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MODÜLÜN AMACI

Bilimsel yöntemlere uygun olarak gıda bileĢenlerinden
vitamin ve minerallerin yapı, çeĢit, fiziksel ve kimyasal
özellikleri, vücuttaki görevleri, kaynakları ve gıda
üretiminde kullanım alanları ile ilgili bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.

1. Bilimsel yöntemlere uygun olarak vitaminlerin yapı, çeĢit

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

ve genel özelliklerini belirleyebilecek; vücuttaki görevlerini,
kaynaklarını ve gıda endüstrisindeki kullanım alanlarını
ayırt edebileceksiniz.

2. Bilimsel yöntemlere uygun olarak minerallerin yapı,
çeĢit ve genel özelliklerini belirleyebilecek; vücuttaki
görevlerini, kaynaklarını ve gıda endüstrisindeki kullanım
alanlarını ayırt edebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Ortam: Laboratuvar, sınıf ve Yerel Ağ (Ġnternet)ortamı,
Donanım: Bilgisayar, tepegöz, Yerel Ağ (Ġnternet),
laboratuvar araç gereçleri
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen çoktan seçmeli test sınavları ve uygulama sınavları
ile kendinizi ölçeceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları
ölçmek amacıyla uygulama faaliyetlerindeki iĢlem
basamaklarında gösterdiğiniz baĢarıya göre
değerlendirileceksiniz.

iv

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili öğrenci;
Yeterli ve dengeli beslenmek kaliteli yaĢamın zorunluluklarındandır. Ancak gıdaların
hazırlanması, piĢirilmesi, saklanması sırasında sağlıklı yaĢamak için almak zorunda
olduğumuz vitamin ve mineraller baĢta olmak üzere tüm besin ögeleri büyük kayba uğrar.
Bu modül ile vücut çalıĢmasında önemli fonksiyonları olan vitamin ve minerallerin;
kimyasal özelliklerini, vücuttaki görevlerini, kaynaklarını, gıda iĢlemede oluĢan kayıplarını
ve bu kayıpları giderme yollarını, gıda teknolojisinde kullanım amaçlarını öğreneceksiniz.
Bulunduğunuz her ortamda vitamin ve mineral kayıplarının önemini bilecek ve
çalıĢmalarınızı ona göre yönlendireceksiniz.
Vitamin ve minerallerin günlük alınması gereken miktarları, yetersiz veya aĢırı
alındıklarında görülen sağlık sorunları, vücutta emilimlerine etki eden faktörleri daha sonraki
yıllarda alınacak olan Beslenme dersinde kapsamlı olarak iĢleneceğinden bu modülde
vitamin ve mineraller kimyasal açıdan ele alınmıĢtır.
Bu modül sizin günlük yaĢamınız için ve iĢ hayatınızda iyi bir rehber olacaktır.
Böylece bir taraftan kendi sağlığınız için koruyucu önlemler alırken diğer taraftan gıda
üretiminde ve gıda analizlerinde vitamin ve minerallerle ilgili konularda sebep-sonuç
iliĢkileri kurarak daha verimli çalıĢacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Gerekli bilgileri alıp, uygun araç-gereç ve ekipmanlar sağlandığında vitaminlerin
kimyasal özelliklerini, canlılar için önemini, gıda iĢlemedeki etkilerini, iĢleme sırasındaki
kayıplarını, bu kayıpların nedenlerini ve önlenmesini, vitaminlerin kaynaklarını
inceleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA





Vitaminlerin karbohidratlar, yağlar ve proteinlerden farklı olan özelliklerini
araĢtırınız.
Vitaminlerin sentetik olarak üretimleri hakkında bilgi toplayınız. Ticari olarak
satılan saf Ģeklini veya ilaç Ģeklinden (ampul, tablet, Ģurup, damla) bir miktar
bularak sınıfta arkadaĢlarınıza gösteriniz.
Küçük bir havucu rendeleyerek bir miktar yağın içinde karıĢtırınız. Yağın
renginin değiĢip değiĢmediğini izleyiniz. DeğiĢti ise nedenini araĢtırınız.
Bir miktar yoğurdu bir kaba alarak bir süre bekletiniz. Bu süre sonunda yoğurt
sulanacaktır. Bu suyun rengini inceleyiniz ve oluĢan rengin neden
kaynaklandığını araĢtırınız.

1. VĠTAMĠNLER
Metabolizmanın kontrolünde hormon ve enzimlerin yanında vitaminlerin de birbirine
bağlı olarak çalıĢması gerekir. Enzim, hormon ve vitaminler olmadan yaĢamın sürdürülmesi
mümkün değildir. Çünkü bu maddeler birbirinin yerine geçemez, baĢka maddelerle de yer
değiĢtiremez ve bunlar olmadan da metabolizma olayları gerçekleĢmez.
Vitaminler hücre çalıĢması için gerekli olmakla birlikte hücrenin yapı maddelerinden
değildir. Karbonhidrat, yağ ve protein gibi baĢ besin öğelerine göre enzim, hormon ve
vitaminler çok az miktarda gereklidir. Vitaminler de biyokatalizör sayılabilir.
Ġnsan vücudu kendi enzim ve hormonlarını sentezleyebilir. Fakat kendisine gerekli
vitamin sentezini çoğunlukla yapamaz. Bu nedenle vitaminler vücuda ya gıdalarla sindirim
(gastrointestinal) kanalından ya da damar yolu ile (paranteral) alınır.
Vitaminler gıdalarda ya serbest ya da provitamin olarak bulunur.
Günümüzde 20 kadar değiĢik ve iyi karakterize edilmiĢ vitamin bilinmektedir.
Bunlardan 13‟ünün vücut için gerekli olduğu belinmektedir. Tanımlanan vitaminlerin 4‟ü
yağda eriyen (ADEK), 9‟u suda eriyen (Tiamin, Riboflavin, Niasin, Pridoksin, Pantotenik
Asit, Folik Asit, Siyano Kobalamin, Biotin ve Askorbik Asit) vitaminleridir.
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Vitamin kelimesini ilk defa 1911‟de Casimir Funk kullanmıĢtır. Casimir Funk özel
diyetlerle beslenen güvercinlerde görülen felci, pirinç iĢlenip beyazlatılırken çıkan sudan
elde ettiği bir madde ile tedavi etti. Bu maddelerin amin yapısında organik maddeler
olduğunu düĢünerek yaĢam için çok az miktarda gerekli bu maddelere, vitamin ( vita: hayat )
adını verdi. Günümüzde pek çok vitaminin amin içermediği bilinmektedir.

Vitaminler:
Büyüme, geliĢme enerji üretimi ve kullanımı, metabolik olayların gerçekleĢmesi,
kısaca sağlıklı bir yaĢamın devamı için gerekli olan, Ekzojen (endojen olarak sentez
edilemeyen veya yetersiz derecede sentez edilen), Az miktarlarda etki gösteren, Enerji
vermeyen fakat enerji değiĢimi ve besin öğeleri metabolizmasında düzenleyici olarak görev
yapan, biyolojik katalizör organik maddelerdir.

1.1. Vitaminlerin Önemi ve Fonksiyonları







Vitaminler; hücrenin yapı maddelerinin sentezi, besin öğelerinin metabolizması
ve enerji oluĢumu süresince pek çok tepkimede koenzim ya da koenzim öncülü
olarak görev yapar. Örneğin; B1 vitamini karboksilaz enziminin (TPP = Tiamin
piro fosfat), nikotinik asidin amidi nikotinamit koenzimlerinin (NAD =
nikotinamit di nükleotit ve NADP = nikotinamit di nükleotit fosfat) bileĢenidir.
Vitaminler vücutta sindirime uğramadan doğrudan ince bağırsağa geçer ve
oradan kan dolaĢımına katılır.
Vitaminler vücutta metabolize olmaz yani vitaminler vücuda enerji (kalori)
sağlamaz.
Vitaminlerden baĢka elzem yağ ve amino asitler ve mineraller de eksojen
maddelerdir. Elzem yağ ve amino asitler vitaminler gibi fonksiyon görür fakat
enerji verebilir ve hücre yapıtaĢlarının yapısına katılır.
Bir canlı türü için vitamin olan madde, baĢka bir canlı türü için vitamin
olmayabilir. Canlının vücudunda yapılan maddenin miktarı, o canlının
metabolizması için yeterli değilse o maddenin o canlı için vitamin olduğu
söylenebilir.

K vitamini: Ġnsan dokularında sentezlenmez. Fakat insan bağırsağında bulunan
bakteriler tarafından sentezlenir. Kalın bağırsağın normal bakteri florası yüksek dozda
antibiyotik alımı ile bozulduğunda K vitamini gıdalarla alınmalıdır.
Niasin: ( PP faktörü, nikotinamit ) vücutta triptofan amino asidinden sentezlenebilir.
Kolin: Vücutta methionin amino asidinden elde edilebilir.
GüneĢ ıĢığı ile deride D vitamini sentezlenir. Dokularda sentezlenen D vitamini
metabolizma için yeterli değilse özellikle iskelet büyümesi hızlı olan çocuklara dıĢarıdan
gıdalarla alınmalıdır.
E vitamini, B1 vitamini (tiamin), B2 vitamini (riboflavin), B6 vitamini (pridoksin), B12
vitamini (siyanokobalamin), pantotenik asit, H vitamini (biotin), C vitamini (askorbik asit):
Tam olarak gıdalarla alınmalıdır.
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Vitaminlerin sentez edildikleri ilk yer bitkilerdir. Fakat insanlar için bitkiler
kadar hayvanlar da vitamin kaynağıdır. Çünkü hayvanlarda bazı organlarda
vitaminler depo edilir. Örneğin; balık yağı, süt, yumurta, karaciğer vb. depo
edilmiĢ bol vitamin vardır. Ġnsan vücudu da bir miktar vitamin depolayabilir.
Fakat vitaminler de bozunabileceğinden gıdalarla sürekli olarak vitamin
alınması gerekir.
Vitaminler ve türevleri, enzimler için kofaktör iĢlevi görür. B vitaminin tüm
grupları enzim katalizli reaksiyonlarda kofaktörler olarak veya kofaktör öncüsü
olarak rol alır.
Vitaminlerin her birinin metabolizmada özel fonksiyonları vardır ve bu
fonksiyon baĢka vitamin ile karĢılanamaz. Ayrıca bazı vitaminlerin eksiklikleri
de birbirine bağlıdır.
Vitaminlerden herhangi birinin veya birkaçının vücuda gerekli miktarlarda
sağlanamaması, ilgili vitaminin veya vitaminlerin katıldığı biyokimyasal ve
fizyolojik olaylarda aksamaya ve yetersizlik belirtilerinin ortaya çıkmasına yol
açar.
Vitaminlerin veya minerallerin eksikliğinde geliĢebilecek patolojileri
engellemek ve vücudu koruyabilmek amacı ile her biri için önerilen günlük alım
miktarları (RDA) belirlenmiĢtir.

RDA değerleri genellikle “µg (mcg)”, “mg”, “IU (internasyonal ünite)”, “RE (retinol
eĢdeğeri)” birimleriyle ifade edilir.
1 RE = 1 mg retinol = 3.33 IU A vitamini
Vücudun günde ortalama 1 mg kadar vitamin ihtiyacı vardır.
Vitamin

A Vitamini
D Vitamini
E Vitamini
K Vitamini
C Vitamini
Tiamin (B1)
Riboflavin (B2)
Niasin
Pridoksin (B6)
Siyanokobalamin (B12)

Pantotenik asit
Folik asit
Biyotin
Kolin

Ünite
/gün

Bebeklik
(7-12 ay)

Çocuk
(4-8 yaĢ)

Erkek
(31-50
yaĢ)

Kadın
(31-50 yaĢ)

Gebe ve
Emzikli

RE
ĠU
mg
µg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
mg
µg
µg
mg

375
200
4
10
35
0,3
0,4
4
0,3
0,6
1,8
80
6
150

700
200
7
30
45
0,6
0,6
8
0,6
1,2
3
200
12
250

1000
200
10
80
60
1,2
1,3
16
1,3
2,4
5
400
30
550

800
200
8
65
60
1,1
1,1
14
1,3
2,4
5
400
30
425

1300
200
12
65
95
1,4
1,4-1,6
17-18
1,9-2
2,6-2,8
6-7
500-600
30-35
450-550

Tablo 1. 1; Farklı YaĢ, Cinsiyet Ve Durumda Günlük Vitamin Ġhtiyacı
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RDA değerleri yaĢ, cinsiyet, beslenme Ģekli, yaĢam koĢulları, iklim ve özel durum
(gebelik, emziklilik vb.) ve hastalıklara bağlı olarak değiĢmektedir.
Vitaminlerin gıdalardaki dağılımı değiĢiktir. Bazı gıdalarda bir veya birkaç vitamin
yüksek oranda bulunurken diğer bazı vitaminlerin çok az olduğu görülmektedir. Gıdalar
saflaĢtırıldığı zaman vitamin değerleri azalır. Gıda hazırlama, iĢleme, saklama amacı ile
uygulanan iĢlemler vitaminleri de etkiler.
Vitamin

A Retinol eĢdeğeri
D Kolekalsiferol
E Tokofenol eĢdeğer
K Filokinon
C Askorbik asit
(B1) Tiamin
(B2) Riboflavin
Niasin
(B6) Pridoksin
(B12) Siyanokobalamin
Pantotenik asit
Folik asit
Biyotin

Ünite/g
ün

Minimum

Ortalama

Maksimum

µg
µg
mg
µg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
µg

360
2,5
5
30
15
0,5
0,8
5,5
1
1
3
100
100

800
5
10
140
60
1,2
1,6
18
2
2
7
210
200

1650
20
50
3000
100
2,2
3,2
22,5
4
5
14
2000
400

Tablo 1.2: Ġnsanlarda Günlük Alınması Gereken Vitaminlerin Alt, Ortalama ve Üst Sınırları





Vitaminler çoğunlukla ısıya dayanıklı olmakla birlikte yapıları kolay bozunan
maddelerdir. Gıdaların iĢlenmesi sırasında vitamin kaybı olur. ĠĢlenmiĢ
gıdaların çoğunda vitamin kaybı olduğundan iĢleme sırasında vitamin katılarak
zenginleĢtirilir. Örneğin; una öğütme sırasında kaybolan B vitamini, süte D
vitamini, margarine karoten, turunçgil olmayan meyve sularına C vitamini
katılmaktadır.
Vitaminler günümüzde laboratuvarlarda yapay olarak da elde edilmektedir.
Gıda Teknolojisinde hem doğal ve hem yapay olanları farklı amaçlar için
yaygın olarak kullanılmaktadır.

Provitamin: Vücutta çeĢitli etkenlerle vitamine dönüĢtürülebilen, vitaminlerin ön
maddesi olan organik bileĢiklerdir. Provitaminlerin vitamine dönüĢümü ya organizmanın
kendi gücü ile ya da dıĢ bir kuvvet etkisi ile olur. Yalnız iki tane provitamin bilinmektedir.
Karoten: A vitamininin provitaminidir. Vücutta karaciğerde özel bir enzim sistemi ile
A vitaminine dönüĢtürülür.
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Ergesterol (D2) D vitamininin bitkisel provitamini, 7 dehidro ergesterol (D3) ise
hayvansal provitaminidir. Her ikisi de güneĢin UV ıĢınları ile deride D vitaminine
dönüĢtürülür.





Vitaminöz: Vitaminlerin vücutta eksikliği veya fazlalığında oluĢan hastalık ve
bulgulardır.
Hipovitaminöz (avitaminöz): Vitaminlerin vücutta eksikliğinde görülen
hastalık ve bulgulardır. A vitaminin ileri derecede eksikliğinden oluĢan durumu
belirtmek için A avitaminozu terimi kullanılır.
Poli hipovitaminöz: Birden fazla vitaminin vücutta eksikliğinde görülen
hastalık ve bulgulardır.
Hipervitaminöz Vücutta aĢırı derecede vitamin birikimi durumunda,
vitaminlerin vücutta fazlalığında görülen hastalık ve bozukluklardır. A, D ve K
hipervitaminözü saptanmıĢtır. Yağda eriyen vitaminler gereksinimden fazla
alındığı durumlarda, vücutta birikim olur ve toksik etkileri gözlenebilir. Suda
eriyenler ise idrarla atıldığından birikim oluĢmaz.

ġekil 1.1; Beslenme ve Vitaminöz ĠliĢkisi



Antivitamin: Bazı gıdalarda bulunan, vücutta vitaminlerin emilim ve
kullanımını engelleyen bileĢiklerdir.

1.2. Vitaminlerin Vücuttaki Görevleri


Vitaminler büyümede yardımcıdır. Vitaminlerden herhangi biri vücuda
alınmazsa o vitaminin yardımcı olduğu biyokimyasal tepkime
yürümeyeceğinden büyüme ve vücut çalıĢmasında aksamalar olur.
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Büyük çoğunluğu koenzim olarak görev yapar, enzimleri aktif hâle getirir.
Besin öğelerinin vücutta uygun Ģekilde kullanılmasını sağlar.
Hastalıklara karĢı vücut direncini arttırırlar.
Bireylerin sağlıklı olmasını, sinir ve sindirim sisteminin iyi çalıĢmasını sağlar.

1.3. Vitaminleri Sınıflandırılması
Vitaminler suda ve yağda çözünürlüklerine göre iki sınıfa ayrılır. Ayrıca vitamin
benzeri bileĢikler de vardır. Bunları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:




Yağda eriyen vitaminler; A, D, E, K vitaminleri,
Suda eriyen vitaminler; B grubu ve C vitaminleri,
Vitamin benzeri bileĢikler; Ġnozitol, Kolin, Flavonoidler (vitamin P), Esansiyel
yağ asitleri (Vitamin F), Karnitindir.



ġekil 1.2; Vitaminlerin sınıflandırılması

1.4. Yağda Çözünen Vitaminler
Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K‟dir.
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1.4.1. Yağda Çözünen Vitaminlerin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri











Yağda çözünen vitaminlerin hepsi izopren türevi, apolar ve hidrofobiktir (Suyu
sevmeyendir.).
Yağda çözünen vitaminlerin hepsi apolar moleküllerdir. Bu nedenle polar olan
suda çözünmez; apolar olan yağ ve benzen, eter, kloroform gibi yağ
çözücülerde çözünür.
Vücutta depo edilebilirler ve en önemli depo yeri karaciğerdir. Vitamin A,
vitamin D ve vitamin K karaciğerde, Vitamin E ise hem karaciğerde hem de
vücuttaki yağ dokularında depolanır.
Depolandıkları için yağda çözünen vitaminlerin aĢırı miktarda vücuda alınması
zararlı olabilir. Özellikle vitamin A ve D'nin tüketiminde dikkatli olunmalıdır.
Yağda çözünen vitaminler lipitlerle birlikte on iki parmak bağırsağında
(duedonumda) emilerek kana geçer. Bu nedenle vücutta lipitlerin emilimi ile
ilgili sorunlar genel olarak yağda çözünen vitaminlerin emiliminin de
(absorbsiyonunun) bozulmasına neden olur. Örneğin ishaller, on iki parmak
bağırsağına safra akımının bozulduğu durumlar; yağda çözünen vitaminlerin
yetersizliğine neden olabilir.
Yağlarla birlikte emilir ve taĢınır. Safra yoluyla atılır, idrarla atılmaz.
Emildikten sonra kandaki taĢınımları diğer apolar lipidler gibi lipoproteinler
veya özel bağlayıcı proteinler ile olur.
K vitamini hariç genellikle koenzim görevleri yoktur.
D vitamini, kalsiyum ve fosfor metabolizmasının düzenleniĢinde etkili
olduğundan hormon olarak da kabul edilir.

1.5. A Vitamini
Ġlk keĢfedilen vitamin olan A vitamini bitkilerde provitamin karoten hâlinde,
hayvansal dokularda ise (en çok karaciğerde) retinol, retinal, retinoik asit olarak bulunur.
Kimyasal olarak her biri 5 karbondan oluĢan 4 izopren biriminden meydana gelir.

Ġzopren
Retinol [C20H30O]

-iyonon halkası

β-karoten [C40H56]
ġekil 1.3: A vitamini (Retinol), yapı taĢları ve provitamin β-karoten formülleri
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Vitamin A genellikle çeĢitli biyolojik aktif moleküllerin tümü için kullanılır.
Retinoidler terimi ise vitamin A aktivitesi göstersin ya da göstermesin vitamin A‟ nın doğal
ve yapay Ģekillerini içerir.






Retinol: DoymamıĢ düz zincirli, -iyonon (Zincir uçlarındaki bir çift bağ içeren
hidroaromatik halkalardır.) halkası içeren, primer alkoldür. Hayvan dokularında
retinol, uzun zincirli yağ asitleriyle oluĢturduğu retinil esteri olarak bulunur.
Retinal: Retinolun oksidasyonundan türeyen bir aldehittir. Retinal ve retinol
kolaylıkla birbirlerine çevrilebilir.
Retinoik asit: retinalin yükseltgenmesiyle oluĢan ürünüdür. Retinoik asit
vücutta indirgenemez ve bu yüzden retinal ya da retinole dönüĢemez. Retinoik
asit ve retinol glikoprotein sentezinde rol alır, epitel hücrelerinin büyümesini ve
farklılaĢmasını düzenler
β-karoten: Bitkilerde bulunan A vitamini provitaminidir

Karotenler aynı zamanda bitkilere renk veren pigment görevi de yapar. Bitkilerde
kimyasal yapısı birbirinden farklı 600‟e yakın karoten çeĢidi vardır. Fakat bunların hepsi
vücudumuzda aynı oranda A vitaminine dönüĢmez. DönüĢme oranı en fazla olan β (beta)
karoten çeĢididir. β-karotenin A vitamini aktivitesi retinolun ancak altıda biri kadardır.
β-karotenin yapısında iki -iyonon halkası bulunur. Simetrik yapılı olan -karotenden,
safra tuzları varlığında di oksijenaz enzimiyle molekülün ortasındaki çift bağ parçalanır ve 2
molekül aldehit (retinal) oluĢur.

ġekil 1.4: β-karotenin A vitaminine (Retinole) dönüĢme süreci
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β–karoten, düĢük oksijen konsantrasyonlarında etkili olabilen bir
antioksidandır. Bu özelliği ile daha yüksek oksijen konsantrasyonlarında etkili
olan vitamin E‟nin antioksidan etkilerini tamamlar.
A vitaminini hayvansal gıdalardan direkt a vitamini Ģeklinde (retinol) vücuda
alınırken bitkilerden alınan karoten karaciğerde enzimle parçalanır ve retinole
çevirir.
A vitamini vücutta ince bağırsaklardan olan retinol olarak emilerek kana karıĢır.
A vitamini fazlası β-karoten Ģeklinde karaciğerde depolanır ve vücudun ihtiyacı
olduğu zaman A vitaminine dönüĢür.

1.5.1. A Vitamininin Özellikleri








Suda çözünmez, yağda ve yağ çözücülerde çözünür.
Isıya ve alkali ortama karĢı dayanıklıdır.
Proteinlerle kompleks oluĢturur, kompleksleri sulu ortamda emülsiye olur.
Morötesi ıĢınlardan etkilenir. Bu nedenle A vitamini içeren çözelti ve gıdalar
doğrudan güneĢ ıĢığına karĢı bulundurulmamalıdır.
Asit ortama karĢı dayanıksızdır. Çünkü asitler A vitamininin yapısındaki çift
bağların bozunmasına ve dehidratasyona neden olur.
Isı ve ıĢık ile birlikte O2 ile yükseltgenir ve bozunur. SO2 oksitlenmeyi
önleyebilir.
Yağdaki çözeltileri E vitamini gibi antioksidanlarla yükseltgenmeye karĢı
dayanıklı hâle getirilebilir.

1.5.2. A Vitamininin Vücuttaki Görevleri
En önemli görevi görme ile ilgilidir. Gözün kornea tabakasının sağlığı için gereklidir.
Omurgalı hayvanların gözünde bulunan ıĢık alıcı hücrelerin bileĢiminde bulunan ve loĢ ıĢıkta
görmeyi sağlayan rodopsin ile parlak ıĢıkta görmeyi sağlayan iodopsin adlı A vitaminiprotein kompleksi pigmentlerin oluĢumunu sağlar. Retinal, görme pigmenti rodopsinin
gerekli ön maddesidir.

ġekil 1.5: Görme olayının biyokimyası



Retinol: Bir hormon olarak iĢlev görür. Büyümede etkilidir. YumuĢak dokular,
kas ve kemik geliĢimi ile ilgilidir.
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Vücudun enfeksiyonlara karĢı direncini arttırır, Retinoik asit ve -karotenler
yapılarında bulunan konjuge çift bağlar yardımıyla anti kanser ve anti oksidan
etkilidirler. Antioksidan özelliği ile vücudumuzu dıĢardan gelen zararlı
maddeleri bağlayıp onların olası yıkımlarından korur.
Proteinlere bağlanarak bazı genlerin ifadelerinin kontrolünde kullanılır. Bu etki
steroid hormonların etkisine benzer.
Retinoik asit ve metabolitleri; deri, solunum ve genital sistemdeki epitel doku
ve mukoz zarların oluĢumunda ve sağlıklı olmasında etkilidir. Derinin
keratinleĢmasini engellediğinden Akseroftol adı verilir.

ġekil 1.6: Retinoik asidin hücrede sinyalizasyon ve iletim yolu

1.5.3. A Vitamini Kaynakları
Bitkisel kaynaklı gıdaların birçoğu provitamin a (karoten) aktivitesi gösterir. Havuç,
kayısı, kırmızıbiber, domates, kırmızı erik, muz, bal kabağı gibi sarı-kırmızı sebze-meyveler
ve ıspanak, maydanoz, kuĢkonmaz, kereviz, marul gibi yeĢil sebzeler karotence zengindir.
Karotenoidler yeĢil bitkilerde daima klorofille beraber bir proteine bağlı olarak ya da
yağ damlacıkları içinde koloit olarak bulunur.

Resim 1. 1: β-Karotenin ve A vitamini ( Retinol ) kaynakları
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Süt, tereyağı (Yaz tereyağında daha çoktur.), yumurta, balık yağı ve karaciğer (Oleik,
palmitik ve stearik asit esteri olarak bulunur.) gibi hayvansal gıdalar.
Rafine edilmiĢ bitkisel sıvı yağlar ve hidrojene yağlarda A vitamini bulunmaz. Bu
nedenle margarinlere karoten eklenmesi zorunlu tutulmuĢtur.
Mısır dıĢındaki tahıllarda, Ģeker ve patateste de A vitamini bulunmaz. AcılaĢmıĢ
yağlarda A vitamini kalmaz.
A Vitamini Ġçin Miktarlar
Gıda
Karaciğer (Dana)
Balıkyağı
Yumurta sarısı
Peynir
Süt
Kaymak

Beta Karoten Ġçin Miktarlar

Miktar

Retinol
eĢdeğeri

6g
1 kaĢık
1 büyük
2g
1 fincan
1 kaĢık

9124
4080
897
86
76
63

Miktar

Retinol
eĢdeğeri

1 orta boy
1 orta boy
1 fincan
1 tane

2487
2025
136
92

Gıda
Patates
Havuç
Brokoli
Kayısı

Tablo 1.3: Farklı Gıdalarda A Vitamini Miktarı

1.5.4. Gıda Hazırlama Ve PiĢirme ĠĢlemlerinin A Vitaminine Etkisi
Hem karoten hem de A vitamini suda erimediğinden normal piĢirme derecelerine
dayanıklıdır ve pek kayıp olmaz. Sıcaklık 100 0C üzerine çıktığında kayıp artar. Bunun
nedeni ısı etkisi cis ile izomerlerin daha az kullanıĢlı trans izomerlere dönüĢmesidir. Yağlar
ve yağlı yiyecekler oksidasyonu sonucu acılaĢtığında A vitamini de okside olarak kayba
uğrar. KurutulmuĢ gıdalarda da A vitamini kaybı fazladır. Kurutma öncesi sülfitleme bu
kaybı azaltır. Depolama ve prosese koĢullarına ve süresine göre %5-40 oranında kayba
uğrar.KurutulmuĢ gıdalarda da A vitamini kaybı fazladır. Kurutma öncesi sülfitleme bu
kaybı azaltır.
A vitamini kaybını önlemek için;








PiĢirme sıcaklığı 100 0C‟ nin üzerine çıkartılmamalı,
Pastörize süt ıĢık etkisinden korunmalı,
Yağ ve yağlı gıdalar serin, karanlık yerlerde, metal olmayan kaplarda
saklanmalı veya antioksidan kullanılmalı,
Defalarca aynı yağda kızartma yapılmamalı,
Kurutma iĢlemleri doğrudan güneĢ ıĢığında yapılmamalı,
Kurutulan meyveler kükürtlenmeli,
Konserveler renksiz cam kavanozlarda hazırlanıp uzun süre güneĢte
bırakılmamalıdır.
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1.6. D Vitamini (Kalsiferol)
AntiraĢitik, vitamin olarak bilinir. Ġnsan ihtiyacı olan D vitaminini iki yolla karĢılar:
Gıdalar ve vücudun deri tabakasındaki kalsiferoller denen D vitamini provitaminlerinin
güneĢ ıĢığı (UV) etkisiyle D vitaminine dönüĢmesiyle alınır.
Ġnsan deri tabakasında yapıları birbirine benzeyen ve D vitamini etkisi gösteren 10
kadar kalsiferol bileĢiği bulunmuĢtur. Bunlar arasında biyokimyasal açıdan en önemlileri D2
(ergokalsiferol) ve D3 (kolekalsiferol) vitaminleridir. D1 vitamini yoktur. Çünkü D1 vitamini
D2 ile etkisiz bir sterol karıĢımıdır.

ġekil 1.7: D vitamini provitaminleri ve dönüĢme süreci





D2 vitamini (Ergokalsiferol: Bitkisel kaynaklı olan D vitaminidir. En çok maya
ve mantarlarda bulunur. Ergesterolün morötesi ıĢınlara maruz kalması ile
oluĢur. Vücut deride bulunan Ergosterol adlı bir maddeyi kullanarak D2
vitamini yapar. Ergosterol bitkisel gıdalarla alınır. Ergosterol deride
depolanarak güneĢten gelen UV ıĢınlarınetkisiyle D2 (kalsiferol) vitaminine
dönüĢür.
D3 vitamini (Kolekalsiferol): Hayvansal yağlarda oldukça fazla bulunur. Deri
takasında sentez edilip depolanan 7-dehidrokolesterol (7-Dehidrokolesterol
dıĢarıdan besinlerle alınmaz bu maddeyi tüm memeli canlılar deri tabakasında
kendileri yapar.) adlı madde güneĢin UV ıĢınlarının etkisiyle D3‟e dönüĢür. Bu
özelliğinden dolayı D vitamini güneĢ vitamini olarak da bilinir.

D2 ve D3 böbrek ve karaciğer yoluyla kullanılır. D vitamini yaklaĢık 6 ay yetecek
kadar karaciğerde depo edilir.
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1.6.1. D Vitamininin Özellikleri






Renksiz ve kokusuz kristaller seklinde bulunur.
Suda çözünmez, yağda ve yağ çözücülerde çözünür.
Isı, oksidasyonu, alkol ve asit ortama karĢı dayanıklıdır.
D vitamini içeren gıdalar çok ince katmanlar hâlinde bulunursa O2 ile oksitlenir.
Kısa dalgalı UV ıĢınları yapısında değiĢiklik yaparak toksik steroller oluĢabilir,
D vitamini özelliğinde kayıplara yol açabilir.

1.6.2. D Vitamininin Vücuttaki Görevleri







D vitamini parathormon ve kalsitonin ile etkileĢerek kemiklerden kana Ca ve
P‟un emilimini kolaylaĢtırır ve arttırır.
Kemiklerden kana Ca geçiĢinde etkilidir. RaĢitizm ve osteomalazia
hastalıklarını önler.
Kalsiyum ve fosforun ince bağırsaklarda emilmesini ve kemiklerde depo
edilmesini sağlar.
Kollajen sentezinde ve kemiklerdeki etkili enzimlerin aktif hâle geçmesinde rol
alır.
Ġdrarla kalsiyum ve fosfor atılımını azaltır.
Kollajen sentezinde ve kemiklerdeki etkili enzimlerin aktif hâle geçmesinde rol
alır.

1.6.3. D Vitamini Kaynakları




D vitaminini asıl kaynağı güneĢtir.
D vitamininin hayvansal kaynakları; karaciğer, balık yağı, yumurta sarısı, süt,
tereyağıdır. Doğal D vitamin kaynağı morina balığı karaciğeridir. Kalkan, pisi,
köpek balığı karaciğerleri de D vitaminince zengindir.
Hayvansal ürünlerde D vitamini miktarı bu ürünlerin elde edildiği hayvanların
güneĢ görme derecesine bağlıdır. Ayrıca ıĢınlandırma yolu ile gıdalarda D
vitamini arttırılabilir.

Resim 1.2: D Vitamini açısından zengin gıdalar
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Anne yeteri kadar D vitamini alıyor ve güneĢten yararlanıyorsa bebeğin D
vitamini gereksinimi karĢılanır.
Bitkisel yağlar özellikle zeytinyağında D vitamini yoktur.
Gıda
GüneĢ ıĢığı
Süt
Somon balığı
Sardalya balığı
Tuna balığı
Yumurta
Mantar

Ölçü
15 dk/gün
250 g
1 porsiyon
1 porsiyon
1 porsiyon
1 adet
100 g

Vitamin D (ĠU)
10 000-25 000
120
920
516
154
44
27

Tablo 1. 4; Farklı gıdalarda D Vitamini miktarı

1.7. E Vitamini (Tokoferoller)
Kısırlığı önleyici ( Antisterilitik ) etkili bir vitamin olduğu için E vitaminine
(tokoferol) antistentik vitamin de denir.
Tokoferoller, tokol çekirdeğinin farklı yerlerine farklı sayıda metil (–CH3) grupların
eklenmesiyle oluĢur. E vitamini, bileĢimindeki metil gruplarının yeri nedeniyle α, β, γ, Δ
tokoferol gibi çeĢitleri vardır.

Tokol
Tokoferol

α tokoferol

β tokoferol

γ tokoferol

Δ tokoferol

ġekil 1.8: E vitamini aktivitesi gösteren tokoferol formülleri
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ÇeĢitli tokoferollerin biyolojik etkinlikleri arasında farklar vardır. Bir vitamin olarak
doğada en yaygın Ģekilde dağılmıĢ bulunan ve en fazla E vitamini etkisi gösteren α
tokoferoldür. Ġnsan vücudu için önemli olan α-tokoferol ve daha az bir oranda γ-tokoferol
(gama-tokoferol)‟dür.

1.7.1. E Vitamininin Özellikleri







Tokoferoller sarı renkte, yağ kıvamındadır.
Suda değil, yağda ve yağ çözücülerde çözünür.
Oksitlenmeye karĢı duyarlıdır, oksijensiz ısıya 200 oC‟ye kadar dayanır.
Alkali ve asitlere dayanıklıdır.
UV ıĢınları karĢısında kolay bozulur.
Kuvvetli antioksidandır. α tokoferol molekülü, serbest bir radikali nötralize
ederse antioksidan özelliği yok olur. Fakat C vitamini gibi diğer antioksidanlar,
alfa-tokoferole antioksidan özelliğini yeniden kazandırırlar.

1.7.2. E Vitamininin Vücuttaki Görevleri










E vitamininin en önemli görevi hücreleri enzimatik olmayan oksidasyondan
koruyarak antioksidan etki göstermesidir.
Hücre zarlarında, mitokondri ve lizozom gibi hücre organellerinde peroksitlerin
çoklu doymamıĢ yağ asitlerinin parçalanmasını önler, yaĢlanma ve yıpranmayı
geciktirir.
Hücrelerde yağların oksidatif bozulması ile oluĢan pigmentler (=yaĢlılık
pigmentleri) E vitamini eksikliğinde artar ve erken yaĢta belirir.
Alyuvarların korur, onların H2O2 ile parçalanmasını yani hemolizi dolayısı ile
kansızlığı engeller,
Karotenlerin, A vitaminin oksidasyonunu engelleyerek etkinliğini arttırır,
karaciğerde depo edilmesine yardımcı olur.
Bitkisel yağlardaki doymamıĢ yağ asitlerinin O2„nin etkisi parçalanmasını ve
peroksitlerin oluĢmasını dolayısıyla yağların acılaĢmasını önler.
Antioksidan özelliğinin dıĢında α tokoferol, bağıĢıklık ve lenf hücrelerinde
bulunan enzim ve moleküllerin aktivitelerini etkiler. Trombosit toplanmasını
engellerken damar geniĢlemesini arttırır.
Üreme sistemi üzerine etkilidir, kısırlığı önler.
Metabolizma normal bir Ģekilde çalıĢırken ve dıĢ etkenlere (sigara dumanı gibi)
maruz kalınırsa vücutta serbest radikaller oluĢur. E vitamini hücrelerde serbest
radikallerin oluĢmasını engellediğinden kanser riskini azaltır, yaĢlanmayı
geciktirir.

1.7.3. E Vitamini Kaynakları
Ġnsanlar, E vitaminini vücutlarında sentezleyemedikleri için lipidlerle birlikte
dıĢarıdan gıdalarla vücutlarına alırlar.
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Bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, tahıl taneleri (embriyosu), ve margarin en iyi E
vitamini kaynağıdır.
Sert kabuklu meyveler (fındık, ceviz ) tahıl ve kuru baklagiller E vitamini
açısından zengindir.
Tahıl unları ne kadar esmerse E vitamini o kadar çoktur.
Yumurta, karaciğer, böbrek E vitamininin hayvansal kaynaklarıdır. Et ve
meyvelerde E vitamini pek azdır.

Resim 1. 3: E Vitamini Açısından Zengin Gıdalar

Besin

α-tokoferol
(mg/100 g)

Besin

α-tokoferol
(mg/100 g)

Zeytinyağı
Ayçiçeği yağı

12,0
55,8

Margarin
Tahıl

10,2
45,0

Fındık

26,0

Fasulye

9,0

Yerfıstığı

9,0

Mısır

2,0

Besin

Domates
Havuç
Keçi
sütü

α-tokoferol
(mg/100 g)

0,9
0,6
0,1

Tablo 1. 5: Farklı gıdalarda E Vitamini miktarı

1.8. K Vitamini ( Naftakinon )
Kanın pıhtılaĢma etmeni olarak bulunmuĢ ve kuagulation vitamin adından dolayı K
vitamini denmiĢtir. Antihemorajik vitamin de denir. K vitaminleri esas olarak naftokinon
türevleridir. Yapısında naftakinon halkası ve bir alifatik yan zincir (fitil grubu) içerir.
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Doğada K1 vitamini, K2 vitamini olmak üzere iki Ģekilde bulunur. K1ve K2
vitaminlerinin yan zincirlerinde farklılık vardır.



K1 (Filokinon) vitaminin iki formu vardır ve bitkilerde bulunur.
K2 (Menakinon) ise birçok çeĢidi bulunan, vücuttaki bazı bakteriler tarafından
da üretilen bir menakinon bileĢenidir.

Sentetik K vitaminlerinin en önemlisi K3 vitamini (menadion) dur ve doğal olanlardan
2 kat daha güçlüdür. Vücutta kalın bağırsak mikroflorasındaki bakteriler tarafından yapılır.
Her üç molekülde K vitamini etkinliği gösterir.

Kinon

K1 (Filokinon)

K3 vitamini (menadion)

K2 (Menakinon)

ġekil 1.9: K vitamini aktivitesi gösteren bileĢik formülleri

1.8.1. K Vitamininin Özellikleri




Yağda ve yağ çözücülerde çözünür. Yapay olarak üretilen K3 vitamininin suda
eriyebilen türevleri de vardır.
Isı, ıĢık ve O2‟ne dayanıklı; asit ve alkalilere dayanıksızdır.
UV ıĢınları molekülde değiĢimler yapar.

1.8.2. K Vitamininin Vücuttaki Görevleri
K vitamini kanın pıhtılaĢmasında etkili bir vitamindir. Adını koagülasyon (pıhtılaĢma)
kelimesinin baĢ harfinden almıĢtır.
K vitamini glutamik asit kalıntılarından kanın pıhtılaĢması için gerekli olan
protrombinin sentezlenmesini ve bazı pıhtılaĢma etmenlerinin aktive olmasını sağlar.
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ġekil 1.10: K vitamini ve kanın pıhtılaĢma basamakları

Karaciğerde K vitamini yardımıyla protrombin sentezlendikten sonra kalsiyum
iyonlarının etkisiyle trombin oluĢur. Trombin yardımıyla fibrinojen proteini pıhtı Ģeklindeki
fibrine dönüĢür.

ġekil 1.11: K vitamini Döngüsü

1.8.3. K Vitamini Kaynakları


Karaciğer, peynir, tereyağı, ıspanak, maydanoz, yonca, marul, lahana, yeĢil çay
gibi yeĢil yapraklı sebzeler ve otlar; kuru baklagiller, kahve ve tahıllar K
vitamini kaynaklarıdır.
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Resim 1. 4: K Vitamini Açısından Zengin Gıdalar




K2 vitamini vücutta bağırsakta yaĢayan bakteriler tarafından da üretilir.
Siyah çayda K vitamini yoktur. Hayvansal gıdalar, çiçek yağı, ekmek gibi
gıdalarda çok az K1 vitamini bulunur.

Besin

K
vitamini
(ĠÜ/100 g)

Lahana (beyaz)
Lahana
(kırmızı)
Karnabahar
Havuç
Karaciğer
(tavuk)

Besin

K
vitamini
(ĠÜ/100 g)

Besin

K
vitamini
(ĠÜ/100
g)

70

Bal

25

Domates (yeĢil)

24

18

Süt

8

Domates(olgun)

12

23
5

Bezelye
Patates

50
10

Buğday
Buğday kepeği

17
36

13

Ispanak

161

Buğday ruĢeymi
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Tablo 1.6: Farklı Gıdalarda K Vitamini Miktarı

Vitamin

A Vitamini

D Vitamini

E Vitamini
K Vitamini















Eksikliği Veya Fazlalığında OluĢan Durumlar
Gece körlüğü, korneada geri dönüĢsüz hasar,
Epitel dokunun zarar görmesi, büyümenin yavaĢlaması,
Enfeksiyonlara karĢı direncin azalması,
AĢırı A vitamini, toksik etkili
Çocuklarda raĢitizm,
YetiĢkinlerde osteoporozis (kemik erimesi),
YaĢlılıkta osteomalasia (kemiklerin yumĢaması)
AĢırı D vitamini, toksik etkili
Refleks kaybı, duygu ve koordinasyon bozukluğu
ÇeĢitli organ bozuklukları,
Kısırlık
Kanın pıhtılaĢması
AĢırı K vitamini; pıhtılaĢma sonucu damar tıkanmaları

Tablo 1.7: Yağda çözünen Vitaminler ve Eksikliği Veya Fazlalığında OluĢan Durumlar
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1.9. Suda Çözünen Vitaminler
B kompleks vitaminler; Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6,
vitamin B7, vitamin B9, vitamin B12 ve B kompleks olmayan vitamin C‟ dir.
B kompleks
vitaminler

B1
B2
B3
B5
B6

B kompleks
vitaminler

Kimyasal adı

Tiamin
Riboflavin
Nikotin amit (niasin)
Pantotenik asit
Piridoksin

B7
B9
B12
C

Kimyasal adı

Biyotin
Folik asit
Siyanokobal amin
Askorbik asit

Tablo 1. 8: Suda Çözünen Vitaminler Ve Kimyasal Ġsimleri

1.9.1. Suda Çözünen Vitaminlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri







Suda çözünen vitaminlerin birbirinden çok farklı kimyasal yapıları vardır.
Bazıları C, H ve O atomlarından oluĢmuĢtur fakat çoğunlukla bu atomlar
yanında N, S ve Co gibi atomlarda bulunur,
Hepsi polar moleküllerdir, bu nedenle yağda ve yağ çözücülerde değil polar
olan suda çözünürler.
Suda çözünen vitaminlerden B12 hariç diğerleri bitkiler tarafından sentez edilir.
Suda çözünen vitaminlerin vücutta depolanma oranı düĢüktür B12 hariç vücuda
günlük alınması gerekir çünkü B12‟nin karaciğerdeki deposu kiĢiye bir yıl veya
daha uzun süre yetebilir. Suda çözünen bir baĢka vitamin olan C vitamininin
yokluğu birkaç haftada belirtilerin ortaya çıkmasına yol açabilir.
Suda çözünen vitaminlerin birçoğu enzimatik reaksiyonlarda görev alırlar.
Koenzim
Tiamin pirofosfat (TTP)
Flavin adenin nükleotit (FAD)
Nikotinamit adenin dinükleotit (NAD)
Pridoksal fosfat (PP)
Biotin
5'-Deoksiadenosil kobalamin

Enzim
Pirüvat dehidrogenaz
Monoamin oksidaz
Laktat dehidrogenaz
Glikojen fosforilaz
Pirüvat karboksilaz
Metilmalonil mutaz

Tablo 1. 9: B Kompleksi Vitaminlerinden OluĢan Bazı Koenzimler Ve Bulunduğu Enzimler






Alkalilere karĢı dayanıksız, ıĢığa duyarlıdırlar.
Vitamin ön maddeleri (provitamin) yoktur. Günlük alınması gereken miktardan
fazla alındıklarında vücutta kullanıldıktan sonra geri kalanı idrarla dıĢarı atılır.
Vücutta depoları yoktur. Bu nedenle günlük olarak alınmaları gerekir.
Yetersizlik belirtileri yağda eriyen vitaminlere oranla daha hızlı geliĢir.
Suda çözünen vitaminler idrarla atılabildiklerinden toksik doz birikimi
görülmez.
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1.10. B1 Vitamini ( Tiamin )
B grubu vitaminleri arasında ilk bulunandır. Tiamin; suda eriyen, sinir ve sindirim
sistemi sağlığında, karbonhidrat metabolizmasında önemli rolü olan bir vitamindir. Bitkisel
ve hayvansal kaynaklarda bulunur.
Tiamin ince bağırsak mukozasında, karaciğerde ve baĢka dokularda fosfatla birleĢerek
tiamin pirofosfat (TPP) oluĢur ve vücutta TPP Ģeklinde kullanılır. Tiaminin aktif Ģekil olan
(TPP), çeĢitli enzimatik reaksiyonlarda aldehit grubunun transferinde görev yapan bir
koenzimdir.

Tiamin pirofosfat organizmada (hücrede) tiamin ve ATP’den oluĢur.

Tiamin

Tiamin pirofosfat

ġekil 1.12: Tiamin ve koenzimi Tiamin Pirofosfat (TPP) formülleri

1.10.1. B1 Vitamininin Özellikleri









Tiamin suda erir, piĢme suyuna geçer.
Tiamin bitkilerde serbest hâlde, hayvansal dokularda ise TPP Ģeklinde veya
proteinlere bağlı olarak bulunur.
Tiamin, asidik ortamda tuz hâlinde, alkali ortamda ise serbest hâlde bulunur.
IĢık ve oksijenden az etkilenir. Asit ortama dayanıklıdır.
Kükürtdioksit, haĢlama iĢlemi ve alkali ortam bu vitaminin bozulmasına yol
açar.

Yüksek sıcaklık molekülde parçalanmaya neden olur. Bu parçalanma sulu
ısıda, ve alkali çözeltide yüksek, kuru ısıda daha düĢük olur.

Tuz hâlindeki tiamin piĢirme sırasında bozulmaz. Ancak karbonat ilave
edildiğinde oluĢan alkali ortamda serbest tiamin ayrılır ve piĢme sırasında
parçalanır.
Alkol, kafein, yiyecek katkıları, antibiyotik kullanımında etkisiz hâle gelir.
Bazı yükseltgenlerle mavi floresanslı sarı bir pigment olan tiyokroma
yükseltgenir.
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1.10.2. B1 Vitamininin Vücuttaki Görevleri








TPP 24 kadar enzim için koenzimdir, Özellikle karbohidrat metabolizmasında,
görevli koenzimdir.

TPP O2 li solunumun glikoliz evresinde pirüvik asidin CoA ya çevrilmesi
için gereklidir.

Tiamin eksikliğinde glikozun oksidatif yıkımı bozulur. Glikoz pirüvat ve
laktat düzeyine parçalanır. Bu durumda dokuların özellikle sinir ve beyin
hücrelerinin O2 tüketimi azalır. Bu hücrelerde laktik asit birikimi olur ve
zarar görürler.

Tiamin O2 li solunumun sitrik asit (krebs) çemberinde, lösin, izolösini
valin gibi amino asitlerin metabolizmasında da etkilidir.
Yağ asitlerinin ve sterol denen maddelerin üretimine katılır, bu yolla besinlerle
alınan karbohidratların gerektiğinde kullanılmak üzere yağa çevrilerek
depolanmasını sağlar.
Sinirsel iletide önemli görevi olan asetil kolin adlı bir maddenin
üretilmesindeki rolü ile sinir sisteminin iĢlemesinde yardımcı olur.
Mide, kalp ve bağırsak kaslarının çalıĢmasına etkisi vardır. Kas tonosu ve iĢtah
üzerinde etkilidir.
Büyüme ve zihin faaliyetleri üzerinde olumlu etkisi vardır. Özellikle öğrenme
üzerine yararlıdır.
Damar duvarına yağların yapıĢmasını engelleyerek damar sertliği ( ateroskleroz
) oluĢumunu önler.

1.10.3. B1 Vitamini Kaynakları




Ġnsanlar tiamin ihtiyaçlarını besinlerle dıĢarıdan, koyun ve sığır gibi bazı geviĢ
getiren hayvanlar rumenlerinde (midelerinin ilk bölümünde), atlar ise kalın
bağırsaklarında yaĢayan bakteriler tarafından sentez edilen tiamin ile bu
vitamini karĢılayabilirler. Köpek, kedi, kanatlılar ve insanda, bağırsaklarda
oluĢan tiamin yetersizdir.
B1 vitamininin bitkisel kaynakları; tahıllar, kuru baklagiller, ceviz, fındık, fıstık
gibi sert kabuklu meyveler, yeĢil sebzeler ve bira mayası, hayvansal kaynakları
ise et, sakatatlar (karaciğer, kalp, beyin ve böbrekler), yumurta ve süttür.

Resim 1.5: B1 Vitamini Açısından Zengin Gıdalar
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Özellikle tahılların kabuk kısımlarında yer alır. Tahıl taneleri öğütülürken kepek
ve embriyon kısımları ayrıldığından beyaz unda B1 vitamini bulunmaz. Ancak
bulgurda durum farklıdır. Buğday bulgur yapılmadan önce kaynatılır. Kaynama
sırasında tiamin bulgurun iç kısmına emilir. Dolayısıyla bulgur tiamin
yönünden zengindir.
Ġnsan vücudunda bağırsakta yaĢayan bakteriler tarafından da B1 vitamini
sentezlenir.
Tereyağı, bitkisel yağlar ve damıtık alkollü içkilerde tiamin hiç yoktur. Rafine
Ģeker, saflaĢtırılmıĢ unlar ve bu unlarla yapılan yiyeceklerde de B1 vitamini
hemen hiç kalmamıĢtır.

Besin

Yumurta
Sığır kalbi
Sığır karaciğeri
Sığır eti taze
Koyun eti taze
Balık eti taze
Süt
Badem
Baklagiller
Bezelye

B1 vitamini
(mg/100 g)

0.11
0.53
0.25
0.08-0.30
0.16-0.20
0.01-0,1
0.04
0.24
0,4
0.28

Besin

Mısır
Buğday (sert kırmızı )
Buğday unu
Buğday unu (zenginleĢtirilmiĢ)
Kepek
Beyaz ekmek
Makarna
Makarna (zenginleĢtirilmiĢ)
Kuru bira mayası

B1 vitamini
(mg/100 g)

0.37
0.57
0.08
0.44
2-4
0,05
0.09
0.88
6-24

Tablo 1. 10: Farklı Gıdalarda B1 Vitamini Miktarı

1.10.4. Gıda Hazırlama Ve PiĢirme ĠĢlemlerinin B1 Vitaminine Etkisi






Sebzelerin piĢirilmesi, önemli miktarda tiamin kaybına neden olur.
Fırında beyaz ekmek yapımında yaklaĢık %20 tiamin kaybı meydana gelir.
Süt iĢlemelerinde ise:

Pastorizasyon % 3-20

Sterilizasyon % 30-50

Püskürtmeli kurutma % 10

Tamburlu kurutma % 20-30 tiamin kaybı olur.
Et ürünlerindeki piĢirme sırasındaki kayıplar kesimin büyüklüğüne, yağ
içeriğine bağlıdır.

Kaynatma % 15-40

Kızartma % 40-50

Fırında piĢirme % 30-60

Konserve yapma %50-75
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Tahıllarda öğütme sırasında da kayıplar oluĢur.

Tahıllarda depolanma sırasında da kayıplar meydana gelir. Bu kayıplar
daha çok neme bağlıdır. 5 aylık depolama sonunda,

Normal atmosfer koĢullarında % 12,

%17 nemli bir ortamda % 30 tiamin kaybolurken,

% 6‟lık nem ortamında ise hiç kayıp görülmemiĢtir.

Gıdalarda Tamin Kaybını Önleme Yolları






Makarna, sebze, kuru baklagil haĢlama suları dökülmemeli,
B1 vitaminince zengin olan gıdalarda SO2 katkı maddesi olarak kullanılmamalı,
Kuru baklagilleri piĢirirken soda, karbonat eklenmemeli,
Mayalı hamur iĢleri, beyaz un yerine tam buğday unu ve bulgur tercih edilmeli,
Ekmek, et vb. ince dilimler hâlinde, kuru ısıda kızartılmamalı, fırında piĢirilme
iĢleminde, suda piĢirilmeye oranla daha az tahribata uğrar.

1.11. B2 Vitamini (Riboflavin)
Riboflavin deyimi vitamin yapısında bulunan riboz ve flavin gruplarından
gelmektedir. Riboz beĢ karbonlu basit karbohidrat, flavin ise sarı bir pigmenttir.
B2 vitamini ilk defa sütten elde edilmiĢ ve bu nedenle laktaflavin denilmiĢtir. Daha
sonra diğer gıdalarda da bulunduğu saptandığından riboflavin adı verilmiĢtir.

ġekil 1.13Flavin
ġekil 1.14: Riboflavin

Bitki ve hayvan dokularında fosforik asit esteri Ģeklinde ya da proteinlere bağlı olarak
(flavoproteinler) yapısında bulunur. Sadece sütte serbest riboflavin bulunur.
Riboflavin flavin mononükleotid (FMN) ve flavin adenin nükleotid denen iki tane
koenzimin bileĢenidir.
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ġekil 1.15:Flavin mononükleotid (FMN)

ġekil 1.16: Flavin adenin dinükleotit (FAD)

1.11.1. B2 Vitamininin Özellikleri






B2 vitamini bütün bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından sentezlenebildiği
halde hayvansal organizmalar tarafından sentezlenemez.
Riboflavin turuncu sarı renktedir. Çözelti içerisinde yeĢilimsi sarı fluoresans
gösterir.
Suda erir. Riboflavin bulunan yiyecekler bol suda kaynatılır ve bu su atılırsa
riboflavinde kaybolur. Alkali ortamda ve
Isıya, nötr ve asit ortamda dayanıklı, alkali ortamda dayanıksızdır. Bu nedenle
gıdaları piĢirirken vitamin kaybını daha artırmamak için soda eklenmemelidir.
IĢığa karĢı hassastır. Bu nedenle riboflavin içeren besinler ıĢıkta
bekletilmemelidir. IĢıkta ve kuvvetli alkali ortamda vitamin özelliğini yitirir.

Örneğin, aydınlık serin yerde 2 gün bekletilen yoğurttaki riboflavinin
dörtte bir kaybolur.

Yine yoğurdun suyunun süzülmesi, tarhananın güneĢte kurutulması
önemli vitamin kayıplarına neden olur.

Bu nedenle riboflavin içeren yiyeceklerin ıĢıkta bekletilmemeleri gerekir.

1.11.2. B2 Vitamininin Vücuttaki Görevleri


Riboflavin hücre solunumunda gereklidir, enerji üretimini destekler, enzimlerin
ve proteinlerin yapısında yer alır.

Flavin mono nükleotide (FMN), Adenozin mono gosfat (AMP) bağlanması ile Flavin
adenin di nükleotid (FAD) meydana gelir. FMN ve FAD solunumda indirgenme
yükseltgenme (ETS = Elektron transferi zincirinde) enzimlerinin prostetik gruplarıdır.
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Bu enzimler piruvatın, yağ asitlerinin, aminoasitlerin oksidatif yıkım olaylarına katılır.







Glutatyon adlı vücudumuzu zararlı maddelerden koruyan bir enzimin yapımını
sağlar, antioksidan özellik gösterir, vücut direncini arttırır.
Riboflavin enerji metabolizmasındaki görevi nedeni ile büyümede faydalıdır.
Kan homosistein (kolesterol gibi kanda birikerek kalp hastalığına yol açan bir
protein) düzeyinin düĢmesini sağlar.
Solunumdaki etkisi nedeniyle hücrelerin oksijeni daha iyi kullanmasını
sağladığından görme, saç, cilt ve deri sağlığına yararlı etkisi olur.
Bazı amino asit ve kandaki alyuvarların yapımına katkıda bulunur.
Migren tipi baĢ ağrılarının tedavisinde etkilidir, migren ataklarını azaltır.

1.11.3. B1 Vitamininin Kaynakları
Riboflavin, bitkilerde ve mikroorganizmalarda sentezlenir. En zengin kaynakları;
karaciğer, böbrek, et, balık, süt ve süt ürünleri yumurta gibi hayvansal yiyecekler, bira
mayası, yer fıstığı, yeĢil yapraklı sebzeler ve kuru baklagillerdir.
Vücudumuzda riboflavinin en yoğun olduğu yer karaciğer ve böbreklerdir. Karaciğer
tüm riboflavin miktarının 1/3‟ini bulundurur.
Tahıllar riboflavinden zengin değildir, tahıl ağırlıklı beslenen bireylerde riboflavin
eksikliği görülebilir. PiĢirilen yiyeceklerin sularının dökülmesi veya besinlerin güneĢ
ıĢınlarına maruz bırakılması riboflavin kaybına yol açar. Alkol alımı da riboflavin emilimini
olumsuz yönde etkiler.

Resim 1. 6: B2 Vitamini açısından zengin gıdalar
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Yoğurdun yeĢilimtırak suyu iyi bir riboflavin kaynağıdır. Bu nedenle yoğurt suyu
dökülmemeli ve güneĢte bırakılmamalıdır.
Besin
Karaciğer
Süt
Kuru baklagil

Besin
KaĢar Peyniri
Et
Yumurta

B2 vitamini (mg/100 g)

3
0,2
0,2

B2 vitamini (mg/100 g)

0,5
0,2
0,22

Tablo 1. 11: Farklı Gıdalarda B2 Vitamini Miktarı

1.12. B3 Vitamini (Niasin, Nikotinamid, Nikotinik Asit, PP Vitamini)
B3 vitamini, Niasin veya Nikotinik asit suda çözünür bir vitamindir. Vitamin B3
terimine niasinamit de dâhil edilir çünkü bu bileĢik vücuda alındıktan sonra Niasine
dönüĢür.
Niasinin keĢfi, nikotinin yükseltgenmesi sonucu olmuĢ nikotini çağrıĢtırmaması
amaçlandığı için nikotinik asit + isminden türetilmiĢtir.
Niasine PP vitamini de denir. (Ġngilizce pellegra preventing (pellegra önleyici)

ġekil 1.17: Nikotinamid

ġekil 1.18: Niasin

ġekil 1.19: Nikotinik asit

1.12.1.B3 Vitamininin Özellikleri






Suda eriyen bir vitamindir.
Vitaminler arasında ısı, oksidasyon ve ıĢığa en dayanıklısıdır.
Asit ve alkali ortamda ısıl iĢleme tutulduğunda dahi vitamin özelliğini
kaybetmez.
Yiyeceklerde serbest niasin olarak veya proteinlere bağlı olarak bulunur.
Yiyeceklerin kaynatma sularının dökülmesi niasinden kayıplara sebep
olmaktadır.
Niasin karaciğer tarafından elzem aminoasitlerden olan triptofandan sentezlenir.

Triptofanın beĢ karbonlu halkası kesilip, düzenlenip ve amino grubuyla
tepkiyerek niasinin altı karbonlu halkası oluĢur.

Fakat bu tepkime çok verimsizdir. Bir mg niasin elde etmek için 60 mg
triptofan gerekir.
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1.12.2. B3 Vitamininin Vücuttaki Görevleri


Niasin enerji metabolizması için önemli bir koenzimdir ve karbonhidrat, yağ ve
proteinlerin yakılması aĢamasında. H+ ları taĢıyarak ATP üretilmesinde
görevlidir.

Türevleri olan NAD (Nikotinamid adenin dinükleotid), NADP
(Nikotinamid adenin dinükleotid fosfat) koenzimleri olarak etkinlik
gösterir.

ġekil 1.20: Nikotinamid adenin
dinükleotid(NAD)







ġekil 1.21: Nikotinamid adenin dinükleotid
fosfat(NADP)

Yağ asitlerinin yapımında etkilidir, proteinlerin yapı taĢı amino asitlerin
kullanılma aĢamalarından azot ayrılma basamağını gerçekleĢtirir. Midede
sindirimin temel taĢı olan asitlerin üretilmesini sağlar.
Metabolizmayı hızlandırır, toksik maddelerin vücuttan atılmasında rol oynar.
Ġnsülin ile östrojen, progesteron ve testeron gibi cinsiyet hormonlarının
sentezinde önemli rol oynamaktadır. Cilt sağlığı için gereklidir.
Kan dolaĢımını düzenler. Kan kolestrolü ve trigliseritin düĢürülmesinde
etkilidir.
Beyin ve sinir sisteminin sağlıklı çalıĢmasında etkilidir.

1.12.3. B3 Vitamininin Kaynakları






Yiyeceklerdeki niasin serbest ya da proteinlere bağlı olarak bulunur. Hayvansal
dokularda ve baklagillerde serbest hâldedir. Ancak tahıllar da bağlı olarak
bulunur ve bu nedenle tahıllardaki niasinin biyolojik yararlılığı daha düĢüktür.
En çok ette ve özellikle karaciğerde bulunur. Kaliteli protein içeren besinlerin
triptofan içerikleri de yüksek olduğundan, tavuk, hindi, balık, kırmızı et,
yumurta, peynir, balık, süt gibi hayvansal gıdalar niasin açısından zengin
sayılırlar.
YeĢil sebzeler, çay, kahve, ceviz, fındık, buğday, çavdar, baklagiller bu vitamin
için iyi birer kaynaktır.
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Kuru baklagiller, bulgur ve buğday, ekmek, pirinç, makarna, kahve bezelye,
patates, yeĢil yapraklı sebzeler ve mantar da niasin kaynağıdır.

Resim 1. 7: B3 Vitamini açısından zengin gıdalar

Besin
Karaciğer, biftek
Tavuk
KızarmıĢ dana fileto

B3 vitamini
(mg/100 g)

Besin

B3vitamini
(mg)

14,4
12,4
10,1

1 paket maya
Fıstık ezmesi (10 gr)
Tam buğday ekmeği (1 dilim)

2,8
4,3
1,1

Tablo 1.12: Farklı Gıdalarda B3 Vitamini Miktarı




Mısırda ise niasin bağlı hâlde bulunur ayrıca mısırın triptofan içeriği de
düĢüktür. Bu nedenlerle mısır tüketiminin çok olduğu durumlarda niasin
gereksiniminin karĢılanması güçleĢir.
Maya niasinden son derece zengindir. Dolayısıyla mayalanmıĢ besinlerde
niasinden zengindir.

1.13. B5 vitamini (Pantotenik Asit)
Pantotenik asit (vitamin B5), hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklarda
bulunabildiğinden Yunanca "her yer" anlamına gelen pantos sözcüğünden kökenini almıĢtır.
Pantotenik asit protein, yağ ve karbohidratlardan enerji elde edilmesini sağlayan krebs
halkasını baĢlatan Co A nın bileĢimine girdiğinden önemli bir B grubu vitaminidir.

ġekil 1.22: Pantotenik asit
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Pantotenik asidin aktif formu koenzim A (CoA) ve ACP (açil taĢıyıcı protein) dir.
ADP (adenozin difosfat) ile birlikte Koenzim A‟yı oluĢturur. CoA oksijenli solumda enerji
üretilmesini sağlayan kreps çemberini için olması Ģart olan bir enzimdir.

ġekil 1.23: Pantotenik asitin yapısına girdiği CoA formülü

1.13.1. B5 vitamininin Özellikleri





Suda ve alkolde erir.
Nötr ortama dayanıklı, ısıya karĢı duyarlı, asit ve alkali ortama dayanıksızdır,
IĢık ve oksijenden zarar görmez.
Vücutta depolanmaz, insan bağırsak florası tarafından sentez edildiği için
eksikliğine pek sık rastlanmaz.

1.13.2. B5 Vitamininin Vücuttaki Görevleri







B5 vitamini enerji üretiminde rol alır.
Yağ asitlerinin yapımını sağlar, böbrek üstü bezine etki ederek kortizon gibi
steroid yapıda hormonların yapımını sağlar. Bu hormonların katkısı ile
yaĢlanma ve cilt kırıĢıklıkları üzerinde olumlu etki sağlar. Yaraların ve
yanıkların daha kolay iyileĢmesini sağlar.
Antistres özelliği ile ruhsal yapı üzerine etkilidir.
Sindirim sisteminin iĢleyiĢine katkıda bulunur, kas geliĢiminde etkilidir.
Alyuvar ve antikor üretimini destekler, enfeksiyonların engellenmesinde
etkilidir.
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1.13.3. B5 Vitamini Kaynakları
Et, karaciğer, böbrek, yumurta, süt, karnabahar, lahana, sebzeler olmak üzere hem
bitkiler hem de hayvansal gıdalarda bulunur.
Pantotenik asit, yeĢil bitkiler ve bazı mikroorganizma tarafından sentez edilir.

Resim 1. 8: B5 Vitamini açısından zengin gıdalar
B5 vitamini
(mg/100 g)

Besin
Mantar
Mayalı ürünler
Karaciğer, Tavuk
Yumurta sarısı
Pirinç kepeği
Biftek

Besin
KızarmıĢ dana fileto
Ayçiçeği
Kuzu eti
Peyniraltı suyu
Mayasız hamur iĢleri

21,8
13,5
8,3
7,7
7,4
7,1

B5 vitamini
(mg/100 g)

7,0
6,5
6,3
5,6
4,9

Tablo 1.13: Farklı gıdalarda B5 Vitamini miktarı

1.14. B6 Vitamini (Pridoksin)
B6, pridoksin olarak da adlandırılan vücutta depolanmayan ve suda eriyen bir
vitamindir. B6 vitamini gıdalarda pridoksin, pridoksamin ve pridoksal olmak üzere üç Ģekilde
bulunur. Bunlar vücutta birbirine dönüĢebilir. Bitkisel yiyeceklerde pridoksin, hayvansal
gıdalarda ise pridoksamin ve pridoksal bulunur.

ġekil 1.24: Pridoksin

ġekil 1.25: Pridoksal

33

ġekil 1.26: Pridoksamin

B6'nın aktif Ģekli Pridoksalfosfat (PLF)’tır. Karbonhidrat, protein ve yağ
metabolizması, özellikle protein metabolizmasında çok önemli bir koenzimdir.

ġekil 1.27: Pridoksinin yapısına girdiği pridoksalfosfat (PLF) formülü

1.14.1. B6 Vitamininin Özellikleri



Dayanıksız bir vitamindir. Isıya ve ıĢığa karĢı duyarlıdır.
Alkali ortamda güneĢ ıĢığının etkisiyle, iĢlenme esnasında, uygun olmayan
saklama koĢullarında, piĢirme sırasında kolaylıkla harap olur. Bu yüzden güneĢ
ıĢığından, bazik ortamlardan uzak tutulmalıdır.

1.14.2. B6 Vitamininin Vücuttaki Görevleri












B6 vitamini, diğer B vitaminine göre daha fazla hayati fonksiyonları
destekleyici özelliklere sahiptir. Protein metabolizmasında görev yapan 60
kadar enzim için B6 vitamini gereklidir. Amino asitlerin yapım, yıkım ve
dönüĢümlerinde görev alır.
Alınan kalori miktarının yetersiz olması durumunda depolanan besin öğelerinin
glikoza ve triptofanın niasine dönüĢmesine, nükleik asit ve A vitamini sentezi
yardım eder.
Asetil kolin, seratonin gibi nörotransmitter (sinir hücrelerinde uyarıların
taĢınmasını sağlayan bileĢikler) maddelerin, hormon benzeri prostoglandinlerin
sentezinde rol alır. merkezî sinir sisteminin sağlıklı çalıĢmasını sağlar.
ĠĢtah durumunu, ağrıya karĢı hassasiyeti, uyku düzenini, ruh durumunu
etkileyen ve serotonin adlı maddenin yapımında da etkilidir.
Vücuttaki sodyum ve potasyum dengelerine etkisiyle hem vücudun sıvı
dengesini korumaya hem de kalp ve kas dokularının düzgün çalıĢmasına
yardımcı olur.
Antikor ve alyuvar yapımında görev alır. Akyuvarların, alyuvarların ve
hemoglobin üretimi ve lenf bezlerinin sağlıklı çalıĢması sağladığından
bağıĢıklık sistemi için çok önemlidir, alerjik reaksiyonların etkilerini azaltır.
Damarlarda kolesterol birikimini ve böbrek taĢı oluĢumunu engeller.
Kandaki Ģeker oranının normal düzeyde tutulmasına yardım eder.
Vücutta B12 vitamini ve amino asitlerin ince bağırsaktan emiliminde görev alır,
magnezyum ve çinko gibi birçok mineralin vücut içindeki iĢlevlerine pozitif etki
eder.
Süt hormonu Prolaktin’in salgılanmasını azaltır. Gebelik döneminde annenin
hormon ve sıvı dengesini korur ve bebeğin sinir sisteminin geliĢmesi için
gereklidir.
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1.14.3. B6 Vitamini Kaynakları
B6 vitamini hayvan ve bitki dokularında proteinle birlikte bulunur. Bu nedenle
yiyeceklerin B6 içeriği protein miktarı ile orantılıdır. Vitamin B6 en fazla karaciğer, böbrek,
et, tavuk eti, balık, yumurta sarısı ve sütte bulunur.

Resim 1. 9: B6 Vitamini açısından zengin gıdalar

Vitamin B6 kaynakları arasında; bira mayası, tam buğday unu, hububatlar, kuru
baklagiller, marul, ıspanak, bezelye, havuç, patates gibi sebzeler, muz, avokado,
kuruyemiĢler gelmektedir.
Besin
Karaciğer
Patates
Muz
Bezelye
Tavuk
Böbrek
Dana Biftek

Besin
Alabalık
Ayçiçeği
Avokado
Somon balığı
Ton balığı
Fıstık ezmesi

B6 vitamini (mg/100 g)

0.84
0,7
0.68
0.57
0.52
0.36
0.32

B6 vitamini (mg/100 g)

0.29
0.23
0,2
0.19
0.18
0.15

Tablo 1. 14: Farklı Gıdalarda B6 Vitamini Miktarı

B6 vitamini piĢirmeyle kolay yok olduğu için elden geldiği kadar çiğ besin olarak
tüketilmelidir.

1.15. B7 Vitamini (Biotin, H Vitamini)
Biyotin, H vitamini veya B7 vitamini olarak da adlandırılır. Kükürt içeren B
kompleks vitamindir.
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ġekil 1.28: B7 Vitamini formülü

Biyotin, birçok mikroorganizma ve bitkiler tarafından sentez edilir. Ġnsanın biyotin
ihtiyacının büyük kısmı ince bağırsak bakterileri tarafından sentez edilen biyotinden
karĢılanır.
Organizmada karboksilasyon yapan yani bir moleküle CO2 bağlanmasını katalize eden
karboksilaz enzim sistemlerinin prostetik grubu olarak bulunur.
Ġlk kez maya geliĢmesi için zorunlu bir faktör olarak keĢfedilmiĢtir. O zamandan beri
küçük miktarda da olsa memeli hayvanların günlük besini içinde bulunmasının zorunlu
olduğu gösterilmiĢtir.

1.15.1. B7 Vitamininin Özellikleri





Suda çözünen bu vitamin asit, alkali ve sıcaklığa dayanıklıdır, oksijen ve
ultraviyole ıĢınlarından zarar görür.
Yumurta akında bulunan ve avidin adı verilen bir glikoprotein, biotin ile
birleĢerek sindirilemeyen ve dolayısıyla bağırsaktan emilemeyen bir kompleks
meydana getirir. Yumurta piĢirilince avidin denatüre olduğu için biotini
bağlayamaz ve bu etki ortadan kalkar.
Biyotin suda çözündüğünden fazla alınan miktar idrarla atılır.

1.15.2. B7 Vitamininin Vücuttaki Görevleri





Yağ, protein ve karbonhidrat metabolizmalarında koenzimdir.
Aynı zamanda hücre geliĢimine katkıda bulunur, kanın Ģeker seviyesini
ortalama düzeyde tutmaya yardımcı olur.
Özellikle kemik iliği için çok önemli olmasının yanı sıra sağlıklı sinir dokuları
için de gereklidir.
Biyotinin son zamanlarda "güzellik vitamini" olarak anılmasının en büyük
sebebi saçlara ve tırnaklara olan pozitif etkisidir. Bugün bu özelliği yüzünden,
biyotin birçok kozmetik ürününde bulunmaktadır.

1.15.3. B7 Vitamini Kaynakları



Melas, karaciğer böbrek, maya, balık, tereyağı, peynir, süt, kuruyemiĢ
karnabahar ve domates en iyi kaynaklarıdır.
Kuru baklagiller, ay çekirdeği, mısır ve kümes hayvanlarında bulunur.
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Besin
Sığır Karaciğeri
PiĢmiĢ yumurta
Somon balığı
Tuzlu yer fıstığı
Sığır etı
Tatlı patates

B7 vitamini (mµ/100 g)

Besin

B7 vitamini (mµ/100 g)

35.7
10,0
5.0
15.0
3,8
2.8

Tuzlu badem
Brokoli
Çedar peyniri
Avokado
Süt (yarım yağlı)

3.6
0.8
1.2
0,9
0,12

Tablo 1. 15: Farklı Gıdalarda B6 Vitamini Miktarı



Yumurta sarısı da iyi bir kaynaktır. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi yumurta
akındaki avidine bağlıdır. Vücudun yumurta sarısındaki biyotini kullanabilmesi
için yumurtanın piĢmiĢ olarak tüketilmesi gerekir.

Resim 1. 10: B7 vitamini açısından zengin gıdalar

1.16. B9 Vitamini (Folik Asit)
Folik asit, aminoasit metabolizması ile nükleik asit sentezinde rolü olan ve kansızlığa
karĢı koruyan B grubu vitaminidir.
Folat olarak da bilinir. YeĢil yapraklı sebzelerde ve özellikle ıspanakta yaygın olarak
bulunduğundan bu ad verilmiĢtir. Çünkü Latincede folum “yaprak” manasındadır. Yaprakta
bulunan asit anlamına gelmektedir.
Kimyasal adı pteroil glutamik asit (pga)‟tir. çünkü pteridin, para amino benzoik asit
(paba) ve anino asitlerden glutamik asit bileĢiminden oluĢmuĢtur.
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Pteridin

Para Amino Benzoik
Asit (PABA)

Glutamik Asit

ġekil 1.29: B9 Vitaminini oluĢturan birimlerin formülleri

Folik asit, vücutta serbest duruma geçtikten sonra kullanılır. Folik asitin
metabolizmada etkinlik gösterebilmesi için C vitamini ve niasin koenzimi ( NADP ) yardımı
ile aktif Ģekli olan tetrahidrofolik asite (THFA) indirgenmesi gerekir.

ġekil 1.27: B9 Vitamininin aktif Ģekli tetrahidrofolik asit (THFA) formülü

1.16.1. B9 Vitamininin Özellikleri









Suda mızrak Ģeklinde kristallenen portakal sarısı renginde bir katıdır.
Suda erir. Yüksek sıcaklığa, asit ortama, ıĢığa ve oksidasyona karĢı
dayanıksızdır.
Isıtılmakla erimez, fakat 250 °C'de esmerleĢerek bozunur.
Bazik ve nötr çözeltilerinde ısıya pek dayanıklı değildir.
Serbest asit hâlinde az, fakat sodyum tuzu hâlinde suda çok çözünür.
Bir miktar bağırsak bakterileri tarafından da üretilmektedir.
Karaciğerde bir miktar depo edilir. Depo edilen miktar 6-9 ay kadar eksiklik
belirtilerinin çıkmasını engeller.
Yemeklerin piĢirildiği su atılırsa vitamin kaybolur.

1.16.2. B9 Vitamininin Vücuttaki Görevleri



Alyuvarların oluĢumu ve proteinlerin enerjiye dönüĢtürülmesi için gerekli olan
önemli bir vitamindir. BağıĢıklık sistemin güçlenmesinde ve çalıĢmasında
gereklidir.
Bazı aminoasitlerin birbirine dönüĢmesini sağlar, asit amino asit
metabolizmasında ve protein yapımında görev alır.
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Folik asidin bazı amino asitlerden aldığı kökler pürin ve primidin sentezinde
kullanıldığından DNA ve RNA sentezinde görev alır.
Sağlıklı bir hamilelik ve bebek için gebelikte alımı hayati önem taĢır. Erken
doğum riskini azalttır.
Bebeklerde sinir sistemi ve omuriliğin geliĢiminde kilit rol oynar.
Yüksek seviyeleri damar duvarına zarar vererek plak oluĢumuna neden olan,
amino asit benzeri homosistein bileĢiğinin üretimini ve kullanımını
düzenlediğinden kalp hastalıklarına karĢı koruyucudur. Homosistein
seviyelerini düĢürerek depresyonu azaltır.
Hücre bölünmesi ve yenilenmesinde etkilidir. Özellikle akciğer, kolon, rektum
ve serviks (rahim ağzı) kanserini önlemede yardımcıdır.

1.16.3. B9 Vitamini Kaynakları
En zengin kaynaklar; karaciğer ve diğer organ etleri, kırmızı et, alabalık, yumurta,
yeĢil sebzeler, domates, kuruyemiĢler, portakal sayılabilir. Meyveler, mısır, maya, kuru
baklagiller de folik asit kaynaklarıdır.

Besin

B9
vitamini
(mg/100 g)

Alabalık
Fıstık
Piliç eti
Ispanak
Maydanoz
Karaciğer

750
280
250
200
170
140

Besin

B9
vitamini
(mg/100
g)

Besin

B9
vitamini
(mg/100
g)

Brokoli
Lahana
Böbrek
Esmer ekmek
Beyaz ekmek
Portakal

111
100
80
50
30
24

Marul
Muz
Yumurta
Sığır eti
Elma/üzüm
Koyun/tavuk eti

20
20
20
7
6
6

Tablo 1. 16: Farklı Gıdalarda B9 Vitamini Miktarı

Resim 1. 11: B9 Vitamini açısından zengin gıdalar

Yiyeceklerin, saklama, hazırlama ve piĢirme Ģekillerine çok dikkat edilmelidir. Çünkü
yanlıĢ uygulamalar folik asit kaybını artırmaktadır.
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1.17. B12 Vitamini ( Siyanokobalamin, Ekstrinsik Faktör )
B grubu vitaminleri içinde en son bulunan, en kompleks yapıya sahip olan B12
vitaminidir. Yapısında kobalt da bulunduğundan bu vitamine kobalamin de denir.

ġekil 1.30: B12 Vitamini Formülü

B12 vitamini, siyanokobalamin olarak da bilinir. Sentezi oldukça zor ve çok
basamaklı olan B12 vitamini 1972 yılında sentezlenebilmiĢtir.

1.17.1. B12 Vitamininin özellikleri




Suda ve alkolde erir.
Yüksek sıcaklığa, alkali ortama ve aside karĢı dayanıksızdır.
Çoğunlukla karaciğerde olmakla beraber, vücutta çok az miktarda depolanabilir.

1.17.2. B12 Vitamininin Vücuttaki Görevleri





Kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımı ve olgunlaĢmasında,
Folik asitle birlikte hücre bölünmesinde,
Amino asit ve protein metabolizmasında, DNA sentezinde,
BağıĢıklık ve sistemini güçlendirir, öğrenmeyi kolaylaĢtırıp bellek kalitesini
artırır. Alzheimer hastalığında kilit bir rol oynar.
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Besin

B12 vitamini (mµ/100 g)

Besin

B12vitamini (mµ/100
g)

Sığır Karaciğer
Ġstiridye
Sığır böbreği
Yengeç
Ringa balığı
Ġsveç peyniri

83.1
49,4
24.9
11.5
4.3
3.4

Kuzu eti
Pirzola
Beyaz peynir
Bıldırcın yumurtası
Karides
Yumurta (kızarmıĢ)

3.0
2.5
1,7
1,6
1.5
1.4

Tablo 1. 17: Farklı Gıdalarda B12 Vitamini Miktarı

1.17.3. B12 Vitamininin Kaynakları




B12 vitamini hayvansal kaynaklı yiyeceklerde bulunur. Bitkisel besinlerde
bulunmaz.
Karaciğer, böbrek, yürek, kabuklu deniz ürünlerinde bol bulunur. Kırmızı et,
balık, yağsız süt tozu, yumurta da iyi kaynaklarından sayılır.
B12 vitamini yararlı bakteriler tarafından kalın bağırsakta üretilir.

Resim 1. 12: B12 Vitamini açısından zengin gıdalar

1.18. C Vitamini (Askorbik Asit)
C vitamini bütün canlı dokularda bulunur, kimyasal adı L-Askorbik Asit‟tir. Bir
monosakkarit türevidir, yapıca glikoza benzer.

ġekil 1.31: C Vitamini Formülü
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Ticari C vitamini genelde askorbik asit kristallerinden veya askorbik asidin kalsiyum
veya sodyum tuzlarından oluĢmaktadır. C vitamini; insan kanı plazmasında omurilik,
akciğer, göz gibi pek çok hayvansal dokuların sulu bölümlerinde oldukça yüksek yoğunlukta
bulunur. Bitkiler de yapılarındaki glikozu kullanarak C vitamini sentezlemektedir. Ġnsanlar,
primatlar (Ģempanze, goril, orangutan ve bazı maymun türleri) bazı meyve yarasaları ve hint
domuzu dıĢında diğer bütün memeliler, karaciğerlerinde glikozdan C vitamini
yapabilmektedirler. Bu canlıların C vitamini yapamamasının sebebi, glikozu C vitaminine
dönüĢtüren enzimin vücutlarında olmayıĢıdır.
Mikroorganizmalar C vitaminine (askorbik aside) gereksinim duymazlar ve
sentezlemezler.

1.18.1. C Vitamininin Özellikleri










Renksiz, beyaz, dikdörtgen kristallerdir. Çok hafif özel bir kokusu vardır.
EkĢi tatta ve asit reaksiyondadır.
Optikçe aktiftir, polarize ıĢığı sağa çevirir.
Eter, benzen, kloroform ve yağlarda çözünmez, asetonda ve alkolde az erir.
Asit ortama dayanıklı, alkali ortama karĢı çok hassastır.
Isıya karĢı dayanıksızdır, ısı etkisi ile yapısında kimyasal bozulmalar olur.
Çabuk okside olur. pH‟ın artması, ıĢık, gümüĢ ve bakır iyonları karĢısında hızlı
bir oksidatif parçalanmaya uğrar. Bu nedenle bakır kaplarda piĢen yemeklerde
C vitamininin önemli bir bölümü okside olur. Buna karĢılık buharlı
tencerelerde (düdüklü tencere), vakum altında piĢen yemeklerde daha az C
vitamini kaybı meydana gelir.
C vitamininin hem antioksidan hem de bir enzim kofaktörü olarak hareket etme
yeteneği vardır.

1.18.2. C Vitamininin Vücuttaki Görevleri










C vitamini kuvvetli bir antioksidandır, oksijenin olumsuz etkilerini engeller.
Antioksidan özelliğinden dolayı tiamin, riboflavin, pantotenik asit, biyotin, folik
asit, E vitamini ve A vitamini yapısındaki çift bağların oksijen etkisiyle
parçalanması ve bozulmasını engelleyerek vücudumuzda bu vitaminleri
koruyucu etki yapar. Askorbik asit aynı özelliğinden gıda sektöründe de yoğun
olarak kullanılmaktadır.
Askorbik asit vücudun savunma sistemini güçlendirir.
Aminoasitlerin, demir ve folik asidin metabolizmasında rol alır.
Kollajen sentezi için gereklidir, kemik ve diĢlerin dayanıklı olmasını sağlar.
Kan damarları duvarlarının sağlıklı ve dayanıklı olmasını sağlar.
Alerjik olayların Ģiddetini azaltır, yara ve yanıkların kolay iyileĢmesini sağlar.
Ġnsülin, kortizon gibi hormon ilaçları ile cıva, kurĢun gibi ağır metallerin
olumsuz etkilerini giderir.
Askorbik asit vücudumuzda çok az miktarda (5 mg kadar) depo edilir. Günlük
ihtiyaçtan fazlası idrarla dıĢarı atılır.
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Besinlerin hazırlanması, piĢirilmesi ve saklanması sırasında önemli ölçüde C
vitamini kaybı olur. Bu nedenle çiğ olarak yenilebilecek olan (meyveler, havuç,
domates, maydanoz, biber vb.) besinler günlük beslenmemizde mutlaka yer
almalıdır.

1.18.3. C Vitamini Kaynakları
Bütün taze sebze, meyveler bir miktar C vitamini içermekle birlikte yeĢil ve kırmızı
biber, koyu yeĢil yapraklı sebzeler, lahana, domates, portakal, limon gibi turunçgiller ve
çilek, Ģeftali, kuĢburnu, böğürtlen, askorbik asit bakımından en zengin kaynaklardandır.

Resim 1. 13: C Vitamini açısından zengin gıdalar

Besin

C vitamini
(mg/100 g)

Besin

C vitamini
(mg/100 g)

Besin

C vitamini
(mg/100 g)

KuĢburnu
Taze
kırmızıbiber
Maydanoz
Asma yaprağı

450

Çilek

70

Mandalina

30

340

Kızılcık

55

ġeftali

28

180
120

Ispanak
Portakal

50
50

23
22

YeĢilbiber

100

Lahana

42

Karalâhana

94

43

Kivi

90

36

Patates

16

Karnabahar

80

Greyfurt
Ġnek
karaciğeri
Limon

Domates
Ahududu
Taze
fasulye
Böğürtlen

20
20

30

Tablo 1. 18: Farklı Gıdalarda C Vitamini Miktarı

Pek çok sebzenin piĢirildikten sonra C vitamini değeri (diğer vitamin ve minerallerle
birlikte) azalır. Örneğin C vitamini bakımından zengin brokolinin sadece 3-4 dakika
haĢlanması veya buharda piĢirilmesi C vitamini değerinin yaklaĢık %25 azalmasına neden
olur. Daha uzun sürelerde piĢirmek ise (10-20 dakika) vitaminin %50‟sinin kaybolmasına
yol açar.
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Önceden piĢirilen ve dondurulmuĢ olarak satılan sebzeler normal C vitamini değerinin
sadece 1/3‟ünü içerir.
Bu nedenle, vitaminin tam olarak alınabilmesi için sebze ve meyvelerin çiğ ya da çok
az piĢirilerek tüketilmesi önerilmektedir.

1.19. Vitamin Benzeri Maddeler
1.19.1. Kolin
Doğal olarak oluĢan kolin uzun zaman B grubu vitamini olarak sınıflandırılmıĢtır.
1930'ların sonunda bilim adamları, pankreas dokularının içinde karaciğerde yağ birikmesini
önleyen bir maddenin varlığını keĢfetmiĢlerdi. Kolin olarak adlandırılan bu madde, Yunanca
safra anlamına gelen khole kelimesinden türemiĢtir. 1930'lardan bu yana araĢtırmalar kolin
maddesinin sadece pankreas ve karaciğerde değil, insan vücudunun her hücresinde var
olduğunu göstermiĢtir.
1998 yılında resmî anlamda, National Academy of Sciences (ABD) tarafından gerekli
bir besin ögesi olarak tanınmıĢtır.
Kolin, doğada serbest hâlde bulunmaz. Fosfatidilkolinin (lesitin) ve asetilkolinin
yapısında yer alır. Vücutta methionin amino asidi varlığında serin amino asidinden
sentezlenir.

Kolin

Fosfatidilkolin (lesitin)

Asetilkolin

ġekil 1.32: Kolin ve bileĢiklerinin Formülleri











Renksiz, bazik özellikte, suya karĢı dirençsiz bir bileĢiktir.
Hücre zarların temel bileĢenidir. Hücre zarından madde alıĢveriĢinde etkilidir.
Yağların vücutta taĢınması ve metabolizması için gereklidir.
Beyindeki kimyasal olaylarda rol alır. Hafıza vitamini de denilmektedir.
Sinirlerdeki iletilerde önemli görevi olan asetilkolin maddesi için gerekli bir
moleküldür. Asetilkolin, beyin-sinir sistemi ve kaslarda oluĢur. Uyartı iletici
(Nörotransmitter) madde olarak iĢlev görür. Sinirlerin kaslara iletiĢim kurmasını
sağlar.
Kasların çalıĢmasında ve proteinlerin yapıtaĢı olan aminoasitlerin yapımında da
görev alır.
Karaciğerin yağlanmasını, kanda homosistein birikimini önler (homosistein,
kalp damar hastalıkları ve osteoporoz ile iliĢkili bir zararlı bir bileĢiktir.).
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Resim 1. 14: Kolin açısından zengin gıdalar

Fosfolipit bulunan yiyeceklerde çoktur. Yumurta sarısı, süt, organ etleri gibi kuru
baklagillerde ve tahıllarda da vardır.
Gıdaların piĢirilmesi, iĢlenmesi ve saklanması sırasında çabuk bozulur.
Gıda
Yumurta
Tavuk eti
Hindi eti
Dana eti
Karides
Sardalye balığı
Karnabahar (çiğ)
Karalahana (piĢmiĢ)

Kolin
(mg/100 g)

Gıda

Kolin
(mg/100 g)

225
85.3
84.4
84.4
81.2
75,0
44.3
31.9

Taze bezelye (çiğ)
Pazı (piĢmiĢ)
Ispanak (piĢmiĢ)
Brüksel lahanası (çiğ)
Brokoli (çiğ)
KuĢkonmaz (çiğ)
Taze fasulye (çiğ)
Domates (çiğ)

29.7
28.4
19,7
19.1
18.7
16.0
15.3
6.7

Tablo 1. 19: Farklı Gıdalarda Kolin Miktarı

1.19.2. Ġnositol
Ġnozitol, kas Ģekeri olarak tanınır. Ayrıca myo-inositol veya vitamin B8 olarak da
bilinir. Vücutta glikozdan elde edilebilir. Fosfatidilinozitol gibi fosfolipidlerin bileĢiminde ve
kas, kalp, karaciğer gibi dokularda serbest hâlde bulunur.
Ġnozitolün bitkilerde bulunan ve fosforik asitle hekzafosfat hâlinde esterleĢmiĢ Ģekline
fitik asit denir. Ġnopsitol bitkilerde fitik asidin içerisinde bulunur. Hayvanlarda
fosfolipitlerin yapısına katılır. Vücutta depolanır.
Fitik asidin en önemli özelliklerinden biri kalsiyum ve magnezyum iyonları ile suda
çözünmeyen tuzlar oluĢturmasıdır. Bundan dolayı kalsiyum ve magnezyumun bağırsaklardan
emilmesini azaltır.
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Hayvan ve bitkisel dokularda bulunur. Ġnsanda bağırsak bakterileri tarafından üretilir.

Ġnositol

Fosfatidilinozitol
Fitik asit
ġekil 1.33: BileĢiklerinin Formülleri








Hücre zarının yapısına katılır ve onu sağlamlaĢtırır.
Lesitin yapımı, yağların transferi ve sinir iletimi için gereklidir.
Antioksidan özelliğe sahiptir ve damar sertleĢmesini geciktirir.
Blumia, panik atak ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklarda etkili olduğu
gözlemlenmiĢtir.
Beyin hücrelerinin beslenmesinde kolinle beraber çalıĢır.
Kemik iliğinin büyümesinde etkilidir.

Narenciye, tahıllar, fındık, fasulye, kabak, kuruyemiĢ, pekmez, susam, kavun ve
portakal inositol kaynaklarıdır. Kahve inositolü etkisizleĢtirebilir.

Resim 1. 15: Ġnositol açısından zengin gıdalar
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Besin
Badem
Greyfurt
Taze fasulye

Besin
Portakal
Kuru fasulye
Yer fıstğı

Kolin (mg/100 g)

278
199
193

Kolin (mg/100 g)

307
440
133

Tablo 1. 20: Farklı Gıdalarda Ġnositol Miktarı

Vitamin

B1
B2

B3
B5
B6
B7

B9
B12
C

Eksikliği Veya Fazlalığında OluĢan Durumlar
 Beriberi hastalığı
 Büyümenin yavaĢlaması,
 Deride kepeklenme ve saçların dökülmesi,
 Dudak köĢelerinde çatlamalar ve kabuklanmalar,
 Burun ve göz kenarında yaralar oluĢur.
 Pellegra hastalığı,
 Fazla alındığında deride yanma vb. rahatsızlıklar, karaciğer hasarı olur.
 Cilt kırıĢıklıkları, yaraların ve yanıkların zor iyileĢmesi,
 BağıĢıklığı zayıflaması olur.
 Amino asit metabolizması bozukluğu ortaya çıkar.
 ĠĢtahsızlık,
 Depresyon, nöropati,
 Kolesterol artıĢı,
 Yorgunluk ve kansızlık olur.
 Megaloblastik anemi,
 Erken doğum,
 Bebekte beyin-omurilik hasarları olur.
 Pernisiyöz anemi olur.
 “Skorbüt” hastalığı,
 DiĢetlerinde ĢiĢme ve bozukluklar,
 Enfeksiyonlara karĢı dayanıksızlık,
 Büyümede duraklama, depresyon olur.

Tablo 1. 21: Suda çözünen Vitaminler ve Eksikliği Veya Fazlalığında OluĢan Durumlar

1.20. Gıda ĠĢlemede Vitamin Kayıpları


Gıda iĢleme yöntemlerinin çoğu, vitamin kayıplarına neden olmaktadır.

Gıda iĢleme yöntemleri ile meydana gelen bu kayıpların derecesi:

Gıdanın çeĢidi ve olgunluğu,

Gıda / su oranı,

Gıda parçasının yüzey alanı/hacim oranı,
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Gıda hazırlama sırasında uygulanan yöntemler (kesme, dilimleme, vb),
haĢlama yöntemi, haĢlama sıcaklığı, haĢlama süresi, soğutma yöntemine
göre değiĢir,
C vitamini gıda iĢleme yöntemlerinden en fazla etkilenen vitamindir.
iĢleme ve depolamada en çok kayıp c vitamininde görülmektedir,
iĢlenmiĢ ve ambalajlanmıĢ gıdaların uygun sıcaklık ve Ģartlarda
depolanmaları sırasında c vitamini dıĢında vitamin kaybı yok denecek
kadar azdır.

HaĢlama iĢlemi sırasında suda çözünen vitaminler suya geçmektedir. Bu suyun
atılması vitamin kaybına neden olmaktadır.
Yüksek ısıda ve uzun süreli piĢirmeler vitamin kaybına neden olur.
Kurutma iĢlemi vitaminlerde değiĢen oranlarda kayba neden olmaktadır.

En fazla kayıp C vitamininde oluĢmaktadır.

Tiamin ısıya duyarlı olduğu için kurutmada uygulanan sıcaklık dercesine
göre tiamin de kayıplar oluĢmaktadır.

Diğer suda çözünen vitaminler ısı ve oksidasyona karĢı daha dayanıklı
oldukları için kurutma sırasındaki kayıplar nadiren % 5-10‟u aĢmaktadır.
Gıdalardaki yağların oksidasyonu sonucu yağda çözünen vitaminlerde kayıp
olabilmektedir.
PiĢirme ortamına alkali eklenmesi özellikle tiamin ve C vitamini kaybına neden
olmaktadır.

Ev Ģartlarında vitamin kaybını en aza indirmek için aĢağıdaki noktalara dikkat
edilmelidir:











Gıdalar bekletilirken hava ile teması kesilmeli, serin yerde tutulmalıdır.
Kaynama noktasının üzerinde uzun süre piĢirme ve kızartmanın vitamin
kaybını artırdığı unutulmamalıdır.
PiĢirme sırasında kesinlikle yemek sodası kullanılmamalıdır.
Özellikle sebze ve meyveler çok ince kıyılmamalı, marul gibi yapraklı
sebzeler bıçak kullanılmadan elle parçalanmalıdır.
Yiyecekleri piĢirmeye hazırlarken ayıklama →yıkama →doğrama→sıcak
karıĢıma atma sıralamasına dikkat edilmelidir.
Yiyecek maddeleri gölgede kurutulmalıdır. GüneĢte yapılan kurutmada
vitamin kaybı çok olur.
Gıdalar mümkün olduğunca kabuğu ile haĢlanmalıdır. Sebzeleri piĢirme
sırasında az su kullanılmalı, piĢme suları dökülmemelidir.
Yoğurdun suyu atılmamalıdır.
Mayalı ve esmer ekmek tercih edilmeli, ince dilimlenerek
kızartılmamalıdır.
Yiyecekler piĢirildikten sonra bekletilip tekrar ısıtıldığında vitamin kaybı
artar. Bunu önlemek için fazla miktarda piĢirilmemeli, bekletmeden
tüketmelidir.

48

1.21. Vitaminlerin Gıda Sanayinde Kullanımı
Vitaminler gıdaların vitamin yönünden değerini arttırmak için de gıdalara katılabilir.
Vitaminlerle gıdaların zenginleĢtirilmesi yöntemleri, gıda sanayinde vitaminleĢtirme
ve kıymetlendirme tabiri ile ifade edilir. Kıymetlendirme, aynı zamanda mineral maddeler ve
diğer besin öğeleri ile zenginleĢtirme anlamına da gelmektedir. Margarinlere A, D ve E
vitamini ilave edilmektedir.
Hamur iĢleri ; soya unu, buğday embriyosu, diğer vitamince zengin maddelerin ilavesi
ile zenginleĢtirilir. Bazı ülkelerde tiamin, riboflavin, niasin ve demirin una katılması yasal
zorunluluktur.
Bazı ülkelerde süt endüstrisinde, sütlü içecekler ve yağsız süt yapımında ortama A
vitamini eklemesi yapılmaktadır.
Pek çok ülkede satılan içme sütlerinde D vitamini zenginleĢtirmesi yapılmaktadır.


C (askorbik asit) vitamini

Gıda sektöründe en çok kullanılan vitamindir. C vitamini (askorbik asit) gıda
sanayinde aĢağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır:








Oksijeni tutma özelliği (antioksidant özelliği), sebze ve meyvelerin
iĢleme sırasında kararmasını önlemek için (sitrik asit de yardımcı olur)
kullanılır.
Ekmekçilik-pastacılık sektöründe buğday ununun bileĢiminden
kaynaklanan kusurlarının giderilmesinde kullanılır.
Ekmekçilikte ve pastacılıkta hamurun gluten yapısını kuvvetlendirmek
için kullanılır.
Lezzet verici olarak yaygın Ģekilde kullanılır.
Unlu mamullerin bozulmasını ve küflenmesini geciktirmek amacıyla
kullanılır.
Yine antioksidan olması sebebi ile konserveler, bazı süt ürünleri (süt tozu
ve tereyağı)ve çeĢitli meyve sularında renk koruyucu olarak kullanılır.
DondurulmuĢ meyveler, erime sırasında doğal renk ve kokularını yitirir.
Dondurulmadan hemen önce, bu meyvelere saf askorbik asit katılarak, bu
durum önlenebilmektedir. Bu iĢlem sonucunda, oksijen askorbik asit
tarafından tutulur ve istenmeyen değiĢiklikleri yapamaz. Bu Ģekilde
dondurulmuĢ kayısı, Ģeftali, elma, üzüm, muz, armut, ananas gibi
meyvelerde, askorbik asit, antioksidan olarak kullanılır.
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Bunun dıĢında askorbik asit besin ve içeceklerin vitamince zenginleĢtirilmesinde
kullanılır.
Beta karotenler








Gıda sanayinde yoğun olarak kullanılır ve E160 kodu ile de bilinir.
Tereyağı (yağı azaltılmıĢ ve konsantre tereyağları dahil), margarin ve
diğer yağ emülsiyonları,
Turuncu,
sarı
ve
krem renkli
olgunlaĢtırılmıĢ
peynirler,
aromalandırılmamıĢ eritme peynirleri, sirke, salamura, salata sosları,
turĢu çeĢitleri,
Kahvaltılık tahıllar, reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve preparatları,
Sosis, salam ve pateler, Ģekerlemeler, içecekler,
Distile alkollü içkiler, meyve Ģarapları, aromalandırılmıĢ Ģaraplar, soslar,
Çerezler ve unlu mamullerde renk maddesi olarak kullanılırlar.

Tokeferoller (E vitamini)


Antioksidan özelliğinden ötürü yağ ve yağlı gıdaların oksitlenmesi
engellemek için kullanılır. Aksi hâlde bu gıdaların oksitlenmesi acı tat
oluĢumuna sebep olur.

Riboflavin

Riboflavin gıda sanayinde E101 kodlu vitamin olarak da bilinir. Süt
ürünlerinde gıda renklendiricisi ( sarı renk ) olarak kullanılır. Bunun
dıĢında β-karotenle birlikte sarı renkte içeceklerin hazırlanmasında
kullanılır.
Niasin



Etlerde depolama sırasında meydana gelecek olan renk değiĢimlerini
önlemek için kullanılır.

Gıda

C vitamini
(mg/100 g)

Bezelye
Bezelye, dondurulmuĢ
Limon
Limonata
Çilek
Çilek, dondurulmuĢ

28,1
22,6
24,3
7,9
75,5
44,8

Gıda

Domates, kuru
Domates, sofralık
Domates salçası
Domates suyu

C vitamini
(mg/100 g)

32,6
19,8
16,5
8,1

Tablo 1. 22: Taze ve iĢlenmiĢ farklı gıdalarda C vitamini Kayıpları (%)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir haftalık diyetinizdeki gıdalarda bulunan vitaminlerle ilgili proje hazırlama.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Bir hafta süre ile ana ve ara
öğünlerde yediğiniz doğal ve  Yiyecekleri vitamin kaybına en aza indirecek
iĢlenmiĢ her türlü gıda maddelerini Ģekilde hazırlayabilir ve saklayabilirsiniz.
titiz bir Ģekilde sıralayınız.

 Modülünüzdeki tablolardan veya Türkiye Gıda
Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı‟nın
 Yediklerinizde
bulunan
http://www.turkomp.gov.tr/component_results/list/FE
vitaminleri ve miktarlarını yazınız.
adresindeki tablolardan gıdaların belirli ölçülerinde
bulunan vitaminleri ve miktarlarını bulabilirsiniz.

 Hafta sonunda vitamin ve
miktarlarını hesaplayınız.

 Çevrenizdeki gıda iĢletmelerinde iĢleme

 ĠĢlenmiĢ gıdaların

sürecinde hangi vitaminlerin katıldığını
öğrenebilirsiniz.

etiketlerinden varsa katılan mineral
ve provitaminleri saptayınız.

 Hangi vitaminleri
gereksinimine uygun, hangilerini
eksik ve fazla aldığınızı
belirleyiniz.
 Her vitaminin ısı, ıĢık, oksijen,
asit, alkali, ultraviyole ıĢını ve
madensel iyonlara karĢı
dayanıklılık durumlarını araĢtırınız.

 Bu biçimde beslenmeye devam
ederseniz göre hangi uzun sürede
hangi hastalık ve toksik etkiler
oluĢabileceğini araĢtırınız.

 Modülünüzdeki tablolardan ve değiĢik
kaynaklardan günlük vitamin gereksiniminizi
belirleyin.

 Çevrenizdeki gıda iĢletmelerinde hammadde,
iĢleme süreci ve depolama sırasında hangi
vitaminlerde kayıplar olduğunu öğrenebilirsiniz.

 Vitaminlerin eksiklik ve fazlalığında oluĢacak
hastalıkları modüldeki tablolardan belirleyebilirsiniz.

 AraĢtırma sonucunda
edindiğiniz bilgileri sunu hâline
getiriniz.
 Sınıf ortamında sununuz.

 Sunuyu efektlerle cazip hâle getirebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi organik asitlere CO2 katılmasında rol oynar?
A)
Biotin
B)
Piridoksin
C)
Folik asit
D)
Niasin
E)
Lipoik asit

2.

Vitaminlerle ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I-Yağda çözünen vitaminler vücutta depolanabildiklerinden fazla miktarda
alındıklarında olumsuz bir etki göstermezler.
II-Bazı vitaminler koenzim olarak iĢlev görebilirler.
III-Vücutta enerji depoları tükendiğinde vitaminler, enerji elde etmek için
kullanılabilirler.
IV-Bütün canlılar, ihtiyaç duydukları vitaminleri sentezleyebilirler.
V-Öncül madde olarak alınan bazı vitaminler vücutta aktifleĢtirilebilirler.
A)
I ve IV
B)
II ve V
C)
III ve IV
D)
III ve V
E)
IV ve V
(2013-LYS)

3.

Hayvansal organizmalarda, vitamin eksikliği durumunda çeĢitli anormallikler ortaya
çıkar. Bu durumun oluĢmasının temel nedeni;
I-Hücrenin ATP sentezleyememesi,
II-Hücrede madde alıĢveriĢinin durmas
III-Enzimatik reaksiyonların yapılamaması
gibi olayların hangileridir?
A)
Yalnız I
B)
Yalnız II
C)
Yalnız III
D)
I ve III
E)
I, II ve III

4.

AĢağıdaki vitaminlerden hangisi kemiklerde Ca ve P birikimini sağlayarak kemikleri
sertleĢtirir?
A)
A vitamini
B)
D vitamini
C)
K vitamini
D)
C vitamini
E)
B grubu vitaminleri
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5.

A, C ve E vitaminlerini içeren besinlerin bol miktarda verildiği bir kobay grubuna,
belirli bir süre sonra her çeĢit vitaminden yoksun bir beslenme programı uygulanıyor.
Kobaylarda ilk önce C vitamini eksikliğinden kaynaklanan hastalığın belirtileri ortaya
çıkıyor.
Bu durumun ortaya çıkıĢı;
I-Suda eriyen vitaminlerin vücut sıcaklığında çabuk bozulması
II- Suda eriyen vitaminlerin vücutta depolanamaması
III-Yağda eriyen vitaminlerin fazlasının vücuttan uzaklaĢtırılması nedenlerinden
hangileri ile açıklanabilir?
A)
Yalnız I
B)
Yalnız II
C)
Yalnız III
D)
II ve III
E)
I, II ve III

6.

I-Yağ ve yağlı gıdaların oksitlenmesi engellemek
II-Süt ürünlerinde renklendirici olarak
III-Etlerde depolamada meydana gelecek olan renk değiĢimlerini önlemek
IV-Gluten yapısını kuvvetlendirmek
Yukarıdaki amaçlarla Gıda Sanayiinde kullanılan vitaminler aĢağıdakilerden
hangisinde doğru sıralanmıĢtır?
A)
B)
C)
D)
E)

Riboflavin-Askorbik asit-Tokoferol-Niasin
Niasin-Tokoferol-Askorbik asit-Riboflavin
Askorbik asit-Riboflavin-Niasin-Tokoferol
Tokoferol-Riboflavin-Niasin-Askorbik asit
Riboflavin-Niasin-Askorbik asit-Tokoferol

7.

AĢağıdaki vitaminlerden hangisi yalnızca hayvansal dokularda bulunur?
A)
Retinol
B) Tokoferol
C)
Karoten
D) Pridoksal
E)
Folik asit

8.

AĢağıdakilerden hangisi günlük hayatta vitamin kaybını en aza indirmek için
yapılmaması gereken bir iĢlemdir?
A) AyıklanmıĢ gıdalarda hava ile temas kesilmelidir.
B) Gıdalar serin yerde tutulmalıdır.
C) PiĢirme sırasında yemek sodası kullanılmamalıdır.
D) PiĢirmeye hazırlanma sırasında sırasıyla ayıklama-doğrama-yıkama iĢlemleri
yapılmalıdır.
E) Gıdalar gölgede kurutulmalıdır.
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9.

Yağda eriyen vitaminlerin bazı özellikleri aĢağıda verilmiĢtir.
I-Hidrolize uğramama
II-Hücre zarından geçebilme
III.-Depolanabilme
IV-Eksikliğinde görülen hastalıkların geç ortaya çıkması
Buna göre bu özelliklerden hangileri suda eriyen vitaminlerde de gözlenir?
A)
Yalnız I
B) Yalnız III
C)
I ve II
D) II ve III
E)
I, II ve IV

10.

*X vitamini karoten adlı öncü maddeden itibaren karaciğerde üretilir.
*Y vitamini üretimindeki aksama kemiklerde yumuĢamaya neden olur.
*Z vitamini kalınbağırsaktaki mikroorganizmalar tarafından üretilir.
Yukarıda X, Y, Z vitaminlerine ait özellikler seçeneklerin hangisinde doğru
verilmiĢtir.
A)
B)
C)
D)
E)

X
A
D
E
A
K

Y
D
A
K
C
B

Z
B
C
B
E
A

11.

Ġnsanlar kendi dokularında aĢağıdaki besin öğelerinden hangisini üretebilirler?
A) E ve C vitaminlerini
B) Temel amino asitleri
C) B ve K vitaminlerini
D) Monosakkaritleri
E) Madensel tuzları

12.

AĢağıdaki vitaminlerden hangisinin yapısında azot bulunur?
A)
Tokoferol
B)
Askorbik asit
C)
Riboflavin
D)
Karoten
E)
Ergesterol

13.

Antioksidandır.
*Cilt sağlığı için gereklidir.
*Görme pigmentlerinin yapısına katılır
*Hücre zarındaki lipitlerin korunmasında etkilidir.
Yukarıda verilen özellikler hangi vitamine aittir?
A)
A vitamini
B)
D vitamini
C)
K vitamini
D)
C vitamini
E)
B grubu vitaminleri
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14.

Vücuttaki K vitamini eksikliğine;
I-Sindirim kanalında emilimin olmaması
II-Besin içeriğinde yeterli yağ bulunmaması
III-Bağırsaktaki yararlı mikroorganizmaları öldüren ilaçların uzun süre kullanılması
durumlarından hangileri neden olabilir?
A)
Yalnız I
B)
Yalnız II
C)
Yalnız III
D)
I ve III
E)
I, II ve III

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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B. UYGULAMALI TEST
AĢağıda verilen yönergeye göre iki farklı gıdadaki vitamin özelliklerini belirleyiniz.




Ġki farklı boy havucu rendeleyerek bir çay bardağı ayçiçeği yağına karıĢtırınız,
1/2 kg yoğurtan bir çay bardağı yoğurdu bir kaba alarak bekletiniz,
2 Ģer saat süre ile durumu gözlemleyiniz.

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek, eksik veya hatalı
gördüğünüz davranıĢları tamamlama yoluna gidiniz.
Değerlendirme Kriterleri
1. Bilgi sayfalarını dikkatlice çalıĢtınız mı?
2. Tablo, Ģekil ve resimleri incelediniz mi?
3. Biri küçük diğeri büyük iki boy havuç hazırladınız mı?
4. Havuçları ince rende ile rendelediniz mi?
5. Aynı tip üç faklı bir çay bardağı ayçiçeği yağı eklediniz mi?
6. Bir çay bardağı ayçiçeği yağını kontrol örneği olarak kapağı
kapalı Ģekilde beklettiniz mi?
7. RendelenmiĢ havuçları ayrı ayrı iki ayçiçeği yağı ekleyip
karıĢtırdınız mı?
8. Kabın kapağını kapatıp, ara sıra karıĢtırarak 2 saat beklettiniz
mi?
9. Havuçları süzüp yağı çay bardağına koydunuz mu?
10. Üç farklı çay bardağındaki ayçiçeği yağı renginin değiĢip
değiĢmediğini izleyip, fotoğrafladınız mı?
11. Yağlardaki renk değiĢikliğinin nedenini açıklayabiliyor
musunuz?
12. Ana kaptaki yoğurt ve ayrılan bir çay bardağı yoğurdun
durumunu 2 Ģer saat süre ile gözlemlediniz mi?
13. Bu süre sonunda yoğurtların su salıp salmadığını izleyip,
fotoğrafladınız mı?
14. Salınan suyun renginin neden kaynaklandığını açıklayabiliyor
musunuz?
15. AraĢtırma ve gözlemlerinizi rapor haline getirip sınıfta
tartıĢtınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Gerekli bilgileri alıp uygun araç-gereç ve ekipmanlar sağlandığında minerallerin
kimyasal özelliklerini, canlılar için önemini, gıda iĢlemedeki etkilerini, iĢlemede kayıpların
nedenleri ve önlenmesini, minerallerin kaynaklarını inceleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA





ÇeĢitli kitaplardan ve Ġnternet‟ten gıda iĢlemede oluĢan mineral kayıplarını
araĢtırınız.
Gıda iĢleme merkezlerinden gıdaların mineralce zenginleĢtirmesi konusunda
bilgi edinerek sınıf içinde tartıĢınız.
Vücudumuz için gerekli olan mineral maddelerin tablet, Ģurup, damla Ģekillerini
sınıfa getirerek inceleyiniz.
AraĢtırma ve incelemelerinizi rapor ve sunu haline getirip sınıfta
arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

2. MĠNERAL MADDELER
Mineral maddelerin hepsi periyodik tabloda yer alan birer elementtir. Ġnsan ve
bitkilerin dokularında çözünmüĢ tuz ya da karbohidrat, protein veya lipitlere bağlanmıĢ
olarak bulunan minerallere biyolojik elementler de denir.
Element
Oksijen
Karbon
Hidrojen
Azot
Kalsiyum
Fosfor
Potasyum
Kükürt
Sodyum
Klor
Magnezyum
Demir

Sembolü
O
C
H
N
Ca
P
K
S
Na
Cl
Mg
Fe

Vücuttaki miktarı (%)

61
23
10
2,6
1,4
1,1
0,2
0,2
0,14
0,13
0,03
0,0006

Bor (B), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Flor (F), Ġyot (I),
Mangan (Mn), Molibden (Mo), Selenyum (Se), Silisyum (Si), Kalay
(Sn), Vanadyum (V) Ve Çinko (Zn); % 1 den daha az
Tablo 2. 1; Ġnsan Vücudunda Bulunan Elementlerin Bazılarının Miktarları
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2.1. Mineral maddelerin sınıflandırması
Ġnsan ve hayvan organizmasında varlığı tespit edilebilen çok sayıda mineralden
(biyolojik element) yaklaĢık 26‟sı hayat için önemlidir. Bunlardan dördü (C, H, O ve N)
temel elementler olup canlı organizmaların temel yapı maddelerinin oluĢturduklarından
mineral madde olarak dikkate alınmazlar. Kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, klor,
magnezyum ve kükürt makro elementler olarak adlandırılırlar ve C, H, O ve N ile birlikte
canlı organizmaların % 99‟ undan fazlasını oluĢtururlar. Mineraller vücudumuzda bulunan
miktarına göre makro veya mikro elementler olarak ikiye ayrılırlar.






Makro (majör) mineraller, vücut dokularında kilogramda-gram olarak bulunan
minerallerdir. Diğer bir deyiĢle vücut bileĢimimizde fazla bulunan minerallerdir.
Bunlar kalsiyum (Ca), fosfor (P), potasyum (K), magnezyum (Mg), sodyum
(Na), klor (Cl)‟dur.
Mikro (iz mineraller), vücut dokularında kilogramda - miligram olarak bulunan
elementlerdir. Diğer bir deyiĢle vücut bileĢimimizde az miktarda bulunurlar.
Bunlar demir (Fe), çinko (Zn), iyot (I), selenyum (Se), bakır (Cu), mangan
(Mn)‟ dır.
Demir, iyot, bakır, mangan, çinko, kobalt, molibden, selenyum ise mikro
elementler (ya da iz elementler) olarak sınıflandırılır.

Not; Makro elementlerin hepsi de esansiyeldir
ġekil 2. 1: Gıdalarda Bulunan Elementlerin sınıflandırılması
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2.2. Minerallerin Önemini ve Fonksiyonları













Bitkisel ve hayvansal gıdaların yakılması sonucu külde kalan inorganik
maddelerdir Organizmalar kendi kendine mineral maddeleri üretemediği için
besinlerle dıĢarıdan almak zorundadırlar.
Elementler organizmaya gıdalar yanında su ve havadan da alınabilir.
Hepsinin belli bir kimyasal sembolü vardır.
Mineraller hücrede protein, karbonhidrat, yağ gibi organik maddelere bağlı
olarak bulundukları gibi hücrede tuz hâlinde de ( proteinlerde fosfor, enzimlerde
metal iyonları vb.) bulunabilirler. Çözünür durumdaki mineral tuzlarının bir
kısmı pozitif yüklü katyon, bir kısmı da negatif yüklü anyonlar Ģeklindedir.
Bir değerlikli elementler (Na+, K+, Cl-, I-) gıdalarda çözünebilen tuz formunda,
çok değerlikli elementler (Ca+2, Mg+2, Fe+2, Fe+3, P-3 vb) ise organik bileĢiklerle
kompleks oluĢtururlar (klorofil, hemoglobin, miyoglobin, kalsiyum kazeinat,
B12 vitamini vb.)
Ġnsan vücudunun yaklaĢık % 15‟i mineral maddelerden oluĢur. 70 kg
ağırlığındaki bir insanda ortalama 3 kg mineral tuzları vardır. Bunun
çoğunluğunu iskelet sistemindeki kalsiyum ve fosfor oluĢturur.
Mineral maddeler de vitaminler gibi vücutta enerjiye dönüĢmezler.
Sindirilmeden direkt olarak kana alınırlar.
Gıdalardaki mineraller beslenme fizyolojisi yanında gıdanın lezzetini
etkilemeleri, birçok enzimin inhibitör ya da aktivatörü olmaları nedeniyle de
önemlidirler.
Mineraller; idrar, ter ve dıĢkı ile dıĢarı atıldığından mineral içeren besinlerin
düzenli olarak vücuda alınması gereklidir.

ġekil 2.2: Doğada Mineral Döngüsü

59









Mineraller kanın ve vücut sıvılarının osmotik basıncı ve pHının
ayarlanmasında, kas kasılmasında, kanın pıhtılaĢmasında ve sinirlere uyarının
iletilmesinde önemli role sahiptir.
Vücut içindeki birçok enzim vitamin, hormon ve hemoglobin gibi moleküllerin
yapısını oluĢtururlar. Bunlar demir, fosfor gibi elementlerdir.
Kemiklerin ve diĢlerin normal olarak geliĢmesini sağlarlar. Bunlar için gerekli
olan madensel maddeler, kalsiyum, fosfor ve magnezyumdur.
Gıdalarda bulunan mineral tuzları vücuda alındıklarında bir kısmı alkali bir
kısmı asit özelliği gösterirler. bu özelliklerinden dolayı vücudun asit-baz
dengesi üzerinde etkilidirler. Alkali oluĢturan baĢlıca mineraller kalsiyum,
magnezyum, sodyum, potasyum; asit oluĢturanlar ise fosfor, klor ve kükürt‟ tür.
Vücut çalıĢmasında bu öğelerin her biri ayrı ayrı görev yaptığı gibi birbirleri ile
iliĢkili Vücuttaki Görevleri de vardır. Demirin kullanılmasında bakırın yardımcı
olması gibi.
Mineraller Ģeker, niĢasta gibi saflaĢtırılmıĢ yiyeceklerde bulunmaz.

Gıda maddesi

Fe

P

Ca

Mg

K

Na

Zn

339
812
274
426
151
191
103
127
389
113
259

50
76
82
120
37
53
1281
139
7
343
445
141
4
3
4
77
52
14
1

2,9
6,5
1,66
1,19
0,33
0,4
1,63
1,14
2,8
1,68
1,26
3
0,12
0,27
0,16
0,42
0,15
0,19
3,84

(mg/100g)

Sığır eti
Dana karaciğer
Piliç eti but
Alabalık
Süt
Yoğurt, tam yağlı
Peynir
Yumurta
Buğday
Ekmek beyaz
Ekmek kepekli
Elma
Portakal
Patates
Domates
Ispanak
Havuç
Lahana
Ġçme kullanma suyu

1,81
4,5
0,68
0,72
0,02
0,03
0,3
1,83
4,16
1,04
2,64
0,18
0,34
0,51
0,34
9,71
0,13
0,24
0,46

145
396
185
306
78
110
282
184
268
77
204
14
31
51
27
29
26
21
0

6
3
11
27
98
132
422
52
45
109
130
14
54
6
10
143
34
46
5

21
19
21
38
9
13
18
13
119
25
78
8
17
20
12
116
20
11
1

200
325
206
529
279
201
0

Tablo 2. 2: Bitkisel Ve Hayvansal Bazı Gıdalarda Bulunan Esansiyel Element Miktarları
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2.3. Kalsiyum
Kalsiyum, toprak alkalileri grubundan metalik bir elementtir. Sembolü “Ca”dır.
Kalsiyum adı Latincede “kireç” anlamına gelen calx sözcüğünden gelmektedir. Kalsiyum
yeryüzünde en bol bulunan beĢinci elementtir. Vücudumuzda makro yapıda bulunur.
Kalsiyum yaĢlı yapraklardan genç yapraklara hareket etmediği için eksiklik belirtileri
ilk olarak genç yapraklarda veya dokularda görülür. Bitkinin kök geliĢimi zayıflar. Genç
yapraklarda kenar ölümleri, kıvrılma ve kırıĢma olur. Meyveler yumuĢar ve raf ömürleri
kısalır. Birçok meyve ve sebzelerde dıĢ ve iç zararlar görülür. Meyvelerin pazar değeri düĢer.
YetiĢkin bir insan vücudunda 1200 g kalsiyum bulunur. Ġnsan vücudundaki
kalsiyumun % 99‟u kemiklerde ve diĢlerde geri kalan %1' lik kısım ise kan ve diğer vücut
sıvılarının bileĢiminde yer alır.
Kan kalsiyum düzeyi sağlıklı bir insanda 8,5-10,2 mg/dL düzeyindedir.

2.3.1. Kalsiyumun Vücuttaki Görevleri







Kanın pıhtılaĢması için gereklidir.
Kalp kaslarının normal kasılma ve dinlenmesini sağlar.
Tansiyon düzenleyici görevi vardır.
Sinirsel uyarılarda rol oynar.
Sindirim ve metabolizmada görevli enzimlerin aktif hale gelmesine yardımcıdır.
Yeterli kalsiyum alımı bebeklerde ve gençlerde sağlıklı iskelet ve diĢ geliĢimi
için yetiĢkinlerde ise kemik ve diĢ sağlığını koruma, ileri yaĢtaki bireyler için
kemiklerin kırılma riski veya osteoporoz‟u önlemesi (kemik erimesi) açısından
önemlidir.

2.3.1. Kalsiyum kaynakları
Kalsiyumun en iyi kaynağı süt ve süt ürünleridir. Sütte kalsiyum değiĢik Ģekillerde
bulunmaktadır %28-47' si çözünmüĢ ve %53-72' si kolloidal durumdadır. Sütteki kalsiyumun
büyük bir kısmı fosfor asidiyle birleĢerek kalsiyum fosfatı, kazein ise mevcut kalsiyumun bir
kısmı ile birleĢerek kalsiyum-kazeinat kompleksini (peynir) oluĢturmaktadır.
Sütün homojenize edilmesi kalsiyumun çözünürlüğünü arttırıp vücudun kalsiyumdan
yararlanabilme oranını yükseltmektedir.
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Kalsiyum
(mg/100 g)

Besin

Maydanoz (kuru)
Zeytin (siyah, sele)
Peynir (eski kaĢar)
Süt (pastörize, tam yağlı)
Peynir, (beyaz)
Çay (siyah)
Peynir (beyaz, tam yağlı)
Bisküvi (bebe)
Zeytin (yeĢil, salamura)
Ekmek (çavdar)
Kola
Bamya
Fındık ezmesi (Ģekerli)
Ispanak

Besin

Yoğurt (tam yağlı)
Ekmek (kepekli)
Kahve (çözünebilir)
Ekmek (beyaz)
Üzüm (kuru, siyah)
Maya

2142
724
715
523
504
472
422
358
294
260
239
200
167
143

Kalsiyum
(mg/100 g)

132
130
120
109
104
85

TurĢu (lahana)

74

Kayısı ( kuru, kükürtlü)

72

Ayçiçeği (kavrulmuĢ)

66

Ceviz

59

Yumurta ( tam)

52

Brokoli

49

Elma

7

Dana eti (bonfile)
Tablo 2. 3: Farklı Gıdalarda Kalsiyum Miktarları

6

Pekmez, keçiboynuzu, susam, fındık, kurutulmuĢ meyveler, kuru baklagiller, yeĢil
sebzeler kalsiyumun yönünden zengindir.

Resim 2. 1: Kalsiyum Açısından Zengin Kaynaklar

2.4. Fosfor
Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir.
Sembolü “P” dir.



Fosfor, vücuttaki her hücrenin fonksiyonları için alınması gerekli bir mineraldir.
Fosforun %85 kadarı kemikte tri kalsiyum fosfat, kalsiyum fosfat ve hidroksi
apatit kristalleri hâlinde depolanır.
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ġekil 2.3: Tri kalsiyum
fosfat

[Ca3(PO4)2]




ġekil 2.4: Hidroksi apatit

[Ca10(PO4)6(OH)2]

ġekil 2.5: Kalsiyum
fosfat

[Ca(H2PO4)2]

YumuĢak dokularda fosfat iyonu olarak, plazmada ise inorganik formda
bulunur.
Fosfatlar (PO4-3) ve pirofosfatlar (P2O7-4)ve ATP fosfor kaynağıdır.
Ġdrarla inorganik fosfat hâlinde atılır.

2.4.1. Fosforun Vücuttaki Görevleri




Hücre zarındaki fosfolipitlerin yapısına girer. Hücre çoğalmasında görev alır.
Enerji metabolizmasında görevli ATP, GTP, ADP' nin yapısında bulunur.
Protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasında görev alır, besinlerin enerjiye
dönüĢtürülmesinde yardımcı olur.
Fosfatların birçok önemli reaksiyonları özellikle ATP, ADP ve fosfokreatinin
iĢlevleri ile iliĢkilidir. DNA ve RNA'nın yapısına girer. Bütün organizmalar için
fosfodiester bağları nükleik asitlerin oluĢumunda etkilidir.

ġekil 2. 6: ATP nin yapısı

ġekil 2.7: ATP, ADP Ve Fosfokreatin DönüĢümü
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Proteinlerin ve enzimlerin yapısına girer.
Fosfor, kalsiyumla birlikte kemik ve diĢlerin yapı maddesidir.
Kalp kasının kasılması, sinir ve kas hareketleri, böbrek iĢlevleri açısından
ihtiyaç duyar.
Hücre içi sıvıların ana anyonudur. vücudun asit-baz dengesini korur,
Oksijen taĢınması ve H+ tamponlanmasında etkilidir.

2.4.2. Fosfor Kaynakları
Fosfor, kalsiyum ve proteince zengin besinlerde yaygındır. Hemen hemen her
yiyecekte fosfor bulunursa da en zengin kaynağı protein içeriği yüksek olan organ etleri,
yumurta, su ürünleri, süt ve süt ürünleridir. Kalsiyum ve protein açısından yeterli beslenen
kiĢiler, fosfor için de yeterli beslenmektedirler.
Kuru baklagiller ve yağlı tohumlar da fosfor açısından iyi kaynaklarıdır.
Fosfor tüm bitki tohumlarının hepsinde (fasulye, bezelye tahıllar ve fındık gibi) fitik
asit ya da fitat olarak bilinen fosfat Ģeklinde depolanır. Fitatın yapısında bulunan fosforun
sadece %50'sini insanlar kullanabilir, çünkü insanda fosforu fitattan ayıran fitaz enzimi
bulunmamaktadır. Mayalarda fitaz bulunur, bu yüzden ekĢitilmiĢ (mayalanmıĢ)
ekmeklerdeki fosfor miktarı, kahvaltılık kullanılan dilimli ekmeklerden daha fazladır.

Resim 2. 2: Fosfor Açısından Zengin Kaynaklar
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Fosfor
(mg/100 g)

Besin

Kabak çekirdeği (kuru)
Buğday ruĢeymi
Maya
Ayçiçeği (kavrulmuĢ)
Badem (iç, kavrulmuĢ)
Peynir, (eski kaĢar)
Fındık (iç, kavrulmuĢ)
Mercimek, kırmızı
Mercimek, yeĢil
Nohut,
Dana karaciğer
Ceviz ( iç, kuru)
Kahve (çözünebilir)
Müsli (meyveli)

Besin

Alabalık,
Peynir (beyaz, tam yağlı)
Fındık ezmesi (Ģekerli)
Bisküvi (bebe)
Nane (kuru)
Çay (siyah)
Ekmek (tam buğday unu)
Sığır eti
Makarna
Ekmek (beyaz, tuzsuz)
Yoğurt (tam yağlı)
Brokoli
Üzüm (çekirdeksiz, kuru)
Süt

1410
971
779
757
645
556
476
416
415
397
396
365
327
324

Fosfor
(mg/100 g)

306
282
266
257
255
232
232
164
142
119
110
99
81
78

Tablo 2. 4: Farklı Gıdalarda Fosfor Miktarları

2.5. Magnezyum
Magnezyum vücutta en çok bulunan dördüncü mineraldir, Sembolü “Mg” dir.
Ġnsanların yaĢamı için çok önemli olan esansiyel 11 mineral arasında yer alır. Vücutta miktar
bakımından 4. sıradaki katyondur fakat hücre içindeki miktarı potasyumdan sonra ikinci
sıradadır. Hücre içinde endoplazmik retikulum, mitokondri ve çekirdek organelleri üzerinde
homojen bir dağılımı vardır.
Vücutta magnezyumun yaklaĢık %50'si kemik ve diĢlerde magnezyum fosfat
(Mg3(PO4)2 halinde bulunur. Geri kalan kısmı da yumuĢak dokularda ve vücut sıvılarında ve
alyuvarlarda proteinlere bağlı olarak bulunur
Bitkilere yeĢil renk veren klorofilin yapısında yer aldığında “bitki dünyasının demiri”
olarak da kabul edilir.
Kalsiyum gibi magnezyum tuzları da suda çözünmediğinden gıdalardaki
magnezyumun çoğu emilemez. Magnezyum idrar yollarında magnezyum amonyum fosfat
(MgNH4PO4) Ģeklinde çökerek idrar yolu taĢlarını oluĢturur.
Magnezyum, vücutta çok az bulunmasına karĢın vücuttaki 300'den fazla enzim için
kofaktör olduğundan biyokimyasal reaksiyonlar için gereklidir.
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ġekil 2.9: Hemoglobin formülü

ġekil 2.8: Klorofilin formülü

2.5.1. Magnezyumun Vücuttaki Görevleri







Normal kas ve sinir fonksiyonlarının gerçekleĢmesi, Fosfataz fosforilaz gibi
enzimlerin aktivatörü, ATPaz enziminin inhibitörüdür.
Kalp ritminin sabit tutulması, kuvvetli bir bağıĢıklık sistemi ve kuvvetli
kemikler için magnezyum gereklidir
Kan Ģekeri seviyesinin düzenlenmesine, Ģeker hastalıklarının engellenmesine
yardımcı olur.
Normal kan basıncının destekler, hipertansiyon, kalp damar hastalıklarının
engellenmesinde etkilidir.
Diğer minerallerle birlikte sinir uyarımını ve kas kasılmalarım düzenler, sinir
sisteminin aĢırı duyarlılığını azaltır.
Enerji metabolizmasını ilgilendiren fosfat gruplarını ve reaksiyonlarını aktive
eder, metabolizması ve protein sentezinde de yer alır.

2.5.2. Magnezyum Kaynakları
Klorofilin yapı taĢı olduğundan baĢlıca kaynak yeĢil yapraklı bitkilerdir. Bazı
baklagiller (fasulye ve bezelye), fındık, tohumlar ve bütün ve iĢlenmemiĢ tahıllar dal
magnezyum için iyi kaynaklardır.
Beyaz un arıtıldığında ve iĢlendiğinde magnezyumca zengin kısımları ve kepek
uzaklaĢır. Bütün tahıldan yapılmıĢ ekmek, iĢlenmiĢ beyaz undan elde edilmiĢ ekmeğe göre
daha çok magnezyum içerir.
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Resim 2. 3: Magnezyum Açısından Zengin Gıdalar
Magnezyum
(mg/100 g)

Besin

Nane (kuru)
Kabak çekirdeği (kuru)
Badem (iç, kavrulmuĢ)
Ayçiçeği (kavrulmuĢ)
Buğday ruĢeymi
Kahve (çözünebilir)
Çay (siyah)
Ekmek (tam buğday unu)
Fındık (iç, kavrulmuĢ)
Ceviz ( iç, kuru)
Nohut

Besin

Bisküvi (bebe)
Ekmek (beyaz, tuzsuz)
Cips, patates
Erik ( kuru)
Üzüm (siyah, kuru)
Makarna
Kraker, tuzlu
Biber salçası
Alabalık
Asma yaprağı (salamura)
Sığır eti

535
479
303
295
233
293
200
200
167
165
139

Magnezyum
(mg/100 g)

101
60
56
52
45
42
41
38
38
32
22

Tablo 2. 5: Farklı Gıdalarda Magnezyum Miktarları

Musluk suyu da magnezyum kaynağı olabilir. Fakat su kaynağına göre magnezyum
miktarı değiĢir. Sert su, normal suya göre daha çok magnezyum içerir.

2.6. Sodyum ve Potasyum
Sembolü Na olan sodyum, kaya tuzunda sodyum klorür (NaCl) hâlinde, bazen nitrat
hâlinde ġili güherçilesi (NaNO3) veya deniz bitkilerinde organik asitlerle birleĢmiĢ hâlde çok
yaygın olarak bulunur. 1 gram tuzda 400 mg sodyum bulunur,
Sodyum çok kolay yükseltgendiği için ametallerin birçoğuyla özellikle hidrojen ve
halojenlerle birleĢir.
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Sodyum β-galaktozidaz ve α-amilaz enzimlerinin aktivatörüdür.
Sembolü K olan potasyum beslenmede hayati bir mineraldir. Potasyum doğada deniz
suyunda ve pek çok mineralde diğer elementlere bağlı olarak insan vücudunda ise bir kısmı
serbest olarak bir kısmı da proteinlere bağlı olarak bulunur.
Vücutta hücre dıĢı sıvıda ise sodyum, hücre içi sıvıda potasyum daha fazladır.

2.6.1. Sodyum Ve Potasyumun Vücuttaki Görevleri


Vücut sıvılarında bulunan ve elektrolit olarak adlandırılan sodyum ve
potasyum:


Vücuttaki sıvı ve elektrolit (pH) dengesini sağlamak, osmotik basıncı
oluĢturmak ve vücutta elektrik akımını iletmekle sorumludur.

ġekil 2. 10: Hücrelerde sodyum ve
potasyum pompası

ġekil 2. 11: Sinir hücresinde (Nöron) zar
potansiyel oluĢturan iyonların dağılımı

ġekil 2. 12: KutuplaĢma (polarizasyon)

ġekil 2. 14:

ġekil 2. 13: KutuplaĢmanın bozulması
(depolarizasyon)

ġekil 2. 15:Uyartının akson üzerinde taĢınması
ve yeniden kutuplaĢma (repolarizasyon)

Sinirsel uyartı iletimi sırasında aksonlarda meydana gelen iyon değiĢimi
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Vücutta suyun hücre içine geçiĢini sağlar ve su dengesinin sağlanmasına
yardımcı olur.
Kan basıncını düzenlemede rol oynar,
Kasların kasılıp gevĢemesine, yardım eder.

2.6.2. Sodyum Ve Potasyum Kaynakları
Sodyum yemek tuzunda çok bulunduğundan zeytin, turĢu, peynir gibi tuzlu ve
salamura besinlerde, kabartma tozunda, dereotunda, karbonatlı içeceklerde fazladır.
Potasyum kahve, balık, tavuk, ıspanak, lahana, brokoli, pazı gibi yeĢil yapraklı
sebzeler; patates, muz, hurma, incir, avokado, kayısı, badem, fındık ve kuru baklagillerde
bulunur.

Resim 2. 4: Sodyum Açısından Zengin Gıdalar
Besin

Tuz, sofra, iyotsuz
Asma yaprağı, salamura
Domates, kuru
TurĢu lahana
Kraker, tuzlu
Maydanoz, kuru
Zeytin, siyah, salamura
Peynir, beyaz, az yağlı-yağsız
Cips patates
Peynir, kaĢar (taze)
Bisküvi, tatlı (petit beure)
Ekmek, beyaz
Yumurta, tavuk, tam
Havuç, siyah
Piliç eti, but
Yoğurt, homojenize, tam yağlı
Süt
Mercimek, yeĢil, kuru

Sodyum (mg/100 g)

Potasyum (mg/100 g)

25334
2502
2124
1292
1606
1075
1022
785
548
648
378
343
139
82
82
53
37
13

17334
94
3416
56
189
1418
217
130
1147
78
143
113
127
256
274
189
151
967

Tablo 2. 6: Farklı Gıdalarda Sodyum Ve Potasyum Miktarları
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Resim 2. 5: Potasyum Açısından Zengin Gıdalar

2. 7. Demir
Sembolü Fe olan demir vücut bileĢimimizde çok az bulunmasına rağmen sağlıklı
yaĢam için çok önemli bir mineraldir. Demir, dünya yüzeyinde en yaygın dördüncü mineral
ve yer kabuğunda en çok bulunan metaldir. Toprakta, gıda maddeleri ve suda demir
bileĢikleri bulunur. Bitkiler demiri topraktan, hayvan ve insanlar da bitkilerden alır.
Ferri (Fe3+) ve ferro(Fe2+), Ģekilleri olan demir, canlı organizmada porfirin halkası
içeren hemoglobin, transferin, miyoglobin gibi proteinlerin, solunum ve fotosentezde ETS
(elektron taĢıma sistemi) enzimleri olan sitokromlar (sitokrom-b, sitokrom-c, sitokrom-a) ve
ferrodoksin in yapısında bulunur.

ġekil 2. 16: Porfirin halkası

ġekil 2. 17: Ferrodoksin formülü

ġekil 2. 18: Sitokrom-C
formülü
ġekil 2. 19: Miyoglobin formülü

70

ġekil 2. 20: Oksijenin etkisi ile Miyoglobinde olan değiĢimler

Demir, bakır ve kalsiyum gibi bazı minerallerin emilimi ve kanda oksijeni taĢıyan
kırmızı kan hücrelerinin ve çeĢitli enzimlerin üretimi için gereklidir.

2.7.1. Demirin Vücuttaki Görevleri







Demirin en önemli görevi hemoglobin yapımıdır. Hemoglobin, alyuvarlara
rengini veren ve akciğerlerde alınan oksijeni bağlanarak kanda dokulara
taĢınmasını sağlayan bir proteindir, hemoglobine aktarılmasını sağlar.
Kas proteini miyoglobinin yapısında bulunan demir ve kaslara oksijen
taĢınmasını sağlar.
ETS sisteminde elektron taĢıyarak solunumun ve fotosentezin gerçekleĢmesinde
yani ATP ve glikoz üretiminde etkilidir.
Sitokrom [Fe3+] + e-  Sitokrom [Fe2+].
BağıĢıklık sistemini de güçlendirir.
AĢırı demir ferritin ve hemosiderin olarak protein karaciğerde, omurilik olarak
depolanır. Demirin fazlası insanlar için zehirleyicidir çünkü aĢırı miktarda
alınan iki değerli demir vücuttaki peroksitlerle reaksiyona girerek serbest
radikaller yapar.

2.7.2. Demir Kaynakları
Demir hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunur. Et, tavuk, balık ve
sakatatlar, demir formuna hem-demir denir. Bu besinlerdeki demir hemoglobin ve
myoglobinin yapısında bulunduğu için bu Ģekilde adlandırılır. Hayvan dokularındaki koyu
kırmızı rengi hemoglobin sağlar. Etin rengi koyulaĢtıkça hem-demir miktarı artar.
Bitkisel kaynaklı besinlerde ise hemoglobin olmadığından yapılarındaki demir formu
hem olmayan-demir‟dir. Kuru baklagiller, kuru meyveler ( özellikle kuru üzüm, kuru kayısı,
hurma), pekmez, yeĢil yapraklı sebzeler, fındık, fıstık, susam, tahin, pekmez gibi gıdalar hem
olmayan-demir yönünden zengindir.
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Ispanak gibi sebzelerde demir miktarı fazladır ancak Fe3+ formunda olduğu ve
yeterince emilmediğinden iyi kaynak sayılmaz.
Yumurtadaki demirin de büyük bir kısmı hem olmayan-demir içermektedir.

Resim 2.6 : Demir Açısından Zengin Gıdalar
Demir
(mg/100 g)

Besin

Patlıcan (kuru)
Nane (kuru)
Çay, siyah
Buğday ruĢeymi
Çay (kuĢburnu)
Ebegümeci
Ispanak
Tam tahıllı gevrek, meyveli
Barbunya fasulyesi (kuru)
Mercimek (yeĢil, kuru)
Bisküvi (bebe)

Besin

131,62
51,46
17,60
14,88
13,38
10,81
9,71
9,20
8,32
7,77
7,02

Nohut
Mercimek (kırmızı)
Üzüm (siyah, kuru)
Maydanoz
Ayçiçeği (kavrulmuĢ)
Dana karaciğer
Antep fıstığı (kavrulmuĢ)
Fındık kreması (kakaolu)
Turp
Zeytin (siyah, sele)
Ekmek (kepekli)

Tablo 2. 7: Farklı Gıdalarda Demir Miktarları
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Demir
(mg/100 g)

5,92
5,87
5,08
4,76
4,57
4,50
3,42
3,15
2,98
2,82
2,64

Mineral


Kalsiyum







Fosfor




Magnezyum





Sodyum Ve
Potasyum

Demir









Eksikliği Veya Fazlalığında OluĢan Durumlar
Kemik ve diĢlerde sorunlar,
Çocuklarda
raĢitizm,
eriĢkinlerde
osteoporoz,
yaĢlılarda
osteomalasya,
Tetani ve buna bağlı olarak kas ve sinir bozuklukları,
Bacaklarda kramplar, saç ve tırnaklarda kırılmalar,
AĢırı kalsiyum, kas güçsüzlüğüne, kemiğin kırılmasını daha da
kolaylaĢtırır eklem yerlerinde kireçlenme ve ağrılara, böbrekte
birikmesi taĢ oluĢmasına neden olur.
Kalsiyum emilimini etkiler osteoporoz veya kemik kırıklarının
artmasına sebep olur,
Demir emilimini olumsuz yönde etkiler, tansiyon yükseltici etki
yapar,
AĢırı fosfor, kemik ve diĢ sorunları, büyümede yavaĢlama, ağırlık
kaybına,
Huzursuzluk, eklem iltihaplarına neden olur.
Kalp ritminin sabit tutulması, kuvvetli bir bağıĢıklık sistemi,
Kan Ģekeri seviyesinin düzenlenmesine, Ģeker hastalıklarının
engellenmesi,
Hipertansiyon, kalp damar hastalıklarının engellenmesi,
Sinir uyarımını ve kas kasılmalarım düzenler, sinir sisteminin aĢırı
duyarlılığını azaltmaktır.
Vücuttaki sıvı ve elektrolit (pH) dengesini sağlamak, osmotik
basıncı oluĢturmak ve vücutta elektrik akımını iletmek,
Kan basıncını düzenlemede rol almak,
Kasların kasılıp gevĢemesine, yardım etmektir.
Yorgunluk, güçsüzlük,
BaĢ ağrısı,
Nefes darlığı,
Anemi,
AĢırı demir toksik etkilidir.

Tablo 2. 8; Vücuttaki Bazı Minerallerin Ve Eksikliği Veya Fazlalığında OluĢan Durumlar

2.8. Gıda ĠĢlemede Mineral Kayıpları
Bir gıdanın mineral içeriği o gıdanın elde edildiği ham maddeden kaynaklanır. Bu
nedenle gıdalarda yer alan minerallerin beslenmedeki yeri, fizyolojik değerleri ve gıdalarda
bulunduğu konumu üretim sırasında üzerinde önemle durulması gereken konulardır.
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Gıdanın üretildiği alet-ekipman ve kaplardan; depolama sırasında, ambalajdan taĢınan
metaller ürünün mineral içeriğinde yer alır.
Gıdanın doğal yapısında yer alan ve dıĢarıdan taĢınan minerallerin gıdanın kalitesiyle
yakından iliĢkisi vardır. Örneğin, bazı metaller iĢlenmiĢ meyve ve sebzelerde renk
değiĢikliğine neden olabilir. Bazı metaller ise gıdada üretim ve depolama sırasında meydana
gelen, tat, koku değiĢikliklerinden sorumludur. Pek çok metal gıdayı olumsuz etkileyerek
bazı elzem besin öğelerinin kaybına neden olmaktadır.
En büyük mineral kaybı tahılların öğütülmesi ile gerçekleĢir. Bu nedenle diyette
yüksek rafine gıdaların artması mineral eksikliğine yol açmaktadır.





ġeker, niĢasta gibi saflaĢtırma iĢlemleri,
Süzme yoğurt ve çökelek yapımında yoğurdun suyunun atılması,
Besinlerin salamurada bekletilmesi,
Ġyotlu tuzun açıkta bekletilmesi gibi iĢlemler besinlerdeki mineral kaybını
artırır.

Isıl iĢlem dıĢındaki karıĢtırma, temizleme, ayıklama, dondurarak kurutma gibi
iĢlemlerin pek çoğunun gıdalarda mineral kaybına yol açmadığı gerçektir.
Bunun yanı sıra ağartma, dondurma ve derin kızartma gibi bazı iĢlemlerde kayıplar
olmaktadır.

ġekil 2. 21: Gıdalarda Mineral Madde Kayıpları Üzerine Etkili Faktörler

Mineral

Ġri doğranmıĢ

KuĢbaĢı doğranmıĢ

Potasyum

5

10

Kalsiyum

0

28

Not: Durgun suda 6 saat bekletildikten sonra
Tablo 2. 9: SoyulmuĢ patateste boyut büyüklüğüne göre K ve Ca Mineral Kayıpları (%)
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Sebzeler

P

Na

K

Ca

Kıvırcık lahana

0

69

81

47

Turp lahanası

54

6

56

20

Taze fasulye

0

42

27

54

Patates

54

6

60

21

Tablo 2. 10: Sebzelerin PiĢirilmesinde OluĢan Mineral Kayıpları (%)

Gıda maddesi

Fe

P

Ca

Bezelye

1,52

159

26

Bezelye dondurulmuĢ

2,92

140

Bezelye konserve

0,67

Bezelye kuru

6,79

Mg

K

Na

Zn

42

333

2

1,13

49

42

206

7

1,51

67

46

30

1098

59

0,01

295

125

153

981

19

2,78

(mg/100g)

Tablo 2. 11: Bezelyede Farklı ĠĢleme Tekniklerinin Mineral Miktarına Etkisi

Resim 2. 7: ĠĢlenmiĢ Ve ĠĢlenmemiĢ Gıdalarda K ve Na miktarlarının değiĢimi
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2.9. Minerallerin Gıda Sanayinde Kullanımı
Mineraller; gıda sanayinde;










tat verici
renklendirici
koruyucu,
besin değerini artırıcı
antioksidan
kıvam artırıcı
homojenleĢtirici
inceltici
asit düzenleyici

olarak kullanılmaktadır.
Kalsiyum gıda sektöründe bazı teknolojik amaçlarla kullanılır.




Konserve domates üretiminde az miktarda kalsiyum tuzu ilave edilir. Bu iĢlemle
kalsiyum pektat oluĢturulur ve dokunun sertliği artırılır.
Peynir endüstrisinde peynir pıhtısının kalitesinin iyileĢtirilmesi için CaCl2
kullanılmaktadır.
Ġçme sütlerine de mineral değerini artırması için kalsiyum ilave edilir.

Gıdalar yolu ile yeterli iyot alınamadığı durumlarda potasyum iyodür yiyeceklere ek
olarak ilave edilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir haftalık diyetinizdeki gıdalarda bulunan minerallerle ilgili proje hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Bir hafta süre ile ana ve ara
öğünlerde yediğiniz doğal ve  Yiyecekleri mineral kaybını en aza indirecek
iĢlenmiĢ her türlü gıda maddelerini Ģekilde hazırlayabilir ve saklayabilirsiniz.
titiz bir Ģekilde sıralayınız.
 Modülünüzdeki tablolardan veya Türkiye Gıda
Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı‟nın
 Yediklerinizde
bulunan
http://www.turkomp.gov.tr/component_results/list/FE
mineralleri ve miktarlarını yazınız.
adresindeki tablolardan gıdaların belirli ölçülerinde
bulunan mineralleri ve miktarlarını bulabilirsiniz.

 Hafta sonunda mineral ve
miktarlarını hesaplayınız.

 Çevrenizdeki gıda iĢletmelerinde hammadde,
iĢleme süreci ve depolama sırasında hangi
minerallerde kayıplar olduğunu öğrenebilirsiniz.

 Hangi mineralleri gereksinimine
uygun, hangilerini eksik ve fazla
aldığınızı belirleyiniz.

 Modülünüzdeki tablolardan ve değiĢik
kaynaklardan günlük mineral gereksiniminizi
belirleyebilirsiniz.

 Bu biçimde beslenmeye devam
ederseniz hangi uzun sürede hangi
hastalık ve toksik etkiler
oluĢabileceğini araĢtırınız.

 Minerallerin eksiklik ve fazlalığında oluĢacak
hastalıkları modüldeki tablolardan belirleyebilirsiniz.

 AraĢtırma sonucunda edindiğiniz
bilgileri sunu hâline getiriniz.
 Sunuyu efektlerle cazip hâle getirebilirsiniz.
 Sınıf ortamında sununuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

I. Osmotik basıncın ayarlanması
II. Vücut sıvılarının pH‟ sının ayarlanması
III. Bazı enzimatik reaksiyonlarında aktivatör olarak görev yapmaları
IV. Bazı enzimlerin kofaktör kısmını oluĢturmaları
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri minerallerin vücudumuzdaki görevlerindendir?
A) I, III ve IV
B) II ve IV
C) I ve III
D) II, III ve IV
E) I,II, III ve IV

2.

Grafikte insanda demir gereksiniminin yaĢa bağlı değiĢimi gösterilmiĢtir.

Grafiğe göre;
I-Kadınlarda demir gereksinimi erkeklerden daha fazladır.
II-Demir gereksinimi gebelikte artar.
III-YetiĢkin erkekler için demir gereksinimi göreceli olarak sabittir.
IV-Kadınların menopozdan sonra demir gereksinimi artar.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve III
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV
3.

AĢağıdakilerden hangisi alkali oluĢturan minerallerdendir?
A) Fosfor
B) Bakır
C) Sodyum
D) Kükürt
E) Klor
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4.

Kalsiyum;
I-Kas kasılması
II-Sinir hücresinin uyartı iletimi
III- Kemik ve diĢlerin yapısına katılma
IV-ATP nin yapısına katılma
görevlerinden hangilerini gerçekleĢtirir?
A) Yalnız III
B) I ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

5.

*Canlılar tarafından hazır alınırlar. *Organizmalarda düzenleyici olarak görev alırlar
*Hücre zarından kolaylıkla geçerler.
Yukarıda verilen özelliklerden tümüne sahip olan besin maddesi aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Vitaminler
B) Enzimler
C) Ġnorganik maddeler
D) Yağlar
E) Karbohidratlar

6.

AĢağıda verilen mineraller ve karĢısındaki görev ya da özellikleri ile ilgili hangi
eĢleĢtirme yanlıĢtır?
A) Fe  Hemoglobinin yapısına katılma
B) Ca  Kas kasılması
C) P  ATP nin yapısına katılma
D) I Bazı hormonların yapısına katılma
E) Mg  Klorofilin oluĢumunda katalizör olma

7.

Büyüyüp geliĢmekte olan bir bitki yeterli ıĢık aldığı halde yaprakları sararıyor ve yeni
oluĢanları sarı renkli oluyorsa aĢağıdaki minerallerden hangisi toprağa eklenmelidir?
A) Na
B) K
C) P
D) Mg
E) N

8.

AĢağıdakilerden hangisi hücrenin asit – baz dengesini sağlayabilmek için
sitoplazmada iyonlar hâlinde bulunur?
A) NaCl
B) HCl
C) Ca
D) NaOH
E) CuSO4
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9.

Aynı bitki türü, farklı minerallerin eksik olduğu topraklara ekildiğinde geliĢmeleri
Ģekildeki gibi oluyor.

Bu bitki türünün geliĢimine etki eden minerallerden hangisinin görevi aĢağıda yanlıĢ
verilmiĢtir?
I-K  Bitkinin destek dokusunun oluĢumunda etkilidir.
II-Fe  Klorofil sentezinde etkilidir.
III-Ca  Gövde ucu dokularının büyümesini sağlar.
IV-Na Yaprak ve dal oluĢumunu sağlar.
A) Yalnız IV
B) I ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
10.

Omurgalı hayvanların oksijen taĢıyan pigmentinde aĢağıdaki minerallerden hangisi
bulunur?
A) Demir
B) Klor
C) Sodyum
D) Ġyot
E) Fosfor

11.

Vücut sıvılarının dengede olması aĢağıdaki minerallerden hangisi ya da hangileri daha
çok ile ilgilidir?
I-Na
II-Ca
III-I
IV- K
V-P
A) I ve IV
B) III-IV ve V
C) I-III ve V
D) I-II ve IV
E) III ve IV

12.

AĢağıda verilen,
I-ATP
II-DNA
III-Kofaktör enzim
gibi moleküllerden hangilerinin yapısında inorganik maddeye rastlanabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
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13.

Mineraller canlılarda düzenleyici etkiye sahiptirler, vücutta sentezlenemedikleri için
dıĢarıdan alınmaları gerekir. Buna göre birer inorganik madde olan Pb, Hg gibi
elementlerin vücutta zehirleyici etki yapmalarının nedeni aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Karaciğerde depolanmaları
B) Enzimleri olumsuz etkilemeleri
C) Bazı enzimleri aktive etmeleri
D) Sindirilmeden kana geçmeleri
E) Organik madde olmamaları

14.

Hangi madde eksikliğinde kiĢiye; karaciğer, kırmızı et, kuru üzüm ve pekmez yemesi
önerilir?
A) Bakır
B) Demir
C) Kalsiyum
D) Sodyum
E) Magnezyum

15.

Mineralleri, karbohidrat, yağ ve proteinlerden ayıran özelliklerden bazıları;
I-Sindirime uğramadan kana geçmeleri
II-Enerji verici hammadde olmamaları
III-Hücrelerde sentezlenmemeleri
Bu özelliklerden hangileri minerallerin ve vitaminlerle ortak özelliğini gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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B. UYGULAMALI TEST
AĢağıda verilen yönergeye göre iki farklı gıdadaki vitamin özelliklerini belirleyiniz.




4-5 küçük çeri domatesi bir su bardağı (250 mL) suda 2-3 dakika kaynatınız.
4-5 küçük çeri domatesi önce bir su bardağı su ve bir çay bardağı (125 mL)
söndürülmüĢ kireç karıĢımında da 15 dakika bekletiniz, yıkadıktan sonra bir su
bardağı suda 2-3 dakika kaynatınız.
Domateslerin sertlik durumunu gözlemleyiniz.

Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek, eksik veya hatalı
gördüğünüz davranıĢları tamamlama yoluna gidiniz.
Değerlendirme Kriterleri
Bilgi sayfalarını dikkatlice çalıĢtınız mı?
Tablo, Ģekil ve resimleri incelediniz mi?
Çeri domatesleri yıkayıp kuruttunuz mu?
Bir su bardağı suyu uygun behere aktardınız mı?
Su kaynamaya baĢladığında domatesleri eklediniz mi?
Beheri saat camı ile kapatıp domatesleri 2-3 dakika kaynattınız mı?
Soğuduktan sonra suyu süzüp domatesleri bir kaba aktardınız mı?
Bir su bardağı suya bir çay bardağı söndürülmüĢ kireç ekleyip iyice
karıĢtırdınız mı?
Ġkinci grup çeri domatesleri hazırladığınız karıĢıma aktardınız mı?
Domatesleri bu karıĢımda 15 dakika beklettiniz mi?
Domatesleri karıĢımdan çıkarıp bol su ile iyice yıkadınız mı?
Bir su bardağı suyu uygun behere aktardınız mı?
Su kaynamaya baĢladığında yıkanmıĢ domatesleri eklediniz mi?
Beheri saat camı ile kapatıp domatesleri 2-3 dakika kaynattınız mı?
Soğuduktan sonra suyu süzüp domatesleri bir kaba aktardınız mı?
Kaplardaki domateslerin sertlik durumlarını kontrol edip durumu
karĢılaĢtırdınız mı?
Bu farkın nedenini açıklayabiliyor musunuz?
Kullandığınız araçları temizleyip yerine kaldırdınız mı?
Laboratuvarın son kontrollerini yaptınız mı?
Gözlemlerinizi rapor haline getirip sınıfta tartıĢtınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Cevaplarınızda tereddütleriniz varsa öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME

MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Antibiyotiklerin çoğu kullanılırken beraberinde B grubu vitaminlerinin de alınması
gerekir.
Bu Ģekilde vitaminlerin alınması;
I-B grubu vitaminleri, bağırsaklarda yaĢayan bakteriler tarafından da üretilir.
II-B grubu vitaminleri, vücutta depolanmaz ve fazlası idrarla atılır.
III-B grubu vitaminleri, metabolizmada bazı enzimlerin çalıĢmasında etkilidir.
ġeklindeki faktörlerden hangileriyle doğru orantılıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2.

I-Vücut sıvılarının pH derecesinin ayarlanmasında etkilidirler.
II. Kemik ve diĢlere sertlik ve dayanıklılık verirler.
III. Bazı enzimlerin yapısına katılırlar.
IV. Enerji vermezler.
Minerallerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri düzenleyici maddeler
olduklarını kesinlikle gösterir?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, III ve IV
D) II ve III
E) II, III ve IV

3.

*Hegzanda çözünme
*Yapısında C,H ve O bulundurma
*Isıya ve oksidasyona duyarlı olma
Yukarıda verilen özellikler aĢağıda verilen bileĢiklerin hangisi ya da hangilerine aittir?
I-Retinal
II-Riboflavin
III-Siyanokobalamin
IV-Tokoferol
A) Yalnız III
B) I ve IV
C) Yalnız IV
D) II ve III
E) I ve III
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4.

I- Nükleik asitlerin ve ATP‟nin yapısına katılır.
II- Bağırsaklarda hızlı emilimi için D vitamini gereklidir.
III- Kanın pıhtılaĢmasında etkilidir.
IV- Proteinlerin yapısında bulunur.
V- Tiroksin hormonunun yapısına katılır.
Kalsiyum minerali için yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I – II
B) II – III
C) I – IV
D) IV – V
E) I-III-V

5.

Bitki ve hayvanların hazır olarak aldıkları besin maddeleri aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Karbohidratlar
B) Vitaminler
C) Mineraller
D) Proteinler
E) Yağlar

6.

Demir elementinin insan vücudu için önemi aĢağıda açıklanmıĢtır.
I-Hemoglobinin yapısına katılarak, onun oksijen bağlamasını sağlar.
II-ETS‟ deki sitokrom enzimlerinin indirgenip yükseltgenmesini sağlar.
III-Kaslarımıza kırmızı rengi veren miyoglobinin proteininin yapısına katılır.
Ġnsan yeterli demir alamazsa bu görevlerden hangisi aksadığı için, bazal
metabolizmada daha az enerji üretilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

7.

K vitamini vücudumuzun hangi organında sentezlenir?
A) Bağırsak
B) Ağız
C) Vücutta sentezlenmez
D) Karaciğer
E) Mide

8.

Vitaminlerle ilgili olarak aĢağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıĢtır?
A) A, D, E, K vitaminleri hücre zarından geçerken porları kullanmak zorunda
değildir.”
B) Suda çözünen vitaminler sindirme uğramadan hücre zarından geçebilir.
C) A, D, K vitaminleri insan vücudunda sentezlenip depolanabilirler.
D) Hiçbir vitamin türü enerji verici olarak kullanılmaz.
E) B ve C vitaminleri insan vücudunda sentezlenmez ancak depolanabilirler.
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9.

Yağda eriyen vitaminlerin bazı özellikleri aĢağıda verilmiĢtir.
I-Hidrolize uğramama
II-Hücre zarından geçebilme
III.-Depolanabilme
IV-Eksikliğinde görülen hastalıkların geç ortaya çıkması
Buna göre bu özelliklerden hangileri suda eriyen vitaminlerde de gözlenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve IV

10.

AĢağıdaki vitaminlerden hangisi ya da hangileri suda eriyen vitaminlerdendir?
I- D vitamini
II- E vitamini
III- B6 vitamini
IV- A vitamini
V- C vitamini
VI- B12 vitamini
A) I-IV-V
B) II-III-V
C) II-III-IV-V
D) III-V-VI
E) I-II-IV

11.

Düzenli olarak her gün vücuda alınmadığı hâlde eksikliği ortaya çıkmayan bir vitamin
çeĢidiyle ilgili;
I-Vücutta depo edilir.
II-Yağda çözünür.
III-En az kullanılan vitamin çeĢididir yargılarından hangisi ya da hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I-II ve III

12.

B ve K vitamini eksikliği görülen bir insanda;
I-Günlük diyetinde yağlı besinlerle beslenmesi
II-Kalın bağırsakta bulunan yararlı bakterileri öldüren ilaçların uzun süre kullanılması
III- Ġnce bağırsakta emilimin gerçekleĢmemesi
durumlarından hangileri, her iki vitaminin de eksikliğine yol açabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

13.

Vitaminlerin metabolizmadaki önemli görevini aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğru
açıklamadır?
A) Organik besinlerin sindirimini kolaylaĢtırırlar.
B) Hücre zarından madde geçiĢini hızlandırırlar.
C) Enerji üretimi için yedek depo maddesi olarak kullanılırlar.
D) Substrat olarak kullanılırlar.
E) Enzimlerin koenzimi olarak kullanılırlar.
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14.

B12 vitamini ile ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) B12 vitamini hayvansal besinlerde bulunmaz.
B) B12 vitamini yararlı bakteriler tarafından kalın bağırsakta üretilir
C) Vücuttaki en önemli görevi kırmızı kan hücrelerinin geliĢmesi ve çoğalmasında
etkili olmasıdır
D) Yapısında kobalt da bulunduğundan bu vitamine kobalamin de denir
E) B grubu vitaminleri içinde en kompleks yapıya sahip olanıdır

15.

AĢağıdakilerden hangisi riboflavinin görevlerindendir?
A) Cilt ve deri sağlığını korur
B) Kanın pıhtılaĢmasını sağlar
C) Damar sertliği oluĢumunu önler
D) Enfeksiyonlara karĢı direnci arttırır
E) Antikor oluĢumunda rol oynar.

16. AĢağıdakilerden hangisi vitaminlerin özelliklerinden değildir?
A) Vücudun hastalıklardan korunmasında etkili olma
B) Sindirim sırasında parçalanarak kana geçme
C) Bitki ve hayvanlardan elde edilme
D) Büyüme ve geliĢmede etkili olma
E) Düzenleyici olarak görev yapma
17. AĢağıdakilerden hangisi D vitamini için doğrudur?
A) Suda erir.
B) Aside dayanıksızdır.
C) Yetersizliğinde skorbit hastalığı görülür.
D) D2 ergosterolden meydana gelir.
E) Ġdrarla Ca ve P atılımını arttırır.
18.

Kimyasal adı L-Askorbik Asit olan vitamin aĢağıdakilerden hangisidir?
A) K vitamini
B) D vitamini
C) E vitamini
D) K vitamini
E) C vitamini

19.

AĢağıdakilerden hangisi iĢleme ve depolamada en çok kayba uğrayan vitamindir?
A) B1 vitamini
B) D vitamini
C) E vitamini
D) C vitamini
E) B12 vitamini
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20.

AĢağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerin genel özelliklerinden biridir?
I-Hepsi polar moleküllerdir; bu nedenle suda çözünürler.
II-Suda çözünen vitaminlerin birçoğu enzimatik reaksiyonlarda görev alırlar.
III-Suda çözünen vitaminlerin vücutta depolanma oranı nispeten düĢüktür
IV-B12 hariç diğerleri bitkiler tarafından sentez edilirler.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME –1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
8
A
D
2
9
B
C
3
10
C
A
4
11
B
C
5
12
B
C
6
13
D
A
7
14
A
E

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME –2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
9
E
A
2
10
D
A
3
11
C
A
4
12
D
E
5
13
C
B
6
14
E
B
7
15
D
C
8
A

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
11
A
B
2
12
A
D
3
13
B
E
4
14
B
A
5
15
C
A
6
16
C
B
7
17
A
D
8
18
E
E
9
19
C
D
10
20
D
E
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