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Akrilamid karbonhidrat yönünden zengin gıdaların 120°C’nin üzerinde işlem 
görmesi ile oluşan bir monomerdir. Bu monomerin gıdalarla birlikte tüketil-
diğinde sağlığa zararlı etkileri olduğu belirlenen çalışmalar bulunmaktadır. Üstelik 
alanında oldukça saygın bir kurum olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 
(IARC) akrilamidi insanlar için muhtemel kanserojen madde olarak sınıflan-
dırmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan pek çok çalışmada da akrilamid tüketimi 
artan hayvanlarda ur oluşumunun arttığı görülmüştür (1). Bu sebeple akrilamid 
tüketimi olabildiğince azaltılmalıdır. Şimdi, akrilamid gıdalarda nasıl oluşur kısaca 
bir göz atalım.

Akrilamid oldukça tartışmalı, pek çok kurumun kanserojen veya muhtemel kanserojen listesine aldığı, pek çok 
kurumun ise ortalama bir tüketimde kanser gibi zararlı etkilere yol açamayacağını savunduğu bir monomerdir. 
Akrilamid özellikle patates kızartması, patates cipsi, bisküvi, fırıncılık ürünleri (ekmek, unlu mamüller), kahve vb. 
gibi üretim süreçlerinde yüksek sıcaklığa maruz kalan gıdalarda bulunmaktadır. Günlük hayatta oldukça fazla 
tükettiğimiz gıdalarda bolca bulunan bu monomer hakkındaki ayrıntılara gelin birlikte bakalım. 

Akrilamidin tüm gizemi hala çözülemese de gıdalarda nasıl oluştuğu hakkında bazı veriler elde edilmiştir. Li-
pitlerin, aminoasitlerin ve proteinlerin bozulmasıyla meydana gelen akrolein, akrilamidin öncü maddesidir. 
Ayrıca Maillard reaksiyonunun da ara bileşenidir. Bu sebeple akrolein oluşumunun önüne geçmek akrilamid 
oluşumunu da azaltmaktadır. Şimdi akrolein oluşumunu nasıl azaltabileceğimize bakalım.

Yaklaşık 170-180°C’lerin görüldüğü patates kızartma işlemini düşünelim. Kızartma işlemine başlamadan önce 
patatesleri 8°C’nin altındaki sıcaklıklarda depolamak ve kullanmadan önce patatesleri ılık suda bekletmek 
faydalı bir uygulamadır. Çünkü patates yüzeyindeki indirgen şeker miktarı ve amino asit miktarı (Maillard reak-
siyonu sebebiyle) düşük seviyede tutulmalıdır. Ayrıca, prosesin izin verdiği ölçüde kızartma süresini azaltmak, 
optimum sıcaklık ve zamanda çalışmak önemlidir. Çünkü yüksek sıcaklıklara çıkıldıkça akrilamid oluşumu da 
artmaktadır.

 
Maillard Reaksiyonu

Amino asitler ve indirgen
şekerler arasında genellikle 
yüksek sıcaklıkta gerçekleşen
bir reaksiyondur.



Bir sonraki bültenimizin konusu “Gıda sektöründe sabit veri kaydediciler (Dataloggerlar)”

Görüşmek üzere!

Testo Türkiye Solutions Ekibi

%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Restaurant

•  testo Saveris Retail Chain

www.testo.com.tr

(1) Türkiye 9. Gıda Kongresi; 24-26 Mayıs 2006, Bolu 629 Gıdalarda Akrilamid ve Önemi
(2) F.E. Güneş, “Sülfitler ve Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılması”, Academic Food Journal 12/2 (2014), 144.
(3) Resmi Gazete. (2013). Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı  
     Maddeleri Yönetmeliği, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130630-4.htm (Erişim Tarihi:     
     16.11.2020).

Akrilamid oluşumunda en önemli nokta ise kızartma işlemi sırasındaki yüksek 
sıcaklıktır. Kızartma yağı yüksek sıcaklıklara çıktıkça akrolein oluşur. Yağ kul-
lanıldıkça; yağdaki akrolein miktarı ve yağın bir kalite ölçüsü olan yağ asitleri ve 
oksidatif bozunma ürünlerinin miktarı da (Kısaca TPM olarak adlandırılırlar) artar. 
Bu da yağın sağlığa zararlı etkiler oluşturmasına sebep olur. Bu durumun önüne 
geçebilmek için de yağın kalitesi sürekli analiz edilmelidir. Akrilamid miktarının, 
mutfakta hızlıca ölçülebildiği bir yöntem olmadığı için bu konuda TPM ölçümünü 
elektronik olarak hızlı ve güvenli ölçen cihazlara yönelmek faydalı olacaktır. Bu 
sayede yağın kalitesinden emin olunabilir. testo 270: Akıllı tasarımı ve kapasitif 

ölçüm teknolojisi ile kızartma yağının 
TPM ve sıcaklık değerlerini güvenilir bir 
şekilde testo 270 ile öğrenebilirsiniz.

Maillard reaksiyonların inhibe edilmesi, mikroorganizmaların aktivitelerinin kontrolü, zararlarının yok edil-
mesi, pH’ı kontrol etmesi gibi görevleri bulunan gıda katkı maddesi sülfitin eklenmesi de bu konuda işe yarar 
bir uygulamadır (2).  (Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne göre sadece dondurulmuş ve 
derin dondurulmuş patateste 100 mg/kg, sadece soyulmuş patateste 50 mg/kg’a kadar bu katkı maddesinin 
kullanılması mümkündür (3)).
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