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Yumurtanın besleyici değeri
Yumurtaların büyüklükleri farklı olabilmek-
tedir. Genel yapısına bakıldığında dıș 
kabuğun, beyaz veya sarıdan oluștuğu görü-
lür. Bir yumurtanın ortalama olarak %11’i ka-
buk, %58’i beyaz ve %31’i ise sarıdır. Besin 
öğesi içeriği yoğun olan bir besinimizdir. Yu-
murta beyazı ve sarısındaki besin öğelerinin 
türü ve miktarı farklılık göstermektedir. yu-
murta sarısı enerjinin 3/4’ünü; yağın ve A, D, 
E vitaminlerinin tamamını; kolin, fosfor, demir 
ve kalsiyumun büyük bir kısmını; protein ve ri-
boflavinin yarıya yakın kısmını içerir. Yumurta 
beyazında ise protein ve riboflavinin yarıdan 
fazlası bulunur.

Yumurta sarısındaki demir miktarı etteki 
demire benzer. Demir kan yapımı için ge-
reklidir, yetersiz alındığında anemi (kansızlık) 
olușur. Ayrıca demirin büyüme, gelișme, 
hastalıklara karșı korunmada da rolü 
vardır. Bu nedenle yumurtanın tüketimi gebe 
kadınlar ve çocuklar gibi demir gereksinmesi 
fazla olan bireyler için çok önemlidir. Çayda 
bulunan tanenler yumurtadaki demirin emi-
limini olumsuz yönde etkileyeceğinden, çay 
öğünlerle birlikte içilmemelidir. Yemeklerden 
en az 45 dakika önce veya sonra tüketilme-

lidir. Yumurta, çocuk beslenmesinde özellikle 
büyüme-gelișme ve bağıșıklık sisteminde rolü 
olan çinko minerali için de iyi bir kaynaktır. 
Çinkonun üreme ve yara iyileșmesinde de 
görevleri vardır.

Yumurta riboflavin, folat, B12 vitamini, D 
ve E vitamininin önemli kaynağıdır. Ribo-
flavin (B12 vitamini) deri ve göz sağlığı 
için gereklidir. Protein metabolizması, sinir 
sistemi fonksiyonları ve büyümede rolü 
vardır. Folat ve B12 vitamini kan yapımında 
görevlidir. Bilișsel fonsiyonda etkisi vardır. 
Yetersizliklerinde kan homosistein düzeyinin 
artması sonucunda kalp-damar hastalıkları 
riski artar. Yumurtanın D vitaminine katkısı 
önemlidir, çünkü bileșiminde bu vitamini 
içeren birkaç besiminizden biridir. Esasen D 
vitamini besinlerde sınırlı miktarlarda bu-
lunur, esas olarak deride güneș ıșınlarından 
üretilir. Bu nedenle “güneș ıșığı vitamini” 
olarak da bilinmektedir. İnsan vücudunda D 
vitamini, kalsiyumun metabolizmasında etki-
lidir. Dolayısıyla kemik ve dișlerin yapımında 
görevlidir. Güneș ıșınlarından yeterince 
yararlanılırsa ve yumurta tüketilirse, özellikle 
çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı kemik 
bozuklukları olușmaz.
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Yumurtanın sarısında A vitamini bulunmak-
tadır. Bu vitamin gözün iyi görmesi, kemik 
gelișimi ve deri sağlığı için gereklidir. Vücut 
hücrelerinin gelișmesine yardım eder. 
Solunum ve sindirim sisteminin sağlıklı 
olmasını ve enfeksiyonlara karșı korunmasını 
sağlar. Yumurta, E vitamininin de kaynağıdır. 
E vitamininin en önemli özelliği, antioksidan 
(oksidasyonu önleyici) etkisinden dolayı, 
vücudu zararlı maddelere karșı korumasıdır. 
Yumurtada sadece C vitamini bulunmaz. Bu 
nedenle domates, maydanoz, yeșil sebzeler, 
turunçgiller gibi sebze ve meyvelerin 
yumurta ile birlikte tüketilmesi hem C 
vitamininin alınmasını hem de yumurtanın 
yapısındaki demirin vücut tarafından daha iyi 
kullanılmasını sağlayacaktır.

Yumurta kolin için önemli bir kaynaktır. Kolin, 
beyin gelișimi ve fonksiyonlarının yerine 
getirilmesinde etkindir. Yine sinir iletiminde 
rolü olan asetil kolin için iyi bir kaynaktır. 
Gebelik ve emziklilik döneminde kolin 
gereksinmesi artar. Bu dönemde sağlıklı 
kadınların diyetine günde bir yumurtanın 
eklenmesi hem anne hem de bebeğin 
sağlığına katkıda bulunacaktır.

Yumurta sağlık açısından gerekli olan diğer 

bazı besin öğelerini de içerir. Yumurta 
sarısında bulunan karotenoidlerden lutein 
ve zeaksantin göz sağlığına katkıda bulunur, 
yașlanan gözde maküler dejenerasyonu 
ve katarakt olușumunu önler, Lutein 
kanser, aterosklerozis ve kalp damar 
hastalıklarından korur. İnflamasyonu önleyici 
öğedir. Yumurtadaki luteinin ve zeaksantinin 
vücut tarafından kullanılabilirliği ıspanak, 
brokoli, avakado gibi sebze ve meyvelere 
göre yüksek bulunmuștur.
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Yumurtanın protein içeriği
Bir büyük yumurta yaklașık 6 gram protein 
içermektedir. Yumurta proteininin %45’i 
sarısında, kalan %55’i ise beyazında bulunur. 
Proteinlerin vücut fonksiyonların düzenlen-
mesinde önemli görevleri vardır. Aminoasit 
adını verdiğimiz yapı tașlarından olușurlar. 
İnsan vücut  hücreleri amino asitlerin çoğunu 
üretmekle birlikte bazılarını üretemez. Bun-
lara “esansiyel amino asitler” denir. Yumurta 
bu esansiyel amino asitlerin tamamını uygun 
miktar ve oranlarda içermektedir. Bu neden-
le yumurta proteinlerinin tamamı vücut pro-
teinlerine çevrilebilmektedir. Yani yumurta 
yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Aminoasit 
örüntüsü anne sütüne benzeyen tek besin 
yumurtadır. Tahıllar ve kurubaklagillerden 
sağlanan proteinler, vücutta tam olarak 
kullanılamadıklarından “düșük kaliteli pro-
tein” olarak kabul edilmektedir ve karıșım 
olarak tüketilmeleri veya yumurta proteinleri 
ile zenginleștirilmesi önerilmektedir.

Yumurta proteini, diğer hay-
vansal kaynaklı proteinler 
ile karșılaștırıldığında daha 
ekonomiktir. Düșük fiyatına 
rağmen, yüksek kalitede pro-
tein içerir ve sindirilebilirliği 
yüksektir.

Mental ve fiziki yönden 
hızlı bir büyüme ve gelișme 
döneminde olan bebek ve 
çocukların protein gerek-

sinmesi daha fazladır. Besinlerle tüketilen 
proteinin en az yarısının hayvansal kaynaklı 
olması önerilmektedir. Bu nedenle çocukların 
beslenmesinde yüksek kaliteli protein kaynağı 
olan yumartaya gereken önem verilmelidir. 
Bebeklere altıncı aydan itibaren ek besin 
olarak yumunta sarısına bașlanılmalıdır. 

Çocuklarda, sabah kahvaltısının yapılması 
okul bașarısını artırmaktadır. Kahvaltıda 
yumurta, süt, peynir gibi besinlerin tüketil-
mesi, öğünün yüksek ve kaliteli protein 
içeriği nedeniyle kan șekerinin daha geç 
düșmesini sağlayarak, bir sonraki öğüne 
kadar olan sürede öğrencilerin daha verimli 
çalıșmalarını, dolayısıyla dikkat ve öğrenme 
yeteneklerini artıracaktır.

Yetișkin kadınlarda protein gereksinmesinin 
artıș gösterdiği gebelik ve emziklilik döne-
minde yumurta, temel yüksek kaliteli protein 
kaynağı olmalıdır. Yine sağlıklı yașlılarda 

yüksek kaliteli protein 
egzersize yanıt olarak 
kas kütlesinin korunması 
ve gelișimi için ge-
reklidir. Ayrıca protein 
geresinmesi artan ya-
nıklı hastalar ile enfek-
siyonu olan hastalara 
hazırlanan diyetlerde 
de yumurta önemli yer 
tutmaktadır.

Yumurtanın enerji içeriği
Bir yumurtanın sağladığı enerji değeri 
yaklașık 70 kkal’dir. Bu, 2000 kalorilik 
diyet alan bir bireyin toplam enerji alımının 
sadece %3.5’i kadardır. Yumurtanın enerji 
içeriği et, tavuk, kurubaklagiller ve yağlı 
tohumlar gibi diğer et grubu besinlere göre 
daha düșüktür. Ayrıca su oranı tüm etlere 
göre daha yüksektir. 

Düșük enerji içermesine karșın, diğer birçok 
esansiyal besin öğesini yüksek oranda 
içermesi nedeniyle “besleyici değeri yüksek” 
besin olarak tanımlanmaktadır. Yumurtanın 
tokluk sağlayıcı etkisinden dolayı ağırlık 
kaybı programlarında yararlı etkisinin 
olduğu bilinmektedir.
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Yumurtanın yağ içeriği
Yeterli ve dengeli beslenmede, diyetin 
yağdan gelen enerjisi %30’un altında ol-
malıdır. Toplam yağ miktarı kadar, yağ 
asitlerinin örüntüsü de önem tașımaktadır. 
Büyük bir yumurtada toplam 5 gram yağ 
bulunur ve bunun 1.5 gramı doymuș yağ 
asitleri, çoğunluğu (3.5g) doymamıș yağ 
asitleri șeklindedir. Yumurta beyazında yağ 
ve kolesterol bulunmaz. 

Doymuș yağların ve trans yağ asitlerinin 
yerine tekli ve çoklu doymamıș yağların 
tüketilmesi kan kolesterol düzeyini düșürür. 
Yumurta kolesterolden zengin olmakla 

birlikte kalp-damar hastalıkları için risk fak-
törü olan doymuș yağ asitlerini düșük oranda 
içerir ve toplam yağ miktarı düșüktür.

Kalp koruyucu diyette yumurtanın tüketim 
șekli de önemlidir. Kıyma, salam, sosis, sucuk 
gibi besinlere yumurtanın kırılması bu besin-
lerin yüksek doymuș yağ içeriği nedeniyle 
doğru bir uygulama değildir. Hașlama yu-
murta veya sebzeli omlet șeklinde tüketilme-
si daha sağlıklıdır.

Hașlanmıș yumurta ile yağa kırılan yu-
murta karșılaștırıldığında yağ kompozisyonu 
farklıdır. Yumurta pișirirken sıvı yağ eklen-
mesi doymamıș yağ asitleri, margarin eklen-
mesi trans yağ asitleri, tereyağ eklenmesi 
ise doymuș yağ asitleri miktarını artırarak, 
yağ asitleri profilini değiștirir. 

Yağa kırılan yumurtanın hem toplam yağ 
miktarı hem de enerji değeri artar. Yine 
az miktarlarda olsa da riboflavin, panto-
tenik asit, tiamin, biotin gibi vitaminlerde 
ve demir, bakır, çinko gibi minerallerde 
kayıplar olușur. Vitamin ve minerallerdeki 
kayıplar sebze ve meyve ile zenginleștirilmiș 
bir diyet ile yerine konulabilir ancak, 
yağ miktarındaki ve kompozisyonundaki 
değișiklikler önemlidir.

Sağlıklı beslenmede toplam 
ve doymuș yağı azaltmanın 
yolları!

 Kırmızı etin yerine derisiz tavuk, 
hindi ve balık tercih edilmelidir.

 Etler görünen yağlardan 
temizlenmelidir.

 Et yemeklerine yağ ilave 
edilmemelidir.

 Light (yağı azaltılmıș) ürünler 
(süt, yoğurt, peynir vb.) tercih 
edilmelidir.

 Besinlere uygun pișirme 
yöntemleri uygulanmalı; yağda 
kızartma, kavurma yerine ızgara, 
fırında pișirme ve hașlama 
yöntemleri tercih edilmelidir.
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Yumurta ve kolesterol
Bir yumurta sarısında 215 mg kolesterol bu-
lunur. Yumurta diğer tüm hayvansal kaynaklı 
besinler içerisinde en yüksek kolesterol 
içeriğine sahip besinimiz olması nedeniy-
le, besinlerdeki yüksek kolesterolün kan 
kolesterolünde direkt artıșa neden olduğu 
düșünülerek, tüm diyetlerden uzak tutulmuș 
veya korkarak tüketilmiștir. Gerçekte 
kan kolesterolünün büyük bir kısmı vücut 
tarafından yapılır. Kolesterol; tüm hayvanlar 
ve insanlarda vücuttaki her doku tarafından 
üretilmektedir. Sağlıklı bir bireyde diyet ile 
alınan kolesterol miktarı artarsa vücuttaki 
kolesterol üretimi azalır. Tersi olarak, besin-
lerle kolesterol alımı azalırsa vücuttaki üreti-
mi artar. Kolesterol, sinir liflerinin yalıtımı, 
hücre duvarının bütünlüğünün sağlanması, 
D vitamini sentezi, çeșitli hormonların ve 
sindirim salgılarının olușumu için gereklidir.

Kan kolesterolü ikiye ayrılır. Bunlar LDL (çok 
düșük dansiteli lipoprotein) kötü huylu koles-
terol ve HDL (yüksek dansiteli lipoprotein) iyi 

huylu kolesteroldür. LDL, kolesterolün damar 
duvarlarına yapıșmasından sorumludur. HDL 
ise kolesterolü dolașımdan uzaklaștırarak 
karaciğere tașınmasına yardımcı olur. 
Kanda kolesterolün özellikle LDL’nin yüksek 
olması, kalp-damar hastalıkları ile ilișkilidir 
ve kalp krizi, felç riskini artırır. Beslenmede 
doymuș yağların (etlerdeki, süt ve ürünle-
rindeki tereyağdaki vb.) ve trans yağların 
(margarinler ve margarin ile hazırlanmıș 
besinler) tüketilmesi kan kolesterol düzeyini 
ve özellikle kötü kolesterolü artırır.

Sağlıklı beslenmede diyetle alınan koles-
terol miktarının günde 300 mg’ın altında 
olması önerilmektedir. Her ne kadar bir 
yumurtanın kolesterol içeriği yüksek ise de 
bilimsel araștırmaların sonuçları; doymuș 
yağların ve trans yağların kan kolesterol 
düzeyinde artıș olușturma özelliğinin yüksek 
kolesterollü diyetten daha fazla olduğunu 
göstermiștir. Kan kolesterol düzeyini normal 
sınırlarda tutmak için beslenmemizde diyet 
ile aldığımz kolesterolden çok, toplam yağ 
miktarı ve yağ asitleri örüntüsüne dikkat 
etmemiz gereklidir.

Diyet kolesterolüne fizyolojik yanıt oldukça 
bireyseldir. Yapılan çalıșmaların sonuçları; 
genetik, yașam biçimi ve beslenme șeklinin 
kan kolesterol seviyesinin düzenlenmesinde 
önemli kriterler olduğunu göstermekte-
dir. Eğer kișide kolesterol metabolizması 
bozukluğu yoksa, yeterli ve dengeli olarak 
tüm besin gruplarını tüketiyorsa, ideal vücut 
ağırlığını koruyorsa, fiziksel olarak aktifse 
ve sigara kullanmıyorsa, yumurtanın yüksek 
kolesterolünden endișe duyulmasına gerek 
yoktur. Düșük yağlı diyet tüketen ve diğer 
kolesterol kaynaklarını (kırmızı etler, salam, 
sucuk, sosis vb.) sınırlandıran, normal koles-
terol düzeyine sahip sağlıklı bireyler günde 
bir yumurta tüketebilir. Ancak; kalp-damar, 
diyabet (șeker) hastaları ile bu hastalıklar 
için genetik risk tașıyanlarda yumurta tüketi-
mi sınırlandırılmalıdır.

 Besin çeșitliliği sağlanmalıdır.
 Günde en az üç öğünde 

beslenilmelidir.
 İdeal vücut ağırlığı ve kas gücü 

korunmalıdır.
 Sebze ve meyveler bol ve çiștil 

tüketilmelidir.
 Tahıl, ekmek ve makarna türü 

besinler bireyin gereksinmesine 
uygun miktarda tüketilmelidir.

 Doymuș yağ tüketimi azaltılmalıdır.
 Su ve/veya diğer sıvılar yeterli 

miktarda içilmelidir.
 Düșük tuzlu besinler tercih edilmeli 

ve yiyeceklere tuz serpilmemelidir.
 Yüksek kalsiyumlu besinler 

tüketilmelidir.
 Posa tüketimi artırılmalıdır.
 Șeker tüketimi azaltılmalıdır.
 Alkıl ve sigara içilmemelidir.
 Besinler doğru hazırlanmalı, doğru 

pișirilmeli ve doğru saklanmalıdır.

Sağlıklı beslenme önerileri!
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Yumurtanın satın alınması, saklanması 
ve pișirilmesi

Yumurta satın alınırken marketlerde serin 
ortamda saklanıyor olmasına dikkat 
edilmelidir. Yumurtanın kabuğu temiz, 
düzgün görünüșlü, kalın ve az pürüzlü 
olmalıdır. Çatlak ve kırık yumurtalar satın 
alınmamalıdır. Bu yumurtalar tazeliğini 
daha çabuk kaybedip bozulabilir. Ayrıca 
mikroorganizmaların üremesi için uygun bir 
ortam oluștururlar.

Ev koșullarında yumurta buzdolabında 
saklanmalıdır. (0-5 0C). Çabuk bozulmasını 
önlemek için satın alınan orjinal karton 
kutusu içerisinde yıkanmadan, muhafaza 
edilmelidir. Yumurta yıkandığı takdirde 
doğal koruyucu tabakasını kaybeder, 

çabuk bozulur. Bu nedenle kullanılacağı 
zaman yıkanmalıdır. Yumurtanın kabu-
ğu gözenekeli olduğundan kokuları 
emebilmektedir. Bunu önlemek için 
buzdolabında yumurta; soğan, balık gibi 
güçlü kokusu olan besinlerin yakınında 
saklanmamalıdır.

Günlük taze yumurtalar iyi kaliteli olma 
özelliğini kaybetmeden, 28 gün içerisinde 
tüketilmelidir. Katı olarak pișirilmiș yumurta 
buzdolabında bir hafta güvenli bir șekilde 
sakalanabilir. Yumurtalı karıșımlar ve 
yumurta ile pișirilmiș yemekler hazırlanma 
sürelerinin haricinde iki saatten fazla 
buzdolabının dıșında tutulmamalıdır.

Yumurtanın tazeliği en iyi kırıldığında 
anlașılır. Taze yumurta kırıldığında yumurta 
akı ve sarısı tamamıyla yayılmaz ve 
birbirine karıșmaz. Yumurta sarısı yüksek 
görünümdedir. Yumurta bayatladıkça, 
koyu beyaz kısım gittikçe sulu bir durum 
alır. Su beyaz kısımdan sarıya geçer ve sarı 
yassılașır. Buharlașan suyun yerini hava alır. 
Bu nedenle bayat yumurtanın ağırlığı, su ve 
CO2 kaybı nedeniyle azalmıștır. Kullanım 
sırasında yumurtalar teker teker ayrı bir 
kaba kırılıp, tazeliği kontrol edildikten 
sonra karıșıma eklenmelidir.

Yumurtanın üretimden, yemeklerin hazır-
lanmasına kadar mikrobiyal güvenliğinin 
sağlanması gereklidir. Yumurta kulla-
nılmadan önce iyice yıkanmaz veya 
çiğ tüketilirse   salmonella adı verilen 
bakterilerin neden olduğu besin 
zehirlenmeleri  ile karșılașılabilir. Bu 
nedenle yumurta daima buzdolabında 
soğuk ortamda saklanılmalı ve iyi 
pișirilmelidir. Salmonella ısı ile yok 
edilebilir.

Yumurtanın Satın alınması ve Saklanması
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Yumurtanın Pișirilmesi
Yumurtalı yemekler hazırlanmadan önce 
ve sonra ellerin, kullanılacak kapların ve 
araçların sıcak sabunlu su ile yıkanması 
gereklidir. Çiğ yumurtalar temiz kaplara 
kırılmalıdır.

Yumurta kabuklu olarak pișirildiğinde 4 
dakikada beyazı, 12 dakikada tamamı 
katılașır. Yumurta akının katılașma ısısı 
60 0C, sarının ise 70 0C‘dir. Pișirme ile açık 
parlak sıvı olan yumurta beyazı, koyu beyaz 
donuk bir hal alır.

Yumurta içeren bütün tariflere pișirilme 
ișlemi uygulanmalıdır. Ancak yumurtanın çiğ 
olarak kullanıldığı bazı dondurma mayonez 
vb. tarifler hazırlanırken dikkatli olunması 
gereklidir. Çiğ yumurtanın hem sindirimi 
güçtür hem de mikroorganizmaların bulașma 
olasılığı vardır. Salmonella enfeksiyonları 
en çok rastlanılanıdır. Pișirme ișlemi sadece 
mikrobiyal açıdan değil besin öğesi içeriği 
açısından da önemlidir. Çiğ yumurtada 
beyazdaki avidin, sarıda bulunan B 
grubu vitaminlerinden biyotini bağlayarak 
kullanılmasını engeller. Pișirme ile hem 
yumurtanın sindirimi kolaylașır hem de avi-
din denatüre olduğundan biotini bağlama 
özelliği göstermez. Pișmiș yumurtada pro-
teinlerin ince barsaklardan emilimi ve vücut 
proteinlerine dönüșümü daha fazladır. 

Çırpılıp veya çırpılmadan kullanılan yumurta-
lar, hiç sıvı görünümde yüzey kalmayıncaya 
kadar iyice pișirilmelidir. Yumurtanın 
pișirilme süresinin iyi ayarlanması gerekli-
dir. Örneğin, yumurtayı hașlama süresi 
uzarsa ve yumurta bayatsa sarıdaki demir, 
beyazdaki sülfür ile birleșerek yumurta 
sarısının etrafında yeșil bir halka olușur 
(FeS halkası). Bu durum demirin ve sülfürün 
kullanılabilirliğini etkilemez. Ancak, uzun 
süre pișirilen yumurtaların sindirimi güçleșir 
ve uygulanan pișirme yöntemine göre B 
grubu vitaminlerinde kayıplar olușur. En faz-
la kayıp folik asitte olușmaktadır. Kayıpları 
önlemek için yumurtayı yağa kırmak yerine, 
diğer yöntemler ile pișirme tercih edilmeli-
dir.

Yumurtanın kullanım șekilleri
Yumurtayı, hazırladığımız yiyeceklerin bes-
leyici değerini artırmada kullanabiliriz. Seb-
zelerin protein miktarı düșüktür. Bu nedenle 
sebzelere yumurta kırılması protein, vitamin 
ve mineral açısından dengeli karıșımların 
olușmasını sağlar. Yine yumurta, tahıl 
grubundaki besinler ile tüketildiğinde protein 
kalitesini artırmıș oluruz (örneğin; makarnaya 
kırılması, böreklerde kullanılması vb.)
Yumurta beyazı proteinlerinin fom olușturucu 
ve bu yolla kabarmayı sağlayıcı özelliği 
vardır. Bu nedenle kek hazırlarken doğal 
kabartıcı olarak tercih edilir. Ancak yeterli 
kabarmanın sağlanabilmesi için yumurtaların 

çırpma öncesi buzdolabından çıkarılması 
gerekir.
Yumurta proteinleri ısı ile katılaștığı için 
sütlü tatlılarda ve çorbalarda katılaștırıcı ve 
kıvam sağlayıcı olarak kullanılır.
Yumurtayı besin hazırlamada yardımcı 
olarak kullanabiliriz. Sarıda bulunan emül-
sifiyer madde lesitin sayesinde mayonez 
yapımı gerçekleștirilebil-mektedir. Yine 
yumurta sarısındaki karotenoidler pasta ve 
keklerin renklendirilmesini sağlar.
Katı pișirilmiș yumurta ile salataların süslen-
mesi yapılabilmektedir (piyaz, patates 
salatası vb.).
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