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Günümüz tüketicilerinin sağlık konusunda duyarlılıklarının artışı, tüketim
eğilimlerini de büyük ölçüde değişime yol açmıştır. Gıdaların raf ömrünü
artırmak ve duyusal niteliklerini geliştirmek amacıyla birçok katkı
maddesinin gıdalarda kullanımı ile çeşitli sağlık problemlerinin ortaya
çıkması, sentetik kimyasal katkı maddeleri üzerinde şüphelerin artmasına
ve tüketicinin daha sağlıklı olacağını düşündüğü doğal gıdalara
yönelmesine neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığında doğal ve katkısız
gıda tüketimi büyük önem arz etmektedir.

Buğday tanesi, yaklaşık % 8 kabuk, % 7 aleuron, % 3 ruşeym (germ)
ve % 82 unsu endosperm tabakalarından ibarettir. Un değirmenciliğinde
amaç, maksimum oranda unsu endosperm ayrışımı sağlanarak, minimum
oranda kepek ve ruşeym gibi yan ürünlerin ayrılmasıdır. Çünkü öğütme
prosesinde bu yan ürünlerden özellikle de ruşeym, una karıştıkça, son
ürünün depolama stabilitesini ve son ürün kalitesini düşürmektedir.
Dolayısıyla rafine beyaz una odaklı günümüz değirmencilik teknolojisinde
insanın temininde zorlandığı mikro besin elementleri, tanenin besinsel lifçe
zengin kepek ve ruşeym kısımlarında hayvan yemi olarak
değerlendirmektedir.
Buğday ruşeymi yaklaşık olarak; % 28 protein, % 42 karbonhidrat, % 10
yağ, % 2 lif ve % 4 mineral madde içerir. Ayrıştırılan
bu ruşeym buğday
ununa göre, daha fazla protein (3 kat), yağ (7 kat), şeker (15 kat), mineral
madde (6 kat) içeriğine sahiptir. İçerdiği proteinlerin biyolojik değeri,
hayvansal kaynaklı proteinlere yakındır. Yapılan birçok çalışmada da buğday
ruşeymi ve ekstraktlarının özelliklede antikanserojenik özelliğe sahip olduğu
bilimsel olarakta ortaya konulmuştur. Ayrıca tokoferollerin (E vitamini) en
zengin kaynağı olan ruşeym, aynı zamanda B grubu vitaminlerin, doymamış
yağ asitlerinin (özelliklede oleik, linoleik ve α-linoleik asit) ve fonksiyonel
özellikli fitokimyasalların (flavonoidler ve steroller), esansiyel amino asitlerin
oldukça zengin bir kaynağıdır.
Besleyici değerinin çok yüksek olmasının yanı sıra, tat ve
lezzetinin de güzel oluşu nedeniyle buğday ruşeymi, gıda
maddelerinin protein ve vitaminlerce zenginleştirilmesine
kullanılabilecek çok uygun bir kaynaktır. Özellikle de ekmekte,
bisküvilerde, keklerde, bebek mamalarında ve bazı et ürünlerinde
kullanıldığı bilinmektedir.

Buğday tanesinin ruşeym tabakası tanenin atmosferik şartlara tamamen
açık olan yegâne bölümüdür. Mikrobiyolojik ve kimyasal kontaminasyonlara
açıktır. Yoğun kullanım durumlarında, ilaç ve ağır metaller gibi kalıntı ve
kontaminasyonlar açısından çok iyi kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca buğday
ruşeymi un içinde bırakıldığında, unun teknolojik özelliklerini önemli ölçüde
bozmakta, % 5'den fazla ham buğday ruşeymi ekmeğe katıldığında ise, ekmek
yapımında ve kalitesinde olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu nedenle, ruşeymi
içeren tahıl ürünlerinde bu olumsuzlukları gidermek için, daha çok gıda katkı
maddelerinin kullanımı yoluna gidilmektedir. Son yıllarda ise, katkı kullanımdan
uzaklaşma eğilimi olup, ruşeymin ışınsal ve termal yollarla stabilizasyonu
üzerine yoğunlaşılmıştır.
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