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REÇEL ÜRETİMİNE UYGUNLUĞU 
 

ÖNSÖZ 

Güvey feneri Güney Amerika’da halk tarafından deri, şeker, kalp, verem ve idrar yolu 

hastalıklarının tedavisinde uzun yıllardır kullanılan bir meyvedir. Güvey feneri vitaminler ve 

mineraller açısından zengin bir meyvedir. İçerdiği karoten sayesinde serbest radikalleri etkisiz 

hale getirerek yaşlanmayı geciktirici ve cilt kanserinden koruyucu etki göstermektedir. Güvey 

feneri antispamazmodik, antiastimatik, antidiyabetik, antiseptik ve aneljezik özelliktedir. 

Ayrıca göz sinirlerini güçlendirilmesinde, bağırsaklarda parazitlerin ve amibin tedavisinde, 

metabolizmanın hızlandırılmasında, kan dolaşımının düzenlenmesinde görev almaktadır.  

Yüksek fiyatı nedeni ile iç pazarda genellikle lüks tüketime yönelik bir gıda olarak yer 

edinen güvey feneri otellere ve büyük marketlere pazarlanmaktadır. Meyvenin üretimindeki 

artışa paralel olarak fiyatının düşmesi ile iç pazardaki bilinirliliğinin ve tüketiminin 

artmasının dış pazardaki rekabet şansımızı yükseltmesi beklenmektedir. Ülkemizde çeşitli 

meyvelerin yetiştiriciliği yapılmakta olup, bu meyveler gıda sanayinde reçel üretimi amacıyla 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada güvey feneri taze meyve, reçel, marmelat ve meyve 

suyu halinde tüketilmektedir. Projemizde taze meyvenin bileşimi belirlenmiş ve reçel üretimi 

sonucunda fonksiyonel özelliklerinde meydana gelen değişimler ortaya konulmuştur. Bu 

sayede güvey feneri meyvesinin gıda sanayinde kullanılmasının teşvik edilmesi planlanmıştır. 

Türkiyede güvey feneri ile yapılan çalışmalarda daha çok yetiştiricilik konusunun ele alındığı 

görülmüş, meyvenin kimyasal ve fizikokimyasal özelliklerinin belirlendiği çalışmaların çok 

az olduğu görülmüştür. Araştırmanın bu konuda literatüre katkı sağlaması hedeflenmiştir. 

Projenin hazırlık aşamasında bugüne kadar geçen aşamalarında projemize her anlamda 

destek veren Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü idarecilerine, Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları 

Daire Başkanlığı çalışanları başta olmak üzere gruba katılan değerli hocalarımız ve 

araştırmacılarına, araştırmaya maddi destek sağlayan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerimi sunarım. 
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PROJE ÖZETİ 

Yaygın olarak “Cape gooseberry” adıyla bilinen Güvey Feneri (Physalis peruviana L.)  

yabani olarak yayılım gösteren çok yıllık ve tropik bir bitki türüdür. Ülkemizde kısmen de 

olsa üretimine başlanmıştır. Güvey Feneri meyvesinin tüketimi dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de sürekli atış göstermektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenme açısından fonksiyonel 

bileşenlere sahip olan güvey fenerinin reçel gibi ürünlere işlenmesinin oldukça önemli olduğu 

düşünülmektedir. Karadeniz Bölgesi, bitkinin doğal yetişme ortamı olarak kabul edilmektedir. 

Ancak son yıllarda Akdeniz Bölgesinde kış mevsiminde de örtü altında yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Çalışmamızda Antalya ili örtü altında yetiştiriciliği yapılan güvey feneri 

meyvesi ile bu meyveden üretilen reçeller ve marmelatta kimyasal ve fizikokimyasal 

özellikler belirlenmiştir. Taze meyvede titre edilebilir asitlik, protein, toplam şeker, briks, 

renk, pH değeri, vitamin (B1, B2 ve C), mineral maddeler (Mg, Ca, K, Na, Fe, Zn ve P), β-

karoten ve toplam fenolik madde içeriği altı aylık hasat periyodunda tespit edilmiştir. Yapılan 

analizlerle güvey feneri meyvesinin C vitamini, B1 ve B2 vitaminleri, toplam fenolik madde, 

β-karoten ve mineraller açısından oldukça zengin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca toplanan 

meyvelerden üretilen reçel çeşitleri ile marmelat örneklerine uygulanan duyusal analizler 

sonucunda güvey feneri meyvesinin reçel üretiminde kullanılabileceği görülmüştür. Güvey 

feneri meyvesinden üretilen marmelatların panelistler tarafından en beğenilen çeşit olması 

reçel kadar marmelat üretiminde de meyvenin değerlendirilebileceğini göstermiştir. 

 

GÜVEY FENERİ (ALTIN ÇİLEK) 

Yaklaşık 70’in üzerinde türü olan güvey feneri çeşidinin ticari olarak en fazla kabul 

gören ve taze olarak meyveleri tüketilebilen türü Physalis peruviana L.’ dır. Çiçekleri sarı 

renkli olan bitkinin meyveleri oldukça gösterişli taç yapraklar (kaliks) içinde yer alır. 

Meyveleri çepeçevre saran kaliks sararıp tül görüntüsünü alarak fener izlenimini vermektedir. 

Güvey feneri ismi buradan gelmektedir.  

Güvey feneri altın renkli, küre şeklinde, tadı çok hoş ve bol sulu bir meyvedir. 

Etrafındaki kâğıda benzer kabuğu meyveyi kuşlar, böcekler ve hastalık yapan 

mikroorganizmalar gibi dış etkenlerden korumaktadır. Çekici ve simetrik yapılı kabuğun 

içinde sarı renkli yenilebilen kısmı vardır. Üretim küçük alanlarda yapıldığında hastalık, 

böcek ve kuşların çok nadir sorun oluşturduğu ancak, geniş alanda üretim yapıldığında ise 

kuşlar, tütün mozaik virüsü, yaprak biti ve yaprağa zarar veren bazı böceklerin problem 

yaratabileceği bildirilmektedir (Anonymous 1989). 



Güvey feneri zayıf topraklarda yetişebilen, çok fazla ilgi istemeyen, tohumdan 

yetiştirmesi kolay, hasadı ve olgunlaşması çabuk bir meyvedir. Meyve yetişmesi esnasında 

sürekli güneş ışığına ihtiyaç duymaktadır. Yaklaşık 1 metre boyunda, sert yapraklı bir bitki 

olup, uygun şartlar sağlanırsa 2 metreye kadar büyüyebilmektedir (Anonymous 1989). 

Güvey feneri çok iyi bir provitamin A kaynağıdır; meyvenin her 100 gramında 3000 

IU karotenoid bileşik bulunmaktadır. Ayrıca C vitamini ve B grubu kompleks vitaminlerini de 

(tiamin, niasin, riboflavin vd) yüksek oranda içermektedir. Protein ve fosfor içeriği diğer 

birçok  meyveden belirgin şekilde fazladır. 

Güvey feneri, genel olarak taze tüketilmektedir. Dondurulmuş meyveler tatlı ve pasta 

yapımında, bazen de salatalarda kullanılmakta, son zamanlarda da kurutulmuş meyveler 

oldukça rağbet görmektedir. Dünyada et ve balık ürünlerinde ve sos yapımında farklı tatlar 

oluşturulmak amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle reçel ve jölelerde koruyucu olarak da görev 

almaktadır. Olgun meyvelerin içerdiği yüksek orandaki pektinaz sayesinde reçel ve benzeri 

ürünlerin üretiminde maliyetlerin azalmasını sağlamaktadır (Puente 2011). Ayrıca meyvenin 

şekerlendirilerek hazırlanmış aperatifleri ve ezmesi, çikolata ile kaplanmış olarak 

tüketilebildiği de bildirilmektedir (Ramadan ve Mörsel, 2009). Güvey feneri taze meyve, 

reçel, marmelat ve meyve suyu halinde de tüketilmektedir. Projemizde taze meyvenin 

kimyasal bileşimi belirlenmiş ve reçel üretimi sonucunda fonksiyonel özelliklerinde meydana 

gelen değişimler ortaya konulmuştur. 

GÜVEY FENERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Güvey feneri (Physalis peruviana L.) Solanaceae familyasından olup birçok bölgede 

yabani olarak yayılım gösteren çok yıllık ve tropik bir türdür. Günümüzde bu egzotik meyve 

anavatanı Güney Amerika’ nın yanısıra Güney Afrika, Kolombiya, Tayland, Peru, Kenya, 

Ekvator, Zambiya ve Zimbabve’de yetiştirilmektedir. Soğuk bölgelerde ise seralarda 

yetiştirilebilecek olan güvey feneri için optimum sıcaklık gereksinimi 27-30 ºC’ dir 

(Anonymous 1989). Güvey Feneri bitkisinin ve meyvesinin genel bir görünümü Şekil 1’de 

verilmiştir. 



 
Şekil 1. Güvey feneri bitkisinin genel görünümü 

 

 

 
 

 Şekil 2. Güvey feneri meyvesinin kaliksinin görünümü 

 

Çizelge 2.1. Güvey feneri bitkisinin bilimsel sınıflandırması  

Alem        : Plantea 

Bölüm      : Magnoliophyta 

Sınıf         : Magnoliopsida 

Takım      : Solanales 

Familya    :        Solanaceae 

Cins    : Physalis perivuana 

NRC (Ulusal Araştırma Konseyi) tarafından hazırlanan raporda güvey feneri meyvesi 

%78.9 su, %0.3 protein, %0.2 yağ, %19.6 toplam karbonhidrat, %4.9 lif, %1.0 kül 

içermektedir. 100 gram meyve 73 kaloridir ve 8 mg kalsiyum, 55 mg fosfor, 1.2 mg demir, 1 



mg sodyum, 320 mg potasyum, 1.460 mg beta karoten, 0.10 mg tiamin, 0.03 mg riboflavin, 

1.70 mg niasin ve 43 mg askorbik asit içerir (Anonymous 1989). 

Güvey feneri meyvesi birçok hastalıkta alternatif tedavilerde kullanılmaktadır. 

Bitkinin farklı kısımlarından elde edilen ekstrakların anti-hepatotoksik ve anti-inflamatuvar 

etkileri olduğu ve bitkinin meyvelerinin yüksek oranda A, B1, B2, C vitamini, β-Karoten, 

fosfor ve demir içerdiği belirtilmektedir (Gutierrez 2008). 

Güvey feneri meyvesindeki besin öğelerini belirlemeye yönelik bir çalışmada 

(Ramadan ve Mörsel, 2003), taze meyvenin tümünün, tohumlarının ve çekirdeksiz 

parçalarının toplam yağ içeriğini sırasıyla %2.0, %1.8 ve % 0.2 olarak belirlemişlerdir. 

Linoleik asit en çok bulunan yağ asidi olurken, bunu diğer bir önemli yağ asidi olan oleik 

asitin izlediği, önemli doymuş yağ asitlerinden ise palmitik ve stearik asitlerinde meyvede 

bulunduğu araştırmacılar tarafından bildirilmiştir.  

Güvey feneri meyvesinin son derece yüksek besleyici özelliklerine ek olarak bazı 

önemli fonksiyonel özellikler taşıdığı bazı çalışmalarda vurgulanmaktadır. Güvey fenerinden 

ekstrakte edilen 4b-Hydroxywithanolide (4bHWE) bileşeninin karaciğer kanserli hastalar 

üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmada, hastalara belli dozlarda verilen 4bHWE’nin 

kemoterapi ile yapılan tedavinin yan etkilerini azalttığı bildirilmiştir (Yen vd 2010).   

Yapılan bir başka çalışmada ise güvey feneri meyvesi tüketmenin bağışıklık sistemini 

güçlendirdiği ve dokulardaki oksidatif zararı iyileştirici etkisi olduğu bildirilmiştir. Güvey 

feneri meyvesi, içerdiği karoten sayesinde serbest radikalleri etkisiz hale getirerek yaşlanmayı 

geciktirici etki gösterir. Cildi güneşin zararlı etkilerinden ve cilt kanserinden korumaya 

yardımcı olur. Ayrıca metabolizmayı hızlandırır, kan dolaşımını düzenler, idrar söktürücü 

özelliği de vardır (Wu vd 2005). 

Güvey feneri meyvesinde birçok biyoaktif bileşik mevcuttur. Güvey feneri yağında 

fitosterollerden özellikle campesterol, beta sitosterol ve sigmasterol bulunmaktadır. Bu 

fitosteroller özelikle kandaki kollestrolün düşmesinde etkendir. Antioksitant aktivitesi yüksek 

olan fitosteroller A ve C vitamine sahip olan Physalis cinsinde bulunan pysalinler ve 

withanolidler bu familyaya özgüdür. Tüm bu özellikleri nedeniyle güvey feneri meyvesinin 

kanser oluşumları üzerine etkili olabileceği bildirilmektedir (Puente vd 2010).  

 

 

 



MATERYAL VE METOT 

Materyal 

Bu çalışma, Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde yürütülmüştür. 

Çalışmada materyal olarak Antalya Serik bölgesi Gebiz mevkiinde sera ortamında yetiştirilen 

güvey feneri meyveleri kullanılmıştır. Meyveler olgunlaştığı dönemde 6 ay boyunca hasat 

edilmiştir. Hasat edilen meyveler reçel üretiminin yapılacağı Yenigün A.Ş. reçel üretim 

alanına getirilmiş, meyveler kaliksinden ayıklandıktan sonra %45 ve %55 meyve içeren 

normal reçel, %45 ve %55 meyve içeren şeker ilavesiz reçel, %45 ve %55 meyve içeren 

diyabetik reçel ve marmelat üretilmiştir. Aylık olarak hasat edilen meyvelerde ve üretim 

sonrası reçellerde titre edilebilir asitlik, pH değeri, suda çözünür kuru madde, toplam kuru 

madde, kül, protein, toplam şeker, renk değerleri, C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, toplam 

karatenoid, toplam fenolik madde, Mg, Ca, K, Na, Fe, P, Zn analizleri yapılmıştır. Ayrıca 

reçellerde organoleptik analizler ile hidroksimetilfurfural (HMF) analizi yapılarak taze meyve 

ve reçellerin  kimyasal ve fonksiyonel özellikleri belirlenmiştir.  

Metot 

Öncelikle projemizin ortağı olan Yenigün A.Ş. tarafından güvey feneri meyvesinden 

reçel ve marmelatlar üretilmiştir. Reçel çeşitlerimiz % 45 meyve içeren normal reçel, % 55 

meyve içeren normal reçel, %45 meyve içeren şeker ilavesiz reçel, %55 meyve içeren şeker 

ilavesiz reçel, % 45 meyve içeren diyabetik reçel, % 55 meyve içeren  diyabetik reçel olmak 

üzere 6 adettir. Çalışma reçel ve taze meyve örneklerinde 3 tekerrür ve 2 paralelli olacak 

şekilde yürütülmüştür. 

 



                    
 

PROJEDE ELDE EDİLEN BULGULAR 

Araştırma kapsamında güvey feneri meyvesi hasat döneminde aylık analizlere tabi 

tutulmuş, kimyasal özellikleri belirlenmiş, meyvelerde belirlenen TKM, protein, kül ve toplam 

şeker ortalamalarına ait değerler Çizelge 4.1’ de, SÇKM, pH ve TEA ortalamalarına ait 

değerler ise Çizelge 4.2’ de verilmiştir. Güvey feneri örneklerinin toplam kurumadde 

miktarlarının %18.15 ile 22.40 arasında değiştiği tespit edilmiştir.  

Çizelge 4.1. Güvey feneri meyvesinde 6 aylık hasat periyodunda belirlenen ortalama toplam  
kurumadde, protein, kül, toplam şeker miktarları ve duncan çoklu karşılaştırma 
testi sonuçları 

Aylar TKM (%) Protein (%) Kül (%) Toplam şeker 
(g/100g ) 

1. Ay 18.28±0.37c 1.56±0.05d 0.78±0.06a 11.55±0.15c 

2. Ay 18.15±0.24c 1.53±0.06d 0.75±0.07a 12.2±0.36b 

3. Ay 20.21±0.41b 1.98±0.10c 0.77±0.03 11.49±0.16c 

4. Ay 20.23±0.28b 2.10±0.08b 0.77±0.04 11.28±0.43d 

5. Ay 22.51±0.22a 2.20±0.05a 0.79±0.03a 12.32±0.23b 

6. Ay 22.40±0.11a 2.21±0.02a 0.77±0.02a 12.65±0.20a 

 

Meyvelerden elde edilen toplam şeker analiz verilerine uygulanan duncan çoklu 

karşılaştırma testi sonuçları ayların değerler üzerine etkisinin p<0.01 seviyesinde, 

tekerrürlerin ise p<0.05 seviyesinde etkili olduğunu göstermiştir. Meyvelerde toplam 

kurumaddenin büyük miktarının şekerlerce meydana getirildiği görülmüştür. Novoa ve 

Fischer (2006) Physalis peruviana L. meyvesinin şekerlerden en çok sakkaroz, sonrada 

sırasıyla glikoz ve fruktoz içerdiğini belirtmişlerdir. Araştırmamızda da güvey feneri 



meyvelerinde HPLC ile belirlediğimiz toplam şeker analizinde fruktoz, glikoz ve sakkaroz 

miktarlarının yaklaşık yarısını sakkarozun oluşturduğu, bunu glikoz ve fruktozun izlediği 

tespit edilmiştir.    

Çizelge 4.2. Güvey feneri meyvesinde 6 aylık hasat periyodunda belirlenen SÇKM, pH, titre 
edilebilir asitlik değerleri ve duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Aylar SÇKM pH TEA   

1. Ay 14.45±0.10d 3.47±0.01c 1.38±0.04bc 

2. Ay 13.97±0.014d 3.51±0.08b 1.44±0.02a 

3. Ay 14.45±0.10d 3.60±0.02a 1.35±0.04c 

4. Ay 15.47±0.08b 3.60±0.02a 1.31±0.01d 

5. Ay 15.63±0.08a 3.59±0.02a 1.38±0.01bc 

6. Ay 14.73±0.08c 3.60±0.02a 1.40±0.02 b 

 

Güvey feneri meyvelerinin altı aylık hasat döneminde elde edilen SÇKM değerleri 

13.97 ile 15.63 arasında değişim göstermiştir. Meyvelerin pH değerleri üzerine ayların etkisi 

p<0.01, tekerrürlerin etkisi p<0.05 seviyesinde önemli bulunmuştur.  

Çizelge 4.3. Güvey feneri meyvesinde 6 aylık hasat periyodunda belirlenen B1, B2, C 
vitamini miktarları ve duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Aylar B1 vitamini 
(mg/100g taze meyve 

ağırlık) 

B2 vitamini 
(mg/100g taze meyve 

ağırlık) 

C vitamini 
(mg/100g taze meyve 

ağırlık) 
1. Ay 0.234±0.03 ab 0.0430±00051 a 21.80±0.36 c 

2. Ay 0.248±0.02 a 0.0328±0.1499 d 22.23±0.42 abc 

3. Ay 0.212±0.01 c 0.0327±0.0005 d 22.81±0.24 a 

4. Ay 0.235±0.01 ab 0.0337±0.0014 c 22.02±0.78 bc 

5. Ay 0.217±0.02 bc 0.0345±0.0005 b 22.78±0.55 ab 

6. Ay 0.214±0.01 c 0.0338±0.1232 c 22.43±0.68 abc 

 

 6 ay boyunca güvey feneri meyvesinde B1 vitamini içerikleri 0.212-0.248 

mg/100g taze meyve ağırlığı, B2 vitamin içerikleri de 0.0327-0.0430 mg/100g taze meyve 

ağırlığı arasında değişmiştir. Çalışmamızda C vitamini içeriklerinin 21.80 mg/100g ile 22.81 

mg/100g taze meyve ağırlığı arasında değiştiği tespit edilmiştir. Güvey feneri meyvelerinin 6 

aylık hasat periyodun da belirlenen TMF ve β-Karoten analiz sonuçlarına uygulanan duncan 

çoklu karşılaştırma testi sonuçları Çizelge 4.5’ de verilmiştir. 

 

 



Çizelge 4.5. Güvey feneri meyvesinde 6 aylık hasat periyodunda belirlenen toplam feneolik 
madde, β-Karoten miktarları ve duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Aylar TFM 
 (mg/100g taze meyve ağırlık) 

β-Karoten 
(mg/100g taze meyve ağırlık) 

1. Ay 64.19±0.71 a 2.21±0.113 c 

2. Ay 51.79±1.53 d 2.35±0.094 c 

3. Ay 60.71±1.38 b 2.15±0.043 c 

4. Ay 59.49±1.47 bc 2.19±0.075 c 

5. Ay 60.74±0.94 b 2.45±0.062 b 

6. Ay 58.19±2.05 c 2.53±0.035 a 

 

Gıdaların tüketilebilirliğini belirlemede rengin tüketiciler üzerinde oldukça önemli 

etkisi vardır. CIE L*, a* ve b* renk örneklerde siyahlık (0)-beyazlık (100) göstergesi olan L* 

değeri, kırmızılık göstergesi olan pozitif a* renk bileşeni, sarılık göstergesi olan pozitif b* 

renk bileşeni değerleri Minolata CR-400 cihazı ile ölçülmüş olup Çizelge 4.6’ da verilmiştir.   

Çizelge 4.6. Güvey feneri meyvesinde 6 aylık hasat periyodunda belirlenen L*, a*, b* 
değerleri ve duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Aylar L* a* b* 

1.Ay 40.95±0.32 a 5.49±0.38a 18.03±0.37 a 

2.Ay 36.72±1.10 c 5.58±0.29a 17.77±0.48ab 

3.Ay 37.97±0.14 b 5.56±0.19a 17.47±0.12b 

4.Ay 37.57±0.77 b 4.90±0.29b 17.55±0.30b 

5.Ay 40.39±0.43 a 5.79±0.13a 18.11±0.36a 

6.Ay 36.23±1.31 c 5.70±0.19a 18.00±0.29a 

Antalya ilinde Gebiz mevkiinde örtü altında yetiştirilen güvey feneri meyvelerinde altı 

aylık hasat döneminde yapılan çinko, demir, fosfor ve sodyum analizlerine ait ortalama 

sonuçlar Çizelge 4.7’ de sunulmuştur.  

Çizelge 4.7. Güvey feneri meyvesinde 6 aylık hasat periyodunda belirlenen çinko, demir, 
fosfor, sodyum miktarları ve duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Aylar Zn(mg/kg) Fe (mg/kg) P (mg/kg) Na (mg/kg) 
1. Ay 13.50±0.51 a 6.47±0.48 b 785.92±2.01 c 64.39±1.80 a 

2. Ay 12.31±0.59 b 5.48±0.33 e 792.99±1.68 b 63.81±0.89 a 

3. Ay 11.28± 0.55 cd 5.88±0.16 d 784.23±6.82 c 56.67±0.68 c 

4. Ay 11.10±0.54 d 6.00±0.10 cd 690.48±5.58 e 62.57±0.79 a 

5. Ay 11.51±0.70 bcd 7.57±0.23 a 846.10±1.94 a 58.59±0.36 bc 

6. Ay 12.10±0.62 bc 6.35±0.36 bc 752.73±5.59 d 59.50±1.10 b 

 



Çizelge 4.8. Güvey feneri meyvesinde 6 aylık hasat periyodunda belirlenen kalsiyum, 
magnezyum,  potasyum miktarları ve duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Aylar Ca (mg/kg) Mg (mg/kg) K (mg/kg) 

1. Ay 223.47±4.54 a 548.46±11.92 a 5257.03±6.92 b 

2. Ay 223.78±3.05 a 498.03±6.45 ab 5850.53±9.23 a 

3. Ay 216.04±2.93 b 481.74±3.61 ab 4886.50±7.85 d 

4. Ay 183.47±2.78 d 261.55± 5.40 d 4406.96±3.19 f 

5. Ay 184.72±2.25 d 384.35±5.50 bc 5237.81±7.56 c 

6. Ay 195.25±6.35 c 301.77±6.64 cd 4594.26±9.38 e 

 

Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği’ 

nde (Tebliğ no: 2006/55) “Geleneksel reçellerde meyve oranı en az %35, Ekstra geleneksel 

reçellerde meyve oranı en az  %45 olmalıdır”  denilmektedir. Ayrıca geleneksel ve ekstra 

geleneksel reçellerde refraktometre ile tayin edilen çözünebilir kuru madde miktarı %68’den 

az olamaz, geleneksel marmelatta refraktometre ile tayin edilen çözünebilir kuru madde 

içeriği % 55’den az olamaz ibaresi geçmektedir. Aynı tebliğde geleneksel reçel ve ekstra 

geleneksel reçelde pH aralığının 2,8–3,5 arasında olması gerektiği söylenmektedir.  

Çizelge 4.10. Güvey feneri meyvesinden üretilmiş reçel çeşitleri ve marmelat örneklerinde 
belirlenen oratalama toplam kurumadde, protein, kül, toplam şeker miktarları 
ve duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Reçel çeşidi TKM (%) Protein (%) Kül (%) Toplam şeker 
g/100g 

N Reçel %45 meyve 73.35±0.13 b 1.74±0.17 d 0.37±0.01 d 47.31±1.73 c 

N Reçel %55 meyve 73.44±0.31 b 1.59±0.06 e 0.33±0.00 f 57.01±2.47 b 

Şİ Reçel %45 meyve 71.57±0.98 d 1.81±0.06 cd 0.44±0.01 c 49.78±0.92 c 

Şİ Reçel %55 meyve 71.83±0.41 c 1.92±0.07 b 0.45±0.01 c 58.06±4.54 b 

D. Reçel%45 meyve 67.76±0.12 e 1.82± 0.06 bcd 0.48±0.02 a 35.23±0.61 e 

D. Reçel%55 meyve 76.98±0.26 a 1.89±0.04 bc 0.50±0.02 a 38.83±0.27 d 

Marmelat 76.98±0.26 a 2.42±0.05 a 0.35±0.01 e 68.08±2.83 a 
N: Normal, Şİ: Şeker İlavesiz, D: Diyabetik 

Güvey feneri meyvesinden ürettiğimiz reçellerde %45 ve %55 meyve oranını 

kullandığımız için reçellerimiz ekstra geleneksel reçel sınıfına girebilir. pH değerlerimizin 

standartta belirlenen pH aralığında, SÇKM miktarımızın diyabetik reçel çeşidimiz haricinde 

standartta belirtilen değerden yüksek olduğu görülmektedir. Cemeroğlu ve ark (2003), reçel 

ve marmelatlarda iyi bir jel oluşumu için gerekli olan pH sınırlarının ürünün kuru madde 

içeriğine bağlı olduğunu belirtmiştir. Tebliğde geleneksel marmelatta kuru madde oranının 



%62’den az olmaması gerektiği belirtilmiştir. Reçel ve marmelatta elde edilen değerlerin 

Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi tebliğine uygun olduğu görülmüştür. 

Çizelge 4.11. Güvey feneri meyvesinden üretilmiş reçel çeşitleri ve marmelat örneklerinde 
belirlenen ortalama SÇKM, pH, titre edilebilir asitlik değerleri ve duncan 
çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Reçel çeşidi SÇKM pH TEA(%) 

N Reçel %45 meyve 70.48±0.08 b 3.27±0.11 bc 1.22±0.02 c 

N Reçel %55 meyve 71.45±0.10 a 3.27±0.07 c 0.99±0.03 f 

Şİ Reçel %45 meyve 68.23±0.08 d 3.14±0.09 d 1.39±0.09 a 

Şİ Reçel %55 meyve 68.03±0.08 e 3.32±0.02 b 1.23±0.01 bc 

D. Reçel %45 meyve 60.73±0.14 g 3.21±0.03 c 1.08±0.01 d 

D. Reçel %55 meyve 62.73±0.22 f 3.43±0.03 a 1.15±0.02 d 

Marmelat 70.25±0.05 c 3.30±0.07 b 1.27±0.01 b 
N: Normal, Şİ: Şeker İlavesiz, D: Diyabetik 

Örneklerde en düşük titre edilebilir asitlik değeri %0.99 ile %55 meyve içeren normal 

reçellerde, en yüksek titrasyon asitliği değeri de %1.39 ile %45 meyve içeren şeker ilavesiz 

reçellerde belirlenmiştir. 

Çizelge 4.12. Güvey feneri meyvesinden reçel çeşitleri ve marmelat örneklerinde belirlenen 
B1, B2, C vitamini miktarları ve duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Reçel çeşidi 
 

B1 vitamini 
(mg/100g) 

B2 vitamini 
(mg/100g) 

C vitamini 
(mg/100g) 

N Reçel %45 meyve 0.0279±0.0012 c 0.0117 ±0.0002 d 4.38± 0.18 bc 

N Reçel %55 meyve 0.0361±0.003 a 0.0132±0.0002 c 4.88±0.51 ab 

Şİ Reçel %45 meyve 0.0267±0.0013 c 0.0153±0.0005 a 4.72±0.29 b 

Şİ Reçel %55 meyve 0.0323±0.0007 b 0.0150±0.0004 b 5.27±0.40 a 

D. Reçel%45 meyve 0.0278±0.003 c 0.0116±0.0116 d 4.19±0.08 c 

D. Reçel%55 meyve 0.0286±0.0017 c 0.0151±0.0002 b 4.68±0.23 bc 

Marmelat 0.0371±0.0025 a 0.0108±0.0001 e 2.95±0.25 d 
N: Normal, Şİ: Şeker İlavesiz, D: Diyabetik 

Tüm reçellerde B1, B2 ve C vitamini içeriklerinin önemli oranda düştüğü saptanmıştır. 

En büyük oranda düşüşün marmelat örneklerinde olduğu analizler sonucunda belirlenmiştir. 

Vitamin değerlerinde saptanan düşüşün reçellere uygulanan ısıl işlemden kaynaklandığı 

düşünülmektedir.Normal, şeker ilavesiz, diyabetik reçel ile marmelat örneklerinin toplam 

fenolik madde, β-Karoten ve HMF miktarları Çizelge 4.13’ de verilmiştir.  

 

 

Çizelge 4.13. Güvey feneri meyvesinden üretilmiş reçel çeşitleri ve marmelat örneklerinde 



belirlenen toplam feneolik madde, β-Karoten, HMF miktarları ve duncan 
çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Reçel çeşidi 
 

TMF 
 (mg/100g) 

β-Karoten 
(mg/100g) 

HMF 
(mg/kg) 

N Reçel %45 meyve 40.88±1.46 c 0.543±0.022 e 48.08±0.59 c 

N Reçel %55 meyve 44.38±1.48 b 0.646±0.028 d 72.78±1.51 b 

Şİ Reçel %45 meyve 43.23±1.35 b 0.513±0.023 e 40.21±0.74 e 

Şİ Reçel %55 meyve 46.87±1.04 a 0.833±0.023 b 74.88± 2.54 a 

D. Reçel%45 meyve 32.69±1.42 e 0.750±0.026 c 34.90±1.17 f 

D. Reçel%55 meyve 36.25±0.90 d 1.0930±0.03 a 45.54±1.84 d 

Marmelat 42.40±0.83 c 0.2343±0.06 f 34.81±0.63 f 
N: Normal, Şİ: Şeker İlavesiz, D: Diyabetik 

Reçel örnekleri içinde en yüksek toplam fenolik madde miktarı %55 meyve içeren 

şeker ilave edilmeyen reçellerde (46.87 mg/100g), en düşük ise %45 meyve içeren diyabetik 

reçellerde (32.69 mg/100g) saptandığı görülmektedir. Buradaki farklılığın şeker ilavesiz 

reçellerde şeker yerine elma suyu konsantresi kullanılmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Reçel çeşitlerinin HMF analiz sonuç ortalamalarının 34.81 mg/kg ile 74.88 

mg/kg arasında değiştiği görülmektedir. Çeşitli meyvelerden yapılan reçellerde HMF 

sonuçlarının değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Birinci sınıf reçelerde HMF içeriğinin 50 

mg/kg olması, ikinci sınıf reçellerde ise 100 mg/kg olduğu belirtilmiştir. Üretilen reçelerden 

%45 taze meyve içeren normal reçeller, şeker ilavesi reçeller, diyabetik reçeller, marmelat ve 

%55 meyve içeren diyabetik reçellerin birinci sınıf olduğu, %55 taze meyve içeren normal 

reçeller ile şeker ilavesiz reçellerin ikinci sınıf olarak nitelendirilebileceği görülmüştür.  

Çizelge 4.14. Güvey feneri meyvesinden üretilmiş reçel çeşitleri ve marmelat örneklerinde 
belirlenen L*, a*,  b* değerleri ve duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

Reçel çeşidi L* a* b* 

N Reçel %45 meyve 24.73±0.52 d 2.38±0.22b 7.77±0.28d 

N Reçel %55 meyve 25.56±0.36 c 2.18±0.11b 8.49±0.15c 

Şİ Reçel %45 meyve 22.31±0.35 f 2.19±0.15b 5.73±0.36f 

Şİ Reçel %55 meyve 23.37±0.31 e 2.72±0.16a 6.24±0.16e 

D. Reçel%45 meyve 26.33±0.42 b 2.34±0.07b 8.72±0.23b 

D. Reçel%55 meyve 27.59±0.33 a 2.66±0.06a 10.11±0.38a 

Marmelat 22.06±0.37 1.34±0.13c 5.27±0.21g 
N: Normal, Şİ: Şeker İlavesiz, D: Diyabetik 

Reçellerde yine ısıl işleme bağlı olarak bir miktar koyulaşma meydana gelmiş buna 

bağlı olarak da L*, a* ve b* değerlerinin taze meyveden daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

L*, a* ve b* değerleri açısından bakıldığında marmelat örneklerinde reçel çeşitlerine göre 



daha düşük değerler elde edilmiştir. Aşağıda Çizelge 4.15’ de güvey fenerinden üretilen 

reçellerde ve marmelatta belirlenen çinko, demir, fosfor, sodyum miktarları ve duncan çoklu 

karşılaştırma testi sonuçları, Çizelge 4.16’ da da  kalsiyum, magnezyum, potasyum miktarları 

ve duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları sunulmuştur. 

Çizelge 4.15. Güvey feneri meyvesinden üretilmiş reçel çeşitleri ve marmelat örneklerinde 
belirlenen çinko, demir, fosfor, sodyum miktarları ve duncan çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları 

Reçel çeşidi Zn(mg/kg) Fe(mg/kg) P(mg/kg) Na(mg/kg) 

N Reçel %45 meyve 1.39±0.19 b 1.80±0.11e 348.11±3.25 e 42.08±0.82 b 

N Reçel %55 meyve 1.96±0.10 a 2.22±0.14 d 388.83±5.86 c 47.55±0.46 a 

Şİ Reçel %45 meyve 0.85±0.10 c 1.71±0.14 e 372.72±6.36 d 32.43±0.51 f 

Şİ Reçel %55 meyve 1.28±0.09 b 2.55±0.23 c 436.56±5.49 b 36.80±0.69 d 

D. Reçel%45 meyve 0.88±0.09 c 2.81±0.10 b 368.89±4.94 d 32.01±0.42 f 

D. Reçel%55 meyve 1.25±0.10 b 3.66±0.23 a 503.91±4.98 a 35.69±0.71 e 

Marmelat 1.44±0.10 b 2.18±0.15 d 301.71±5.35 f 37.68±0.64 c 
N: Normal, Şİ: Şeker İlavesiz, D: Diyabetik 

Güvey feneri kullanılarak üretilen reçel çeşitleri ve marmelat da belirlenen çinko, 

demir, fosfor ve sodyum değerleri arasındaki farklılık p<0.01 seviyesinde önemli 

bulunmuştur. Taze meyvede belirlenen değerlere göre reçellerdeki değerlerin daha düşük 

olduğu görülmektedir. 

Çizelge 4.16. Güvey feneri meyvesinden üretilmiş reçel çeşitleri ve marmelat örneklerinde 
belirlenen kalsiyum, magnezyum, potasyum miktarları ve duncan çoklu 
karşılaştırma testi sonuçları 

Reçel çeşidi Ca (mg/kg) Mg (mg/kg) K (mg/kg) 

N Reçel %45 meyve 265.67±2.86 g 168.04±4.32 d 1526.64±5.88 f 

N Reçel %55 meyve 341.90±4.45 c 190.368±6.90 c 1733.55±6.48 d 

Şİ Reçel %45 meyve 271.29±4.40 f 173.11±5.51 d 1541.47±5.71 f 

Şİ Reçel %55 meyve 294.90±5.66 e 234.602±3.71 a 1981.31±5.38 b 

D. Reçel%45 meyve 329.62±3.14 d 147.772±3.65 e 1806.34±3.59 c 

D. Reçel%55 meyve 389.02± 6.40 a 213.29±5.99 b 2094.94±4.02 a 

Marmelat 357.94±5.59 b 120.06±2.25 f 1660.04±6.35 e 
N: Normal, Şİ: Şeker İlavesiz, D: Diyabetik 

Güvey feneri meyvesinin yapılan analizleri sonucunda günlük diyette alınması 

gereken bir çok minerali çok yüksek miktarda içerdiği görülmektedir. Özellikle yüksek 

potasyum içeriğinden dolayı küçük çocuklarda, hamilelerde ve yaşlılarda tüketimine dikkat 

edilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Çizelge 4.17. Güvey feneri meyvesinden üretilmiş reçel çeşitleri ve marmelat örneklerine 



uygulanan duyusal analiz sonuçları ve duncan çoklu karşılaştırma testi 
sonuçları 

Reçel 
çeşidi 

Renk ve 
Görünüm 

Kıvam Koku Tat Toplam 

NR %45  4.83±0.51 a 4.50±0.52 a 4.00±0.88 ab 3.83±0.62 c 17.16±1.47 b 

NR %55 4.33±0.65 a 4.33±0.50 ab 4.33±0.80 a 4.67±0.91 ab 17.66±1.75 ab 

ŞİR %45  3.33±0.88 b 3.50±0.97 c 3.83±0.76 ab 3.00±0.92 d 13.67±1.03 d 

ŞİR %55  3.17±0.73 b 3.50±0.70 c 3.33±0.66 c 2.83±0.77 d 12.83±1.47 d 

DR  %45 3.50±0.51 b 3.83±0.51 bc 3.83±0.51 ab 3.50±0.58 c 15.00±0.89 c 

DR %55  4.50±0.74 a 4.67±0.51 a 3.67±0.95 bc 4.33±0.78 b 17.67±1.47 b 

Marmelat 4.5±0.65 a 4.83±0.50 a 4.33±0.97 a 4.83±0.74 a 18.50±1.05 a 
NR:Normal Reçel; ŞİR: Şeker İlavesiz Reçel; DR:Diyabetik Reçel 

 

Güvey feneri meyvesi kullanılarak hazırlanan reçel çeşitleri ve marmelatlar renk, 

kıvam, koku, tat özellikleri dikkate alınarak duyusal analize tabi tutulmuştur. Toplam duyusal 

puanlar ise renk ve görünüm, kıvam, koku ve tat puanlarının toplanması ile bulunmuştur. Her 

bir özellik 5 puan üzerinden, toplam duyusal özellik ise 20 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 

15 panelist tarafından yapılan duyusal değerlendirmede örneklerin kazanmış olduğu puanlar 

toplandığında en çok beğenilen reçelin ortalama 17.66 ile %55 meyve içeren normal reçel 

örneklerinin olduğu ve bunu azalan puan sırasına göre %45 meyve içeren normal reçel, %55 

meyve içeren diyabetik reçel, %45 meyve içeren diyabetik reçel, %45 meyve içeren şeker 

ilavesiz reçel ve %55 meyve içeren şeker ilavesiz reçel örnekleri takip etmiştir. Deneme de 

marmelat örneği ise duyusal özellikler açısından reçel çeşitlerinden daha yüksek puan 

almıştır. 

SONUÇ 

 Güvey feneri meyvesinin  reçel ve marmelat üretiminde değerlendirilebileceği 

görülmüştür. 

 Yapılan duyusal değerlendirmede örneklerin kazanmış olduğu puanlar toplandığında 

en çok beğenilen reçelin %55 meyve içeren normal reçel örneklerinin olduğu ve bunu 

azalan puan sırasına göre %45 meyve içeren normal reçel, %55 meyve içeren 

diyabetik reçel, %45 meyve içeren Diyabetik reçel, %45 meyve içeren şeker ilavesiz 

reçel ve %55 meyve içeren şeker ilavesiz reçel örnekleri takip etmiştir. Deneme de 

marmelat örneği ise duyusal özellikler açısından reçel çeşitlerinden daha yüksek puan 

almıştır. 

 Elde edilen verilen taze güvey feneri meyvesinin B1, B2 ve C vitamini değerlerinin 

oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Yine belirlenen TMF ve β-Karoten 



miktarlarının yüksek olması güvey feneri meyvesinin biyolojik değerini artırmaktadır. 

Ayrıca antioksidan kapasitesini etkileyen bu parametreler meyvenin antioksidan 

özelliğini de önemli kılmaktadırlar. 

 Tüm reçellerde B1, B2 ve C vitamini içeriklerinin önemli oranda düştüğü saptanmıştır. 

En büyük oranda düşüşün marmelat örneklerinde olduğu analizler sonucunda 

belirlenmiştir. Vitamin değerlerinde saptanan düşüşün reçellere uygulanan ısıl 

işlemden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Reçel örnekleri içinde en yüksek toplam fenolik madde miktarı %55 meyve içeren 

şeker ilave edilmeyen reçellerde (46.87 mg/100g), en düşük ise %45 meyve içeren 

diyabetik reçellerde (32.69 mg/100g) saptandığı görülmektedir. Buradaki farklılığın 

şeker ilavesiz reçellerde şeker yerine elma suyu konsantresi kullanılmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Güvey feneri meyvesinin günlük diyette alınması gereken bir çok minerali çok yüksek 

miktarda içerdiği görülmektedir. Özellikle yüksek potasyum içeriğinden dolayı küçük 

çocuklarda, hamilelerde ve yaşlılarda tüketimine dikkat edilmesi gerektiği 

düşünülmektedir.  

 Reçellerde yine ısıl işleme bağlı olarak bir miktar koyulaşma meydana gelmiş buna 

bağlı olarak da L*, a* ve b* değerlerinin taze meyveden daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. L*, a* ve b* değerleri açısından bakıldığında marmelat örneklerinde 

reçel çeşitlerine göre daha düşük değerler elde edilmiştir. 

 Reçel uygulamasında parmetreler değerlendirilerek besin öğelerindeki kayıpların 

azaltılması mümkündür, bu durumun yapılacak başka bir araştırmanın konusu olması 

önerilmektedir. 

 


