edilir renk ve tekstürlü erişteler üretmenin 

mümkün olduğu ifade edilmiştir [58]. 

Izydorczyk vd. [36] tarafından yapılan çalışmada mumsu ve yüksek amiloz 

nişastalı kabuksuz arpanın taze ve kurutulmuş beyaz tuzlu ve taze sarı alkali eriştelerde 

fonksiyonel ingredientler olarak uygunluğu belirlenmiştir. Bu çalışmada lifce zengin 

fraksiyonların buğday unuyla yer değiştirmesinin işlemede problemlere neden 
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olmamasına rağmen su absorbsiyonunda önemli artışlara neden olduğu, eriştelerin diyet 

lif içeriğinin ilaveyle arttığı ve kontrol örneğine kıyasla erişte renginin koyulaştığı ifade 

edilmiştir. Lifce zengin fraksiyonların ilavesiyle eriştelerin pişme süresinin %50’ye 

kadar azaldığı ve pişme kaybının düştüğü, lifce zengin fraksiyonların ilavesinin 

pişirilmiş taze sarı alkali eriştelerin tekstürünü geliştirdiği saptanmıştır [36].   

Jeffers vd. [59], %5, 10 ve 20 oranlarında baklagil unları (çiğ ve pişmiş sarı ve 

yeşil bezelye ve yağsız soya unu) ile zenginleştirilmiş udon eriştelerinin kontrolden 

daha iyi besleyici değere sahip olduklarını; fakat kontrolden daha düşük kalite puanı 

aldıklarını tespit etmiştir [59]. 

Kadharmestan vd. [65] yaptıkları çalışmada ısı ya da hidrostatik basınçla 

muamele edilmiş ticari peynir altı suyu proteini konsantresi (PASPK)’ni belirli 

oranlarda buğday unuyla yer değiştirerek erişte kalitesi üzerine etkisini araştırmışlardır. 

Erişte hamuru için su absorbsiyonunun ısı ya da hidrostatik basınçla muamele 

edilmemiş PASPK ilavesiyle azaldığı, ısı ya da hidrostatik basınçla muamele edilmiş 

PASPK ilavesiyle ise arttığı gözlemlenmiştir. Isı ya da hidrostatik basınçla muamele 

edilmemiş PASPK ilavesinin hamurun parlaklık değerini azaltırken, ısı ya da yüksek 

hidrostatik basınçla muamele edilmiş PASPK ilavesinin ise hamurun parlaklık değerini 

kontrolünkine kıyasla artırdığı, sarılığın ise hem muameleli hem de muamelesiz PASPK 

ilavesiyle geliştiği saptanmıştır. Ayrıca ısı ya da hidrostatik basınçla muamele 

edilmemiş PASPK ilavesinin cantonese eriştelerin sertlik ve yapışıklığını artırırken, ısı 

ya da hidrostatik basınçla muamele edilmiş PASPK ilaveli eriştelerin ise hem kontrole 

hem de muamelesiz PASPK ilaveli erişteye göre daha yumuşak olduğu belirlenmiştir 

[65]. 

Kim ve Park [60], soya sütü tozunu erişte üretmek için kullanmışlar ve ilave 

oranı arttıkça eriştelerin tekstürünün ve pişme kalitesinin negatif şekilde etkilendiğini 

belirlemişlerdir [60]. 

Park vd. [61], farklı oranlarda (%1, 2, 3.5, 7.5 ve 10) yeşil çay tozu içeren 

buğday unundan hazırlanan çiğ (yaş) eriştelerin pişme özelliklerini, renk değerlerini, 

tekstür profilini ve duyusal özelliklerini (renk, flavor, tekstür, toplam kabul edilebilirlik) 

incelemiştir. Yeşil çay tozu ilavesinin pişirilmiş eriştenin ağırlık, hacim ve L ve a 

değerlerinde düşüşe neden olurken b değerinde artışa neden olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca pişirilmiş eriştelerin TPA’sı %2’ye kadar yeşil çay ilavesinin sertlik, yapışıklık, 

elastikiyet ve çiğnenirliği artırdığını göstermiş (daha yüksek ilave oranı bu 
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parametrelerin değerlerini düşürdü), %1 yeşil çay ilaveli eriştelerin kontrolden daha 

yüksek duyusal puan aldığı saptanmıştır [61]. 

Bejosano ve Corke [62], izoelektrik protein konsantrelerini (İPK) %2 seviyede 

buğday unuyla karıştırarak Çin tipi kurutulmuş erişte yapımında kullanmışlardır. Bu 

çalışmada İPK’ların bazısının pişme kaybında artışa sebep olduğu ve sadece birinin 

ağırlıkta artışa sebep olduğu, ilavenin pişme hacmini önemli şekilde etkilemediği, çiğ 

erişte parlaklığının İPK’ların çoğunun ilavesiyle azaldığı, özellikle karabuğday 

proteinlerinin renkte bir koyulaşmaya neden olduğu, bütün İPK’ların çiğ eriştelerin a ve 

b değerlerini artırdığı saptanmıştır. Bu çalışma, özellikle temel amaç besinsel düzelme 

olduğunda buğday olmayan kaynakların una ilavesi yerine protein konsantresi 

eklemenin muhtemelen daha kullanılabilir olduğunu ve kontrol ürün kalitesini 

sağlamanın çok daha kolay olduğunu göstermiştir [62].  

Lopez De Romana vd. [66] tarafından demir ve çinko ilave edilen buğday 

unundan yapılan eriştelerin duyusal kabul edilebilirliği (flavor, tekstür ve toplam kabul 

edilebilirlik) çalışılmıştır. Demir ya FeSO4 ya da demir formunda (30 mg/kg un), çinko 

ise ya ZnSO4 ya da ZnO formunda (60 ya da 100 mg/kg un) ilave edilmiştir. Demir ve 

ZnO ile kuvvetlendirilen erişteler sadece demirle ya da demir ve ZnSO4 ile 

kuvvetlendirilen eriştelerden biraz daha az beğenilmiş olmasına rağmen, bütün 

ürünlerin genellikle beğenildiği sonucuna varılmıştır [66]. 

Lee vd. [63] tarafından yapılan çalışmada laver unu (Porphyra türünden 

yenebilen bir çeşit mor renkli deniz bitkisi) erişte üretiminde %2–8 oranında 

kullanılmış, su absorbsiyonunun ilave oranı ile arttığı, hamur stabilitesinin ilaveyle 

lineer olarak azaldığı, hamur gelişim süresinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca duyusal 

analizde %4 kavrulmuş laver unlu eriştelerin en tercih edilir erişte olduğu saptanmıştır 

[63]. 

Shams El-Din vd. [67], spagetti üretiminde % 4, 8, 12, 16 ve 20 oranlarında yağı 

alınmış kayısı çekirdeği unu (YKÇU)’nun kullanımını çalışmışlardır. Sonuçlar kayısı 

çekirdeği unlu spagettilerin bütün ilave oranlarında kontrol örneğinden daha fazla 

protein, kül, diyet lif ve besleyici değere, fakat daha az toplam karbonhidrata sahip 

olduğunu göstermiştir. Bütün mineraller için alıkonma yüzdesinin kontrol örneğinde 

YKÇU ilaveli spagettiden daha yüksek olduğu, YKÇU ilavesi arttıkça alıkonma 

yüzdesinin azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca ilaveli spagettinin pişmiş ağırlık ve hacminin 

kontrol örneğine kıyasla biraz düştüğü ve ilave oranı arttıkça bu parametrelerin 

kademeli olarak azaldığı saptanmış ve bu durum YKÇU’nun protein kalitesi ve 
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miktarına bağlanmıştır. İlaveli spagettinin pişme kaybının kontrol spagettisine kıyasla 

ilave oranındaki artışa paralel olarak arttığı ve bunun da daha yüksek pişme kaybına 

neden olan kayısı çekirdeği unundaki yüksek, suda çözünür protein fraksiyonu ve 

mineraller nedeniyle olabileceği ifade edilmiştir. Renk açısından kontrol spagettisinin 

daha üstün olduğu belirlenmiştir. Biyolojik değer deneylerinde YKÇU’lu spagetti 

diyetinin gıda yeterlilik oranı, net protein kullanımı ve sindirilebilirliğinin irmikli 

spagetti diyetinden daha yüksek olduğu, fakat kazein diyetinden daha düşük olduğu 

saptanmıştır. %100 durum buğdayı irmiğinden yapılan spagettinin en yüksek kalite 

karakteristiklerine (pişme kalitesi, renk, duyusal parametreler ve tüketici tarafından 

kabul edilirlik) sahip olduğu ve onu %12’ye kadar katkılı spagettilerin izlediği 

belirlenmiştir. Daha yüksek ilavenin üretilen spagettinin kalite özelliklerini düşürdüğü 

ifade edilmiştir. 

 

2. 8. Kayısı Çekirdeği 

 

Kayısı (Prunus armeniaca L.), zerdalinin aşılama yoluyla yetiştirilmiş bir tipidir. 

Dünya yaş kayısı üretiminin yaklaşık %20’sini Türkiye ve bununda yaklaşık %60’ını 

(250–300 bin ton) Malatya sağlamaktadır. Çekirdek bütün olarak meyvenin %15–

16’sını [68, 69], içi ise tüm çekirdeğin %31–38’ini teşkil etmektedir [70]. Aşılı kayısı 

çekirdekleri tatlı, aşılı olmayan yani zerdali çekirdekleri ise acıdır [71]. TS 3690’a göre 

tatlı kayısı çekirdeği içi, Prunus armeniaca L. türüne giren ağaçların meyvelerinin sert 

kabuklarından ayrılmış, tadı acı olmayan çekirdek iç kısmı; acı kayısı çekirdeği içi, 

içinde bulunan hidrosiyanik asit bileşiklerinin fazlalığı nedeniyle tadı acı olan kayısı 

çekirdeği içi olarak tanımlanmıştır. Kırık kayısı çekirdeği içi ise 1/3’ünden fazla kısmı 

kırılıp kopmuş olan içtir [72]. 

 Malatya’da kayısı çekirdeği ihracatı son yıllarda artış göstermiştir. 2001 yılı 

rakamlarına göre 5.575 ton tatlı, 2.116 ton da acı çekirdek ihracatı yapılmıştır. Çizelge 

2. 6’da 1997–2001 yılları arasında Malatya ili tatlı ve acı kayısı çekirdeği ihracatı 

değerleri (ton) verilmiştir [71]. Malatya’dan 2005 yılında 11 bin 500 ton tatlı kayısı 

çekirdeği ihracatı yapılarak, bunun karşılığında 12.5 milyon dolar gelir elde edilmiştir 

[73]. 
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Çizelge 2. 6. Malatya ili tatlı ve acı kayısı çekirdeği ihracatı [71] 

 

Yıllar Tatlı çekirdek (ton) Acı çekirdek (ton) 

1997 1.190 467 

1998 2.529 1.138 

1999 2.580 732 

2000 3.325 1.297 

2001 5.575 2.116 
 

Kayısı çekirdeği ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler ise Almanya, İtalya, ABD, 

Fransa, Hindistan, Suriye, Rusya Federasyonu, İsrail, Irak, Cezayir ve İspanya’dır [74, 

75]. 

  

2. 8. 1. Kayısı çekirdeğinin bazı fiziksel ve besinsel özellikleri 

 

Milatovic vd. [76] Yugoslavya’da yetiştirilen 12 temel türün çekirdeklerinin 

fiziksel özelliklerini incelemiş ve bunun sonucunda taze kabuklu çekirdeklerin 

ağırlığının 2.30 ile 2.47 g arasında değiştiğini, kuru kabuklu çekirdeklerin ağırlığının ise 

1.82 ile 3.36 g arasında değiştiğini ve iç çekirdeğin toplam kabuklu çekirdek ağırlığının 

%26’sını teşkil ettiğini bulmuşlardır [76].  

Pala vd. [77] Malatya ve Kars-Iğdır yörelerinde üretilen 11 çeşit kayısıdan elde 

edilen kayısı çekirdekleri üzerinde yaptığı araştırmada çekirdeklerin ortalama %16 

protein, %2.35 kül ve %5 selüloz içerdiğini belirlemiştir. Pala vd. [77] literatür 

bulguları ile farklılığın değişik çeşit ve iklim koşullarından kaynaklandığını ifade 

etmişlerdir. 

Arı’nın [68] bildirdiğine göre Shishkov ve Ribarova [78] yaptıkları çalışmada 

kayısı çekirdeğindeki amino asit değerlerinin FAO (Food and Agriculture Organization) 

standartları içerisinde bulunduğunu ifade etmişlerdir. Yine Arı’nın [68] bildirdiğine 

göre Kamel ve Kakuda [79], diğer Rosaceae meyvelerinin tohumları ile birlikte kayısı 

tohumu proteini üzerinde çalışmışlar ve %31.7-38.7 oranında protein içerdiğini 

belirlemişler ve amino asitlerden arjinini 21.7-30.5 mmol/100 g, lösini 16.2-21.6 

mmol/100 g ve glutamik asidi 49.9-68.0 mmol/100 g olarak saptamışlardır. 

Aydemir vd. [80] Malatya’da yetiştirilen kayısı çekirdeklerinin protein içeriğini; 

tatlılarda %22.7, acılarda %22.6 olarak bulmuştur. 
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FAO’ya göre kayısı çekirdekleri metionin, fenilalanin, valin, treonin, arjinin, 

aspartik asit ve glutamik asitçe zengindir [81]. 

Kayısı çekirdekleri yağca zengindir ve yağ üretiminde kullanılmaktadır. Kayısı 

çekirdeği yağı doymamış yağ asitlerince zengindir ve bu doymamış yağ asitlerinin ise 

büyük kısmını oleik (%31–80) ve linoleik (%6.3–51) yağ asitleri oluşturmaktadır [81]. 

Ayrıca kayısı çekirdeği yağının ideal oleik-linoleik yağ asidi dengesinden dolayı serum 

kolesterol düzeyini düşürebilme ve laksatif ekspektoran özelliği gösterdiği tespit 

edilmiştir. Buna bağlı olarak kayısı çekirdeği fonksiyonel gıdalar grubunda yer 

almaktadır [68]. Pala vd. [77], kayısı çekirdeklerinin yüksek oranda yağ içerdiğini, 

yağın %8.27’sinin doymuş yağ asitlerinden, %91.73’ünün ise doymamış yağ 

asitlerinden oluştuğunu, yukarıda ifade edildiği gibi kan kolesterol düzeyinin 

yükselmesini önleyerek, kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkinlik gösteren tek 

çift bağlı doymamış yağ asidi oleik asidin ortalama % 61.90 düzeyinde olduğunu 

saptamışlardır. Kayısı çekirdeği yağı içerdiği tokoferolden dolayı aynı zamanda doğal 

vitamin E kaynağıdır [82]. Arı [68], kayısı çekirdeği yağı üzerinde yaptığı çalışmada 

literatürde söz edilmemesine rağmen çekirdek yağında ilk defa heptadekanoik, 

heptadekenoik ve araşidik asitlerin varlığını saptamıştır. 

Pala vd. [77] tarafından yürütülen çalışmada bazı çeşitlere ait çekirdek içi 

örneklerinin ortalama %0.77 glikoz, %0.81 fruktoz ve %1.28 sakkaroz içerdiği 

belirlenmiştir. Aydemir vd. [80] çalışmalarında invert şekeri, acı ve tatlı çekirdeklerde 

%5.86 olarak tespit etmişlerdir. 

Pala vd. [77] tarafından yürütülen çalışmada çekirdeklerde minerallerden 

özellikle potasyum ve magnezyum düzeyleri yüksek bulunmuştur. B grubu vitaminler 

açısından da meyvesine kıyasla daha zengin olduğu gözlenmiştir. 

 Çeşide bağlı olarak kayısı çekirdekleri acı bir tada sahiptir ve acılık hidrolizden 

sonra hidrosiyanik asit oluşturan [83] amigdalin’in varlığından kaynaklanmaktadır [81]. 

Kayısı çekirdeklerinin siyanid içeriği 1.22 mg/g ile 4.09 mg/g arasında değişir [84]. 

Böyle çekirdeklerin tüketiminden tesadüfi siyanid zehirlenmesi sık sık 

kaydedilmemesine rağmen gıda ürünlerinde kullanımından önce amigdalin’in 

uzaklaştırılması daima bir ihtiyaçtır [81]. Yapılan bir çalışmada proteinin 

fizikokimyasal özelliklerinde büyük değişiklikler olmaksızın amigdalin’in 

uzaklaştırılmasının mümkün olduğu sonucuna varılmıştır [70]. Ancak El-Adawy vd.’nin 

[69] yaptığı çalışmada su ya da amonyum hidroksit ile yapılan detoksifikasyonun kayısı 

çekirdeği unundaki toplam proteini azalttığı bulunmuştur. Detoksifikasyon sırasında kül 
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içeriğinde de bir azalma olmuştur. Bu düşüş ıslatma ortamına çözünür minerallerin 

özütlenmesine bağlanmıştır. Bununla beraber detoksifiye kayısı çekirdeği ununun 

detoksifikasyon muamelesinden sonra çok azaltılmayan demir, bakır, magnezyum ve 

mangan gibi birçok mineral için hala iyi bir kaynak olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer 

taraftan kayısı çekirdeği unundaki ham lif miktarı ise detoksifikasyonla artmıştır. Bunun 

nedeni ise düşük molekül ağırlıklı proteinler, çözünür şekerler ve minerallerin 

özütlenmesine bağlanmıştır. Detoksifikasyon muamelesinin kayısı çekirdeklerinin 

protein sindirilebilirliğini ve biyolojik değerini geliştirdiği gözlemlenmiştir [69]. Genel 

olarak El-Adawy vd. [69] detoksifiye kayısı çekirdeği ununun besinsel olarak iyi bir 

dengeye sahip olduğu ve gıda ürünlerinde kullanımının toksisite açısından tam olarak 

güvenli olduğu sonucuna varmışlardır. 

Tunçel vd. [85] 100oC’de 20 dakika sıcak suyla ağartma (kabuğunu soyarak 

beyaz kısmını ortaya çıkarmak) işleminin çiğ acı kayısı çekirdeklerinde içten 

kaynaklanan β-glukozidaz aktivitesini ortadan kaldırmak için yeterli olduğunu 

gözlemlemişlerdir. 

Gandhi vd. [86] yabani kayısı çekirdeği yağının yenilebilir amaçlar için 

kullanılabileceğini göstermiştir. 

Lazos [81] Yunanistan’da yetiştirilen kayısılardan elde edilen kayısı çekirdekleri 

üzerinde yaptığı çalışmasında kayısı çekirdeklerinin %38.4 yağ, %21.2 protein, %5 lif 

ve %3 kül içerdiğini bulmuştur. Bu çalışmada kayısı çekirdeklerinin mineraller 

açısından özellikle potasyum, fosfor, magnezyum ve kalsiyumun iyi bir kaynağı olduğu; 

yağ asidi kompozisyonu ile ilgili olarak ise toplam yağ asitlerinin ortalama % 6.47’sini 

doymuş yağ asitlerinin oluşturduğu, başlıca doymamış yağ asitlerinin oleik (18:1) ve 

linoleik (18:2) yağ asitleri olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada kayısı çekirdeklerinin 

besin maddelerinin zengin bir kaynağı olduğu ve protein kaynağı olarak özellikle 

detoksifiye kayısı çekirdekleri, unu ve protein izolatının fırıncılık ve pastacılık 

ürünlerinde başarılı şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır [81]. 

Milatovic vd.’nin [76] yaptığı çalışmada Yugoslavya’da yetiştirilen 12 temel 

çeşidin çekirdeklerinin kimyasal kompozisyonu araştırılmış ve bunun sonucunda 

çekirdeklerin ortalama %50.12 yağ, %20.23 protein, %7.17 su ve %3.54 mineral madde 

içerdiği; yüksek yağ ve protein içeriğinden dolayı çekirdeklerin büyük teknolojik değere 

sahip olduğu ifade edilmiştir. 

Femenia vd. [87] yaptıkları çalışmada acı ve tatlı kayısı çekirdeklerinin kimyasal 

kompozisyonunu araştırmışlardır. Tatlı kayısı çekirdekleri (%53) acı kayısı 
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çekirdeklerinden (%43) daha fazla yağ içermiş ve oleik ve linoleik asitler toplam yağ 

asitlerinin yaklaşık olarak %92’sini oluşturmuştur. Protein içeriğinde çeşitler arasında 

önemli farklılıklar bulunmamış ve esansiyel amino asitlerin belirlenen toplam amino 

asitlerin %32-34’ünü oluşturduğu bulunmuştur. Amigdalin içeriği ise acı çeşitlerde çok 

yüksek miktarda (%5.5) olmakla birlikte tatlı çeşitlerde tesbit edilmemiştir.   

Yapılan başka bir çalışmada Yeni Zelanda kayısı çekirdeklerinin %4.7 nem, 

%20.6 protein, %2.5 diyet lif, %2.9 toplam kül, %17.5 karbonhidrat ve %52 lipit 

içerdiği ifade edilmiştir [88]. 

Hallabo vd. [89] kayısı çekirdeği, kayısı çekirdek yağı ve badem çekirdek 

yağının fiziksel ve kimyasal özelliklerini araştırdıkları çalışmada kayısı çekirdeğinin 

%28 protein ve %48 yağ; badem çekirdeklerinin ise %21 protein ve %52 yağ içerdiğini 

bulmuştur.  

Yapılan diğer bir çalışmada yağı alınmış kayısı çekirdeği ununun ve tüm 

çekirdeklerin sırasıyla %48.1 ve %24.1 protein (başlıca albumin), %3.8 ve %50.9 yağ, 

%4.5 ve %2.4 diyet lif, %4.1 ve %2.2 kül, %7.8 ve %4.1 (glikoz olarak) şeker, %31.7 

ve %16.2 şeker hariç toplam karbonhidrat, %0 ve %0.15 hidrosiyanik asit içerdiği 

bulunmuştur [90]. 

Besinsel öğelerdeki farklılıklar ya iklimsel koşullardan ya da türler arası 

farklılıklardan kaynaklanmaktadır [67]. 

 

2. 8. 2. Kayısı çekirdeğinin kullanım alanları 

 

Kayısı çekirdekleri yağ sanayinde, kozmetik sanayinde, ilaç sanayinde ve 

pastacılık sektöründe (toz, kıyılmış ve dilimlenmiş olarak) değerlendirilmektedir [91]. 

Kayısı çekirdekleri ayrıca benzaldehit (aroma esansı), furfural, amigdalin ve 

hidrosiyanik asit elde edilmesinde de kullanılmaktadır [92]. 

Kayısı çekirdeklerinin kabuğu aktif karbon için ideal bir hammaddedir. Bu 

hammaddeden hazırlanan aktif karbon yüksek karbon, düşük kül içeriği gösterir ve 

yüksek mekanik dayanıklılığa sahiptir [93]. 

Kayısı çekirdekleri yağca zengindir ve yağ üretiminde kullanılmaktadır. Kayısı 

çekirdeği yağı badem yağına benzediği için daha pahalı badem yağı yerine gıda 

sektöründe ve kozmetik ürünlerinde kullanılabilir [81, 89]. Kayısı çekirdeği yağı salata 

ve yemeklerde ek besin olarak tavsiye edilmektedir [94]. 
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Milatovic vd.’nin [76] yaptığı çalışmada yağ ve proteinin yüksek içeriğinden 

dolayı çekirdeklerin büyük teknolojik değere sahip olduğu ve fındıklar için alternatif 

olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir. Beyer ve Melton [88], kayısı çekirdeğinin 

yüksek yağ içeriği ve ideal yağ asidi kompozisyonundan dolayı soya ve fıstık yağı gibi 

bir yağ performansında olduğunu ve bu nedenle gıda endüstrisinde diğer bitkisel yağlar 

arasında yerini alması gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Abd El-Aal vd. [90], detoksifiye 

edilmiş kayısı çekirdeğinin gıdalar içinde iyi bir protein kaynağı olarak 

görülebileceğini, tatlı ve tuzlu bisküvilere, çeşitli keklere kayısı çekirdeği yağı 

eklendiğinde, yağın çok mükemmel özellikleri olduğu, mısır yağıyla aynı düzeyde 

karşılaştırılabilir olduğu, diğer geleneksel yağların yerini alabilecek nitelikte, gıda 

maddelerinde renk ve yapıda değişiklik yapmayan, lezzet kaybına yol açmayan, 

besleyici değeri yüksek olan bir yağ olduğunu ifade etmişlerdir [90]. 

Çin tıbbında solunum rahatsızlıklarını hafifletmek ve kabızlıkta kullanılmaktadır 

[95]. Arap doktorların kayısı çekirdeği yağını hemoroid, burun, kulak ağrısında 

kullanımını önerdikleri [96] belirtilmektedir. Aromaterapide masaj yağı olarak; 

besleyici, canlandırıcı özelliği ile kuru, nazik, prematüre ciltlerin tedavisinde ve makyaj 

ürünlerinde kullanılır [97]. Cilt koruyucu ürünler için birçok potansiyel uygulamalara 

sahiptir [82]. 

Kayısı çekirdeğinin antitümörel özelliklere sahip olduğu, kanserin önlenmesi ve 

tedavisinde etkili olduğu henüz tartışmalıdır, görüş birliğine varılamamıştır [68]. 

Yukarıda sayılan tüm bu özellikleri ile kayısı çekirdeği ve yağı özellikle 

Türkiye’deki yüksek üretim rekoltesi göz önüne alındığında ülkemizde daha çok 

araştırıcının bu konu üzerine eğilmesi gerekmektedir. Kayısı çekirdeğin çok yönlü 

değerlendirilmesi ile ülkemiz ekonomisine önemli bir katkı sağlanabilecektir [68]. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3. 1. Materyal 

 

 Araştırmada kullanılan özel amaçlı buğday unu (Selva Gıda San. A. Ş., Konya) 

ve rafine iyotlu sofra tuzu (Cihan-Kur A. Ş., Konya) Malatya’da bulunan bir marketten 

temin edilmiştir. 

 Kayısı çekirdeği unu (KÇU) ise 2005 yılı mahsülü kükürtlenmiş ve kurutulmuş 

kayısılardan elde edilen çekirdeklerin kırma makinesinden geçirilerek kabukları 

ayrıldıktan sonra un (delik açıklığı 1 mm olan kare elekten geçecek büyüklükte 

öğütülmüş) haline getirildiği Kanat Zirai Ürünler San. ve Tic. A. Ş. (Malatya)’den 

temin edilmiştir. KÇU ve un kullanılıncaya kadar buzdolabında 0-4oC’de muhafaza 

edilmiştir. 

 

3. 2. Yöntem 

 

3. 2. 1. Buğday ununda yapılan analizler 

 

Nem miktarı tayini Elgün vd. [98] tarafından belirlenen metoda göre yapılmıştır. 

Bunun için kurutma kapları, 100-110oC’de 20–30 dakika kurutulup, 30 dakika 

desikatörde soğutulmuştur. Hassas terazide daraları alınıp, içine 2 g örnek tartılmıştır. 

Daha sonra etüve konarak 135oC’de 2 saat (kurutma süresi, fırın sıcaklığı 135oC’ye 

ulaştığı an başlar) kurutulmuştur. Süre sonunda kuruyan örnekler desikatöre alınıp 20 

dakika soğutulmuş ve tartılarak örneğin % nem miktarı aşağıdaki formüle göre 

hesaplanmıştır. 

 

         Su Kaybı (g) 

% Nem =                          x 100 
                 Örnek Ağırlığı (g) 
 

Protein miktarı (%, kuru maddede) tayini, Elgün vd.’nde [98] verilen metoda 

göre modifiye edilerek yapılmıştır. Kjeldahl tüpüne 1 g numune alınarak üzerine 10 mL 

H2SO4 (%97, d: 1.84) ve bir adet Kjeldahl tableti ilave edilmiştir. Daha sonra tüpler 

yakma ünitesine yerleştirilip, yakma işlemi tüp içeriğinin 420oC’de 2 saat bekletilmesi 
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ve berrak açık yeşil renk oluşumuyla sona erdirilmiştir. Yakma işleminden sonra 

soğumuş olan tüpler sırasıyla destilasyon ünitesine yerleştirilerek her tüpe 25 mL NaOH 

(%32’lik) ilave edilmiş ve destilasyon süresi de 5 dakikaya ayarlanmıştır. Ünitenin 

destilat çıkışı, içinde 25 mL borik asit (%2–3’lük) ve 5 damla indikatör bulunan erlenin 

içine daldırılarak destilasyon başlatılmış ve süre sonunda destilasyon otomatik olarak 

sona ermiştir. Destilasyon ünitesinde toplanmış olan destilat ayarlı 0.1 N’lik HCl ile 

renk dönünceye kadar titre edilerek sarfedilen asit miktarı tespit edilmiştir. İşlemler bir 

de şahit (kör, tanık) için tekrar edilerek kuru madde üzerinden protein miktarı aşağıdaki 

formülden hesaplanmıştır. 

 

   (Ö-Ş) x N x 1.4 x F 
% Protein Miktarı =                                       x 100 
    G 

 

Ö: Örnek için sarfedilen 0.1 N ayarlı asit çözeltisi (mL) 

Ş: Şahit için sarfedilen 0.1 N ayarlı asit çözeltisi (mL) 

N: Ayarlı asit çözeltisinin kesin normalitesi 

F: Protein çevirme faktörü (buğday unu için 5.7’dir) 

G: Alınan örnekteki kuru madde miktarı (g) 

 

 Buğday unundaki kül miktarı (%, kuru maddede), ICC-Klasik Metod’a [99] göre 

belirlenmiştir. 

 Buğday ununda yapılan tüm analizler 2 paralelli ve 2 tekerrürlü olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

 

3. 2. 2. Kayısı çekirdeği ununda yapılan analizler 

 

 KÇU’daki nem miktarı AOAC (Association of Official Analytical Chemists) 

Metot No: 14. 081’e [100] göre, protein miktarı AOAC Metot No: 14.067’ye [100] göre 

Kjeldahl metodu kullanılarak saptanmıştır. Protein çevirme faktörü olarak 6.25 

kullanılmıştır [69, 81]. KÇU’daki kül miktarı ise AOAC Metot No: 14.006’ya [100] 

göre belirlenmiştir. 

 Yağ miktarının belirlenmesi için 10 g örnek tartılarak kartuşa konup, ağzı 

pamukla kapatılmış ve ekstraksiyon aletinin haznesine yerleştirilmiştir. Çözücü olarak 
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250 mL n-hekzan sabit tartıma getirilmiş bir balona konarak düzeneğe bağlanmış ve 70-

80oC’de 6 saat ekstraksiyona tabi tutulmuştur. Ekstraksiyon tamamlandıktan sonra 

yağ+çözücü içeren balon alınarak rotary evaporatöre (Stone Staffordshire ST 150SA, 

RE100, England) bağlanıp yaklaşık 80oC’de 30 dakika evaporasyona tabi tutularak 

çözücünün büyük kısmı alınmıştır. Daha sonra balon 103oC’de etüve konarak 

çözücünün geri kalan kısmı da uçurulmuş ve sabit tartıma gelene kadar etüvde 

bekletilmiştir. Sabit tartıma gelen balon desikatörde soğutularak hassas terazide 

tartılmış ve aşağıdaki formülden KÇU’daki % yağ miktarı hesaplanmıştır. 

 

                                M2-M1 
 % Yağ Miktarı =                  x 100 
    MO 

 

MO: Analiz için alınan madde miktarı (g) 

M1: Balonun kütlesi (g) 

M2: Balon ve kalıntının kütlesi (g) 

 

 KÇU’daki tüm analizler 2 paralelli ve 2 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

3. 2. 3. Erişte örneklerinin hazırlanması 

 

 Erişte yapımında Oh vd. [14] ve Collins ve Pangloli [53]’nin metodları modifiye 

edilerek kullanılmıştır. Uniform hamur elde etmek için gerekli su miktarı hem %100 

buğday unu eriştesinde (kontrol) hem de KÇU ilaveli eriştelerde yapılan ön 

denemelerde hamur işleme özelliklerine bakılarak belirlenmiştir [56, 14, 101]. Buna 

göre kontrol eriştesi üretiminde uniform hamur elde etmek için gerekli su miktarı %45 

olarak belirlenmiştir. Aşırı su çok uzayabilen bir hamur verirken, yetersiz su ise uniform 

olmayan bir hamura neden olmuştur. KÇU ilaveli erişteler ise KÇU’nun ağırlık bazında 

%5, %10, %15 ve %20 oranlarında buğday unuyla yer değiştirmesinden elde edilen 

karışım unundan hazırlanmıştır. Uniform karışmayı sağlamak için her iki un, delik 

aralığı 1 mm olan elekten geçirilmiştir. KÇU ilaveli eriştelerde ise hamur oluşturmak 

için gerekli su miktarı KÇU oranı arttıkça azalmıştır (%40, %38, %36 ve %34). Bu 

durum farklı ilave maddelerinin kullanıldığı çalışmalarda da gözlemlenmiştir [50, 101]. 

Formülasyon 100 kısım un ya da paçal un, 2 kısım tuz ve ön denemelerde belirlenen 

miktarda su içerecek şekilde ayarlanmıştır. Tuz önceden suda çözülmüştür. Erişte 
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üretimi için  yoğurucu (Kitchen Aid Artisan Mikser, Model 5KSM150PS, St. Joseph, 

MI, USA) haznesine un konulup, hız 1’de 1 dakika flat beater yoğurma başlığı 

kullanılarak karıştırılmış ve süre sonunda tuz çözeltisi ilave edilerek hız 1’de 1 dakika 

ve hız 2’de 4 dakika daha karıştırılmıştır. Elde edilen hamur 1 dakika da elle 

yoğurulduktan sonra yaklaşık 100 g’lık parçalara ayrılmış ve elle yuvarlanarak plastik 

çantalarda oda sıcaklığında 30 dakika dinlenmeye alınmıştır. Dinlendirilmiş hamur 

parçaları tahta oklavayla yaklaşık 4 mm kalınlığa açılmış ve kollu erişte makinesinin 

(Marcato, Model Atlas 150 mm-Deluxe, Italy) inceltme silindirleri vasıtasıyla 5 

kademede (4 mm, 3.3 mm, 2.5 mm, 1.9 mm ve 1.3 mm)  son olarak yaklaşık 1.3 mm 

kalınlığa inceltilmiştir. Daha sonra elde edilen inceltilmiş hamur levhası erişte 

makinesinin kesici silindirlerinden geçirilerek erişte şeritlerine kesilmiştir. Erişteler iki 

tarafın da eşit kurumasını sağlamak için 2 mm delik aralıklı levhalar üzerine dizilerek 

laboratuar koşullarında 18 saat süreyle kurumaya bırakılmıştır. Kurutulmuş erişteler 

cam kavanozlara konarak buzdolabında 0-4oC’de analizleri yapılıncaya kadar muhafaza 

edilmiştir (Şekil 3. 1). Kurutulmuş erişte şeritlerinin bir kumpas yardımıyla ortalama 

olarak 1.5 mm kalınlık, 6 mm genişlik ve 12 cm uzunluğa sahip oldukları belirlenmiştir. 

 

3. 2. 4. Kimyasal yöntemler 

 

 Erişte örneklerindeki tüm kimyasal analizler 2 tekerrürlü ve 2 paralleli olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

 

3. 2. 4. 1. Nem miktarı tayini 

 

 Erişte örneklerinde nem miktarı tayini 3. 2. 1’de anlatıldığı şekilde Elgün vd. 

[98] tarafından belirlenen metoda göre yapılmıştır. Numune el ile küçük parçalara 

ayrılmış ve daha sonra rutubet kaybı olmayan bir öğütücüde (Ika-Werke, M20, Staufen, 

Germany) 20 mesh göz aralıklı elekten geçecek şekilde öğütülmüştür. Nem geçirmeyen 

bir kapta analizi yapılıncaya kadar muhafaza edilmiştir.  
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             1. Karıştırma/Yoğurma    2. Dinlendirme 

 

       
 3. Hamuru Açma        4. İnceltme 

 

                  
5. Erişte Şeritlerine Kesme                    6. Kurutma 

 
           7. Depolama 

 

Şekil 3. 1. Laboratuar koşallarında erişte üretimi 
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3. 2. 4. 2. Protein miktarı tayini 

 

 Erişte örneklerindeki protein miktarı (%, kuru maddede) tayini, 3. 2. 1’de 

anlatıldığı şekilde Elgün vd.’nde [98] verilen metoda göre ancak modifiye edilerek 

yapılmıştır. 3. 2. 4. 1’de anlatıldığı şekilde hazırlanan numuneden 1 g alınarak analiz 

gerçekleştirilmiştir.  

 Protein çevirme faktörü olarak %100 buğday unu eriştesi için 5.7 kullanılmıştır. 

Karışım unlarından yapılan eriştelerdeki protein çevirme faktörü ise ingredientler içinde 

proteinlerin relatif oranına dayanılarak belirlenmiştir [62]. 

 

3. 2. 4. 3. Kül miktarı tayini 

 

 Erişte örneklerindeki kül miktarı (%, kuru maddede), ICC klasik metod’a [99] 

göre belirlenmiştir. 

 

3. 2. 4. 4. Yağ miktarı tayini 

 

 Erişte örneklerindeki yağ miktarı (%) tayini Doğan ve Başoğlu’nda [102] 

belirtildiği şekilde bazı değişiklikler yapılarak belirlenmiştir. Cam balonların 1 mg 

duyarlılıkla daraları alınarak 3. 2. 4. 1’de anlatıldığı şekilde hazırlanan numuneden 10 g 

tartılıp kartuş içine yerleştirilip, ağzı pamukla kapatılmış ve ekstraksiyon aletinin 

haznesine yerleştirilmiştir. Çözücü olarak 250 mL n-hekzan sabit tartıma getirilmiş bir 

balona konarak düzeneğe bağlanmış ve 70-80oC’de 6 saat ekstraksiyona tabi 

tutulmuştur. Ekstraksiyon tamamlandıktan sonra yağ+çözücü içeren balon alınarak 

rotary evaporatöre (Stone Staffordshire ST 150SA, RE100, England) bağlanıp yaklaşık 

80oC’de 30 dakika evaporasyona tabi tutularak çözücünün büyük kısmı alınmıştır. Daha 

sonra balon 103oC’de etüve konarak çözücünün geri kalan kısmı da uçurulmuş ve sabit 

tartıma getirilmiştir. Balon desikatörde soğutularak hassas terazide tartılmış ve 

aşağıdaki formülden erişte örneklerindeki  % yağ miktarı hesaplanmıştır. 

 

                                M2-M1 
 % Yağ Miktarı =                  x 100 
    MO 
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MO: Analiz için alınan madde miktarı (g) 

M1: Balonun kütlesi (g) 

M2: Balon ve kalıntının kütlesi (g) 

 

3. 2. 5. Fiziksel yöntemler 

 

3. 2. 5. 1. Renk tayini 

 

Çiğ, kurutulmuş ve pişirilmiş erişte numunelerinin renkleri kolorimetre (Minolta 

CR 10 Series, Osaka, Japan) ile Hunter L, a, b renk skalası kullanılarak ölçülmüştür. L 

değeri parlaklığı (Beyaz:100, Siyah: 0), a değeri kırmızılığı (+ kırmızı, - yeşil) ve b 

değeri sarılığı (+ sarı, - mavi) göstermektedir. a ve b değerlerinin + değeri artmış 

kırmızılığı ve sarılığı göstermektedir [35]. 

İnceltilmiş olan erişte hamur levhasının bir kısmı ayrılmış ve Cho vd.’nin [29] 

metodu modifiye edilerek çiğ erişte örneklerinin renk tayininde kullanılmıştır.  

 Lee vd. [17] ve Bergman vd. [49] tarafından belirtilen metod modifiye edilerek 

kurutulmuş eriştelerin renk ölçümlerinde kullanılmıştır. Bunun için 3. 2. 4. 1’de 

anlatıldığı şekilde hazırlanan öğütülmüş numune bir petri kabına dibini tam olarak 

kapatacak şekilde konmuş ve L, a ve b değerleri ölçülmüştür.  

 3. 2. 5. 2’de anlatıldığı şekilde pişirilen erişte örnekleri musluk suyunda 

çalkalanıp süzüldükten sonra üzerinde arta kalan su temiz bir kağıtla alınarak L, a ve b 

değerleri ölçülmüştür. 

 Renk ölçümleri her bir paralelde 3 noktada ölçüm yapılarak 2 paralelli ve 2 

tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

3. 2. 5. 2. Kurutulmuş ve pişirilmiş eriştenin tekstürel özelliklerinin ölçümü 

 

 Kurutulmuş erişte şeritlerinin tek tek kırılma direnci (breaking strength, N) ve 

deformasyonu (mm), Kruger vd.’nin [58] modifiye edilmiş metodu vasıtasıyla 50 N yük 

hücreli 1 mm/sn başlık hızına sahip Tekstür Analizörü (Lloyds Instruments, Metek Inc, 

Hants, UK) ile 0.8 mm enli bıçak probu kullanılarak belirlenmiştir. Kurutulmuş 

eriştenin kırılma direnci kurutulmuş eriştenin bir şeridini kırmak için gerekli kuvvet (N) 

olarak ölçülmüştür. 8 erişte şeridi ölçümünün ortalaması olan her bir tekrarlı erişte serisi 

için tekstürel özelliklerinin ölçümü 2 paralel ve 2 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir.  
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Sing vd.’nin [103] metodu, modifiye edilerek pişirilmiş eriştelerin tekstür profili 

analizinde (TPA) kullanılmıştır. Erişte örnekleri 3. 2. 6. 1’de anlatıldığı şekilde 

optimum pişme sürelerine kadar kaynayan 250 mL distile suda 25 g kurutulmuş 

eriştenin pişirilmesi ve pişirilmiş eriştelerin 1 dakika akan musluk suyu ile soğutulması 

ve buhner hunisinden süzülmesi ile hazırlanmıştır. Oh vd.’nin [14] bildirdiğine göre 

Voisey vd. [104] pişirilmiş spagetti tekstürünün pişmeden sonra bekleme süresiyle 

değiştiğini göstermiştir. Erişteler normalde pişmeden sonra mümkün olduğu kadar 

çabuk yenir. Bu yüzden erişte tekstürünü karşılaştırmanın pişmeden hemen sonra 

yapılması gereklidir. Ancak pişmeden hemen sonra pişirilmiş eriştelerin tekstürel 

özellikleri en hızlı şekilde değişmektedir [14]. Oh vd. [14] ve Kruger vd. [58] tarafından 

uygulandığı gibi tekrar üretilebilir sonuçlar elde edebilmek için pişirmeden sonra süreyi 

standardize etmek amacıyla pişen erişteler oda sıcaklığında laboratuar koşullarında 10 

dakika bekletilmiştir. Bekletilen erişte şeritlerinin yüzeyinde kalan su kağıt havluyla 

alınarak tek bir şerit halinde tekstür analizörün örnek platformuna yerleştirilmiş ve 2 

mm/sn’lik başlık hızında 1.27 mm çaplı küre probu kullanılarak eriştelerin orijinal 

yüksekliklerinin %70’ine kadar aynı yerde 3 kez sıkıştırılmıştır. Her bir erişte örneği 2 

paralleli olarak pişirilmiş ve her bir paralelde 8 şerit test edilmiştir. Erişte örnekleri 2 

tekerrürlü olarak üretilmiştir. TPA sonucunda sertlik (hardness, N), yapışıklık 

(cohesiveness), sakızlılık (gumminess, N), çiğnenirlik (chewiness, Nmm), kırılma 

kuvveti (fracture force, N), yapışkanlık kuvveti (adhesive force, N), yapışkanlık 

(adhesiveness, Nmm), elastikiyet (springiness, mm) ve katılık (stiffness, N/mm) 

parametreleri belirlenmiştir. 

 

3. 2. 6. Pişme analizleri 

 

 Erişte örneklerindeki bütün pişme analizleri 2 paralelli ve 2 tekerrürlü olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

 

3. 2. 6. 1. Optimum pişme süresi tayini 

 

 Eriştelerin optimum pişme süresi, Singh vd.’ndeki [56] metoda göre 

belirlenmiştir. 5 g erişte kaynayan 75 mL distile suda pişirilmeye başlanmış ve 30 

saniye aralıklarla bir şerit alınarak 2 cam levha arasında sıkılarak ezilmiş, cam levhalar 

arasında ezilen eriştelerin ortasında beyaz merkez kayboluncaya kadar bu işleme devam 
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edilmiştir. Başlangıçtan beyaz merkezin kaybolduğu ana kadar geçen süre optimum 

pişme süresi olarak kaydedilmiştir.  

 

3. 2. 6. 2. Suya geçen madde miktarı (pişme kaybı) tayini 

 

 Özkaya ve Kahveci’de [105] belirtilen metoda göre pişme kaybı (%,  kuru 

maddede) tayini gerçekleştirilmiştir. Kaynayan 250 mL distile su içine 25 g erişte ilave 

edilerek beherin ağzına saat camı kapatılıp arada bir karıştırılarak eriştelerin optimum 

pişme sürelerine kadar pişmesi sağlanmıştır. Süre sonunda beher içeriği buhner 

hunisinden süzülüp, huniden damlama kesilince pişirilmiş erişte tekrar pişirme kabına 

alınarak üzerine 90 mL su konup hafifçe karıştırılarak yıkanmış ve tekrar aynı huniden 

süzülmüştür. Pişirme ve yıkama suyu birleştirilip üzerine bir miktar su ilave edilerek 

350 mL’ ye tamamlanmış ve iyice karıştırılarak önceden kurutulup darası alınmış bir 

behere 50 mL alınmıştır. Su banyosunda suyu uçurulduktan sontra 98oC’deki etüvde 

sabit ağırlığa kurutularak tartılmıştır. Suya geçen madde miktarı aşağıdaki formüle göre 

hesaplanmıştır. 

 

              G x 28 
% Suya Geçen Madde Miktarı =                      x 100 
             100 – W 
 

G: Etüvde kurutulan kap ağırlıkları arasındaki fark (g) 

W: Erişte rutubeti 

 
3. 2. 6. 3. Hacim artışı tayini 

 

 Hacim artışı tayini Özkaya ve Kahveci’ye [105] göre yapılmıştır. 3. 2. 5. 2’de 

anlatıldığı şekilde pişirilip süzülen ve 5 dakika bekletilen erişteler, içerisinde 150 mL su 

bulunan 250 mL’lik ölçü silindirine konulmuş ve taşırdığı su miktarı saptanmıştır. 

Pişirmede kullanılan eriştelerin de aynı şekilde taşırdığı su miktarı tespit edilerek % 

olarak hacim artışı hesaplanmıştır.   
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3. 2. 6. 4. Su absorbsiyonu (ağırlık artışı) tayini 

 

 Ağırlık artışı tayini Özkaya ve Kahveci’ye [105] göre yapılmıştır. 3. 2. 5. 2’de 

anlatıldığı şekilde pişirilip süzülen erişteler 5 dakika bekletildikten sonra tartılmış ve 

pişmemiş erişte ağırlığı da dikkate alınarak % olarak ağırlık artışı hesaplanmıştır. 

 

3. 2. 7. Erişte örneklernin duyusal değerlendirilmesi 

 

 Uzunoğlu [20] tarafından belirtilen metod esas alınarak erişte örneklerinde 

duyusal analiz gerçekleşitirilmiştir. 3. 2. 5. 2’de anlatıldığı şekilde pişirilip süzülen 

erişteler Ek 1’de verilen forma göre koku, görünüş, ağız hissi (sertlik), tat ve toplam 

kabul edilebilirlik açısından 10 puanlı skala kullanılarak 5 panelist tarafından 

değerlendirilmiştir. Toplam kabul edilebilirlik puanı, bütün duyusal parametrelerin 

ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Duyusal sertlik, azı dişleri arasındaki bir erişte 

şeritini ısırmak için gerekli kuvvet olarak tanımlanmıştır. Yüksek puan yüksek sertliği 

[14], diğer parametrelerde ise 10 puan en çok beğenmeyi temsil etmektedir. Pişmeden 

sonra erişte örnekleri 5 dakika içerisinde rastgele seçilmiş 3 rakamla kodlanmış beyaz 

plastik tabaklar içerisinde rastgele bir sıralamayla panelistlere sunulmuş ve erişte 

örneklerini değerlendirirken örnekler arasında su içmeleri sağlanmıştır. Duyusal 

değerlendirme 2 paralelli ve 2 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir.  

 

3. 2. 8. İstatistiksel analiz 

 

 Analizler sonucu elde edilen veriler istatistiksel olarak SPSS paket programı 

(SPSS 9.0 software for windows) ile varyans analizi (ANOVA) kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Varyans analizi ortalamalarda önemli farklılık gösterdiğinde en az 

önemli fark testi (LSD), karşılaştırma amacıyla ortalamalar arasındaki istatistiki farkı 

(p<0.05) belirlemek için kullanılmıştır.  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

4. 1. Buğday Ununun Kimyasal Özellikleri 

 

Yapılan analizler sonucunda özel amaçlı buğday ununun %11.1 nem ile kuru 

maddede %11.8 protein ve %0.52 kül içerdiği belirlenmiştir. 

 

4. 2. Kayısı Çekirdeği Ununun Kimyasal Özellikleri 

 

 Kayısı çekirdeği unu (KÇU)’na ait bazı kimyasal özellikler Çizelge 4. 1’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4. 1. Kayısı çekirdeği ununa ait bazı kimyasal özellikler 

 

Bazı kimyasal özellikler Miktar 

Nem (%) 6.9 

Protein (%, N x 6.25) 1 26.9 

Kül (%) 1 2.39 

Yağ (%) 52 
1Kuru maddede 

 Araştırmada kullanılan KÇU’nun nem ve yağ içeriği değerleri, Milatovic vd. 

[76] tarafından belirlenen değerlere (%7.2 nem ve %50.1 yağ), protein içeriği ise, 

Hallabo vd. [89] ve Abd El-Aal vd. [90] tarafından belirlenen sırasıyla %28.0 ve %24.1 

protein içeriği değerlerine yakın bulunmuştur. Araştırmada kullanılan KÇU’da 

belirlenen %26.9 protein içeriği değeri, Aydemir vd. [80] tarafından tatlı kayısı 

çekirdeklerinde belirlenen %22.7 protein içeriği değerine kıyasla yüksektir. 

 Beyer and Melton [88] tarafından Yeni Zelanda kayısı çekirdeklerinin kimyasal 

kompozisyonu çalışılmış ve çekirdeklerin %2.9 kül ve %52 yağ içerdiği belirlenmiştir. 

Bu değerler araştırmada kullanılan kayısı çekirdeklerinin kül ve yağ içerikleri ile 

uygunluk göstermektedir. 
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4. 3. Eriştelerin Kimyasal Özellikleri 

 

 KÇU ilaveli eriştelerin kimyasal özelliklerine (nem, kül, yağ, protein) ait 

varyans analizi sonuçları Çizelge 4. 2’de verilmiştir. KÇU ilavesinin eriştenin kimyasal 

özellikleri üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 4. 2. KÇU1 ilaveli eriştenin kimyasal özelliklerine ait varyans analizi 

 

Varyasyon 
kaynakları 

Serbestlik 
derecesi Kareler ortalaması 

  Nem Kül Yağ Protein 
Oran2 4 6.59** 0.802** 747.66** 67.35** 
Hata 4 0.152 0.001 0.034 0.079 

1 KÇU: Kayısı Çekirdeği Unu 
2 %0, 5, 10, 15, 20   
** 0.01 düzeyinde önemli (p<0.01) 
 

 KÇU ilave düzeylerinin eriştenin kimyasal özellikleri üzerine etkisi Çizelge 4. 3’ 

de verilmiştir. 

 

Çizelge 4. 3. KÇU ilave düzeylerinin eriştenin kimyasal özellikleri üzerine etkisi* 

 

İlave oranı (%) Nem (%) Kül (%)1 Yağ (%) Protein (%)1 

0 12.3 a 0.69 b 0.4 d 11.5 c 

5 11.3 ab 0.76 b 2.8 c 12.0 c 

10 10.7 b 0.93 a 5.5 c 12.9 b 

15 10.4 b 0.97 a 8.0 b 13.5 b 

20 10.3 b 1.00 a 10.6 a 14.5 a 

LSD2 (0.05) 1.00 0.081 0.47 0.72 
1 Kuru Maddede 
2 LSD: Least Significant Difference    
* Aynı sütunda farklı harf ile gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel  
olarak önemli fark vardır (p<0.05) 
 

 Nem içeriği kontrol eriştesinde (%100 buğday unu eriştesi) en yüksektir. KÇU 

ilave oranı arttıkça eriştelerin nem içerikleri genellikle azalmıştır. Ancak %10, %15 ve 

%20 KÇU ilaveli erişteler arasında nem içeriği açısından istatistiksel olarak önemli bir 

fark olmamıştır (p>0.05). Bu durum, üretim sırasında hamur oluşturmak için gerekli su 
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miktarının KÇU ilavesiyle ve ilave oranı arttıkça kontrol örneğine göre azaltılması ile 

açılanabilir. Ayrıca eriştenin zenginleştirilmesi amacıyla nohut unu kullanıldığı bir 

çalışmada uygun kıvamlı bir hamur oluşturmak için nohut unu ilavesiyle katılan su 

miktarı azaltılmış ve bunun sonucunda son ürünün nem miktarında azalma 

gözlemlenmiştir [50]. Gerekli su miktarının KÇU ilavesiyle azalması KÇU’nun yağ 

içeriğiyle ilgili olabilir. Yağ oranı yüksek olan ingredientler daha düşük oranda 

hidrofilik bileşikler içerebilirler [101]. 

 Eriştelerin kül içerikleri %0.69 ile %1 arasında değişmiştir. Kül içeriğinin 

kontrol eriştesi ve %5 KÇU ilaveli eriştede en düşük olduğu ve aralarında istatistiksel 

olarak önemli fark olmadığı (p>0.05) tespit edilmiştir. KÇU ilavesi eriştelerin kül 

içeriklerini artırmış %20 KÇU ilaveli eriştenin kül içeriği en yüksek bulunmuştur. 

Ancak istatistiksel olarak kül içeriği açısından %10, %15 ve %20 KÇU ilaveli erişteler 

arasında önemli bir fark bulunmamıştır. 

 Eriştelerin yağ içerikleri %0.4 ile %10.6 arasında değişmiştir. En düşük yağ 

içeriğine kontrol eriştesi, en yüksek yağ içeriğine ise %20 KÇU ilaveli erişte sahip 

olmuştur. KÇU ilave oranı arttıkça eriştelerin yağ içerikleri artmış, ancak istatistiksel 

olarak %5 ve %10 KÇU ilaveli erişteler arasında önemli bir farklılık olmamıştır 

(p>0.05).  

 Eriştelerin protein içerikleri ise %11.5 ile %14.5 arasında değişim göstermiş, 

beklenildiği şekilde en yüksek protein içeriği %20 KÇU ilaveli eriştede bulunmuştur. 

KÇU ilave oranı arttıkça eriştelerin protein içerikleri artmış, ancak protein içeriği 

açısından kontrol eriştesi ile %5 KÇU ilaveli erişte arasında ve %10 ile %15 KÇU 

ilaveli erişte arasında istatistiksel olarak önemli bir fark belirlenmemiştir (p>0.05). 

 KÇU ilaveli eriştelerin kontrol eriştesine kıyasla kül, yağ ve protein içeriklerinin 

daha fazla olması KÇU’nun buğday ununa göre daha fazla kül, yağ ve protein miktarına 

sahip olmasıyla açıklanabilir. Nitekim Shams El-Din vd. [67], spagetti üretiminde %4, 

8, 12, 16 ve 20 oranlarında yağı alınmış kayısı çekirdeği ununun (YKÇU) kullanımını 

çalışmışlar ve kayısı çekirdeği unlu spagettilerin bütün ilave oranlarında kontrol 

örneğinden daha fazla protein ve kül içeriğine sahip olduklarını belirlemişlerdir.  

Kontrol eriştesi dahil KÇU ilaveli tüm eriştelerin kül, rutubet ve protein 

içerikleri açısından TS 12950 Erişte Standardı’nda [18] belirtilen değerlere (Ek 2)  

uygun olduğu tespit edilmiştir. 
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4. 4. Eriştelerin Fiziksel Özellikleri 

 

4. 4. 1. Eriştelerin renk özellikleri 

 

Renk eriştelerin tüketici tarafından kabulünü etkileyen önemli faktörlerdendir 

[11, 17]. Beyaz tuzlu Japon eriştelerinin kremsi beyaz renkte olması arzu edilir. Ayrıca 

eriştelerde leke hiç olmamalı ya da minimum düzeyde olmalıdır [7]. TS 12950 Erişte 

Standardı’nda ise tuzlu eriştelerin beyaz ya da kremsi beyaz renkte olması gerektiği 

belirtilmiştir [18]. 

 KÇU ilaveli eriştelerin renk değerlerine (L, a ve b) ait varyans analizi sonuçları 

Çizelge 4. 4’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4. 4. KÇU1 ilaveli eriştenin renk özelliklerine ait varyans analizi 

 
Varyasyon 
kaynakları 

Serbestlik 
derecesi Kareler ortalaması 

  Çiğ Kurutulmuş Pişirilmiş 
  L a B L a b L a b 

Oran2 4 5.19* 0.052 
ns3 15.59** 1.73* 0.067 

ns3 
2.82 
ns3 5.59** 0.393* 0.75 

ns3 
Hata 4 0.327 0.103 0.359 0.149 0.021 0.81 0.182 0.033 0.384

1 KÇU: Kayısı Çekirdeği Unu 
2 %0, 5, 10, 15, 20 
3 ns: önemsiz   
* 0.05 düzeyinde önemli (p<0.05) 
** 0.01 düzeyinde önemli (p<0.01) 

 

KÇU ilave düzeylerinin çiğ, kurutulmuş ve pişirilmiş eriştelerin renk özellikleri 

üzerine etkisi Çizelge 4. 5’de verilmiştir. 

KÇU ilavesi, istatistiksel olarak çiğ eriştenin L (parlaklık) değeri üzerinde %5 

düzeyinde, b (sarılık) değeri üzerinde %1 düzeyinde önemli (p<0.05) etkide 

bulunmuştur (Çizelge 4. 4). Ancak KÇU ilavesinin çiğ eriştenin a (kırmızılık) değeri 

üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir.  

Çiğ eriştelerde L değeri kontrol eriştesinde en yüksek bulunmuş ve KÇU ilave 

oranı arttıkça L değeri kademeli olarak azalmıştır (Çizelge 4. 5). Çiğ eriştelerde 

parlaklığın KÇU ilavesiyle azalması buğday ununa kıyasla KÇU’nun daha koyu rengine 

bağlanabilir. Çiğ eriştelerde b değeri kontrol eriştesinde en düşük bulunmuş ve KÇU 

ilave oranı arttıkça artmıştır (p<0.05).  



 51

Çizelge 4. 5. KÇU ilave düzeylerinin eriştenin renk özellikleri üzerine etkisi1, * 

 

İlave 
oranı (%) Çiğ Kurutulmuş Pişirilmiş 

 L a B L a b L a b 

0 81.58 a -0.82 21.90 d 88.96 a -1.77 15.66 74.55 c -2.43 a 16.62 

5 80.74 ab -0.61 25.24 c 88.26 a -2.20 15.27 77.37 b -2.84 ab 16.66 

10 79.82 bc -0.59 26.52 bc 88.77 a -2.19 15.40 78.04 ab -3.19 bc 17.70 

15 78.45 cd -0.43 28.08 ab 88.36 a -2.10 16.36 78.26 ab -3.43 c 17.18 

20 77.65 d -0.43 29.05 a 86.61 b -1.93 18.16 78.78 a -2.45 a 17.76 

LSD2 
(0.05) 1.588  1.664 1.072   1.184 0.504  

1 L: parlaklık, a: kırmızılık, b: sarılık 
2 LSD: Least Significant Difference 
* Aynı sütunda farklı harf ile gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak önemli 
fark vardır (p<0.05) 
 

 KÇU ilavesinin kurutulmuş eriştenin L değeri üzerinde istatistiksel olarak 

önemli (p<0.05), a ve b değerleri üzerine ise önemsiz etkisi (p>0.05) olmuştur. (Çizelge 

4. 4). Kurutulmuş kontrol eriştesi, %5, %10 ve %15 KÇU ilaveli erişteler en yüksek L 

değerleri almışlar (Çizelge 4. 5), aralarındaki fark istatistiksel açıdan önemsiz (p>0.05) 

bulunmuştur. %20 KÇU ilaveli kurutulmuş erişte ise en düşük L değeri vermiştir. 

Shams El-Din vd. [67] tarafından yapılan çalışmada YKÇU ilavesinin kurutulmuş 

spagettinin L (parlaklık) değerinde biraz düşüşe neden olduğu, yüksek ilave 

seviyelerinde ise renkteki düşüşün en büyük olduğu tespit edilmiştir. 

 KÇU ilavesinin pişirilmiş eriştenin L değeri üzerine istatistiksel açıdan %1 

düzeyinde önemli etkisi, a değeri üzerine ise %5 düzeyinde önemli etkisi bulunmuştur. 

Ancak ilavenin pişirilmiş eriştenin b değeri üzerine etkisinin ise istatistiksel açıdan 

önemsiz olduğu gözlemlenmiştir (Çizelge 4. 4). Pişirilmiş eriştelerden kontrol eriştesi 

en düşük L değerine sahip olup KÇU ilave oranı arttıkça genellikle eriştelerin L 

değerinin de arttığı gözlemlenmiştir. Ancak %10 ve %15 KÇU ilaveli eriştelerin L 

değerleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 

Bunun nedeni kayısı çekirdeği ununda bulunan ve erişte rengi üzerine etki eden suda 

çözünür maddelerin (suda çözünür protein fraksiyonu ve minerallerin varlığı) pişme 

sırasında pişme suyuna geçişine bağlanabilir ve bu tip eriştelerin parlak olması arzu 

edilir. Bu nedenle KÇU ilavesi pişmiş erişte rengi üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. 
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Chompreeda vd. [55] ise Çin tipi erişte üretiminde %10, 20 ve 30 oranlarında yağsız yer 

fıstığı unu (YFU) kullanmışlar ve pişirilmiş eriştelerin renginin YFU’nun artan oranı ile  

gittikçe koyulaştığını, kontrol örneğinin parlaklık (L) değerinin karışım unlarından 

yapılan eriştelerinkinden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. 

 

4. 4. 2. Eriştelerin tekstürel özellikleri 

 

4. 4. 2. 1. Kurutulmuş eriştelerin tekstürel özellikleri 

 

Her erişte tipinin kendine özgü tekstürel niteliklere sahip olması gereklidir [11]. 

Örneğin kurutulmuş eriştelerin depolanma sırasında kırılmaya karşı dayanıklı bir 

tekstüre sahip olması arzu edilir. 

Kurutulmuş eriştelerin tekstürel özelliklerine (kırılma direnci ve deformasyon) 

ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4. 6’da verilmiştir. Varyans analizi sonuçlarına 

göre KÇU ilavesi kurutulmuş eriştenin kırılma direnci (break strength, N) ve 

deformasyonunu (deformation, mm) önemli (p<0.01) seviyede etkilemiştir. 

 

Çizelge 4. 6. KÇU1 ilaveli kurutulmuş eriştenin tekstürel özelliklerine ait varyans 
analizi 
 

Varyasyon 
kaynakları 

Serbestlik 
derecesi Kareler ortalaması 

  
Kırılma direnci 

(break strength, N) 
 

Deformasyon (mm) 

Oran2 4 0.016** 0.658** 
Hata 4 0.0001 0.001 

1 KÇU: Kayısı Çekirdeği Unu 
2 %0, 5, 10, 15, 20 
** 0.01 düzeyinde önemli (p<0.01) 

 

KÇU ilave düzeylerinin kurutulmuş eriştelerin tekstürel özellikleri üzerine etkisi 

Çizelge 4. 7’de verilmiştir. 
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Çizelge 4. 7. KÇU ilave düzeylerinin kurutulmuş eriştenin tekstürel özellikleri üzerine 
etkisi* 
 

İlave oranı (%) 
Kırılma Direnci 

(break strength, N) 
 

Deformasyon (mm)

0 1.322 b 0.858 e 

5 1.262 c 1.456 d 

10 1.419 a 1.951 c 

15 1.404 a 2.257 a 

20 1.208 d 2.122 b 

LSD1 (0.05) 0.0277 0.0878 
1 LSD: Least Significant Difference 
* Aynı sütunda farklı harf ile gösterilen ortalamalar arasında  
istatistiksel olarak önemli fark vardır (p<0.05) 
 

  Kurutulmuş eriştelerin kırılma direnci 1,208 N ile 1,419 N arasında değişmiştir. 

Kırılma direnci %10 ve %15 KÇU ilaveli eriştelerde en yüksek olup aralarında 

istatistiksel olarak önemli fark olmadığı (p>0.05) tespit edilmiştir. Kontrol eriştesi 

kırılma direnci açısından %10 ve %15 KÇU ilaveli eriştelerden sonra 2. sırada yer almış 

ve onu %5 KÇU ilaveli erişte takip etmiştir. %20 KÇU ilaveli erişte ise kırılma direnci 

açısından en düşük değeri almıştır. 

 Kurutulmuş eriştelerin deformasyon değeri 0.858 mm ile 2.257 mm arasında 

değişmiştir. En düşük deformasyon değerini kontrol eriştesi vermiş KÇU ilave oranı 

arttıkça %20 KÇU ilaveli erişte hariç deformasyon değeri artmıştır.  

 

4. 4. 2. 2. Pişirilmiş eriştelerin tekstürel özellikleri 

 

Her erişte tipinin kendine özgü spesifik tekstürel özellikleri bulunmaktadır. 

Örneğin Japon udon eriştelerinin (beyaz tuzlu erişte) yumuşak (fakat çok yumuşak 

değil), biraz yüzey sağlamlığına sahip ve elastik bir tekstüre sahip olması arzu edilir [7]. 

 KÇU ilaveli eriştelerin tekstür profili analizi (TPA)’ne ait varyans analizi 

sonuçları Çizelge 4. 8’de, KÇU ilave düzeylerinin pişirilmiş eriştelerin tekstürel 

özellikleri üzerine etkisi Çizelge 4. 9’da verilmiştir.  
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Çizelge 4. 8. KÇU1 ilaveli pişirilmiş eriştenin tekstürel özelliklerine ait varyans analizi 

 

Varyasyon 
kaynakları

Serbestlik 
derecesi Kareler ortalaması 

  Sertlik3  Yapışıklık4 Sakızlılık5 Çiğnenirlik6 Kırılma 
kuvveti7  

Yapışkanlık 
kuvveti8  Yapışkanlık9 Katılık10 Elastikiyet11  

Oran2 4 0.018** 0.065 ns 0.015 ns 0.0001 ns 0.001** 0.001** 0.0001** 0.498 ns 0.0001 ns 
Hata 4 0.0001 0.061 0.027 0.0001 0.0001 0.0001 0.00005 0.115 0.0001 

1 KÇU: Kayısı Çekirdeği Unu 
2 %0, 5, 10, 15, 20 
3  hardness, N, 4 cohesiveness, 5 gumminess, N, 6 chewiness, Nmm, 7 fracture force, N, 8 adhesive force, N, 9 adhesiveness, Nmm 
10 stiffness, N/mm, 11 springiness, mm 
** : 0.01 düzeyinde önemli (p<0.01) 
ns: önemsiz 

 

Çizelge 4. 9. KÇU ilave düzeylerinin pişirilmiş eriştenin tekstürel özellikleri üzerine etkisi* 

 

İlave oranı 
(%) Sertlik Yapışıklık Sakızlılık Çiğnenirlik Kırılma 

kuvveti 
Yapışkanlık 

kuvveti Yapışkanlık Katılık Elastikiyet 

0 0.734 b 1.100 0.601 -0.001 0.151 bc -0.008 c -0.016 b 2.079 -0.006 
5 0.711 b 0.704 0.609 0.001 0.160 bc 0.004 bc -0.016 b 2.016 0.007 

10 0.560 c 0.816 0.481 0.002 0.146 c -0.003 bc -0.017 b 1.067 0.006 
15 0.819 a 0.685 0.576 -0.006 0.198 a 0.034 a 0.006 a 2.399 -0.006 
20 0.718 b 0.983 0.727 -0.001 0.174 ab 0.021 ab -0.007 ab 1.979 -0.006 

LSD1 (0.05) 0.027    0.027 0.027 0.019   
1 LSD: Least Significant Difference 
* Aynı sütunda farklı harf ile gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak önemli fark vardır (p<0.05) 

54 



 55

Varyans analizi sonuçlarına göre KÇU ilavesinin pişirilmiş eriştelerin sertlik 

(hardness, N), kırılma kuvveti (fracture force, N), yapışkanlık kuvveti (adhesive force, 

N) ve yapışkanlık (adhesiveness, Nmm) parametreleri üzerinde istatistiksel olarak 

önemli (p<0.01) bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Buna karşın KÇU ilavesinin 

eriştelerin yapışıklık (cohesiveness), sakızlıklık (gumminess, N), çiğnenirlik 

(chewiness, Nmm), katılık (stiffness, N/mm) ve elastikiyet (springiness, mm) 

parametreleri üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahip olmadığı (p>0.01) 

tespit edilmiştir.  

Eriştelerin sertlik değerleri 0.560 N ile 0.819 N arasında olup, %15 KÇU ilaveli 

pişirilmiş eriştenin sertliği en yüksek, %10 KÇU ilaveli pişirilmiş eriştenin sertliği ise 

en düşük bulunmuştur. %15 KÇU ilaveli erişteyi kontrol eriştesi, %5 KÇU ilaveli erişte 

ve %20 KÇU ilaveli erişte takip etmiştir. Ancak bu 3 erişte arasında istatistiksel açıdan 

sertlik değeriyle ilgili olarak önemli fark olmadığı gözlemlenmiştir (p>0.05). 

 Kırılma kuvveti açısından en düşük değere %10 KÇU ilaveli eriştenin ve en 

yüksek değere ise %15 KÇU ilaveli eriştenin sahip olduğu belirlenmiştir. Kontrol ve %5 

KÇU ilaveli erişte arasında istatistiksel olarak kırılma kuvveti açısından önemli fark 

tespit edilmemiştir (p>0.05). 

 Yapışkanlık kuvveti ise kontrol eriştesinde en düşük, %15 KÇU ilaveli eriştede 

en yüksek bulunmuştur. %15 KÇU ilaveli erişteyi %20 KÇU ilaveli erişte takip etmiştir. 

%5 ve %10 KÇU ilaveli erişteler arasında yapışkanlık kuvveti bakımından istatistiksel 

olarak önemli fark olmamıştır (p>0.05). 

 Yapışkanlık açısından kontrol eriştesi, %5 ve %10 KÇU ilaveli erişte arasında 

istatistiksel olarak önemli fark olmayıp (p>0.05) bu eriştelerin yapışkanlığı en düşük 

olmuştur. En yüksek yapışkanlığı ise %15 KÇU ilaveli erişte vermiştir.  

 

4. 5. Eriştelerin pişme özellikleri  

 

Erişte kalitesi pişme özellikleri açısından da değerlendirilir. Benzer şekilde 

Özkaya vd. [44], makarna kalitesinin belirlenmesinde, sabit sıcaklıkta belli bir süre 

pişirme sonucunda pişirme suyuna geçen madde miktarı, hacim artışı ve su 

absorbsiyonunun önemli kalite kriterlerinden olduğunu ifade etmiştir [44].  

 KÇU ilaveli eriştelerin pişme özelliklerine (optimum pişme süresi, su 

absorbsiyonu, hacim artışı, pişme kaybı)  ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4. 10’da 



 56

verilmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre KÇU ilavesinin eriştenin pişme 

özelliklerini önemli (p<0.01) ölçüde etkilediği belirlenmiştir. 

 
Çizelge 4. 10. KÇU1 ilaveli eriştenin pişme özelliklerine ait varyans analizi 

 

Varyasyon 
kaynakları 

Serbestlik 
derecesi Kareler ortalaması 

  
Optimum 

pişme süresi 
(dakika) 

Su 
absorbsiyonu 3 

(%) 

Hacım 
artışı (%) 

Pişme kaybı 
(%, kuru 
maddede) 

Oran2 4 12.088** 1107.05** 2740.0** 0.239** 
Hata 4 0.450 3.367 40.0 0.002 

1 KÇU: Kayısı Çekirdeği Unu 
2 %0, 5, 10, 15, 20 
3 ağırlık artışı 
** 0.01 düzeyinde önemli (p<0.01) 

 

 KÇU ilave düzeylerinin eriştelerin pişme özellikleri üzerine etkisi Çizelge 4. 11’ 

de verilmiştir. 

 

Çizelge 4. 11. KÇU ilave düzeylerinin eriştenin pişme özellikleri üzerine etkisi* 

 

İlave oranı 
(%) 

Optimum 
pişme süresi 

(dakika) 

Su 
absorbsiyonu 

(%) 

Hacım artışı 
(%) 

Pişme kaybı         
(%, kuru maddede)

0 12.25 a 183.47 a 220 b 6.54 d 

5 12.00 a 174.60 b 240 a 7.13 b 

10 10.00 b 171.54 b 210 b 7.37 a 

15 8.25 c 137.50 c 170 c 6.78 c 

20 7.00 d 131.52 d 150 d 7.24 b 

LSD1 (0.05) 0.252 5.095 17.56 0.124 
1 LSD: Least Significant Difference 
* Aynı sütunda farklı harf ile gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak önemli 
fark vardır (p<0.05) 
 

 Pişme süresi kontrol eriştesinde en yüksek ve %20 KÇU ilaveli eriştede ise en 

düşük bulunmuştur (Çizelge 4. 11). KÇU ilave oranı arttıkça eriştelerin optimum pişme 

süreleri kademeli olarak azalmıştır. Ancak kontrol eriştesi ve %5 KÇU ilaveli eriştenin 

optimum pişme süreleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmamıştır 
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(p>0.05). Buğday dışı ingredientler gluten ağ yapısı içinde kopukluklara neden olabilir 

[36, 101] ve bu durum KÇU ilavesiyle ortaya çıkarak erişte içerisine su absorbsiyonu 

için bir yol sağlayarak daha hızlı ısı/nem penetrasyonuna ve dolayısıyla optimum pişme 

süresinin kontrol eriştesine kıyasla azalmasına neden olmuş olabilir.  

Kurutulmuş eriştelerin pişmiş ağırlık ve pişmiş hacim değerlerinin oldukça 

yüksek olması arzu edilir [11]. Eriştelerin su absorbsiyonu (ağırlık artışı) değerleri 

%131.52 ile 183.47 arasında değişmiştir. Su absorbsiyonu, kontrol eriştesinde en 

yüksek bulunmuş ve KÇU ilave oranı arttıkça eriştelerin su absorbsiyonu kademeli 

olarak azalmıştır. Ancak %5 ile %10 KÇU ilaveli erişteler arasında su absorbsiyonu 

açısından istatistiksel olarak önemli bir fark  tespit edilmemiştir (p>0.05). Yapılan diğer 

çalışmalar pişme süresi arttıkça eriştelerin pişmiş ağırlığının arttığını göstermiştir [36, 

43]. Bu araştırmada da KÇU ilavesiyle eriştelerin optimum pişme sürelerindeki düşüş 

eriştelerin ağırlık artışında bir azalışa neden olmuş olabilir.  

Pişirilmiş eriştelerin hacim artışı değerleri %150 ile %240 arasında değişmiştir. 

Pişirilmiş eriştelerde en fazla hacim artışı %5 KÇU ilaveli eriştede olmuştur. Ayrıca 

kontrol eriştesi ve %10 KÇU ilaveli erişte arasında hacim artışı açısından fark 

istatistiksel olarak önemsiz (p>0.05) bulunmuştur. En düşük hacim artışını ise %20 

KÇU ilaveli erişte göstermiştir. Shams El-Din vd. [67], spagetti üretiminde %4, 8, 12, 

16 ve 20 oranlarında YKÇU kullandıkları çalışmada ilaveli spagettinin pişmiş ağırlık ve 

hacminin kontrol örneğine kıyasla biraz düştüğünü ve ilave oranı arttıkça bu 

parametrelerin kademeli olarak azaldığını saptamışlardır. Bu çalışma bulguları da 

Shams El-Din vd.’nin [67] sonuçları ile uyum içindedir. 

 Pişme kaybı, genellikle pişme sırasında pişme suyuna geçen katıların kütlesi 

olarak tanımlanır ve eriştelerin pişmeye karşı direncinin göstergesidir [7]. Eriştelerde 

suya geçen madde miktarının düşük olması arzu edilir. Eriştelerin pişme kaybı değerleri 

%6.54 ile %7.37 arasında değişmiştir. Pişme kaybı değeri kontrol eriştesinde en düşük, 

%10 KÇU ilaveli eriştede ise en yüksek bulunmuştur. Ancak tüm KÇU ilaveli 

eriştelerde pişme kaybı kontrol eriştesine kıyasla yüksek bulunmuştur. %5 ve %20 KÇU 

ilaveli eriştelerin pişme kaybı değerleri arasındaki fark istatistiksel açıdan önemsizdir 

(p>0.05). Izydorczyk vd. [36] pişme kaybının zayıf protein-nişasta matriksine ya/ya da 

protein-nişasta matriksinin bozulmasına bağlanabileceğini ifade etmiştir. KÇU ilavesi 

de aynı etkiyi göstermiş olabilir. Muhtemelen KÇU ilavesiyle eriştedeki fonksiyonel 

gluten miktarı azalmış bu durum eriştelerin pişme kaybını artırmıştır. Ayrıca kontrol 

eriştesine kıyasla yüksek pişme kaybı KÇU’daki yüksek suda çözünür protein 
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fraksiyonu ve minerallerin [67] varlığından da kaynaklanmış olabilir. Bu çalışmanın 

sonuçlarına benzer şekilde Shams El-Din vd. [67] YKÇU ilaveli spagettinin pişme 

kaybının kontrole kıyasla ilave oranındaki artışa paralel olarak arttığını belirlemişlerdir. 

TS 12950 Erişte Standardı’nda [18] eriştede suya geçen madde miktarının kuru madde 

üzerinden en fazla %10 olması gerektiği belirtilmiştir. Pişme kaybı açısından kontrol ve 

KÇU ilaveli tüm erişteler standartla uyum içindedir.      

 

4. 6. Eriştelerin duyusal özellikleri 

 

Erişteler için duyusal belirleme oldukça sık kullanılır [23]. Zenginleştirme 

sırasında ilave edilecek maddeler gıdanın duyusal özelliklerinde hiç değişiklik 

yapmamalı ya da az değişiklik yapmalıdır [48] ve tüketici alışkanlığına ters 

gelmemelidir [45]. Bu nedenle farklı maddelerin formülde kullanılması sonucu üretilen 

gıdaların tüketici tarafından kabulünü belirlemek amacıyla duyusal paneller 

düzenlenmektedir. 

KÇU ilaveli eriştelerin duyusal özelliklerine (koku, görünüş, sertlik, tat ve 

toplam kabul edilebilirlik) ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.12’de verilmiştir. 

Varyans analizi sonuçlarına göre KÇU ilavesi eriştenin duyusal özelliklerini istatistiksel 

olarak önemli (p<0.01) ölçüde etkilemiştir. 

 

Çizelge 4. 12. KÇU1 ilaveli eriştenin duyusal özelliklerine ait varyans analizi 

 

Varyasyon 
kaynakları 

Serbestlik 
derecesi Kareler ortalaması 

  Koku Görünüş Sertlik  
(ağız hissi )3 Tat Toplam kabul 

edilebilirlik4 
Oran2 4 9.19** 1.182** 2.412** 6.123** 4.041** 
Hata 4 0.050 0.043 0.024 0.018 0.010 

1 KÇU: Kayısı Çekirdeği Unu 
2 %0, 5, 10, 15, 20 
3 Bir adet eriştenin azı dişler arasında ezilirken (çiğneme sırasında) hissedilen katılık 
4 Bütün duyusal parametrelerin ortalama skoru 
** 0.01 düzeyinde önemli (p<0.01) 

 

KÇU ilave düzeylerinin eriştelerin duyusal özellikleri üzerine etkisi Çizelge 4. 

13’de verilmiştir. 
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Çizelge 4. 13. KÇU ilave düzeylerinin eriştenin duyusal özellikleri üzerine etkisi* 

 
İlave Oranı 

(%) Koku Görünüş Sertlik 
(ağız hissi) Tat Toplam kabul 

edilebilirlik 

0 9.20 a 7.45 a 6.30 a 8.85 a 7.95 a 

5 7.70 b 7.10 a 5.05 b 7.40 b 6.81 b 

10 5.90 c 6.05 b 4.20 c 7.00 c 5.78 c 

15 4.70 d 5.80 b 4.10 c 5.45 d 5.01 d 

20 4.00 e 5.85 b 3.45 d 4.35 e 4.39 e 

LSD1 (0.05) 0.621 0.575 0.430 0.372 0.277 
1 LSD: Least Significant Difference 
* Aynı sütunda farklı harf ile gösterilen ortalamalar arasında istatistiksel olarak 
önemli fark vardır (p<0.05) 
 

 Çizelge 4. 13’den de görüldüğü üzere yapılan duyusal analizde koku, görünüş, 

ağız hissi, tat ve toplam kabul edilebilirlik açısından en yüksek puanı kontrol eriştesi, en 

düşük puanı ise %20 KÇU ilaveli erişte almıştır. 

 Erişteler koku özelliği açısından KÇU ilave oranı arttıkça daha az 

beğenildiklerini gösteren daha düşük puanlar almışlardır. Panelistler özellikle %20 

KÇU ilaveli eriştede kayısı çekirdeği kokusunun itiraz edilebilir derecede belirgin 

olduğunu ifade etmişlerdir.  

 Eriştelerin pürüzsüz, parlak bir yüzeye ve kare kenarlara (yuvarlanmış kenar 

yerine) sahip olması arzu edilir [7]. Ayrıca pişmeden sonra eriştelerde hamurlaşma 

olmamalıdır [12]. Görünüş özelliği ile ilgili olarak en yüksek puanı kontrol eriştesi ve 

%5 KÇU ilaveli erişte almış ve bu iki erişte arasında görünüş açısından istatistiksel 

olarak önemli bir fark olmamıştır (p>0.05). %10, %15 ve %20 KÇU ilaveli erişteler, 

kontrol ve %5 KÇU ilaveli eriştelere göre görünüş açısından daha düşük puanlar 

almışlar ve bu erişteler arasında görünüş açısından istatistiksel olarak önemli fark 

bulunmamıştır. Shams El-Din vd. [67] YKÇU ilaveli spagetti üzerinde 

gerçekleştirdikleri duyusal değerlendirme sonucunda görünüş açısından en yüksek 

puanı kontrol spagettisinin aldığını ancak ilave oranı arttıkça verilen puanın azalmasına 

rağmen kontrol örneği ile %4, %8 ve %12 KÇU ilaveli spagettiler arasında istatistiksel 

olarak önemli farkın olmadığını ve daha yüksek ilave seviyelerinde görünüş için verilen 

puanların düştüğünü bildirmişlerdir 
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 Beyaz tuzlu eriştelerin yumuşak (fakat çok yumuşak değil) olması arzu edilir 

[7]. Duyusal analizle belirlenen sertlik (ağız hissi) bakımından kontrol eriştesi en 

yüksek puanı almıştır. KÇU ilave oranı arttıkça duyusal sertlik azalmış ve KÇU ilaveli 

erişteler kontrol eriştesine göre daha yumuşak bulunmuştur. Ancak %10 ve %15 KÇU 

ilaveli erişteler arasında duyusal sertlik açısından istatistiksel olarak önemli bir fark 

olmamıştır (p>0.05). Özellikle gluten büyük ölçüde eriştelerin sertliğinden sorumludur 

[55]. İlaveli eriştelerin yumuşaklığının artması KÇU ilavesiyle gluten miktarının 

göreceli olarak azalmasına bağlanabilir. Benzer bir çalışmada YKÇU ilave oranı 

arttıkça duyusal sertliğin kademeli olarak azaldığı ve duyusal sertliğin kontrol 

spagettisinde en yüksek olduğu ifade edilmiştir [67]. 

 Tat özelliği ile ilgili olarak kontrol eriştesi en yüksek puanı almıştır. KÇU ilaveli 

erişteler tat açısından KÇU ilave oranı arttıkça daha az beğenildiklerini gösteren daha 

düşük puanlar almışlardır. Tat üzerinde kullanılan islimli kayısı çekirdeğindeki 

kükürdün de olumsuz etkisi muhtemeldir. 

 Toplam kabul edilebilirlik değeri olarak hesaplanan ortalama puanlar 4.39 ile 

7.95 arasında değişmiş ve en yüksek toplam kabul edilebilirlik puanına kontrol eriştesi 

sahip olmuştur. KÇU ilave oranı arttıkça toplam kabul edilebilirlik azalmış ve en düşük 

toplam kabul edilebilirlik puanı %20 KÇU ilaveli erişte için hesaplanmıştır. %20 KÇU 

ilaveli eriştelerin, toplam kabul edilebilirlik puanı 5’den aşağı olduğundan panelistler 

tarafından kabul edilemez bulunduğu söylenebilir. Shams El-Din vd. [67] 

çalışmalarında toplam kabul edilebilirliğin kontrol spagettisinde en yüksek olduğunu 

(ancak kontrol spagettisi, %4, %8 ve %12 YKÇU ilaveli spagetti arasında istatistiksel 

olarak önemli fark yok), %20 YKÇU ilaveli spagettide ise en düşük olduğunu tespit 

etmişlerdir. Chompreeda vd. [55] %10, 20 ve 30 oranlarında YFU kullanarak ürettikleri 

Çin tipi eriştelerde, duyusal sertlik ve bütün duyusal test puanlandırmalarının YFU 

oranı arttıkça önemli ölçüde azaldığını belirlemişlerdir.   
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada, kayısı fabrikalarında büyük miktarlarda bir yan ürün olarak ortaya 

çıkan ve besin maddelerince zengin bir kaynak olan kayısı çekirdeğinin erişte 

zenginleştirmede kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek amacıyla, farklı oranlarda 

kayısı çekirdeğinin erişteye ilavesi sonucu eriştenin bazı fiziksel özellikleri (renk, 

tekstür), kimyasal özellikleri (nem, yağ, protein ve kül içerikleri), pişme özellikleri 

(optimum pişme süresi, pişme kaybı, hacim artışı ve ağırlık artışı) ve duyusal kalite 

kriterlerindeki (koku, görünüş, ağız hissi, tat ve toplam kabul edilebilirlik) değişimler 

araştırılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, nem içeriği kontrol eriştesinde (%0 KÇU ilaveli 

erişte) en yüksek bulunmuş ve KÇU ilave oranı arttıkça eriştelerin nem içeriklerinin 

genellikle azaldığı tespit edilmiştir. Eriştelerin kül içeriklerinin kontrol eriştesi ve %5 

KÇU ilaveli eriştede en düşük olduğu, daha fazla KÇU ilavesinin eriştelerin kül 

içeriklerini artırdığı ve %20 KÇU ilaveli eriştenin en yüksek kül içeriğine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Kontrol eriştesinin en düşük, %20 KÇU ilaveli eriştenin ise en yüksek 

yağ içeriğine sahip olduğu ve KÇU ilave oranı arttıkça eriştelerin yağ içeriklerinin 

arttığı tespit edilmiştir. En yüksek protein içeriğine %20 KÇU ilaveli eriştenin sahip 

olduğu ve KÇU ilave oranı arttıkça eriştelerin protein içeriklerinin arttığı belirlenmiştir. 

Kontrol eriştesi ve KÇU ilaveli tüm eriştelerin kül, rutubet ve protein içerikleri 

açısından TS 12950 Erişte Standardı’nda [18] belirtilen değerlerle uyum içindedir. 

Renk parametrelerinden L değerinin çiğ kontrol eriştesinde en yüksek olduğu ve 

KÇU ilave oranı arttıkça L değerinin kademeli olarak azaldığı, b değerinin ise kontrol 

eriştesinde en düşük olduğu ve KÇU ilave oranı arttıkça çiğ eriştelerde b değerinin 

arttığı tespit edilmiştir. Çiğ eriştelerde KÇU ilavesinin a değeri üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Kurutulmuş eriştelerde, kontrol eriştesi, %5, 

%10 ve %15 KÇU ilaveli eriştelerin L değerleri açısından en yüksek değerleri aldığı, 

ancak bu eriştelerin L değerleri arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemsiz olduğu ve 

%20 KÇU ilaveli kurutulmuş eriştenin ise en düşük L değerine sahip olduğu 

belirlenmiştir. KÇU ilavesinin kurutulmuş eriştenin a ve b değerleri üzerine etkisinin ise 

istatistiksel olarak önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Pişirilmiş eriştelerden kontrol 

eriştesinin en düşük L değerine sahip olduğu ve KÇU ilave oranı arttıkça genellikle 

eriştelerin L değerinin de arttığı gözlemlenmiştir. 
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Kurutulmuş eriştelerin tekstürel parametrelerinden kırılma direncinin %10 ve 

%15 KÇU ilaveli eriştelerde en yüksek olduğu, kontrol eriştesinin kırılma direnci 

açısından %10 ve %15 KÇU ilaveli eriştelerden sonra 2. sırada yer aldığı ve onu %5 

KÇU ilaveli eriştenin takip ettiği belirlenmiştir. %20 KÇU ilaveli eriştenin ise kırılma 

direnci açısından en düşük değeri aldığı tespit edilmiştir. En düşük deformasyon 

değerine kontrol eriştesinin sahip olduğu ve KÇU ilave oranı arttıkça deformasyon 

değerinin arttığı (%20 KÇU ilaveli erişte hariç olmak üzere) belirlenmiştir. 

Pişirilmiş eriştelerin tekstür profili analizi (TPA) sonuçlarına göre, KÇU 

ilavesinin pişirilmiş eriştelerin sertlik, kırılma kuvveti, yapışkanlık kuvveti ve 

yapışkanlık parametreleri üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Buna karşın KÇU ilavesi eriştelerin yapışıklık, sakızlılık, çiğnenirlik, 

katılık ve elastikiyet parametreleri üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etki 

göstermemiştir. %15 KÇU ilaveli pişirilmiş eriştelerin sertliğinin en yüksek olduğu, 

%10 KÇU ilaveli pişirilmiş eriştenin ise sertliğinin en düşük olduğu belirlenmiştir. %15 

KÇU ilaveli erişteyi kontrol eriştesi, %5 KÇU ilaveli erişte ve %20 KÇU ilaveli erişte 

takip etmiş ancak aralarındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. 

Kırılma kuvveti açısından en düşük değere %10 KÇU ilaveli eriştenin ve en yüksek 

değere ise %15 KÇU ilaveli eriştenin sahip olduğu belirlenmiştir. Yapışkanlık 

kuvvetinin ise kontrol eriştesinde en düşük olduğu, %15 KÇU ilaveli eriştede ise en 

yüksek olduğu ve %15 KÇU ilaveli erişteyi %20 KÇU ilaveli eriştenin takip ettiği 

gözlemlenmiştir. %5 ve %10 KÇU ilaveli erişteler arasında yapışkanlık kuvvetiyle ilgili 

olarak istatistiksel açıdan önemli fark olmadığı tespit edilmiştir. Yapışkanlık açısından 

kontrol eriştesi, %5 ve %10 KÇU ilaveli erişte arasında istatistiksel olarak önemli fark 

olmadığı ve bu eriştelerde yapışkanlığın en düşük olduğu belirlenmiştir. En yüksek 

yapışkanlık değerini %15 KÇU ilaveli erişte vermiştir.  

Eriştelerde optimum pişme süresinin kontrol eriştesinde en yüksek ve %20 KÇU 

ilaveli eriştede ise en düşük olduğu belirlenmiştir. KÇU ilave oranı arttıkça eriştelerin 

optimum pişme sürelerinin de kademeli olarak azaldığı tespit edilmiştir. Su 

absorsiyonunun (ağırlık artışının), kontrol eriştesinde en yüksek olduğu ve KÇU ilave 

oranı arttıkça kademeli olarak azaldığı gözlenmiştir. Pişirilmiş eriştelerde en fazla 

hacim artışının %5 KÇU ilaveli eriştede olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kontrol eriştesi 

ve %10 KÇU ilaveli erişte arasında hacim artışı farklılığı istatistiksel olarak önemsiz 

bulunmuştur. En düşük hacim artışını ise %20 KÇU ilaveli erişte göstermiştir. Pişme 

kaybı kontrol eriştesinde en düşük, %10 KÇU ilaveli eriştede ise en yüksek değere 
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ulaşmıştır. Ancak tüm KÇU ilaveli eriştelerde pişme kaybı kontrol eriştesine kıyasla 

yüksek bulunmuştur. Kontrol ve KÇU ilaveli tüm eriştelerin pişme kaybı değerleri TS 

12950 Erişte Standardı [18] ile uyum içindedir.      

Yapılan duyusal analizde koku, görünüş, ağız hissi, tat ve toplam kabul 

edilebilirlik açısından en yüksek puanı kontrol eriştesinin, en düşük puanı ise %20 KÇU 

ilaveli erişte almıştır. Erişteler koku özelliği açısından KÇU ilave oranı arttıkça daha 

düşük puanlar almışlardır. Görünüş özelliği ile ilgili olarak en yüksek puanı kontrol 

eriştesi ve %5 KÇU ilaveli erişte almış ancak bu iki erişte arasında görünüş açısından 

istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir. %10, %15 ve %20 KÇU 

ilaveli erişteler, kontrol ve %5 KÇU ilaveli eriştelere göre görünüş açısından daha 

düşük puanlar almışlardır. Duyusal sertliğin (ağız hissi)  ise kontrol eriştesinde en 

yüksek olduğu bulunmuş ve KÇU ilave oranı arttıkça duyusal sertliğin azaldığı ayrıca 

KÇU ilaveli eriştelerin kontrol eriştesine göre daha yumuşak olduğu tespit edilmiştir. 

Tat özelliği ile ilgili olarak kontrol eriştesi en yüksek puanı almıştır. KÇU ilaveli 

erişteler tat açısından KÇU ilave oranı arttıkça daha az beğenildiklerini gösteren daha 

düşük puanlar almışlardır. En yüksek toplam kabul edilebilirlik puanı kontrol eriştesi 

için hesaplanmış, KÇU ilave oranı arttıkça toplam kabul edilebilirlik azalarak en düşük 

toplam kabul edilebilirlik puanına %20 KÇU ilaveli erişte sahip olmuştur. %20 KÇU 

ilaveli eriştelerin, toplam kabul edilebilirlik için hesaplanan ortalama puanı 5’den aşağı 

olduğundan panelistler tarafından kabul edilemez bulunduğu düşünülebilir.  

 Sonuç olarak, bu araştırmada kullanılan KÇU ilave oranlarının eriştenin 

fizikokimyasal ve duyusal niteliklerine etkileri bütün olarak değerlendirildiğinde 

KÇU’nun %15 oranına kadar kullanımının uygun olacağı söylenebilir. Ancak bu 

araştırmada daha yaygın ve ekonomik olması sebebiyle kükürtlü kayısı çekirdeklerinden 

elde edilen KÇU kullanıldığından eriştelerin duyusal özellikleri üzerinde meydana gelen 

olumsuzlukların kükürtsüz yada kükürt kokusu giderilmiş KÇU kullanılarak ortadan 

kaldırılabileceği düşünülmüştür. Çalışma ile kayısı çekirdeği için alternatif bir kullanım 

alanı önerilmiş olması özellikle kayısı çekirdeğinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan 

kırık/ıskarta kayısı çekirdeklerinin değerlendirilmesi bakımından ayrıca erişte 

tüketicileri açısından da yine alternatif bir ürün olarak KÇU ile zenginleştirilmiş 

eriştenin üretilebilecek olması önemli sayılabilir. Böylece hem üretici açısından yan 

ürünlerin değerlendirilmesi mümkün olacak hem de tüketici açısından besin 

maddelerince zengin bir ürüne sahip olma şansı doğacaktır. Bu çalışmanın devamı 

olarak özellikle kayısı çekirdeğinin yağa işlenmesi sırasında arta kalan ve proteince 
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zengin olan küspeden, kayısı çekirdeği protein konsantresi ya da protein izolatı elde 

edilerek bunun fırıncılık ürünlerinde kullanımının ve son ürün kalitesi üzerine 

etkilerinin araştırılması faydalı olabilir.    
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EKLER 

Ek 1. Erişte örnekleri için duyusal değerlendirme formu 

 

PANELİSTİN ADI-SOYADI:         TARİH: 
PANELİSTİN YAŞI:         SAAT: 
SİGARA KULLANMA DURUMU:          
ÖRNEK KODU:           

PUAN 
PARAMETRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

KOKU 

Çok Belirgin Kayısı çekirdeği 
kokusu mevcut- Pişirilmiş 

eriştenin karakteristik kokusu 
mevcut değil  

Belirgin kayısı çekirdeği 
kokusu mevcut-Eriştenin 
karakteristik kokusu biraz 

mevcut 

Hafif kayısı çekirdeği kokusu mevcut-
Eriştenin karakteristik kokusu daha fazla 

mevcut 

Kayısı çekirdeği kokusu mevcut 
değil-Eriştenin karakteristik kokusu 

mevcut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GÖRÜNÜŞ 
(Hamurlaşma ve 

birbirine yapışma 
durumu) 

Aşırı derecede Çok Orta Derecede Az Çok az Hiç yok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
AĞIZ HİSSİ 

(Sertlik)* Çok yumuşak Yumuşak Orta Dereceli Yumuşak Sıkı Biraz sert Çok sert 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TAT Eriştenin yetersiz karakteristik tadı-Belirgin 
kayısı çekirdeği tadı 

Orta dereceli erişte tadı-
Daha az belirgin kayısı 

çekirdeği tadı 

İyi dereceli erişte tadı-Çok az 
belirgin kayısı çekirdeği tadı 

Eriştenin kayısı çekirdeği 
içermeyen tatmin edici karakteristik 

tadı 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOPLAM KABUL 
EDİLEBİLİRLİK Kabul edilemez Kabul edilebilir 

* Bir adet eriştenin azı dişler arasında ezilirken (çiğneme sırasında) hissedilen katılık     
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Ek 2. TS 12950 Erişte Standardı’na göre eriştelerde olması gereken kimyasal ve fiziksel 
özellikler [45] 
 

Değer 

Tuzlu Alkali Tuzlu Özellikler 
Sade 
Erişte 

Çeşnili 
Erişte 

Zenginleştiril
miş Erişte 

Sade 
Erişte 

Çeşnili 
Erişte 

Zenginleştiril
miş Erişte 

Toplam Kül*, % (m/m), en çok 1 1.5 1 1 1.5 1 

Rutubet, % (m/m), en çok 13 13 13 13 13 13 

Tuz* (NaCl), % (m/m), en çok 2 2 2 2 2 2 
Protein*, % (m/m, Nx5,7) 

 en az 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.,5 

Suya geçen madde*, % (m/m), 
en çok 10 10 10 10 10 10 

pH 6.5–7 6.5–7 6.5–7 9–11 9–11 9–11 

Renk Beyaz-kremsi beyaz Sarı 

Boya maddesi Bulunmamalı Bulunmamalı 
Vitamin B1 (Tiyamin) 

 mg/100 g - - 0.9–1.1 - - 0.9–1.1 

Vitamin B2 (Riboflavin) 
 mg/100 g - - 0.4–0.5 - - 0.4–0.5 

Niasin (Nikotinik asit) 
 mg/100 g - - 6.0–7.5 - - 6.0–7.5 

Demir, mg/100 g - - 2.9–3.6 - - 2.9–3.6 

* Değerler kuru madde üzerinden verilmiştir 
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