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Gölevez [Colocasia esculenta (L.) Schott] Yumrusunun Fiziksel ve
Kimyasal Özellikleri ile K›zartma ve Püreye ‹fllenmesi
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Özet: Bu araflt›rma, ‹çel'in Anamur ve Bozyaz› ilçelerinden sa¤lanan gölevez yumrular›n›n baz› fiziksel özelliklerini ve kimyasal
bileflimlerini belirlemek amac›yla yürütülmüfltür. Gölevez örneklerinde pH, kurumadde, ham protein, ham selüloz, ham ya¤, niflasta,
invert fleker, toplam fleker, kül, kalsiyum, magnezyum ve potasyum miktarlar› belirlenmifltir. Yumrulardan k›zartma ve püre yap›l›p
bileflimleri saptanm›fl ve duyusal aç›dan incelenmifltir. ‹ki örnek aras›nda ölçülen fiziksel ve kimyasal de¤erler baz› farkl›l›klar
göstermifltir. Gölevez niflasta, ma¤nezyum ve potasyumca zengin bir g›da olarak tesbit edilmifltir. Duyusal panelde örneklerin
k›zartma ve püreleri farkl› bulunmazken, patatese k›yasla gölevez püresi daha az ve k›zartmas› daha çok be¤enilmifltir.Gölevezin yeni
bir kültür bitkisi ve yumrusunun g›da olarak de¤erlendirilmesi önerilmifltir.
Anahtar Sözcükler: gölevez, Colocasia esculenta, yumru, bileflim, k›zartma, cips, duyusal analiz

Physical and Chemical Characteristics of Taro [Colocasia esculenta (L.) Schott] Corms
and Processing to Chips and Puree
Abstract: This study was carried out to establish some physical properties and proximate chemical compositions of taro corms
collected from Anamur and Bozyaz› in ‹çel province, Turkey. A total of two taro corms from different sources were evaluated for
pH, dry matter, crude protein, crude cellulose unrefined oil, starch, invert sugar, total sugar, ash, Ca, Mg ve K. French fries produced
from the corms were evaluated on composition and sensory properties. The samples collected from Anamur and Bozyaz› differed in
some parameters. Taro corms were rich in starch, magnesium and potassium. Sensory analysis of the products showed no difference
between the samples, and taro purees were less liked while french fries were more preferred when compared with those made with
potatoes. Taro and its products were recommended as a novel crop and a valuable food source.
Key Words: taro, Colocasia esculenta, corm, composition, french fries, chips, sensory analysis

Girifl
Gölevez, y›lanyast›¤›giller (Araceae) familyas›ndan
olup "kolokas" olarak da bilinir. Gölevez [Colocasia
esculenta (L. ) Schott]; ülkelere göre "taro, old cocoyam,
eddoe veya dasheen" ad›n› almaktad›r (Göhl, 1981).
Yayg›n ad› “taro” dur. Dik bir flekilde ç›kan uzun yaprak
saplar›n›n üzerindeki genifl yapraklar›yla otsu yap›da olan
gölevez, y›ll›k bir bitkidir (O’Hair ve ark., 1982; O’Hair ve
ark., 1986; McCartan ve ark., 1996). Yaprak saplar›,
toprak alt›ndaki yumru ve yumrucuklar›n tepesindeki
helezonlar›n içinden ç›kmaktad›r. Yumrular silindir veya
küre fleklindedir. Yumrular›n etraf›n› saracak flekilde
yanlar›ndan yumrucuklar ç›kmaktad›r (McCartan ve ark.,
1996). Gölevezin yapraklar› fil kula¤› fleklindedir. Botanik
aç›s›ndan yumrular “korm” ve yumrucuklar “kormel”
olarak bilinir ( Anonymous, 1990).

Fukusima ve ark. (1962), Purseglove (1974) ve
Strauss (1983)’e göre, gölevez niflastal› bitkiler s›n›f›ndan
olup 5 soydan ibarettir. Yumru geliflimine göre bafll›ca iki
farkl› çeflide sahiptir. Bunlardan C. esculenta var.
antiquorum, bir küçük ana yumru ve etraf›nda birkaç
yumrucuk tafl›r. C. esculenta var. esculenta ise bir büyük
ana yumru ve birkaç yumrucuk verir (Agbor-Egbe ve
Rickard, 1990).
Dünyada 43 ülkede yayg›n olarak yetifltirilen gölevezin
toplam yumru üretimi 5. 695. 000 ton’dur (Anonymous
1996). Üretimin % 60’› Afrika’da, % 32’si Asya’da ve %
8’i ise Pasifik Adalar›ndad›r. ABD’de üretim Florida’n›n
güneyi (Averre, 1967) ve Hawaii ile s›n›rl›d›r (De La Pena
ve Wang, 1983). Gölevezin üretim potansiyeli son y›llarda
oldukça genifllemifltir (O’Hair ve ark., 1982).
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Çi¤ gölevez yumrusu, sindirim bölgesini tahrifl edici
madde içerdi¤inden fazla miktarda tüketilirse
zehirlenmeye sebep olabilir (Göhl, 1981). Yumru
kalsiyum oksalat kristalleri içerdi¤inden buruk ve nahofl
tat verir, piflirerek bu kristalleri eritmek gerekir. Ço¤u
insan, niflasta dolu yumru ve yumrucuklar›, geliflmifl
yapraklar› ve a¤arm›fl yaprak saplar›n› ot çömle¤inde
piflirerek yer (Ochse, 1931; Lind ve Barrau, 1946;
Plunknett ve ark., 1970). Niflastal› gölevez yumru ve
yumrucuklar›, patatese benzer flekilde kabuklar›
soyularak hafllan›r. ‹nsan g›das› olarak pirinçten daha
fazla tercih edilmektedir ( De Vries ve ark., 1967).
Amino asit içeri¤i bak›m›ndan gölevez ile patates
benzerlik gösterir (Rao ve Polacchi, 1972). Bütün bitki
çok küçük kalsiyum oksalat kristalleri içerdi¤inden çi¤
halde iken buruk bir lezzet verir (Moy ve ark., 1979). Bu
ac› ve buruk lezzet ›s›l ifllemle giderilebilir ( Wang ve ark.,
1983).
‹çel ilinin Anamur ve Bozyaz› ilçeleri ile Antalya ilinin
Alanya ve Gazipafla ilçelerinin sahil kesimlerinde
patatesten daha çok yetifltirilmekte ve tüketilmektedir.
S›cakl›¤›n 0 °C’nin alt›na düflmedi¤i ve rak›m›n düflük
oldu¤u ova kesiminde, sulama olanaklar› uygun, taban
suyu yüksek, suya doymufl rutubetli ›slak arazilerde ve
›rmak yataklar›nda kolayca yetifltirilmektedir. Akdeniz,
Ege ve Marmara bölgelerinin sahil kesimleri gölevez
yetifltiricili¤i için uygun iklime sahiptir.
‹çel ve Antalya’da gölevez yumrusu ve yumrucuklar›,
k›fl›n hasat edilmekte olup mevsimin gözde yiyece¤idir.
Geleneksel olarak patates gibi hafllanarak veya
k›zart›larak tüketilir. Sumak ve limon gibi ekfli ilavesi
lezzeti daha cazip hale getirmektedir. Yapraklar
hafllanarak sarma yap›lmaktad›r. Gölevezin iflleme flekli ve
yöntemi fazla bilinmedi¤inden sadece üretildi¤i bölgelerde
tüketilmektedir. Suda piflme esnas›nda yumrudaki müsilaj
serbest kal›r. Özellikle hafllanarak yap›lacak yemeklerde,
kabuk soyulduktan sonra b›ça¤› yüzeye tak›p k›rarak
kopartmak (çentmek) gerekmektedir . Bu, müsilaj ç›k›fl›n›
art›rmaktad›r. Patatesin yavan tad›na göre gölevez daha
lezzetli olup hafllama yemeklerinin suyu koyu bir k›vama
sahiptir.
Gölevez yumrusunu damak zevkine uygun sunmak için
özel piflirme metotlar› gelifltirilmifltir: s›n›rl› hafllama,
kurutma, mayalama, k›zartma, ö¤ütme, rendeleme,
f›r›nlama.
Ticari olarak ifllenen ürünler: un, kahvalt› g›das›,
flehriye, püre, konserve, niflasta, donmufl g›da, cips.
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O’Hair ve ark. (1982), O’Hair ve Asokan (1986) ile
Rehm ve Espig’e (1990) göre, gölevez yumrular› ve
yapraklar› beslenme aç›s›ndan di¤er yumrulu ürünlerden
daha önemlidir. O’Hair ve ark. (1982) ile O’Hair ve
Asokan’a (1986) göre, yapraklar› ve saplar› buharla
piflirilerek kaynat›l›p turflusu yap›lan gölevez bitkisinin
de¤erlendirilmeyen bir k›sm› bulunmamaktad›r (McCartan
ve ark., 1996).
Gölevez, yerel tüketimin yan›s›ra, Türkiye'den K›br›s
ve ‹ngiltere’ye ihraç edilmektedir. Türkiye’de ne
zamandan beri yetifltirildi¤i bilinmemektedir. Bu bitkinin
yetifltiricili¤i ve tüketiminin Antalya ve ‹çel illeriyle s›n›rl›
kalmas›n›n sebebi; bilefliminin ve g›da olarak öneminin
anlafl›lmamas› ile piflirme yöntemlerinin özellik tafl›mas› ve
bilinmemesidir.
Gölevez yumrusunun kimyasal bileflimi, iflleme
yöntemleri ve ürün lezzetinin tan›t›lmas›yla, patatese
göre oldukça kolay yetifltirilen ve daha verimli olan
bitkinin yetifltiricili¤i yayg›nlaflacak, birim alandan üç-dört
kat fazla yumru ürün elde edilecek, de¤erlendirilemeyen
sulak araziler de¤erlendirilecektir.
Gölevez ile ilgili olarak Türkiye’de hiçbir araflt›rmaya
rastlanmam›flt›r. Tropik ve subtropik iklimin hakim
oldu¤u birçok ülkede yayg›n bir flekilde temel g›da
kayna¤› olarak üretilip birçok ürüne ifllenerek tüketilen
gölevez yumrusunun, besinsel öneminin anlafl›lmas›yla
Türkiye’de de üretim ve tüketimi artabilecektir.
Bu çal›flmada, gölevezin yetiflti¤i yörelerden örnekler
al›narak yumrunun fiziksel özelliklerinin ve kimyasal
bilefliminin belirlenmesi, k›zartma ve püreye ifllenerek yeni
ürünlerin gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r.
Materyal ve Yöntem
Materyal
Bu çal›flmada, ‹çel ‘in Anamur ve Bozyaz› ilçelerinde
yetifltirilmekte olan gölevez bitkisinin yumrular›
kullan›lm›flt›r. 1998 y›l› Aral›k ay›nda hasat edilen
örnekler laboratuvara kadar so¤uk ortamda tafl›nm›flt›r.
Her yumru çaprazlama dilimlenerek homojen birflekilde
kar›flt›r›lm›flt›r ve hemen analize al›nm›flt›r. Analizler iki
paralel halinde yap›lm›flt›r. Patates ve gölevez k›zartma ve
püreye ifllenerek, kimyasal ve duyusal analizler
yap›lm›flt›r. Yumrular 1 cm eninde ve 1 cm kal›nl›¤›nda
do¤ran›p ayçiçe¤i ya¤›nda k›zart›lm›flt›r. Yumru
hafllanarak margarin ve sütle piflirilip püreye ifllenmifltir.
Patatesle de ayn› flekilde bu ürünler elde edilmifltir.
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Metot
Fiziksel analizler: Anamur ve Bozyaz› ilçelerinde
rastgele al›nan 8’ er adet gölevez yumrusunda a¤›rl›k ve
çap belirlenmifltir. Herbir yumru tek tek hassas terazide
tart›larak a¤›rl›¤› ve kumpasla çap› belirlenmifltir.
Kimyasal analizler
Suda çözünür kurumadde (Brix): Suda çözünür
extrakt da denmektedir. Suda çözünür maddelerin
tümünü flekerler, asitler ve tuzlar olmak üzere uçucu
olmayan nitelikteki maddeler oluflturur. Refraktometre ile
yüzde olarak belirlenmifltir (Cemero¤lu, 1992).
Kurumadde:10 g örne¤in +55 °C’lik vakumlu etüvde
6 saat kurutulmas›yla tayin edilmifltir (Anonymous,
1988).
Ham kül: 10 g örnek 550 ºC’deki kül f›r›n›nda 4 saat
yak›larak kül oran› belirlenmifltir (Özkaya ve Kahveci,
1990).
pH: 20 ºC’deki tampon çözelti ile kalibre edilen
pHmetre ile saptanm›flt›r (Anonymous, 1988).
Ham selüloz: Weender yöntemi ile belirlenmifltir.
Örnekteki niflastal› maddeler asitle, azotlu maddeler bazla
çözünebilir hale getirildikten sonra kalan ham lif tespit
edilmifltir (Özkaya ve Kahveci, 1990).
Niflasta: Kolay ve hassas olan Ewers metoduna göre
belirlenmifltir. Bu metodun esas›; örnekteki niflastay› HCl
ile serbest hale getirdikten sonra polarizasyon yoluyla
miktar›n› bulmakt›r (Özkaya ve Kahveci, 1990).
Ham protein: Kjeldahl yöntemi ile saptanm›flt›r
(Özkaya ve Kahveci, 1990).
Ham ya¤: Soxhelet yöntemine göre tayin edilmifltir
(Do¤an ve Baflo¤lu, 1985).
‹nvert fleker ve toplam fleker: Lane-Eynon
yöntemine göre belirlenmifltir (Anonymous, 1988).
Mineraller: Ca, Mg ve K miktarlar›n› belirlemek için
yafl yakma yöntemi uygulanm›flt›r. K miktar› alev
fotometresi, Ca ve Mg miktarlar› ise atomik absorbsiyon
spektrofotometresi ile tespit edilmifltir ( Bayrakl›, 1986 ).
Duyusal analizler: Panel için seçilmifl befl kifli patates
ile gölevezin püre ve k›zartmalar›n› flu flekilde
de¤erlendirmifllerdir: fevkalade 10, mükemmel 9, çok iyi
8, iyi 7, oldukça iyi 6, orta 5, ortan›n biraz alt› 4, s›n›rda
3, kötü 2, çok kötü 1, yenilemez 0 puan (Plank, 1948).

‹statistik analiz: ‹statistiksel analiz Püskülcü ve ‹kiz’e
(1989) göre yap›lm›flt›r.

Araflt›rma Sonuçlar› ve Tart›flma
Fiziksel Özellikler
Gölevez yumrular›n›n d›fl yüzeyinde, birbirine paralel
flerit halinde dairesel çizgiler mevcuttur. D›fl yüzey
pürüzlüdür. Kabuk, patates kabu¤u gibi ince olup 0. 1
mm kal›nl›ktad›r. Yumrular›n d›fl rengi koyu kahverengi
olup siyaha yak›nd›r. ‹ç rengi ise beyazd›r. Yumrular
patatesden daha sert bir yap›dad›r.
Anamur gölevez yumrular› silindirik olmas›na karfl›n,
Bozyaz› gölevez yumrular› yuvarlak flekildedir. Anamur
örneklerinin a¤›rl›k ve çaplar›, Bozyaz›’dan toplanan
örneklerin yaklafl›k iki kat›d›r. Hindistan’daki bir
çal›flmada, 140 adet gölevez yumrusunun 68'si silindirik,
20'si yuvarlak, 33'ü konik, 15'i elips ve 4'ü çan flekilli
olarak tesbit edilmifltir (Anonymous, 1990). Gölevez
yumrusunun a¤›rl›k, çap ve flekil verileri Tablo 1' dedir.
Tablo 1.

Anamur ve Bozyaz›’dan toplanan Gölevez yumrular›n›n
(n=8) a¤›rl›k ve çaplar›*

Örnekleme Yeri

Ag›rl›k (g)

Çap (mm)

Anamur

125,8±32,46**

186,25±31,94

Bozyaz›

536,62±62,82

95,55±6,00

* De¤erler, iki analizin ortalamas›d›r.
** Standart sapma

Kimyasal Bileflim
Anamur ve Bozyaz› ilçelerinden sa¤lanm›fl gölevez
yumrular›n›n analiz verileri Tablo 2’de verilmifltir.
Anamur gölevez yumrusunun kurumadde, ham
protein, niflasta ve toplam fleker de¤erleri Bozyaz›
örneklerinden daha düflüktür. Bozyaz› örne¤inin ise ham
selüloz, ham ya¤, invert fleker, suda çözünür kurumadde,
kül ve pH de¤erleri daha yüksek bulunmufltur. Anamur
gölevezinin mineral madde (Ca, Mg ve K) içeri¤i daha
zengindir .
‹ngiltere’deki bir çal›flmada, 55 °C'de ve vakumla
kurutulmufl antiquorum çeflidinin yumru bileflimi
kurumadde % 24. 50, ham protein % 6. 75, niflasta %
62. 44, toplam fleker % 3. 02, indirgen fleker % 0. 63,
ham selüloz % 2. 06, ham ya¤ % 0. 29, kül % 3. 70, Ca
% 0. 05, K % 1. 80 ve Mg % 0. 11 olarak belirlenmifltir.
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Tablo 2.

Anamur ve Bozyaz›’dan toplanan Gölevez yumrular›n›n
kimyasal bileflimi (kurumaddede)*

Bileflen

Anamur

Bozyaz›

6,51±0,10***

6,65±0,20

Kurumadde(%)

17,08±0,58

20,41±0,62

Suda çözünür kurumadde (%)

6,60±0,61

6,10±0,23

Ham protein**(%)

10,08±0,48

12,40±0,47

Hamselüloz (%)

4,70±0,69

4,40±0,40

PH

Ham ya¤ (%)

0,25±0,03

0,20±0,04

Niflasta (%)

49,12±0,06

51,17±0,61

‹nvert fleker (%)

0,44±0,07

0,38±0,10

Toplam fleker(%)

4,60±0,47

4,75±0,0,89

Kül (%)
Kalsiyum (ppm)
Ma¤nezyum (ppm)
Potasyum (ppm)

8,76±0,92

6,99±1,09

3105±11,31

2143±59,40

2532±52,33

1984±46,67

34579±101,82

27780±154,15

*
De¤erler, iki analizin ortalamas›d›r.
** N x 6.25
*** Standart sapma

Yüksek Bas›nçl› S›v› Kromatograf› ile bellibafll› flekerlerin
fruktoz, glukoz, sakkaroz ve maltoz oldu¤u teflhis
edilmifltir. En fazla bulunan amino asitleri arginin,
aspartik asit ve glutamiktir (Agbor-Egbe ve Rickard,
1990). Bu araflt›rmada tesbit edilen kurumadde, niflasta,
invert fleker, ham ya¤, K, Ca ve Mg de¤erleri,
bulgular›m›zdan yüksek ç›karken; ham protein, ham
selüloz, kül ve toplam fleker miktarlar› daha düflüktür.
Avustralya’daki bir çal›flmada 100 g gölevez
yumrusunun kimyasal bileflimi; su 69. 10 g, protein 1.
12g, niflasta 24. 50 g, fleker 1. 10 g, indirgen fleker 1.
46g, ya¤ 0. 10 g, kül 0. 87 g, Ca 32 mg, oksalat 65 mg,
K 448 mg, kalsiyum oksalat 43 mg, A vitamini 0. 007
mg, P 70 mg, tiamin 0. 032 mg, riboflavin 0. 250 mg,
nikotinik asit 0. 760 mg, C vitamini 15000 mg olarak
saptanm›flt›r (Bradbury, 1988).
100 g taze patates yumrusunun kimyasal bileflimi ise,
su 72. 20 g, kurumadde 24. 80 g, niflasta 17. 73 g,
protein 1. 67 g, kül 1. 11 g, selüloz 0. 80 g, ya¤ 0. 15
g, K 500 mg, P 50 mg, Ca 15 mg, C vit. 25 mg,
riboflavin 0. 02 mg, nikotinik asit 290 mg, A vitamini 0.
01 mg (‹lisulu, 1968) olarak verilmifltir.
Patatesin su, protein, K, ya¤, A vitamini ve nikotinik
asit içerikleri göleveze göre yüksektir. Gölevezin niflasta,
kül, C vitamini ve riboflavin miktarlar› ise patatesinkinden
yüksek ç›km›flt›r. Patateslerde pH de¤eri çeflide,
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yetifltirme flartlar›na ve hasat olgunlu¤una ba¤l› olarak 5.
6-6. 2 aras›nda de¤iflmektedir (Didin, 1999).
Görülüyorki, gölevezle ilgili sonuçlar›m›zdan protein,
niflasta ve indirgen fleker içeri¤i Bradbury’nin (1988)
rapor etti¤i sonuçlara göre düflüktür. Fakat ya¤, kül
k›smen; kalsiyum (Ca), gölevez yumrusunun kimyasal
bilefliminin farkl› olmas›, muhtemelen bitkinin yetiflti¤i
iklim, toprak yap›s› ve kültürel faaliyetlerden
kaynaklanmaktad›r.
Anamur ve Bozyaz› gölevez yumrusu k›zartmalar›n›n
analiz sonuçlar› Tablo 3’tedir. Bozyaz› gölevez
k›zartmas›n›n pH, ham selüloz ve ham ya¤ de¤erleri
Anamur örneklerinden daha yüksektir. Anamur gölevez
k›zartmas›n›n kurumadde, ham protein, niflasta, invert
fleker, toplam fleker, kül, Ca, Mg ve K miktarlar›
Bozyaz›n›nkinden
yüksek
ç›km›flt›r.
Patates
k›zartmalar›nda ya¤ miktar› ortalama %30-40 aras›nda
bulunmaktad›r. E¤er ya¤ oran› %40’›n üzerinde ise ürün
"ya¤l›" olarak ifade edilir. Patates k›zartmalar›ndaki
yap›lan analizlerde çeflitlere göre nem %1. 70-2. 51, ya¤
%23. 05-36. 30 ve kül %2. 35-3. 70 aras›nda
belirlenmifltir (Didin, 1999). Gölevez k›zartmas›n›n
kurumadde ve nem miktarlar› patatesinkinden daha
düflük olmas›na karfl›l›k kül miktar› daha yüksektir.
Tablo 3.

Anamur ve Bozyaz›’dan toplanan Gölevez cipsinin kimyasal
bileflimi (kurumaddede)*

Bileflen
PH
Kurumadde(%)

Anamur

Bozyaz›

6.28±0,25***

6.31±0,31

66.00±1,13

61.84±1,54

Ham protein** (%)

7.07±1,39

6.29±0,41

Hamselüloz (%)

3.02±0,18

3.39±0,49

Ham ya¤ (%)

7.25±0,78

7.32±0,48

Niflasta (%)

54.35±1,67

52.71±1,36

‹nvert fleker (%)

0.56±0,04

0.53±0,03

Toplam fieker (%)

3.82±0,21

3.74±0,41

Kül (%)
Kalsiyum (ppm)
Ma¤nezyum (ppm)
Potasyum (ppm)

4.83±0,51

4.66±0,55

3025±32,53

2132±76,37

2512±29,70

1978±104,65

34559±101,82

27769±171,12

*
De¤erler, iki analizin ortalamas›d›r.
** N x 6.25
*** Standart sapma

Anamur ve Bozyaz› gölevez yumrusu pürelerinin
analiz verileri Tablo 4’ tedir.

M. fiEN, A. AKGÜL, M. ÖZCAN

Tablo 4.

Anamur ve Bozyaz›’dan toplanan Gölevez püresinin
kimyasal bileflimi (kurumaddede)*

Bileflen

püresinden daha iyi oldu¤unu, di¤erleri patates püresini
daha çok be¤endiklerini belirtmifllerdir. Gölevezin
bilefliminde patatesten farkl› olarak müsilaj bileflikleri
bulunmaktad›r. Ayn› madde bamyada da mevcuttur. Bu
bileflim, al›flk›n olmayanlara ilk anda hofla gitmeyen
izlenim verebilmektedir. Pürede de müsilaj madde belirgin
bir flekilde aç›¤a ç›kmaktad›r. Bu sebeple gölevezin püresi
daha az be¤enilmifltir.

Anamur

Bozyaz›

6.67±0,28***

6.71±0,20

Kurumadde(%)

22.36±0,48

20.29±0,27

Ham protein** (%)

9.66±0,93

11.43±0,64

Hamselüloz (%)

2.10±0,85

2.22±0,18

Ham ya¤ (%)

0.41±0,04

0.84±0,06

Niflasta (%)

58.19±0,64

54.40±0,64

‹nvert fleker (%)

0.85±0,10

0.97±0,17

Sonuç ve Öneriler

Toplam fieker (%)

4.52±0,49

4.67±0,31

Kül (%)

5.37±0,59

4.43±0,30

Kalsiyum (ppm)

2127±66,47

3100±106,07

Ma¤nezyum (ppm)

1981±118,79

2525±39,60

Potasyum (ppm)

29772±128,69

34558±73,54

Gölevez yumrular› siyaha yak›n kabuk rengi ve de¤iflik
flekilde olmalar› sebebiyle d›fl görünüfl olarak çekici
de¤ildir. Buna karfl›l›k, iç (et) rengi süt beyaz›d›r.
Türkiye’deki gölevez yumrular› yayg›n yetifltirilen
ülkelerdekiler gibi niflasta ve proteince zengin olup di¤er
bileflim verilerinin de benzer olmas› olumlu bir sonuçtur.
Özellikle k›zartmas›n›n be¤enilmesi, haz›r g›da olarak
tüketimini yayg›nlaflt›rabilir. Böylece bitki, Türkiye’de
di¤er kültür bitkilerine uygun olmayan sulak araziler ile
›rmak yataklar›nda yetifltirilebilecektir. Sulanabilen
arazilerde de dekara daha fazla yumru elde
edilebilecektir.
Türkiye’de
yetifltirilen
gölevez
yumrular›n›n özellikle Anamur’dan toplanan yumrular›n
di¤er ülkelerdekinden daha iri oldu¤u görülmüfltür.
Bozyaz› kimyasal kompozisyon de¤erleri daha yüksek,
mineraller ise Anamur örne¤inde daha fazlad›r. Anamur
gölevez k›zartmas› bileflim de¤erleri di¤er örne¤e göre
yüksek iken, Anamur gölevez püresinin bileflim sonuçlar›
daha düflük ç›km›flt›r. Ya¤da k›zartmadan dolay› nem
kayb› oldu¤undan, k›zartmalar›n kurumadde içerikleri,
püre ve ham yumrununkilerden üç kat fazlad›r.

PH

*
De¤erler, iki analizin ortalamas›d›r.
** N x 6.25
*** Standart sapma

Anamur gölevez püresinin ham protein, ham selüloz,
ham ya¤, invert ve toplam fleker içerikleri daha yüksek
ç›kmas›na karfl›l›k, kurumadde, niflasta ve kül oranlar›
daha düflüktür. K›zartma ve pürenin kimyasal
bileflimlerindeki farkl›l›k muhtemelen uygulanan k›zartma
ve piflirme ifllemlerinden, kullan›lan ya¤dan ve ürünün
yap›sal özelliklerinden kaynaklanmaktad›r.
Duyusal Özellikler
Haz›rlanm›fl olan k›zartma ve püreler panelistlere
tatt›r›lm›flt›r. Panelistler, 10 puan üzerinden
de¤erlendirme yapm›fllard›r. Karfl›laflt›rma için, ayn›
flekilde patatesin de k›zartmas› ve püresi yap›larak
panelistlere sunulmufltur. Sonuçlar Tablo 5’de verilmifltir.
Seçilmifl panelistler, gölevezi ilk defa tatt›klar›ndan al›flk›n
de¤illerdi. Panelistlerden üçü, gölevez k›zartmas›n›n
patatesinkinden daha iyi oldu¤unu, biri fark olmad›¤›n› ve
biri ise patates k›zartmas›n›n daha iyi oldu¤unu
belirtmifllerdir. Bir panelist gölevez püresinin patates
Tablo 5.

Gölevez ve patates k›zartma ve pürelerinin puanlamas›
K›zartma

Püre

Panelist

Gölevez

Patates

Gölevez

Patates

1
2
3
4
5

10
9
7
9
7

7
6
7
6
10

9
5
5
5
5

5
9
8
8
9

Toplam

42

36

29

39

Yerli gölevez yumrular›n›n bileflim sonuçlar›, di¤er
ülkelerdeki araflt›rma verilerine yak›n ç›km›flt›r.
Panelistlerce gölevez k›zartmas› patatesinkinden daha çok
be¤enilmifltir. Gölevez k›zartmas› çerez g›da (cips) olarak
tüketime sunulabilir. Ayr›ca gölevezin patates gibi sulu
yemekleri ve niflastas› tavsiye edilebilir. Bu flekilde
tüketimi art›r›l›rsa üretim alanlar› yayg›nlaflacakt›r.
Teknolojik olarak k›zartma (ya da cips) ve pürenin
haricindeki di¤er ürünlere iflleme araflt›rmas› önerilir.
Türkiye’de döner ile birlikte yayg›n bir flekilde tüketilen
patates k›zartmas›na alternatif olabilir. Taze gölevez
yumrusunun 100 g’› 500-600 kj civar›nda enerji
vermektedir. Yüksek niflasta içeri¤iyle önemli bir enerji
kayna¤› olan ve kal›nba¤›rsak kanser riskini
azaltmas›ndan dolay› ( Henderson ve ark., 1982; Smith
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ve ark., 1985; Willet, 1989) gölevezin üretimi ve
tüketiminin yayg›nlaflmas›, insan sa¤l›¤› ve Türkiye
ekonomisi aç›s›ndan önem arz etmektedir. Ya¤ miktar›n›n

çok düflük, niflasta, protein, mineral ve vitamince zengin
olmas›ndan dolay› gölevez diyetlerde tavsiye edilebilir.
pH’s›n›n nötre yak›n olmas› da olumlu bir faktördür.
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