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HAYATIN KAYNAĞI YUMURTA

ÖNSÖZ

Y

umurta, doğal besin ögeleri kompozisyonu
bakımından fonksiyonel özelliğe sahip bir
hayvansal besindir. Bu noktada, yıllarca kalpdamar hastalıklarının tek sorumlusu olarak gösterilen
yumurtanın yeterli ve dengeli beslenme açısından
potansiyel faydaları konusunda tüketicinin doğru bilgiler
ile bilgilendirilmesi çok önemlidir.
Yumurtada, aşağıda belirtilen faydalarının yanında kalp
hastalığı riskini azaltan proteinler, B12 ve D vitaminleri,
riboflavin ve folat gibi çok önemli mineraller de vardır.
Dolayısıyla, yumurta sağlıklı bir diyetin çok önemli bir
parçasıdır.
Sağlıklı günler dileriz.

YUMURTA ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
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YUMURTA

Y

umurta; binlerce yıldır bilinen, ucuz, dünyanın her yerinde rahatlıkla üretilebilen, çok çeşitli şekillerde ve kolayca pişirilip tüketilebilen, lezzetli ve besleyici değeri çok yüksek bir besindir. Medeniyetin başlangıcından bu yana;
yumurta, yaşam sembolü ve verimlilik olarak değerlendirilir. Hatta bazı filozoflar,
yumurtayı; dünyanın ve dört elementin sembolü olarak görür. Dışındaki kabuğunun yerküreyi ve toprağı; beyazının suları; sarısının ateşi; sonundaki boşluğun havayı temsil ettiğini düşünürler.
Yumurtanın %12’si kabuktan meydana gelir. %58’ini beyazı, %30’unu sarısı oluşturur. Sarı bölüm, “chalaza” denilen çiftdokulu bir zar tarafından çevrelenir. Bu zar,
aynı zamanda yumurta yuvarlağının sonunda bir hava balonu oluşturur. Yumurta
tazeliğini kaybettikçe, bu alan artar. Yumurta sarısı, beyaza göre daha az sabittir
ve yüksek ısıda sertleşir. Sarı bölümle su molekülleri birbirinden kolaylıkla ayrılır
ve sarı katılaşır. Yumurtanın beyazı ise elastik bir yapıya sahiptir. Beyazda bulunan
elastik duvarlar, pişirilip hücreler ısındığında genişler.
Yumurtanın yumuşak ve lezzetli olması, bu değerli besine kolay çiğnenebilen ve
sindirilebilen bir özellik kazandırmaktadır. Bu nitelikleri ile yumurta her yaştan insanlar tarafından tüketilebilir. Tüm yiyecekler içinde en kaliteli proteine sahip olan
KABUK
yumurta, aynı zamanda çok çeşitli besleyici
Kabuk
öğeyi de bünyesinde bulundurmaktadır.
Hava Boşluğu
Membranı

SARI

Germinal Disk
Sarı
Membranı

BEYAZ
Albumin
Bağ

Bir civcivin gelişmesi için bütün besin öğelerini içeren yumurta, tam proteindir. Yumurta proteini, beslenmede büyük önem
taşıyan amino asitlerin hepsini yeterli oranda içeren ve kolay sindirilen ve %100 vücut
proteinlerine dönüşebilen “üstün kaliteli”
proteindir.
Yumurta, yeryüzünde anne sütünün haricinde insan vücudunun ihtiyacı olan tüm
besin öğelerini içinde bulunduran tek besin
kaynağıdır. Yumurta A, D, E ve B Grubu vitaminleri ile diğer vitaminleri önemli ölçüde bünyesinde içerir.

3

HAYATIN KAYNAĞI YUMURTA

YUMURTANIN OLUŞUMU
İNFUNDİBULUM BÖLÜMÜ (15 DAKİKA)
Yumurtalıktan (Ovary) yumurta sarısını alır.
Canlı sperm varsa dölleme burada gerçekleşir.
MAGNUM BÖLÜMÜ (3 SAAT)
Su ve mineraller ile yumurta sarısı ve kabuk
zarı (Germinal disk) bu bölümde oluşturulur.
KISTAĞI (1 SAAT)
Yumurta akı oluşturulur.
RAHİM BÖLÜMÜ (21 SAAT)
Kabuk yapısının oluşturulduğu bölümdür.
İlk etapta yumurta akı etrafına ince bir su tabakası sıvanır. Daha sonra kalsiyum
karbonat ile yumurta etrafı sıvanır. Hayvan ırkı Brown ise yumurta kabuğu pigmentler ile takviyeli şekilde sıvanır, bu sayede kahverengi yumurta oluşturulur.
KLAOKA BÖLÜMÜ (1 DAKİKADAN AZ)
Yumurtanın oluşumunu tamamlayarak çıktığı bölümdür. Kabuğun sertleşmesi
tam bu anda meydana gelir.
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YUMURTA VE SAĞLIKLI BESLENME
Yumurta, aktif kişilerde diyetin önemli bir parçası olup, 13 vitamin ve çeşitli mineralleri içeren iyi bir besin kaynağıdır.
Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalarla yumurtanın, kandaki kolesterol
seviyesinde önemli bir artışa yol açmadığı kesin olarak ortaya konmuştur. Sağlık
sorunu olmayan ve az yağlı bir diyet uygulayan insanların sık sık hatta her gün
yumurta yiyebileceği bildirilmektedir.

Anne Sütü Kadar Değerli
Yumurta; binlerce yıldır bilinen, dünyanın her yerinde rahatlıkla üretilebilen, ucuz, çok çeşitli şekillerde ve pratik bir şekilde pişirilip masalarımıza
sunulabilen, lezzetli ve besin değeri yüksek bir besin kaynağıdır.
Yumurta, yeryüzünde anne sütünün haricinde insan vücudunun ihtiyacı olan tüm
besin öğelerini içinde bulunduran tek besin kaynağıdır.
Günde iki büyük yumurta tüketen bir birey, günlük protein gereksiniminin %
20’sini, enerji gereksiniminin % 8’ini, kalsiyum gereksinimin % 10’unu, fosfor ve
demir gereksiniminin % 20’sini karşılayabilmektedir.
Bu durumda, yumurta doğal haliyle fonksiyonel bir gıda olarak kabul edilebilir.
Ancak yine de ülkemizde yumurta tüketimi istenilen düzeylere ulaşamamıştır.

YUMURTA ÇEŞİTLERİ
İSİM
KLAVUZ - S1
PİLİÇ - S2
YARKA - M1
YENİ ANA - M2
ESKİ ANA - M3
DUBLE - L
JUMBO - XL
ÇİFT SARI

GRAMAJ ARALIĞI
30-49
49-53
53-56
56-60
60-63
63-72
72-85
85-120

YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ
TEBLİĞİ’NE GÖRE
İSİM
KÜÇÜK BOY - S
ORTA BOY - M
BÜYÜK BOY - L
ÇOK BÜYÜK - XL

GRAMAJ ARALIĞI
53 GR VE AŞAĞISI
53-62
63-72
73 GR VE ÜZERİ
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Yumuta Besin Değeri Tablosu
BESİN ELEMENTİ
Enerji (kkal)
Protein(g)
Toplam Yağ(g)
Toplam Karbonhidrat(g)
Yağ Asitleri(g)
Doymuş Yağlar(g)
Tekli Doymamış Yağlar(g)
Çoklu Doymamış Yağlar(g)
Kolesterol(mg)
Tiamin(mg)
Riboflavin(mg)
Niasin(mg)
B6 Vitamini
Folat(mcg)
Vitamin B12 (mcg)
Vitamin A (IU)
Vitamin E (mg)
Vitamin D (IU)
Kolin (mg)
Biotin (mcg)
Kalsiyum, Ca (mg)
Demir, Fe (mg)
Magnezyum, Mg (mg)
Bakır, Cu (mg)
İyot, I (mg)
Çinko, Zn (mg)
Sodyum, Na (mg)
Manganez, Mn (mg)

BÜTÜN
75
6,25
5,01
0,6
4,33
1,55
1,91
0,68
213
0,031
0,254
0,036
0,070
23,5
0,50
317,5
0,70
24,5
215,1
9,98
25
0,72
5
0,007
0,024
0,55
63
0,012

BEYAZ
17
3,52
0
0,3
0
0
0
0
0
0,002
0,151
0,031
0,001
1,0
0,07
0
0
0
0,42
2,34
2
0,01
4
0,002
0,001
0
55
0,001

SARI
59
2,78
5,12
0,3
4,33
1,55
1,91
0,68
213
0,028
0,103
0,005
0,0069
22,5
0,43
317,5
0,70
24,5
214,6
7,58
23
0,59
1
0,005
0,023
0,55
7
0,011

Potein İçeriği
Tüm besinler arasında en kaliteli proteine sahip olan yumurtanın içinde, insan vücudunda sentezlenemeyen ve kesinlikle besinler ile dışarıdan alınması gerekli olan “elzem amino asitleri” yeterli ve dengeli miktarlarda bulunuyor. Sindirilebilirliği yüksek
olduğu için, tamamına yakını vücut tarafından kullanılıyor ve vücut proteinlerine dönüşebiliyor. Bu özelliğinden dolayı da, diğer besinlerin protein kalitesinin hesaplanmasında da kullanılıyor. Yumurtada proteinden elde edilen fayda yüzde 93.7 iken, bu
değer sütte yüzde 84.5, balıkta yüzde 76, sığır etinde de yüzde 74.3’te kalıyor.
Yumurta önemli lutein kaynaklarından biridir. Yumurta sarısı yaklaşık 292 μg lutein
ve 213 μg zeaksantin içeriğine sahiptir. Antioksidan özellikteki lutein ve zeaksantinin
yüksek düzeylerde tüketilmesi, erkek bireylerde göz merceğindeki protein ve lipidlerin
oksidasyonunu engelleyerek katarakt oluşumunu önlemektedir.
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Yağ İçeriği
Özellikle büyüme, gelişme ve bağışıklık sisteminde rolü olan çinko minerali açısından
da iyi kaynak olan yumurta, düşük enerji içeriğine karşın birçok önemli besin ögesini
yüksek oranda barındırıyor ve bu özelliği nedeniyle besleyici değeri yüksek besin olarak
değerlendiriliyor. Hayvansal kaynaklı besin olmasına rağmen yumurtanın yağ içeriği
düşük. Bir yumurtada bulunan 4.5 gram dolayındaki yağın 1.5 gramı doymuş, kalanını
doymamış yağ asitleri oluşturuyor. Yumurta, kalp-damar hastalıkları için risk faktörü
olan doymuş yağ asitlerini düşük oranda içeriyor.

İçerisinde Her Vitamin Var
Yumurta, zengin proteinin yanı sıra başta A, D, E ve B grubu vitaminler olmak üzere
çok sayıdaki vitamin türünü yüksek oranda içerir. Sarısındaki A vitamini, gözlerin iyi
görmesine, kemik gelişimi ve sağlıklı dişler için gerekli vücut hücrelerinin gelişmesine,
solunum ve sindirim sisteminin sağlıklı olmasına ve enfeksiyonlara karşı korunmasına
katkı sağlar. Eksikliği çocuklarda kemik bozukluklarına yol açan D Vitamini, insan vücüdunda kalsiyum kullanılmasına yardımcı olur. Bu vitamin besinlerde sınırlı miktarda
bulunur, deride güneş ışınlarından sentezlenir. Yumurta sarısı, D vitamini sağlayan birkaç besinden biridir. Güneş ışınlarından yeterince yararlanılırsa ve yumurta tüketilirse
özellikle çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı kemik bozuklukları oluşmaz.
İnsanların ihtiyacı olan 13 vitamine sahip olan yumurtadaki E vitamini, vücudu zararlı
maddelere karşı korur.
B Grubu vitaminler bazı besinlerin vucutta enerjiye çevrilmesinde gereklidir. Yumurta B2 vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır. Bu vitamin deri ve göz sağlığı
için gereklidir. Yumurta içinde bulundurduğu diğer mineral ve besin öğeleri sayesinde
vücudumuzun birçok hayati işlevi için gerekli besinleri içerir. B grubu vitaminlerden
olan kolin de yumurtada bulunmaktadır. Erken dönemde beyin gelişimi için esansiyel
bir vitamin olan kolin, organizmada fosfolipid (fosfotidilkolin, sfingomiyelin) formunda
bulunur. Günlük kolin ihtiyacı kadın ve erkekler için sırasıyla 425 mg ve 550 mg olarak
bildirilmektedir. Yumurta, yaklaşık 250 mg / 100 g kolin içeriği ile diyetteki en iyi kolin
kaynaklarından birisidir.

Mineral İçereği
Yumurta, demir ve çinko gibi sağlık için gerekli minerallerce de zengin besin kaynağıdır. Demiri yetersiz alanlarda kansızlık ortaya çıkar. Ayrıca, demirin büyüme, gelişme
ve hastalıklardan koruma faydaları da vardır. Demir yetersizliği, çocukların öğrenme
yeteneğini ve okul başarısını azaltmaktadır.
Yumurta, C vitamini içermemekle birlikte, C vitaminli ürünlerle tüketildiğinde bu ürünlerdeki demirin daha yüksek oranlarda emilmesini sağlar.
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YUMURTANIN SATIN ALINMASI VE SAKLANMASI
Yumurta satın alınırken; marketlerde soğuk ortamda muhafaza ediliyor olmasına dikkat edilmelidir. Yumurtanın kabuğu temiz, düzgün görünüşlü, yeterli kalınlıkta ve az
pürüzlü olmalıdır. Direk güneş ışığına maruz kalan yumurtalar ile çatlak ve kırık yumurtalar satın alınmamalıdır. Bu yumurtalar tazeliğini daha çabuk kaybedip, bozulur.
Mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturulurlar. Unutulmamalıdır
ki, buzdolabında 1 hafta muhafaza edilen yumurta ile oda sıcaklığında 1 gün tutulan
yumurtanın bayatlık derecesi aynıdır.
Ev şartlarında yumurta buzdolabında ( 0- 5°C), çabuk bozulmasını önlemek için alınan orijinal karton kutusu içerisinde, yıkanmadan saklanmalıdır. Yıkandığı takdirde
doğal koruyucu tabakasını kaybeder. Bu nedenle yumurta kullanılacağı zaman yıkanmalıdır. Yumurta buzdolabında; peynir, soğan, balık gibi güçlü kokusu olan besinlerin
yakınında saklanmamalıdır. Çünkü yumurtanın kabuğu gözeneklidir ve yumurta güçlü kokuları emebilmektedir.

YUMURTADA TAZELİK BAYATLIK
Yumurtların tazelik ve bayatlık muayenesinde en çok uygulanan yöntemlerden birisi
de yumurtanın özgül ağırlığının karşılaştırılması prensibine dayanır. Bayat yumurtanın
su ve CO2 kaybı nedeniyle ağırlığı azalır. Bu amaçla %8 ve %11’lik tuz eriyiğinden
yararlanılır. Çok taze yumurtalar A ve B solüsyonlarında dibe çöker, taze yumurtalar A
solüsyonunda çöker, B solüsyonunda yüzer, bayat yumurtalar ise her ikisinde de yüzer.
Bir diğer metod ise yumurtanın kırılması şeklinde gerçekleşir. Yumurta temiz düz bir
kap içine parçalanmadan kırılır. Taze yumurta kırıldığında yumurta akı ve sarısı tamamıyla yayılmaz ve birbirine karışmaz. Yumurta sarısı yüksek görünümdedir. Bayat
yumurtada ak kısmı gevşek ve tabakalar belirsizdir. Sarı kısım da basık ve daha geniş
bir alana yayılmış durumdadır.
Yumurta ışığa tutulduğu zaman taze yumurtanın sarısı ortadadır; yumurta bayatladıkça sarısında kabuğa doğru bir kayma görülür. Taze haşlanmış yumurtalarda kabuk zor soyulur, hava boşluğu küçüktür.
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YUMURTANIN PİŞİRİLMESİ
Yumurta çiğ olarak tüketilmemelidir. Çiğ yumurtanın hem sindirimi güçtür hem de
mikroorganizmaların bulaşma olasılığı vardır. Ayrıca yumurta kullanılmadan bir süre
önce buzdolabından çıkartılmalıdır. Böylece haşlanırken çatlaması önlenmiş olur ayrıca kek ve pastalarda kabartıcı özelliğinden yararlanılabilir.
Yumurtanın pişirilme süresinin iyi ayarlanması gereklidir. Eğer yumurtayı haşlama süresi uzarsa ve yumurta bayatsa sarıdaki demir, sülfür ile birleşerek yumurta sarısının
etrafında yeşil bir halka oluşur. Demirin kullanımı azalır.

KABUKLA PİŞİRME
Yumurta üzeri örtülecek kadar soğuk suya konarak kaynamaya bırakılır. Katı (lop) pişirilecek yumurta su kaynamaya başladıktan sonra 8–12 dakika kaynatılır. Rafadan
pişmiş yumurta için su kaynamaya başladıktan sonra 3–4 dakika kaynatmak yeterlidir.
Yumurta kabuklu olarak pişirildiğinde 4 dakikada beyazı, 12 dakikada sarısı tamı katılaşır.
Yumurta kaynatmak genelde basit bir işlemdir. Fakat pişirmede bazı hususlara dikkat
edilmezse ortaya konan ürün sevilerek yenmez. Dikkat edilecek hususlardan birisi kabuğu ile pişirmede kabuğun çatlamasının önlenmesidir. Yumurta ısınınca iç kısmındaki hava genişler fakat yeterli hızda dışarı çıkamaz. İşte kabuğun çatlamasının nedeni de
budur. Eğer yumurta buzdolabından çıkarıldıktan sonra doğrudan kaynar suya konursa, kabuk çatlayacaktır. Kaynayan suya tuz ya da sirke eklenirse dışarı sızan yumurta
akı hemen pıhtılaşıp daha fazla sızıntıyı önleyeceği için yalnızca az bir yumurta akı
dışarı sızar.

KABUKSUZ SUDA PİŞİRME
Halk arasında çılbır olarak bilinir. Çılbırda istenilen; şeklinin düzgün, yumurta akının
sert olmayacak şekilde katılaşmış, yumurta sarısının koyulaşmış olmasıdır. Eğer yumurta taze değilse pişirme suyuna sirke ya da tuz ilave edilmesi pişen yumurtanın
şeklinin daha iyi olmasını sağlar. Pişirme suyuna tadı bozulmayacak kadar tuz, sirke,
limon suyu eklenmesi yumurtanın çabuk pıhtılaşmasını sağlar.

YAĞDA PİŞİRME
Yağda pişmiş yumurtada pişirme ısısı çok düşük olursa (115°C gibi) yumurta yayılır. Çok yüksek olursa (146°C gibi) yumurta fazla pişer. İstenilen şekilde pişirme
için orta ısı (126–137°C) uygundur.
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
F Yumurta kabuğunun yüzeyinde 17.000 adet küçük delik (por) bulunur.
F Buzdolabında bir hafta bekletilmiş yumurta, oda ısısında bir gün bekletilmiş yumur-

tadan daha tazedir.
F Yumurta uzun süre bekletilirse su ve karbordioksit kaybı nedeniyle ağırlığı azalır.
F Yumurtayı hazırladığımız yiyeceklerin besleyici değerini arttırmada kullanabiliriz.

Sebzelerin protein miktarı düşüktür. Bu nedenle sebzelere yumurta kırılması protein,
vitamin ve mineral açısından dengeli karışımların oluşmasını sağlar.
F Yumurta proteinleri ısı ile katılaştığı için sütlü tatlılarda ve çorbalarda koyulaştırıcı ve

kıvam sağlayıcı olarak kullanılır.
F Pişmiş yumurtalar kabuğun kırılmasından sonra +4°C’de 7-9 gün, çiğ yumurtalar

-18°C’de 1 yıl saklanabilir.
F Eğer yumurtayı tahıllar ve sebzelerle beraber yersek kan kolesterolünü yükseltme

yeteneği açısından da olumsuz etkilerini azaltmış oluruz. Örneğin; menemen, mercimekli bulgur pilavı ve omlet, haşlanmış yumurta ve tatlı kırmızı biber ve domates
dilimleri.
Konjuge Linoleik Asit’in kanser (deri, mide, meme ve barsak) riskini azalttığını, ateroskleroz ve şeker hastalığı oluşumunu engellediğini, bağışıklık sistemini ve kemik
kompozisyonunu etkilediği, vücut yağ içeriğini azalttığı belirtilmektedir. Bu nedenle,
yumurtanın KLA içeriğinin artırılması yönünde de çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
F Yumurta iyotça en kolay zenginleştirilebilen besinlerden biridir. İyot, troid bezinin

gelişimi ve fonksiyonlarını etkileyen esansiyel bir iz mineraldir. İyot, T3 ve T4 hormonlarının yapısına girer ve yetersizliğinde bu hormonların sentezlenmesindeki azalmaya
bağlı olarak, bebek ve çocuklarda büyüme ve zeka geriliği, cücelik ve guatr hastalığı
oluşur.
F Günümüzde birçok ülkede ve ülkemizde selenyumca zenginleştirilen yumurtalar
marketlerde tüketime sunulmuştur. Selenyum insan ve hayvan beslemesinde esansiyel bir eser mineraldir. Antioksidan özellikteki selenyum, organizmayı oksidatif strese
bağlı kronik hastalıklardan (kanser ve kalp hastalıkları) korur.
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Yumurta Kolesterolü Artırır mı?
h Sağlıklı bir insanın günde 300 miligram kolesterol alması gerekir. Bir yumurta sarısında
yaklaşık 200 miligram kolesterol bulunuyor, beyazında ise kolesterol ve yağ bulunmuyor. Kan
kolesterolünün büyük bir kısmı vücut tarafından yapılıyor. Kan kolesterol seviyesinin düzenlenmesinde, genetik, yaşam biçimi ve beslenme şeklinin önemli kriterler olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konuldu. Doymuş yağlar, kan kolesterol düzeyine yüksek kolesterollü diyetten
daha fazla etkide bulunuyor. Bu nedenle beslenmede, kolesterolden çok, toplam yağ miktarı
ve doymuş yağ asitleri oranına dikkat edilmesi gerekiyor.
Kirli ve kırık çıkan yumurtalar tüketilebilir mi?
h Kirli ve kırık çıkan yumurtaların viollere girmesi istenmez. İşletmeler için bir kalite kusurudur.
Gıda güvenliği açısından şüpheli bir durum olduğundan tüketilmemesi gerekir.
Yumurta üzerindeki harfler ve sayılar neyi ifade etmektedir?
h Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen işletme numarası damgalanırken, il trafik kodu ve işletmeye özgü kod arasında bulunan ve bilgisayar destekli veri tabanında işletme numarasını 14 haneye tamamlamak için kullanılan sıfırlar damgalanmayabilir.
(TR16000000123456 gibi)
Yumurta üzerindeki yazı mürekkebi sağlığa zararlı mıdır?
Yumurta üzerinde kullanılan mürekkebin sağlığa uygunluk sertifikası bulunmalıdır. Aksi takdirde insan sağlığı için risk teşkil eder. Kullanılan mürekkeplerin gıdaya uygunluk sertifikası bulunmalıdır.
Yumurtalar marketlerde açıkta satılıyorsa bile alınabilir mi?
h Gıda güvenliği açısından bu tarz satış noktalarından alınmamaları ancak soğuk depo şartlarında satılan yumurtaların alınması gerekmektedir. Yasal olarak 5-12°C’ler arasında satılmaları
gerektiğini unutmamalıyız.
Kahverengi ve beyaz yumurta arasında fark nedir?
Besin değerleri açısından kahverengi ve beyaz yumurta arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Fark kabuk rengi kaynaklıdır.
Satın alınan yumurtalar evde nasıl saklanmalıdır?
h Yumurta orijinal kutusu içerisinde (karton ambalajında), yıkanmadan ve buzdolabı sıcaklığında saklanmalıdır. Buzdolabında da, peynir, soğan, balık gibi güçlü kokusu olan besinlerin
yakınında saklanmamalıdır. Çünkü yumurtanın kabuğu gözeneklidir ve yumurta güçlü kokuları
emebilmektedir.
Yumurtanın son kullanma tarihi geçtiğinde tüketebilir miyim?
Kanunen yumurtanın raf ömrü 28 gündür. Bu tarihten sonrasının tüketimi için kullanabilirsiniz
demek kesinlikle uygun değildir.
Yumurta sarısındaki renk farklılığının sebebi nedir?
h Yumurta sarısının koyuluğu tavuğun yemine göre değişebilir ve yumurtanın besleyiciliği
veya kalitesi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Tavuk yeminde önerilen miktarından daha
fazla buğday bulunursa yumurta sarısı açık, mısır bulunursa koyu olabilmektedir.
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