Mýsýr Þekeri Hakkýnda

Sýkça Sorulan Sorular
Mýsýr þekeri, 1970'lerde ortaya çýktýðýndan beri geniþ bir
þekilde kabul görmüþ, mýsýrdan yapýlan bir tatlandýrýcýdýr.
Bu dokümanda, mýsýr þekeri ile ilgili sýkça sorulan
sorulardan bazýlarýný bulabilirsiniz.

Mýsýr Þekeri nedir?
Mýsýr þekeri, mýsýrdan yapýlan ve marketlerde, raflarda görülen çeþitli
gýda ve içeceklerde yer alan bir tatlandýrýcýdýr. Yüksek fruktozlu mýsýr
þurubu (HFCS) olarak da adlandýrýlan mýsýr þekeri, %42 veya %55
oranýnda fruktoz, kalan kýsmýnda ise çoðunlukla glukoz ve büyük
moleküllü þekerler içerir. Bileþim açýsýndan mýsýr þekeri, %50 fruktoz%50 glukoz içeren çay þekerine (sakaroz) denk sayýlabilir. Glukoz,
birçok karbonhidratýn yapýtaþý olan bir basit þekerdir. Fruktoz da
meyvelerde ve balda bulunan bir basit þekerdir.
Mýsýr þekeri, birçok faydasýndan dolayý gýda ve içeceklerde
kullanýlmaktadýr. Þekere denk bir tatlýlýk saðlamasýnýn yaný sýra mýsýr
þekeri; makarna sosu gibi ürünlerin, meyve ve baharatlarýn tatlarýný
arttýrmakta, yumuþak tekstürü saðlamakta ve tazeliði korumaktadýr.
Mýsýr þekeri, nemin deðiþmesini engelleyerek ürünlerin tazeliðini de
korur.

Benzer tatlandýrýcýlar
Mýsýr þekeri ve çay þekeri arasýndaki farklar nelerdir?
 Çay þekeri, %50 fruktoz ve %50 glukoz içerir.
 Mýsýr þekeri, teknik olarak %42 ve %55 fruktoz içeriðinde olan
2 tip formülasyonda üretilmektedir. Kalan kýsmýný da glukoz ve
yüksek moleküllü þekerler oluþturur.
Çay þekeri ve mýsýr þekeri, çoðu karbonhidratlar gibi ayný miktarda
kalori içermektedir (4 kilokalori/gram). Ayný zamanda tatlýlýklarý da
aynýdýr.
Çay þekeri ve mýsýr þekerinin her ikisi de glukoz ve fruktozu hemen
hemen birebir oranýnda içermektedir.
Her iki þekerdeki glukoz ve fruktoz kombinasyonu kana emildiðinde,
iki tatlandýrýcý vücutta ayný þekilde metabolize edilir.
Kimyasal yapýlarý bakýmýndan, çay þekeri ve mýsýr þekeri sadece
baðlanmalarý açýsýndan farklýdýr. Çay þekeri olan sakaroz bir
disakarittir, fruktoz ve glukoz kimyasal bir baðla baðlýdýr. Fruktoz
ve glukoz mýsýr þekerinde baðlý deðildir ve serbest þekerler olarak
anýlýrlar.

Mýsýr þekeri doðal bir tatlandýrýcý mýdýr?
Mýsýr þekeri, mýsýrdan yapýlan doðal bir hububat ürünüdür, yapay
veya sentetik bir bileþen veya renk katký maddesi içermez, ABD
Gýda ve Ýlaç Ýdaresi (FDA)'nin "doðal" tanýmýna uyar.
Mýsýr þekerinin; þekerden, meyve suyu konsantresinden ya da agav
nektarýndan daha fazla iþlendiði yaygýn ve yanlýþ bir kanýdýr. Gerçekte
hepsi, bitkisel ham maddeyi birçok gýda ve içecekte kullanýlabilecek
standartlarda bir bileþene dönüþtürmek için, büyük oranda ayný
üretim metotlarýna tâbi tutulmaktadýr.

Mýsýr þekeri,
çay þekerinden daha mý tatlýdýr?
Hayýr, mýsýr þekeri geliþtirildiðinde özellikle þekere denk tatlýlýkta
formüle edilmiþtir. Gýda ve içecek üreticilerinin mýsýr þekerini, pancar
þekeri yerine kullanmasýnda, mýsýr þekerinin þekerle denk bir tatlýlýða
sahip olmasý, dolayýsýyla tüketicinin üründe beklediði tadý algýlamasý
önemlidir.
Yüksek fruktozlu mýsýr þurubu (HFCS) olarak da adlandýrýlan mýsýr
þekerinin %55 fruktoz içeriðinde olaný (HFCS-55), þekere denk
tatlýlýða sahiptir ve birçok karbonatlý içecekte kullanýlmaktadýr.
%42'lik mýsýr þekeri (HFCS-42) ise daha az tatlýlýktadýr ve birçok
meyve aromalý karbonatsýz içecekte, fýrýnda piþen ürünlerde ve
fermente edilen, düþük donma noktasýna sahip, yüzey esmerleþmesi
veya aromasý geliþtirilen ürünlerde kullanýlmaktadýr.

Mýsýr þekerinin ortaya çýkmasý ile son
30 yýldaki obezite artýþý arasýnda
bir iliþki var mýdýr?
Obezitenin geliþmesinde birçok faktör etkilidir. Beslenme ve saðlýk
uzmanlarýnýn hemfikir olduðu üzere ana sebep, alýnan ve harcanan
kaloriler arasýndaki dengesizliktir. Fazla kalori; yað, protein, alkol
veya karbohidrat kaynaklý olabilir. Amerikan Diyetetik Derneði'ne
göre "Fazla vücut yaðý (obezite); fazla enerji alýp, bunun azýný
harcamakla ortaya çýkan dengesizlikten kaynaklanmaktadýr. Obezite
kompleks bir problemdir ve basitçe tatlandýrýcý gibi tek bir gýda
bileþeni bundan sorumlu tutulamaz."
Uluslararasý Obezite Özel Grubu'na göre dünyada obezitenin
görülme sýklýðý, ABD dýþýnda mýsýr þekeri kullanýmýnýn daha az
olmasýna raðmen artmaktadýr. Gerçekte sofra þekeri, dünyada
tüketilen kalorili tatlandýrýcýlarýn %92'lik kýsmýný oluþturmaktadýr.
Bilimsel araþtýrmalar mýsýr þekerinin, obezitenin ortaya çýkmasýna
çay þekerinden farklý bir þekilde katký saðlamadýðýný göstermektedir.
Maryland Üniversitesi Gýda, Beslenme ve Tarým Politikalarý
Merkezi'nden Dr. Richard Forshee yönetimindeki bir uzman panelinde,
"ABD'deki obezite ve aþýrý kilo probleminin sebeplerinden birinin
mýsýr þekeri olduðuna dair þu an yeterli kanýt bulunmadýðý" sonucuna
varýlmýþtýr. Panelin raporu Critical Reviews in Food Science and
Nutrition'ýn (Gýda Bilimi ve Beslenmede Kritik Ýncelemeler) Aðustos
2007 sayýsýnda yayýmlanmýþtýr.
Rapora göre, "sigara kullanýmýndaki azalma, hareketsizliðe neden
olan meslekler, tek ebeveynli evler, çift gelirli evler, taþýmacýlýk ve
altyapýdaki deðiþikliklerin fiziksel aktiviteyi azaltýr yönde olmasý,
okullardaki beden eðitimi derslerinin ve ders dýþý sporlarýn azalmasý,
hareketsiz eðlence aktivitelerinin (TV, film, bilgisayar oyunlarý) artmasý,
demografik deðiþiklikler (yaþlanan nüfus, göç), gýda fiyatlarýnýn
azalmasý ve gýda bolluðunun artmasý ve gýda tüketimi alýþkanlýklarýnýn
deðiþmesi" gibi "ABD'deki obezite ve aþýrý kilo problemi için akla
yatkýn baþka açýklamalar" vardýr.

Mýsýr þekerinin ortaya çýkmasý ile son
30 yýldaki obezite artýþý arasýnda
bir iliþki var mýdýr?
Kiþi odaklý bir baþka çalýþmanýn sonucuna göre, tatlandýrýlmýþ
alkolsüz içecekleri sýkça tüketenlerin, bu ürünleri düþük sýklýkta
içenlere göre daha yüksek bir obezite oranýna sahip olmadýðý
görülmüþtür. Buna karþýn ayný çalýþma, televizyon veya bilgisayar
önünde harcananan vakit veya tüketilen yað gibi faktörlerle obezite
arasýnda yüksek iliþki tespit etmiþtir.
Nutrition Today'in Kasým/Aralýk 2005 sayýsý, mýsýr þekeri ile ilgili
kritik eleþtirilerin deðerlendirilmesi amacýyla bilim adamlarýnýn
katýlýmýyla gerçekleþtirilen Gýda, Beslenme ve Tarým Politikasý Merkezi,
Ceres Çalýþtayý'nýn raporuna yer vermiþtir. Bu analiz, "Mýsýr þekeri
ile obezite/aþýrý kilo problemi arasýnda bir iliþkinin olduðunu gösteren
ikna edici kanýtlar olmadýðý" kararýna varmýþtýr.

Mýsýr þekeri diyabete yol açar mý?
Hayýr. Avustralya, Meksika, Avrupa gibi dünyanýn birçok bölgesinde
gýda veya içeceklerde daha az miktarda mýsýr þekeri kullanýlmasýna
raðmen diyabet sayýsý artmaktadýr ve bu sonuçlar, ABD Hastalýk
Kontrol Merkezi ve Amerikan Diyabetik Derneði'nin, diyabetin ana
sebeplerinin obezite, yaþ ilerlemesi ve kalýtým olduðu yönündeki
bulgularý desteklemektedir.
ABD Tarým Bakanlýðý (USDA) bilgilerine göre ABD'de kiþi baþýna
mýsýr tüketimi miktarý azalýrken, obezite ve diyabet görülme oraný
artmaya devam etmektedir.

Gýdalarda mýsýr þekeri
kullanýmýnýn artmasý,
diyetle alýnan fruktozu arttýrmýþ mýdýr?
Hayýr. Yayýmlanmýþ birçok rapor mýsýr þekerinin, ortaya çýktýðý
1970'lerden itibaren gýdalarda kullanýmýnýn belirgin artýþýný
göstermektedir ancak gýdalarda mýsýr þekeri kullanýmý artarken,
þeker kullanýmýnýn azaldýðý gözden kaçýrýlmamasý gereken bir
ayrýntýdýr. ABD Tarým Bakanlýðý verileri, kiþi baþýna mýsýr þekeri
kullanýmýndaki artýþýn, kiþi baþýna þeker kullanýmýndaki düþüþle denk
olduðunu göstermiþtir. Gerçekte mýsýr þekeri tüketimi en yüksek
seviyeye ulaþtýðý 1999 yýlýndan bu yana düþmeye baþlamýþtýr. ABD
Tarým Bakanlýðý verilerine göre 2008 yýlýnda kiþi baþýna düþen þeker
tüketiminin yýlda 21.4 kg, mýsýr þekeri tüketiminin ise 17.2 kg olduðu
tahmin edilmektedir. ABD'deki mýsýr þekeri, birçok gýda ve içeceklerde
kullanýlan þekerin yerini almýþtýr, ancak sofra þekeri ve mýsýr þekeri
ayný bileþimde olduðundan, beslenmedeki fruktoz-glukoz oraný
zamanla deðiþmemiþtir. Bu da gýda ve içeceklerle tükettiðimiz þekerin
(aslýnda glukoz ve fruktozun), mýsýr þekerinin ortaya çýkýþýndan 30
yýl öncekiyle ayný olduðunu göstermektedir.

Mýsýr þekeri güvenilir bir
gýda bileþeni midir?
Evet, 1983 yýlýnda ABD Gýda ve Ýlaç Ýdaresi (FDA) mýsýr þekerini,
gýdalarda kullaným için "Genel Olarak Güvenilir Kabul Edilen
(GRAS)" listesine almýþ ve bu kararýný 1996 yýlýnda tekrar onaylamýþtýr.
FDA 1996 yýlýndaki hükümlerinde "Mýsýr þekerinin sakkarit
kompozisyonunun (glukozun fruktoza oraný); bal, invert þeker ve
disakkarit sakaroz (çay þekeri) ile neredeyse ayný" olduðunu belirtmiþtir.
FDA'nýn GRAS tanýmlamasý, sadece uzmanlar tarafýndan onaylanan
gýda bileþenlerini içerdiðinden ve uzun güvenli kullaným geçmiþi ve
güvenilirliði, yeterli bilimsel çalýþmalarla ispatlandýðýndan dolayý
önemlidir. Amerikan Diyetetik Derneði'ne göre "...federal beslenme
önerileri tarafýndan rehberliði yapýlan ve kiþisel saðlýk amaçlarýna
uygun bir diyette, tüketicilerin besleyici olan ve olmayan birçok
tatlandýrýcýyý güvenle kullanabileceði" belirtilmiþtir.

Mýsýr þekeri tüketimi,
sofra þekerine kýyasla vücudun
insülin üretme kapasitesini azaltýr mý?
Hayýr. Her ikisi de insülin üretimi üzerinde büyük oranda ayný etkiye
sahiptir. Ýnsülin, glukozun hücrelere alýmý ve kandaki þekeri düþürme
görevlerine sahiptir. Tüm kalorili tatlandýrýcýlar, insülin tepkisini daha
az ya da daha çok etkiler. Yaygýn kullanýlan tatlandýrýcýlar arasýnda
saf glukoz daha fazla insülin salgýsýný tetiklerken, saf fruktoz daha
az tetikler. Hem çay þekeri hem de mýsýr þekeri hemen hemen ayný
miktarda glukoz ve fruktoz içerdiðinden, insülin salgýsýný benzer
düzeyde tetikler.
Saf fruktozun, beslenmede tek baþýna alýnmasý çok ender bir
durumdur. Fruktoz genellikle mýsýr þekeri, bal ve çay þekerinde
olduðu gibi glukozla birlikte tüketilir. Bileþenin kaynaðý ne olursa
olsun -mýsýr þekeri veya sofra þekeri-, insan vücudunun tüketilen
tüm gýdalara insülin yanýtý verdiði unutulmamalýdýr.
Rhode Island Üniversitesi'nden Kathleen J. Melanson ve çalýþma
arkadaþlarý, uygun kas/yað oranýna sahip bir grup kadýnda mýsýr
þekeri ve sofra þekerinin kan dolaþýmýndaki glukoz, leptin, insülin
ve gireline etkisini incelemiþtir. Test edilen dört madde de metabolizma
ve obezite üzerinde rolleri olan maddelerdir. Bu kýsa dönemli çalýþma
sonucunda, þeker ve mýsýr þekerinin "metabolik etkilerde hiçbir
farklýlýða neden olmadýðý" tespit edilmiþtir.

Vücudumuz, mýsýr þekerini diðer
þekerlerden farklý þekilde mi kullanýr?
Hayýr. Mýsýr þekeri; sofra þekeri, bal ve çoðu meyvede olduðu gibi
hemen hemen eþit oranlarda glukoz ve fruktoz içerir. Mýsýr þekeri
ve çay þekerinde bulunan glukoz-fruktoz karýþýmý kan dolaþýmýna
emildiðinde, iki tatlandýrýcýnýn da vücutta ayný þekilde metabolize
edildiði görülür.

Leptin ve Girelin
Rhode Island Üniversitesi'nden Kathleen J. Melanson tarafýndan
yayýmlanan bir çalýþmada mýsýr þekeri ve sofra þekerinin; glukoz,
leptin, insülin ve girelin döngüsü üzerine etkilerini, uygun kas/yað
oranýna sahip kadýnlar üzerinde yaptýðý çalýþma ile incelemiþ, mýsýr
þekeri ve sofra þekerinin metabolik etkilerinde hiçbir fark olmadýðý
sonucunu elde etmiþtir.

Trigliseritler
Rippe Lifestyle Enstitüsü'nden Linda M. Zukley ve çalýþma arkadaþlarý
yaptýklarý bir çalýþmayla, uygun kas/yað oranýna sahip kadýnlardan
oluþan çalýþma grubu üzerinde; mýsýr þekeri ve çay þekerinin
trigliseritlere etkilerini incelemiþtir. Kýsa dönemli bu çalýþmayla
"sakaroz ile mýsýr þekeri karþýlaþtýrýldýðýnda, uygun kas/yað oranýna
sahip kadýnlarýn metabolik etkilerinde hiç bir farklýlýk olmadýðý"
sonucuna varýlmýþtýr.Zukley ve ekibi, çalýþmanýn obez bireyler ya da
metabolik sendrom riski olan bireylerde de yapýlmasý için çaðrýda
bulunmuþlardýr.
Metabolik sendrom; abdominal obezite, aterojenik dislipidemi,
yüksek tansiyon, insülin direnci, protrombotik ve proinflamatuar
durumlardan oluþan metabolik risk faktörleri topluluðudur ve bunlar
damar hastalýðý ihtimalini arttýran hastalýklardýr.

Ürik asit
Rippe Lifestyle Enstitüsü'nden Joshua Lowndes ve arkadaþlarýnýn
yaptýklarý bir çalýþmayla, uygun kas/yað oranýna sahip kadýnlardan
oluþan çalýþma grubu üzerinde; mýsýr þekeri ve çay þekerinin ürik
asit döngüsüne etkileri incelenmiþtir. Ürik asidin metabolik sendromlarý
arttýrmada rol aldýðýna inanýlýyor. Bu kýsa süreli çalýþmayla "sakaroz
(çay þekeri) ile mýsýr þekeri karþýlaþtýrýldýðýnda, uygun kas/yað oranýna
sahip kadýnlarýn metabolik etkilerinde hiçbir farklýlýk olmadýðý"
sonucuna varýlmýþtýr.

Mýsýr þekeri tokluk hissini etkiler mi?
Mýsýr þekerinin, kalori kontrolünde þekerden farklý bir etkisinin
olduðunu gösteren güvenilir bir araþtýrma mevcut deðildir. Washington
Üniversitesi'nden Pablo Monsivais ve arkadaþlarý, yaptýklarý bir
çalýþmada sofra þekeri, mýsýr þekeri ve %1 süt ile tatlandýrýlan
içeceklerin tokluk duygusu üzerinde ayný etkileri olduðunu bulmuþtur.
Maastricht Üniversitesi (Hollanda) Ýnsan Biyolojisi Bölümü'nden Stijn
Soenen ve Margriet S. Westerterp-Plantenga, þeker ve mýsýr þekeri
ile tatlandýrýlmýþ süt ve içeceklerin tokluk duygusu üzerine etkilerini
araþtýran bir çalýþma gerçekleþtirmiþ ve üç içecek arasýnda "doygunluk,
ihtiyacý karþýlama ve fazla tüketim açýsýndan bir fark olmadýðý"
sonucuna ulaþmýþtýr.
Toronto Üniversitesi Týp Fakültesi Beslenme Bilimi Bölümü'nden Tina
Akhavan ve G. Harvey Anderson çalýþmalarýnda þeker, mýsýr þekeri
ve farklý oranlarda glukoz/fruktoz içeren çözeltilerin insanlar tarafýndan
gýdalarla alýnmasýnýn; ortalama iþtah, kan glukozu, plazma insülini,
girelin ve ürik asit üzerine etkilerini incelemiþtir. Araþtýrmacýlar þeker,
mýsýr þekeri ve 1/1 oranýnda glukoz ve fruktoz içeren çözeltilerin
fizyolojik doygunluk, ürik asit ve takip eden öðündeki gýda alýmý
üzerinde etkilerinin kýsa dönemde farklý olmadýðýný göstermiþtir.
Ayrýca, 2003 yýlýnda Almiron-Roig ve çalýþma arkadaþlarýnýn yaptýðý
araþtýrmada; meþrubat, portakal suyu ve az-yaðlý sütün açlýk,
doygunluk derecesi ve bir sonraki öðünde tüketilen kalori üzerine
etkilerinde kayda deðer bir farklýlýk olmadýðý sonucuna ulaþýlmýþtýr.

Mýsýr þekeri nasýl yapýlýyor?
Mýsýr yaþ öðütme endüstrisi, mýsýr þekerini, mýsýr niþastasýndan: Sert
taneleri yumuþatma; taneyi niþasta, kabuk, protein ve yað bileþenlerine
ayýrma; mýsýr niþastasýný glukoza parçalama; izomeraz enzimleriyle
glukozu fruktoza çevirme; safsýzlýklarýn ayrýlmasý ve glukoz ile
fruktozun karýþtýrýlmasý gibi bir dizi temel iþlemlerden geçirerek %42
ve 55 fruktoz içeriðindeki mýsýr þekerine dönüþtürüyor.

Mýsýr þekeri aromayý zenginleþtirmede
nasýl görev yapýyor?
Mýsýr þekeri sahip olduðu ve "erken" olarak adlandýrýlan tatlýlýk profili
ile gýdalarýn ve içeceklerin aromasýný zenginleþtirir. Bunun anlamý,
mýsýr þekeri tüketildiðinde, tat alma tomurcuklarý tarafýndan tatlýlýk
hemen algýlanýr ancak bu tatlýlýk kalýcý deðildir. Mýsýr þekerinin
tatlýlýðý azalýrken; meyve, turunçgil ve baharat gibi diðer aromalar
açýkça ve tam anlamýyla ortaya çýkar. Mýsýr þekerinin tatlýlýk profilinin
sadeliði, diðer aromalarýn artmasýna imkân verir.

