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Élelmiszert, gyógy- 
és fűszernövényeket vizsgálnak

A hallgatók szorgalmasan ké-
szülnek a vizsgákra, ezért janu-
árban az egyetem másik cso-
portját, a tanárokat kérdezzük 
az oktatáson túli munkájukról. 
Ezen a héten dr. György Éva 
egyetemi docenst, az Élelmi-
szer-tudományi Tanszék veze-
tőjét faggattuk, aki betekintést 
adott a laborban zajló munka és 
a kutatások részleteibe.

– Milyen kutatások folynak az 
Élelmiszer-tudományi Tanszéken?

– A kutatások három fő téma-
körbe csoportosíthatók: funkci-
onális és innovatív élelmiszerek 
előállítása és vizsgálata; élelmisze-
rekben előforduló megbetegedést 
és romlást okozó mikroorganiz-
musok vizsgálata; a természetes 
antimikrobás anyagok szerepe 
az élelmiszerek tartósításában. A 
funkcionális és innovatív élelmi-
szerek kutatása során olyan élelmi-
szereket tervezünk, amelyek táplá-
ló tulajdonságuk mellett kedvező 
élettani hatású komponenseket is 
tartalmaznak, természetes alap-
anyagok feldolgozásán alapulnak, 
a feldolgozás környezeti hatása is 
kedvező, akár hasznos élelmiszer-
ipari melléktermékek innovatív 
újrahasznosítása is lehetővé vá-
lik. A mikrobiológiai vizsgálatok 
során különféle friss és szárított 
fűszernövények, friss zöldségek, 
kenyér, húsok és húskészítmények, 
tejtermékek, fogyasztásra kész élel-
miszerek mikrobiális minőségét 
vizsgáljuk. A szennyező mikroor-
ganizmusok kimutatása nemcsak 
a szabványban előírt mikrobákra 
korlátozódik, hanem a szennye-
ző források � gyelembe vételével, 
más egészségvédelmi szempontból 
jelentős baktériumok és mikro-
szkopikus penészgombák kimu-
tatására is, növelve a vizsgálatok 
jelentőségét élelmiszer-biztonsági 
szempontból. Ugyanakkor megha-
tározzuk az élelmiszerekből szár-
mazó baktériumok antibiotikum-
rezisztenciáját is. Továbbá vizsgál-
juk különféle természetes eredetű 
anyagok, például Székelyföldön 
előforduló különféle gyógy- és 
fűszernövények kivonatainak, il-
lóolajoknak az antimikrobiális ha-
tását az élelmiszerekről származó 

baktériumokkal szemben, amelyek 
alternatív megoldást jelenthetnek a 
klasszikusan alkalmazott szintetikus 
tartósítószerekre. Fontos kiemelni 
napjainkban az aktív csomagolás 
területén való alkalmazási lehe-
tőségüket is. Más kutatási témák, 
mint például a konjugált linolsavak 
meghatározása, különféle ízesítéssel 
és érlelési módszerekkel készített 
sörök előállítása és vizsgálata, bio-
aktív anyagok kivonása növények-
ből környezetbarát extrakcióval, 
illóolajok kinyerése mikrohullámú 
vízgőzdesztillációval, gyümölcspár-
latok előállításának fejlesztése, a Szé-
kelyföldön termesztett búzafajták 
és a búzából készült kenyér szelén- 
és szeleno-aminosav-tartalmának 
meghatározása, a konvekciós szá-
rítás kinetikai vizsgálata stb. a tan-
széken folyó tudományos munka 
sokszínűségét tükrözi.

– Hogyan lehet bevonni a hall-
gatókat a kutatásba?

– Elsősorban saját példánkkal. 
Ha az oktató kellő lelkesedéssel tart-
ja az óráit, megemlítve a legújabb 
kutatási eredményeket és azok gya-
korlati jelentőségét, valamint a saját 
eredményeit is be tudja építeni, el-
kötelezetten végzi kísérleteit a labo-
ratóriumban, akkor biztosan sikerül 
felkelteni a hallgatók érdeklődését. 
Engem is kerestek meg hallgatók 
saját ötletekkel, megbeszéltük a té-
mát, utánanéztünk a szakirodalom-
nak és kellő megalapozottság esetén 
belevágtunk a munkába. Általában 

minden évfolyamon vannak olyan 
hallgatók, akik felkérik az oktató-
kat, hogy szeretnének részt venni a 
tudományos kutatói munkában, és 
a tanszék oktatói szívesen beveszik 
őket a csapatba. Nekünk, oktatók-
nak pedig meg kell szólítanunk a 
tehetséges, lelkes hallgatókat.

– Ön milyen kutatócsoport 
tag ja? 

– Elsősorban mikrobiológiával 
foglalkozom, élelmiszer-mikrobio-
lógiával, -tartósítással kapcsolatos 
kutatásokban veszek részt, azokat 
vezetem. Az Élelmiszer-tudomá-
nyi Kutatóközpont vezetőjeként 
is tevékenykedek, ugyanakkor a 
növénytani kutatások is fontosak 
számomra.

– Hogyan hasznosulnak a kuta-
tás eredményei?

– A kutatás eredményeit hazai 
és nemzetközi tudományos konfe-
renciákon mutatjuk be, valamint 
tudományos publikációkban kö-
zöljük. Számos kutatásnak gyakor-
lati alkalmazási lehetősége is van 
ipari, mezőgazdasági vagy kisvállal-
kozói szinten. A kutatói munkába 
bekapcsolódó hallgatók tudomá-
nyos diákköri konferenciákon és 
más szakmai versenyeken – mint 
például az Ecotrophelia élelmiszer-
innovációs verseny – mutatják be az 
elért eredményeiket.

– Kinek ajánlaná, hogy kutatás-
ba fogjon?

– Azoknak ajánlom, akiknek 
van elég akaratuk és kitartásuk el-
mélyülni egy adott témában, gya-
rapítani az ismereteiket, keresik a 
választ a megfogalmazott kérdé-
sekre, hipotézisekre, motiváltak, 
szeretnek pontos munkát végezni, 
képesek újrakezdeni sikertelenség 
esetén. Aki kutatással foglalkozik, 
az nem unatkozik, állandóan feltá-
rul egy új kérdés, összefüggés, ami-
re keressük a választ; egy feladat, 
amelyet meg kell oldani. A kitartó 
munkával elért eredmény nemcsak 
magunk számára jelent elégtételt, 
fejlődést, hanem hasznos a közössé-
günk számára is.
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Mostanában cseréltem le a telefonom egy nagyobb kép-
ernyős készülékre, és amikor este lefeküdtem, a telefont az 
éjjeliszekrényemre helyezve tűnt fel és gondolkodtatott el, 
hogy az elektronikai kütyük egyre több és több helyet fog-
lalnak el az életünkben. Sajnos, nem tudok jól rajzolni, 
viszont van egy nagyon elgondolkodtató kép a fejemben az 
elektronikai eszközök és tulajdonosuk mindennapi életé-
ről, amit most megpróbálok leírni, szemléltetni.

Egy személy fekszik az ágyon, a kütyük pedig életre 
kelt személyként ragadnak hozzá, már alvás közben sem 
tud megszabadulni tőlük, mert annyira rátapadnak. A 
félreértés elkerülése végett meg jegyzem, hogy azért ala-
kult ki ez a kép bennem, mert – amíg próbálok a fej-
lődő világtól lemaradni – azt veszem észre, lassan, de 
biztosan igazzá válik a fentebb említett kijelentés, s mu-
száj lépést tartanom a világgal, mert kütyü nélkül már 
alig lehet elintézni valamit. A Facebook lett az egyetem 
új hivatalos információközlő oldala, és minden funk-
ciót lassan átvesz az online felület, ami persze csak az 
okoseszközökkel érhető el. S minél nagyobb a képernyő, 
annál jobb, ugyebár.

Nemcsak minden szabad helyedet, de a szabadidődet 
és a társaságban töltött időt is ellopják. Mert az emberek 
nem erőltetik meg magukat, hogy beszélgessenek, hanem 
a könnyebb utat választva görgetnek pár métert a mobil 
képernyőjén, mire valaki megszólal (általában az érzel-
mes, barátságos ember a társaságból), és néhány szó után 
eldöntjük, hogy elég érdekes-e a téma ahhoz, hogy figyel-
met kapjon, vagy a képernyősimogatás még elfér a téma 
mellett.

Gondoljunk csak bele, már most mennyire halott – és 
az lesz továbbra is – a társadalom. Online kapcsolatot te-
remtünk, amit egy hiba vagy nemtetszés után hamar el-
vágunk, és kialakítjuk az újabb online kapcsolatot addig, 
amíg fel nem bukkan egy akármi, amire rá lehet fogni, 
hogy ez volt a baj. Közhelyesen hangzik, de ha a házban 
elromlik a csap, nem új házat kell venni, hanem a csapot 
kell meg javítani.
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