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ÖZ
Fonksiyonel gıdalar insan sağlığına faydalı bazı bileşenler içeren gıdalardır.
Son yıllarda tüketiciler sağlıklı beslenmeye verdikleri önemle birlikte sağlık
açısından faydalı olduğunu düşündükleri gıda takviyelerini kullanmaya
başlamıştır. Günümüzde hasta olmadan önlemler alma bilinci, sağlıklı yaşam
sürdürme isteği fonksiyonel gıdaların tanınmasını ve tüketimini artırmıştır.
Son dönemde fonksiyonel gıdaların oldukça gelişme vaat eden bir kavram
olduğu görülmektedir. Ancak birçok insan fonksiyonel gıdaların doğru
kullanımını bilmediği için bilinçli ya da bilinçsiz olarak tüketmektedir.
İşletmelerde çalışan aşçıların da fonksiyonel gıdalar hakkında bilinçli olması
hem tüketici sağlığı hem de işletmenin yaratacağı farkındalık açısından
önemlidir. Mutfak akademilerine devam eden öğrenciler ileride otel veya
restoranlarda çalışan aşçılar olacaktır. Bu sebeple, bu araştırmanın amacı
mutfak akademisi öğrencilerinin fonksiyonel gıdalara yönelik farkındalığını ve
bilgi düzeylerini ortaya koymaktır. Ankara il merkezinde bulunan toplam 5
mutfak akademisinde eğitim gören 101 öğrencilere anket uygulanmıştır. Tüm
analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir.
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Functional foods are useful components for human health. In recent years,
consumers have begun to use foods that they think are useful for healthy eating
and health. Today, the awareness of taking precautions without sickness, the
desire to maintain healthy life has increased the recognition and consumption
of functional foods. In the recent period of functional foods is seen as quite a
promising concept development. However, many people consciously or
unconsciously consume functional foods because they do not know how to use
them properly. It is important for the consumer health and awareness that
workers are conscious about functional foods. In this study was investigated
knowledge level of functional foods of cooks grown in kitchen academies. The
aim of this research is to reveal the kitchen academy awareness and knowledge
levels of students towards functional foods. A questionnaire was applied to
101 students who were educated in 5 kitchen academies in Ankara city center.
Statistically significant level of p <0.05 was determined in all analyzes.

