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ÖZET 

Kamkat (Fortunella spp.) Rutaceae familyasının Fortunella cinsine ait olup, askorbik asit, karotenoidler, uçucu yağlar ve 

flavonoidler açısından zengin bir turunçgil meyvesidir. Diğer turunçgil meyvelerinden farklı olarak kabuğu ile birlikte 

tüketilebilmektedir. Son yıllarda çeşitli tarımsal araştırma kuruluşları ve üniversiteler tarafından yürütülen kamkat 

yetiştiriciliği ve çeşit geliştirme çalışmalarıyla, ülkemizde bu meyvenin daha fazla tanınması ve üretiminin arttırılması 

hedeflenmekte ve büyük bahçe tesisleri kurulması yönünde üreticiler teşvik edilmektedir.  

Meyve ve sebzeler meyve suyu, reçel, marmelat, kurutma gibi birçok ürüne işlenerek dayanıklı hale getirilebilmektedir. 

İşleme yöntemlerinin meyve ve sebzeler üzerindeki etkileri genellikle renk, lezzet, tekstür gibi kalite kriterleriyle 

ilişkilendirilmektedir. Diğer yandan, meyve ve sebzelerin içerdiği biyoaktif bileşenlerin sağlık üzerine olumlu etkileri 

nedeniyle, bu bileşenlerin gıda işleme süreçlerindeki değişimlerinin incelenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar da 

son yıllarda önem kazanmıştır.  
Bu proje ile kamkat meyvesinin farklı ürünlere işlenerek değerlendirilme olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır.  Bu 

kapsamda kamkat meyvesi farklı yöntemlerle  kurutma, reçel ve meyve tozuna işlenmiştir. Meyvede ve son üründe fiziksel 

ve kimyasal kalite analizleri yapılarak, üretim parametreleri ortaya konmuştur. Kurutma işleminde meyveler dilimlenerek 

ön işlemli (haşlama) ve ön işlemsiz sıcak hava ile kurutma, vakum kurutma, ultrason destekli ozmotik ön kurutma ve sıcak 

hava ile tamamlayıcı kurutma ve mikrodalga destekli sıcak hava kurutma olmak üzere dört farklı yöntemle kurutulmuştur. 

Kurutma çalışmalarında ön işlemsiz kurutulan örneklerin haşlama ön işlemi yapılarak kurutulan örneklerden renk 

değerleri ve fonksiyonel özellikler  açısından daha üstün özelliklerde olduğu sonucuna varılmıştır. Kurutma yöntemleri 

arasında kurutma süresinin uzun olmasına karşın, genel olarak vakum kurutma yönteminin hem ön işlemli hem de ön 

işlemsiz örneklerde diğer yöntemlere göre özellikle toplam fenolik, flavonoid, askorbik asit ve antioksidan aktivite, 

organik asit gibi kalite kriterleri açısından daha üstün olduğu sonucuna varılmıştır. Kurutma yöntemlerinden ön işlemli 

ve ön işlemsiz UDOKSHK yöntemi ile kurutmanın ise L*,a*, hue ve  EI değerleri açısından diğer yöntemlere göre daha 

iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir.  

Meyve tozu üretiminde meyveler püre haline getirilip maltodekstrinsiz ve %10 maltodekstrin ilaveli olarak sıcak hava 

ve dondurarak kurutma yöntemiyle kurutulmuştur. Maltodekstrin ilavesinin toz ürünlerin nem, su aktivitesi, renk 

değerleri, askorbik asit, toz ürün özelliklerini olumlu etkilediği gözlenmiştir.  Toz ürün özellikleri ve renk değerleri 

açısından genel olarak SHK yöntemi ile elde edilen örneklerin üstün olduğu görülmüştür. Antioksidan özellikler ve 

organik asit bileşimi açısından ise DK yöntemi ile kurutulan örneklerin daha yüksek değerlere sahip olduğu 

belirlenmiştir.  

Reçel üretiminde kamkat meyveleri doğranmış ve bütün halde kullanılmıştır. Bütün meyve ile üretilen reçellerin pişirme 

süresi daha uzun olmasına rağmen renk değerleri, toplam fenolik, flavonoid, askorbik asit ve DPPH yöntemi ile belirlenen 

antioksidan aktivite gibi biyoaktif bileşenler açısından meyvelerin parça halde kullanıldığı reçele göre daha üstün 

özellikte olduğu belirlenmiştir.  Şeker ve organik asit bileşimi açısından sitrik asit ve okzalik asit dışında reçel örnekleri 

arasında önemli bir fark olmadığı görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Kamkat (Fortunella margarita Swing), kurutma, reçel, meyve tozu 



 

 


