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Abstract:

Her geçen gün değişen beslenme alışkanlıklarına rağmen
tahıl ve ürünleri dünya nüfusunun beslenmesinde önemli bir
yer tutmaya devam etmektedir. Ancak buğday, çavdar, arpa,
tritikale ve yulaf gibi tahıllar ile bunların işlenmiş ürünleri
bazı insanlarda rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Bu
rahatsızlıklardan birisi olan Çölyak hastalığı, glutene karşı
hassasiyet nedeniyle bağırsakta meydana gelen emilim bozukluğu olup, bu hastalığın en önemli özelliği; yaşam boyu
sürebilen tek gıda alerjisi olmasıdır. Bu nedenle günümüzde
en sık rastlanan beslenmeye dayalı genetik hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu problemle başa çıkmak için, genel olarak nişasta bazlı, glutensiz olarak satışa sunulan bazı gıda ürünleri piyasaya sürülmektedir ancak bu ürünler nişasta bazlı
olduğundan besleyici değeri düşük ürünlerdir. Bu nedenle
glutensiz diyet ile beslenmek zorunda kalan bireyler için bu
tür ürünlerin zenginleştirilmesi de önem arz etmektedir. Glutensiz bir ürün olan kinoa’ya son birkaç yılda ilgili giderek
artmıştır. Kinoa; biyolojik değeri yüksek proteinleri, düşük
glisemik indeksli karbonhidratları ve yine sahip oldukları fitosteroidleri, Omega-3 ve 6 yağ asitleri nedeniyle, insan
sağlığı açısından önemli faydalar sağlayan, tahıl benzeri
(pseudocereal) bir üründür. Özellikle de, doymamış yağ asitlerini ve esansiyel aminoasitlerini yüksek miktarda içerirler.
Bunların yanı sıra, mineral maddeler, vitaminler ve biyoaktif
bileşenler gibi önemli mikro-besinsel bileşenlerini de yeterli
ve dengeli miktarda içerirler. Ayrıca diyet lifinin de önemli
bir kaynağıdır.

Quinoa: Nutritional and Anti-Nutritional
Characteristics

Anahtar Kelimeler: Kinoa, Glutensiz ürün, Beslenme

Due to changing dietary habits in every passing day, cereal
and cereal products have hold an important place in nutrition
of the world population. However, the cereals such as wheat,
rye, barley, triticale and oat and their processed products have
caused some health problems in humans. Celiac disease
which is one of such health problems is an intestinal malabsorption due to sensitivity against gluten and the most important feature of this disease is its being the only lifelong
food allergy. For this reason, it is admitted as the most prevalent genetic disease based on nutrition. In order to overcome
this problem, some gluten-free and starch based food products
have been generally introduced to the market; however, these
products are starch based with low nutritive value. Therefore,
it is important to enrich such products for individuals who are
obliged to be nourished by gluten-free diet. A special interest
has been recently paid to quinoa, a gluten-free product. Quinoa is a pseudo-cereal product providing significant benefits
in terms of human health since it contains high biological valued proteins, low-glycemic indexed carbohydrates and again
fitosteroids, omega-3 and 6 fatty acids. When compared to
other common cereal varieties, they are known to have better
nutritional compositions. Especially, they contain high
amounts of unsaturated essential oils and essential aminoacids. In addition, they contain adequate and balanced amounts
of some micro-nutritional compounds such as mineral substances, vitamins and bioactive compounds. Furthermore,
they are a significant source of dietary fibers.
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Giriş
Her geçen gün değişen beslenme alışkanlıklarına
rağmen tahıl ve ürünleri dünya nüfusunun beslenmesinde önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Ancak buğday, çavdar, arpa, tritikale ve yulaf
gibi tahıllar ile bunların işlenmiş ürünleri, bazı insanlar üzerinde rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Çölyak hastalığı, glutene karşı hassasiyet
nedeniyle bağırsakta meydana gelen emilim bozukluğudur. Hastalığın nedenini oluşturan temel
etken gluten proteininin gliadin adlı alt fraksiyonu
olup, gluten içeren gıdaların tüketilmesi sonucunda başta vitamin ve mineraller olmak üzere
vücudun gereksinim duyduğu çeşitli besin maddelerinin emilimi azalmaktadır (Özkaya, 1999;
Battais ve ark., 2005). Gluten içeren buğday ve
ürünlerinin yanı sıra, gliadinlerin homoloğu olan
prolaminleri içeren, çavdar, tritikale ve arpa
ürünleri de çölyak hastalarında, aynı hassasiyetin
oluşmasına sebep olabilmektedir (Türksoy ve
Özkaya, 2006). Gluten içeren yiyecekler tüketildiğinde, ince bağırsakta emilimi sağlayan ve
parmak şekline benzeyen villusler görevini yapamaz hale gelmektedir. Çölyak hastalığının tedavisi
ancak hayat boyu glutensiz bir diyete devam etmekle mümkün olabilmektedir. Bunun için de gluten proteininin diyetten tümüyle uzaklaştırılması
gerekmektedir (Koning, 2003; Lee ve Newman,
2003; Butterworth ve ark., 2004). Yapılan bir
çalışmada, Türkiye'deki çocuklarda çölyak hastalığının görülme sıklığı 1/115 olarak bulunmuştur
(Ertekin ve ark., 2005). Bu oranda da anlaşılabileceği gibi, bu hastalıkta ciddi bir artış söz konusudur.
Kinoa olarak bilinen Chenopodium quinoa Willd.
kazayağıgiller (Chenopodiaceae) familyasından
tek yıllık bir bitki olup, son yıllarda insan ve
hayvan beslenmesinde üzerinde yoğun çalışmalar
yapılan glutensiz bir türdür. Kinoa yetiştiriciliği,
kullanımı ve faydaları hem bilimsel araştırmalarda, hem de basın bültenlerinde sıkça yer almaya
başlamıştır. Ülkemizde yeni yeni duyulmaya
başlayan bu tür, ABD’de yaklaşık 10 yıldır çok
yaygın olarak tüketilmektedir (Miranda ve ark.,
2012). Özellikle de yüksek besinsel üstünlükleri
ve biyoçeşitliliği ile gıda güvenliğine ulaşma ve
yoksulluğun yok edilmesine sağlayabileceği katkısıyla tüm dünyanın dikkatini çeken kinoa,
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da izlemeye
alınmış, gelecek bin yıl kalkınma hedeflerine
ulaşılmasına önemli katkı sağlama potansiyeli
açısından da BM konseyi tarafından 2013 yılı
Uluslararası “Kinoa Yılı” olarak ilan edilmiştir.

Bazı uzmanlara göre de, kinoa dünyadaki açlık sorununa çare olabilecek bir ürün niteliğindedir (Tan
ve Yöndem, 2013).
Kinoa (Chenopodium quinoa Willd) C3 (karbon–
3) bitkiler grubundan çift çenekli tek yıllık bir
dane bitkisidir (Jacobsen, 2003). Kinoa, uygun
olmayan iklim ve toprak koşullarına iyi adapte
olabilen bir bitki olup, don (Jacobsen ve ark.,
2005), kuraklık (Geerts ve ark., 2009) ve toprak
tuzluluğuna (Jacobsen, 2003) yüksek tolerans
gösterebilmektedir. Anavatanı oldukça soğuk ve
yüksek platolara sahip Güney Amerika’nın And
bölgesi (Kolombiya, Arjantin, Peru, Bolivya, Şili
ve Ekvator) olan kinoa, bu bölgede 7000 yıldan
daha uzun süredir yetiştirilmektedir (Pearsall,
1992; Garcia, 2003; Bhargava ve ark., 2006; Koyun, 2013; Ruiz ve ark., 2014). Tarihsel olarak kinoa tarımı M.Ö. 5000 yılı ve daha öncesine dayandığı bilinmektedir (Repo- Carrasco ve ark.,
2003; Valencia- Chamorro, 2003; Repo- Carrasco- Valencia ve ark., 2011). Bu bölgede eski
medeniyetlerden Aztek ve İnkaların temel besin
maddesini oluşturmuş ve tahılların anası olarak
isimlendirilmiştir (Tan ve Yöndem, 2013). Kinoanın kendine özgü bir aromasının olması,
baskın bir tat ve kokusunun olmaması gibi özelliklerinden dolayı, dünya mutfaklarında tercih
edildiği gibi, Türk damak tadına uygunluğu
bakımından son zamanlarda oldukça dikkat toplamıştır. Ana yemeklerden, atıştırmalık aperatif
yiyeceklere kadar çok farklı şekillerde kullanım
alanı mevcuttur. Kinoa tohumları un şeklinde işlenerek ekmek, makarna ve diğer tüm unlu mamullerin yapımında, buğday veya diğer tahılların unları ile karıştırılarak kullanılabilmektedir. Tane
olarak pirinç gibi yemeklerde ve pilavlarda, çimlendirilen tohumları kinoa filizi olarak salata ve
soğuk yemeklerde, yaprakları ise ıspanak gibi
sebze olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda darı
ile fermente edilerek, bira benzeri içeceklerin
üretiminde de değerlendirilmektedir (Kaya, 2010;
Koyun, 2013; Tan ve Yöndem, 2013; Demir,
2014). Ayrıca kahvaltılık gevrek olarak da tüketilmektedir (Valencia-Chamorro, 2003). Besleyici özelliğinden faydalanılarak bebek mamaları
yapımında da kullanılmaktadır (Koyun, 2013;
Moncada ve ark., 2013).
Besinsel özellikleri
Kinoa taneleri ve ürünleri, gluten içermediği için
karabuğday ve amarant gibi pseudo-cereal (tahıl
benzeri) grubuna dahil edilmektedir. Glutensiz bir
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ürün olması nedeniyle de, gluten-free (glutensiz)
diyetlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. (Alvarez-Jubete ve ark., 2009; Pasko ve ark., 2009) Son
yıllarda da yaygın olarak kullanılan tahılların sebep olduğu alerjenik risklere sahip bireyler ile
vejan ve vejeteryan bireylerin diyetlerde oldukça
tercih edilen yeni bir besinsel ürün haline gelmiştir
(Pasko ve ark., 2009). Gerek, insan beslenmesinde
önemli yeri olan protein, diyet lifi, esansiyel yağ
asitler, mineraller, vitaminler ve biyoaktif bileşenlerce zengin olmaları, gerekse iyi bir enerji
kaynağı olmaları, kinoayı yaygın olarak kullanılan
diğer tahıl çeşitlerinden farklı kılmaktadır (Valencia-Chamorro, 2003; Alvarez-Jubete ve ark.,
2010). İnsan beslenmesi açısından oldukça zengin
bir gıda olan kinoa, FAO tarafından yapılan
karşılaştırmalarda da protein içeriğinin ve kalitesinin, yaygın olarak kullanılan tahıllara göre, çok
daha yüksek olduğu ortaya konmuştur (Oelke ve
ark., 1992). Tablo 1’de; kinoa tohumlarının
yaygın olarak kullanılan bazı tahıllar ile
karşılaştırması verilmiştir (Valencia-Chamorro,
2003).
Protein ve aminoasit içeriği
Kinoanın protein içeriği diğer tahıllardan yüksektir (Repo- Carrasco ve ark., 2003; Lindeboom,
2005; Schoenlechner ve ark., 2008), çok iyi bir
protein kalitesine sahiptir ve % 8- 22 arasında protein içerebilir (Valencia- Chamorro, 2003; Jancurova ve ark., 2009). Proteinleri embriyoda yoğunlaşmış olup, bu proteinlerinin çoğunluğunu albumin ve globulin oluşturmaktadır (Repo- Carrasco
ve ark., 2003; Schoenlechner ve ark., 2008). Bu
proteinlerde, toplam proteinlerin % 44- 77’ sini
oluşturmaktadır. Ayrıca, prolamin grubunu da (%
0.5-7) çok az veya hiç içermezler (ValenciaChamorro, 2003; Berti ve ark., 2004; Jancurova ve
ark., 2009). Kinoa, % 37’den fazla esansiyel
amino asit içerir (Koziol, 1992; Lindeboom,

2005). Tablo 2’de ise, bazı yaygın tahıllar ve süt
ile kinoanın esansiyel aminoasit içerikleri
kıyaslanmıştır (Koziol, 1992). Esansiyel aminoasitleri oldukça dengeli bir oranda içeren kinoa,
protein kalitesi bakımından da süt proteinine yakın
değerdir (Ranhotra ve ark., 1993; Repo-Carrasco
ve ark., 2003). Bu besinsel üstünlük, bitki
kaynaklı protein için görülmemiş bir durumdur
(Ruales ve Nair, 1992). Genel olarak tahıllarda
düşük miktarlarda bulunan lisin aminoasidince
oldukça zengindir. Önemli miktarda da metiyonin
ve sistein içerir. Bu bakımdan düşük metiyonin ve
sistein içeriğine sahip birçok baklagilin iyi bir
tamamlayıcısıdır (Doğan ve Karwe, 2003; Jancurova ve ark., 2009; Koyun, 2013). Protein etkinlik
oranı (PER) kazeininkine benzerdir (Gross ve ark.,
1989; Ranhotra ve ark., 1993). Sindirilebilirliği
(% 84.3) ise, kazeinden (% 88.9) düşüktür. Kinoa
proteinlerinin net protein kullanımı (NPU) değeri
75.2, biyolojik değeri ise 82.6’dır (Ruales ve Nair,
1992).
Karbonhidrat içeriği
Kinoanın karbonhidrat içeriği, kuru maddede %
67-74 arasında değişim göstermektedir (ValenciaChamorro, 2003; Jancurova ve ark., 2009). Karbonhidrat içeriğinin çoğunluğunu nişasta (% 58.164.2) oluşturmaktadır (Lindeboom, 2005; VegaGalvez ve ark., 2010; Repo- Carrasco, 2011). Az
miktarda da, monosakkarit (% 2), ham lif (% 2.53.9) ve pentozan (% 2.9-3.6) bulunur (ValenciaChamorro, 2003). Amiloz içeriği (yaklaşık % 11)
ve nişasta granüllerinin çapı (2 µm) diğer tahıllardan küçüktür (Repo-Carrasco ve ark., 2003; VegaGalvez ve ark., 2010). Kinoa nişastası, diğer
tahıllara göre yüksek jelatinizasyon ve yüksek
yapışma sıcaklığına sahiptir (Schoenlechner ve
ark., 2008). Dirençli nişasta içeriği ise, buğday ve
çavdardan daha düşüktür (Mikulikova ve Kraic,
2006).

Tablo 1. Kinoa tanelerin ve bazı tahıllar kimyasal kompozisyonu (g/100 g, kuru maddede)
Table 1. Chemical composition of quinoa seed and some cereals (g/100 g dry wt)

Kinoa
Arpa
Mısır
Yulaf
Pirinç
Çavdar
Buğday
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Protein
16.5
10.8
10.2
11.6
7.6
13.4
14.3

Yağ
6.3
1.9
4.7
5.2
2.2
1.8
2.3

Lif
3.8
4.4
2.3
10.4
6.4
2.6
2.8

Kül
Karbonhidrat
3.8
69.0
2.2
80.7
11.7
81.1
2.9
69.8
3.4
80.4
2.1
80.1
2.2
78.4
(Valencia-Chamorro, 2003)
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Tablo 2. Kinoa, bazı tahıllar ve sütün esansiyel aminoasit içerikleri (g/100g protein)
Table 2. Essential amino acids of quinoa, milk and some cereals (g/100 g protein)

Histidin
İzolösin
Lösin
Lisin
Metiyonin
Fenilalanin
Treonin
Triptofan
Valin

Kinoa
3.2
4.9
6.6
6.0
5.3
6.9
3.7
0.9
4.5

Buğday
2.0
4.2
6.8
2.6
3.7
8.2
2.8
1.2
4.4

Lipit ve yağ asidi içeriği

Mısır
2.6
4.0
12.5
2.9
4.0
8.6
3.8
0.7
5.0

Pirinç
2.1
4.1
8.2
3.8
3.6
10.5
3.8
1.1
6.1

Süt
2.7
10.0
6.5
7.9
2.5
1.4
4.7
1.4
7.0
(Koziol, 1992).

açısından zengin oldukları için besinsel açık kolaylıkla kapatılabilmektedir (Alvarez-Jubete ve
ark., 2009; Alvarez-Jubete ve ark., 2010). Kinoa
ve buğday örneklerinin mineral madde
kompozisyonları tablo 4'de kıyaslanmıştır
(Koziol, 1992). Kinoa taneleri düşük sodyum
içeriğine sahip olup, kalsiyum, magnezyum,
fosfor, potasyum, demir, bakır, mangan ve çinko
bakımından buğday, arpa ve mısırdan daha
zengindir (Koziol, 1992; Valencia-Chamorro,
2003).

Kinoa, esansiyel doymamış yağ asitlerince de
zengin bir içeriğe sahiptir (Ranhotra ve ark., 1993;
Park ve Morita, 2004). Yağ asidi kompozisyonu,
soya yağına benzemektedir (Valencia-Chamorro,
2003; Ng ve ark., 2007). Ayrıca kinoa taneleri
yaklaşık olarak % 6-8 oranında toplam lipit
içerirken, bu lipitlerin de büyük bir çoğunluğunu
linoleik (%52) ve linolenik asitler gibi esansiyel
yağ asitleri oluşturmaktadır (Valencia-Chamorro,
2003; Park ve Morita, 2004). Tablo 3’te kinoanın
doymamış yağ asitleri kompozisyonu verilmiştir.
Yağ içeriğinin yüksek olması ve yine kinoa’da
doğal antioksidan özellikli Vitamin-E’nin de
yüksek miktarda olması (yaklaşık 700 ppm αtokoferol ve 840 ppm γ-tokoferol), hızlı lipid
oksidasyonu önlemektedir (Koziol, 1992).
Fosfolipitler toplam yağın % 25. 2’sini oluştururlar (Przybylski ve ark., 1994). Kinoanın linoneik
asit/ linonenik asit oranı yeterli miktardadır (Alvarez-Jubete ve ark., 2009; Repo- Carrasco- Valencia ve ark., 2011).

Kinoa, E ve B vitaminleri (özellikle de folik asit)
bakımından da önemli bir besin kaynağıdır
(Doğan ve Karwe, 2003; Repo-Carrasco ve ark.,
2003; Alvarez-Jubete ve ark., 2010; Vega-Galvez
ve ark., 2010). Kinoanın içerdiği vitaminler
arasında; tiyamin (0.4 mg/100 g), folik asit (78.1
mg/100 g) ve C-vitamini (16.4 mg/100g) bulunmaktadır (Ruales and Nair, 1993a). Amaranth gibi
riboflavin içeriği diğer tahıllardan daha fazladır
(Coulter ve Lorenz, 1991; Ruales ve Nair, 1993a).

Mineral madde içeriği

Biyoaktif bileşenleri

Kinoanın mineral içeriği, tahıllar gibi dış kepek
tabakasında toplanmıştır (Repo- Carrasco- Valencia ve ark., 2011). Mineral içeriği diğer tahılların
yaklaşık iki katı kadardır. Büyüme koşulları da
mineral içeriğini etkilemektedir (Karyotis ve ark.,
2003). Kalsiyum, magnezyum ve demir mineralleri, glutensiz diyetler ve ürünlerinde genellikle
yetersiz kalmaktadır (Thompson, 2000; Thompson ve ark., 2005). Fakat, kinoa ve diğer pseudotahıllar bu mineraller ve diğer önemli mineraller

Kinoa taneleri oldukça yüksek miktarda biyoaktif
bileşikleri (polifenoller, saponinler flavonoidler
ve fenolik asitler) içermektedir. (Doğan ve Karwe,
2003; Pasko ve ark., 2009; Alvarez-Jubete ve ark.,
2010). Kinoanın sahip olduğu bu biyoaktif
bileşenlerin, kan kolesterol seviyelerini düşürdüğü, kanser hücrelerinin gelişimini engellediği,
toksinleri yok ettiği, immün sistemi güçlendirdiği
ve kardiyovasküler hastalıkları önlediği bilimsel
olarak ortaya konmuştur (Guzman-Maldonado ve
Paredes-Lopez, 1998).

Vitamin içeriği
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Tablo 3. Kinoanın doymamış yağ asitleri kompozisyonu (%)
Table 3. Unsaturated fatty acid composition (%) of quinoa

Kaynaklar

Linoleik (%)

Koziol (1992)

Oleik
(%)
23.3

53.1

Linolenik
(%)
6.2

Repo-Carrasco ve ark. (2003)

26.0

50.2

4.8

Ruales ve Nair (1993a)

24.8

52.3

3.9

Tablo 4. Kinoa ve buğday örneklerinin mineral madde kompozisyonları (mg/kg, kuru
madde esasına göre)
Table 4. Mineral matter composition (mg/kg dry wt) of quinoa and wheat samples

Mineraller
Ca
Mg
K
P
Fe
Cu
Zn

Kinoa
1487
2496
9267
3837
132
51
44

Antibesinsel faktörleri
Besinsel üstünlükleri açısından oldukça dikkat
çeken kinoa’nın bazı antibesinsel özelliklere sahip
olduğu da bilinmektedir. Özelliklede saponinler
ve fitik asit bu anti-besinsel faktörlerin başında
gelmektedir. Ayrıca tripsin inhibitörlerinde (1.365.04 TIU/mg) mevcuttur. Fakat ısıl ve ıslatma
işlemleri sonucunda bu bileşenler inaktif
olabilmektedir (Valencia-Chamorro 2003). Kinoanın (tüm tanesi) saponin içeriği % 0.03- 2.05 arasındadır (Ridout ve ark., 1991; Chauhan ve ark.,
1992; Gee ve ark., 1993; Ruales ve Nair, 1993b).
Fakat bu oran soyadan daha düşüktür (Schoenlechner ve ark., 2008). Ayrıca kabuk ayırma ve
yıkama işlemleri uygulanmak suretiyle % 72’ ye
kadar azaltılabilmektedir (Ruales ve Nair, 1993b;
Gee ve ark., 1993). Proses sırasında da saponin
miktarı azaltılabilmektedir, fakat yıkama ve kabuk
ayırma işlemi kadar etkili değildir (Gee ve ark.,
1993). Yakın zamana kadar saponin toksik olarak
bilinmesine karşın, şimdilerde ise bazı faydalarından dolayı gıda ürünlerinde ve insan diyetinde kullanılması önerilmektedir. Örneğin; diyette
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Buğday
503
1694
5783
4677
38
7
47
(Koziol, 1992).
saponin varlığı, safra tuz konsantrasyonu ve kolestorülün azaltmasına katkıda bulunduğu da bildirilmektedir
(Valencia-Chamorro,
2003).
Tahıllarda, fitik asit, genellikle embriyoda ve
ruşeymde konumlanmıştır. Kinoa tohumunda ise,
embriyonun yanı sıra dış tabakada da bulunmaktadır. Beş farklı kinoa varyetesi üzerinde yapılan
bir çalışmada fitik asit içeriği ortalama 1.18 g/100
g olarak bulunmuştur (Valencia-Chamorro, 2003;
Jancurova ve ark., 2009).

Sonuç
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ nün verilerine göre;
dünya genelinde toplam 70 milyon, ülkemizde ise
yaklaşık 700 bin civarında Çölyak hastasının
bulunduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bu
tür genetik hastalıklar başta olmak üzere diğer
yanlış ve dengesiz beslenmeye dayalı ciddi sağlık
problemlerinin günden güne artacağı ve acil önlemlerin alınması gerektiği başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere diğer kuruluşlarca da belirtilmektedir. Ayrıca son yıllarda hızlı nüfus artışı,
doğal kaynakların hızla kirlenmesi, küresel ısınma
ve iklim değişikliği gibi birçok faktör, bireyler
üzerindeki baskıyı, özellikle de dünya nüfusunun
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artışına paralel olarak gıda ve su gereksinimi
artırmıştır. Bu bakımdan; mevcut gıda kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılması, gıda
güvenliği risklerinin azaltılması ve bireylerin
beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak günlük gereksinimlerini diyetlerden dengeli bir şekilde
alabilmeleri gibi etkenler, tüketicileri etkilemektedir. Bu etkenleri istenilen şekilde sağlanabilmesi için de, yeni besinlerin arayışlarına
gidilmektedir. Kinoa’da bu gıda hammaddelerinden birisidir. Aslında geçmişi eski medeniyetlere
dayanan kinoa, Birleşmiş Milletler konseyinin gelecek bin yıl kalkınma hedeflerine ulaşılmasını
adına 2013 yılını Kinoa Yılı ilan etmesiyle, tüm
dünyaya yeniden tanıtılmıştır. Kinoanın en önemli
özellikleri, gluten içermemesi ve oldukça yüksek
besleyici değere sahip olmasıdır. Kinoa, glutensiz
diyet ile hayatlarını idame etmek zorun olan ve
sayıları günden güne artan Çölyak hastası bireyler
için oldukça güzel bir alternatif üründür.
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