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Özet 

Polifenollerce zengin besinler, kardiyovasküler ve noeplastik hastalıklardan korunma ile 
yaşlanmayı yavaşlatma proseslerinde önemli faktördür. Çay (Camellia sinensis) oldukça büyük 
miktarlarda polifenol içeren çok popüler bir içecek olduğundan dolayı, insan beslenmesinde çok 
önemli bir polifenol kaynağı olabilir. Bununla birlikte, özellikle günlük hafif yiyeceklerde çay 
ekstraktlarının kullanımı hakkında veri bulunmamaktadır. 
 
Çalışma; tat, renk, kıvam ve genel tüketici kabulleri doğrultusunda jöle şekerlemelerinde çay 
polifenol ekstraktlarının kullanım potansiyelini araştırmayı amaçlamıştır. Duyusal analizler, 
koyulaştırma ajanı olarak agar kullanılan jelatin ile tatlı jölelerin iki farklı türü üzerinde 
yürütülmüştür. Polifenol kaynağı olarak yeşil ve siyah çay (Camellia sinensis) ekstraktları %1.0 
ve %1.5’lik konsantrasyonlarda kullanılmıştır. 
 
 
Jölelerdeki toplam polifenol içeriği şekerlemelerin 100 gr’ında 245.9–1256.5 mg aralığında olup, 
EGCG (epigallokateşin gallate) güçlü antioksidanının içeriği şekerlemelerde 3.2 – 170.1 
mg/100gr’dı. Duyusal analizler, genel görüntü, renk, tat, aroma, kıvam (homojenlik, pıhtı 
oluşumu) ve jölenin anlaşılırlığını da kapsayan değerlendirmelerdir. İki koyulaştırma ajanının 
karşılaştırılmasında renk, anlaşılırlık, kıvam, tat ve aromaya (p<0.05) göre jelatinli jölelerin en 
iyi özellikleri göstermesiyle sonuçlandı. Jelatinle karşılaştırıldığında (p<0.05), agar içerenlerin 
aromatik ve anlaşılır olmadığı tespit edilmiştir.  
 
Jelatinli jölelerde, renk ve genel görünüm tüketiciler tarafından daha çok kabul edilebilirdir. 
Kullanılan çay ekstraktına bağlı olarak kıvam ve kabul edilebilirliği (p<0.05) açısından, etanol 
ekstraktı sonucunda tümünde düşük bir kabul edilebilirlikle sonuçlandığı tespit edildi. Bu 
çalışmayla, gıda ürünü bileşeni olarak çay polifenol esktraktlarının tüketiciler tarafından kabul 
edilebilir olduğu ve gıda bileşeni olarak geniş çapta kullanımının yararlı olduğu görülmüştür. 
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