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Günlük diyet içerisinde hayvansal gıdalar dengeli beslenmede kilit rol
oynamaktadır. Beslenmede ürünlerin çeşitlenmesi hem lezzet açısından
önemli rol oynamakta hem de günlük gereksinim demir, kalsiyum, Avitamini ve B grubu vitaminleri açısından zengin gıda maddeleridir. Ete göre
sakatat tüketimi azdır. Bu bağlamda çalışmanın amacı tüketicilerin, sakatat
tüketimi ve tercihi ve tercihini etkileyen etmenler saptamaya çalışmıştır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda sakatat tüketen 411 katılımcıdan elde
edilen veriler 2020 yılında, anket yolu ile elde edilerek, incelenmiş ve analiz
edilmiştir. Katılımcıların % 56’sı akşam öğününde, % 27’sinin gece vakti %
61,6’sı kış mevsiminde sakatat yemeklerini tüketmektedirler. En çok tercih
edilen sakatat yemekleri ‘Ciğer Şiş’, Kokoreç’ ve ‘Kelle Paça’ dır. Yapılan
Mann-Whitney U Testi sonucunda sakatat tüketim sıklıklarının ve sakatat
harcamalarının cinsiyet değişkeni açısından istatiksel açıdan anlamlı şekilde
farklılaştığı tespit edilmiştir. Tüketicilerin cinsiyetleri ile harcama
ortalamaları arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmiştir.
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Animal foods play a key role in a balanced diet in the daily diet.
Diversification of products in nutrition plays an important role in terms of
taste and daily requirement are foods rich in iron, calcium, vitamin A and B
group vitamins. The consumption of offal is less than meat. In this context,
the aim of the study is to determine the factors affecting the consumption
and preference of offal. In line with the purpose of the study, the data
obtained from 411 participants who consumed offal were obtained through a
questionnaire, examined and analyzed. 56% of the participants consume
offal meals in the evening meal, 27% at night, and 61.6% in the winter
season. The most preferred offal dishes are 'Liver Shish', Kokoreç 'and'
Kelle Paça '. As a result of the Mann-Whitney U Test, it was determined that
the frequency of consumption of offal and the consumption of offal differed
statistically significantly in terms of the gender variable. A statistically
significant difference was found between the gender of consumers and their
average expenditure.
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