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A Minimália szerzője 
 
Prof. Dr. Csapó János az MTA doktora, egyetemi tanár, okleveles vegyész, okleveles 
állattenyésztő mérnök, több mint 30 éve foglalkozik élelmiszerek és takarmányok 
fehérjetartalmának, aminosav-összetételének, újabban D-aminosav-összetételének 
meghatározásával, a fehérje biológiai értékének mérésével. A vezetésével kidolgozott új 
analitikai-kémiai módszereket több élelmiszer- és takarmányanalitikai laboratóriumban 
alkalmazzák. Tudományos munkáját is nagyrészt ezen a területen fejtette ki. A graduális és 
posztgraduális képzésben valamint a doktori képzésben oktatja a Biokémia, az Élelmiszer-
kémia, a Mezőgazdasági kémia, a Tejipari technológia, az Élelmiszerhamisítás, a Tej és 
tejtermékek a táplálkozásban és az Élelmiszerek és takarmányfehérjék minősítése 
tárgyakat, a PhD. hallgatóknak pedig az Állatitermék-előállítás biokémiája című tárgyat. 
Angol nyelvű kurzusai: Biochemistry, Food Chemistry, Food Analytical Chemistry, Scientific 
Writing. 
 
 

Bevezetés 
 
Az Élelmiszer-kémia Minimáliák jegyzet a korábban a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíkszeredai karán tanuló élelmiszer-mérnök hallgatók számára írt könyv 
drasztikusan lerövidített változata. A Minimáliák megírásakor figyelemmel voltam arra, hogy a 
tárgyalt anyag tartalmi és didaktikai szempontból is illeszkedjen a korábbi szemeszterekben 
tanult általános, szerves- és biokémiához. A Minimáliák első fele az ásványi anyagokkal és a 
vízzel foglakozik, amelyet a szénhidrátok, a fehérjék és építőköveik, a lipidek, valamint a 
vitaminok fejezet tárgyalása követ. E fejezetekben az élő szervezetet felépítő biogén elemekkel, 
az aminosavakkal, a peptidekkel, a fehérjékkel, a szénhidrátokkal, ezen belül a mono- és 
poliszacharidokkal, a lipidekkel, ezen belül a zsírokkal és olajokkal, valamint a zsír- és vízoldható 
vitaminokkal foglalkozom. A következő fejezetekben a természetes színezékeket, az íz- és 
aromaanyagokat, valamint az élelmiszerek egyéb szerves anyagait tárgyalom. 
 
A Minimáliák további részének fontosabb fejezetei az élelmiszer-tudományban nagyobb 
jelentőségű enzimek ismertetése, majd ezeket az élelmiszer-technológiai adalékok fejezetben a 
tartósítószerek, az antioxidánsok, az ízesítőanyagok, a mesterséges színezékek, az 
állományjavító és tápértéket növelő adalékok tárgyalása követi. A mérgező anyagok fejezetből a 
természetes és a mikroorganizmusok által termelt mérgeket, valamint a peszticideket ismerhetik 
meg a hallgatók. A könyv végén a csomagolóanyagokkal, valamint a tisztító- és 
fertőtlenítőszerekkel foglalkozom. A fejezeteket próbáltam egymásra építeni, ezért javasolom a 
tisztelt Hallgatónak, hogy a későbbi fejezetek tanulmányozásának csak akkor kezdjen neki, ha a 
könyv első részében lévő anyaggal tökéletesen tisztában van, mert e nélkül nem fogja megérteni 
az élelmiszer-kémiát. 
 
Csíkszereda, 2012. szeptember 30.    Prof. Dr. Csapó János 
         egyetemi tanár 
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1. A víz és az ásványi anyagok 
 
1.1. A víz 
 
A víz a földi élet egyik legalapvetőbb feltétele, mert 
 oldószerként reakcióközeg és szállítóanyag szerepet tölt be a sejtekben és a szövetekben, 
 reakciópartnerként részt vesz számos biokémiai folyamatban, 
 hozzájárul számos bioaktív makromolekula konformációjának kialakulásához, 
 nagy fajhője és párolgáshője révén fontos szerepet játszik a szervezet hőháztartásában, 
 jelentős mértékben hozzájárul az élő szervezetek számára elengedhetetlen környezeti  
feltételek biztosításához. 
 
Az emberi szervezet legfontosabb szervetlen alkotórésze a víz, amely a testnek 6070%-át 
képezi, sőt egyes szervek (vese, agyvelő, szem) ennél több vizet is tartalmaznak. Az ember napi 
átlagos vízszükséglete 2,53,0 liter, amihez főként ivóvízzel és különböző folyadékokkal, 
részben pedig élelmiszerek, illetőleg kismértékben a tápanyagok biológiai oxidációjával jut 
hozzá. A vízszükséglet kielégítetlensége a szervezet gyors legyengüléséhez és pusztulásához 
vezet, mert az ember az éhezést több mint 60 napig képes elviselni, a szervezet 15%-os 
vízvesztesége viszont már néhány napon belül halált okoz. A víz az élelmiszereknek is fontos 
alkotórésze. Az egyes élelmiszerek víztartalma rendkívül különböző; a zöldségek és gyümölcsök 
7090%-a víz, a növényi olajok, az állati zsírok és a cukor viszont csak nyomokban tartalmaznak 
nedvességet. 
 
1.1.1. A víz és a jég szerkezete, tulajdonságai 
 
A vízmolekulák dipólusos jellege következtében a molekulák ellentétes töltésű részükkel egymás 
felé fordulnak, és így közöttük vonzóerők lépnek fel. A vízmolekulák között hidrogénhídkötések is 
vannak, amelyek úgy alakulnak ki, hogy a vízmolekulában lévő hidrogén nemcsak a vele 
közvetlenül kapcsolatos oxigénatom elektronfelhőjét húzza maga felé, hanem kisebb mértékben 
a szomszédos vízmolekula elektronjait is, amelynek során öt vízmolekulából álló, tetraéderes 
elrendeződésű molekulahalmaz jön létre. A vízmolekulák között kialakuló hidrogénkötések miatt 
a víz folyékony állapotban is részleges rendezettséget mutat. A víz a hidrogénkötések által 
összetartott molekulaasszociátumokból és szabad vízmolekulákból áll, amelyek között adott 
hőmérsékleten dinamikus egyensúly van, azaz az asszociátumokban lévő és a szabad 
vízmolekulák folyamatosan cserélődnek, miközben az asszociátumok és a szabad vízmolekulák 
száma nem változik. A folyékony víz tehát olyan szuszpenziónak tekinthető, amelyben 
tetraéderes vízmolekula-halmazok helyezkednek el a rendezetlen, magányos vízmolekulák 
között. A rendezett és rendezetlen molekulák aránya függ a hőmérséklettől, ugyanis melegítés 
hatására csökken a halmazokban lévő vízmolekulák száma. 
 
A víz megfagyását követően a jégben a vízmolekulák nagyfokú rendezettséget mutatnak; minden 
oxigénatomot négy hidrogénatom vesz körül, amelyek közül kettő kovalens kötéssel, kettő pedig 
hidrogénkötéssel kapcsolódik az oxigénhez. Az oxigén a négy hidrogénatomon keresztül másik 
négy oxigénatomhoz kapcsolódik, amelynek során kialakul a jégre jellemző, háromdimenziós 
szerkezet. A jég sűrűsége (0,91680 g/cm3) kisebb, mint a 0 oC-os víz sűrűsége (0,99984 g/cm3), 
a víz fagyása ezért térfogat-növekedéssel jár. Ezzel magyarázható, hogy a vizet tartalmazó 
üvegedények fagyáskor szétrepednek. A víz sűrűségének hőmérsékletfüggése anomális, azaz 
nem követi azt a törvényszerűséget, miszerint a folyadékok sűrűsége általában csökken a 
hőmérséklet növekedésével. A víz sűrűsége 0 oC-on 0,99984 g/cm3; a hőmérsékletet növelve 
3,98 oC-on éri el a maximumát 0,99997 g/cm3-rel,  majd a további hőmérséklet-emeléssel a 
sűrűség csökken. A fenti anomáliának köszönhetően télen a tavak és a folyók összes 
vízállománya nem fagy meg, hisz télen a vizek először egész tömegükben 3,98 oC-ra hűlnek le. 
További lehűlés esetén az alacsonyabb hőmérsékletű, de kisebb sűrűségű vízréteg a felszínen 
marad, és így a fagyás a felső vízrétegben indul meg. A felszínen képződő jégréteg jó 
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hőszigetelő, védi az alatta lévő vízréteget a további lehűléstől, megakadályozva ezzel a fenékig 
való befagyást. 
 
A jégben és a vízben lévő hidrogénhidak miatt a molekulák közötti kölcsönhatás erős, amely 
kölcsönhatásokat csak viszonylag nagy energiabefektetéssel lehet legyőzni. Ennek 
következtében a víz olvadáspontja 0,0 oC, és forráspontja 0,1 MPa nyomáson 100,0 oC. 
Olvadáshője (6,02 kJ/mol) és párolgáshője (40,70 kJ/mol) sokkal nagyobb, mint a hasonló 
szerkezetű, de hidrogénkötéseket nem alkotó vegyületeké (pl. kén-hidrogén). A víz nagy 
hőkapacitása (75,20 J/Kmol) miatt jelentős mennyiségű hőt képes elnyelni vagy leadni anélkül, 
hogy hőmérséklete lényegesen megváltozna. Ennek következtében szabályozza a környezet 
hőmérsékletét, mérsékelve ezzel a szélsőséges hőmérséklet-változásokat. Az állatok és az 
ember bizonyos hőmérséklethatárokon belül hasonlóképpen szabályozza testhőmérsékletét a 
testfolyadékok segítségével. A víz elpárologtatásával a szervezet a felesleges hőt leadja, hisz a 
víz nagy párolgáshője miatt az izzadás nagy hőveszteséggel jár. 
 
A víz hővezető képessége csekély, a jég hővezető képessége viszont a vízénél négyszer 
nagyobb. Hőstabilitása igen jó, mivel csak 2000 °C feletti hőmérsékleten kezd jelentős 
mértékben elemeire bomlani. Az elektromosságot a tiszta víz nagyon rosszul vezeti, 
dielektromos állandója viszont rendkívül nagy, ami lehetővé teszi a víztartalmú élelmiszerek 
gyors felmelegítését nagyfrekvenciás térben. 
 
A víz és a jég felszínén a molekulák egy része folyamatosan kiszakad a cseppfolyós, illetve 
szilárd fázisból, és légnemű halmazállapotba megy át. A környező levegőbe jutó vízgőz 
mennyiségét kétféleképpen szokás megadni: az abszolút nedvesség a levegő 1 m3-ében lévő 
vízgőz mennyiségét adja meg grammban, a relatív nedvesség viszont százalékban adja meg, 
hogy a levegőben lévő vízgőz hányad része annak a vízgőzmennyiségnek, amely a levegőt a 

vizsgált hőmérsékleten telítené.    RP% = 
TP
AP  · 100, 

ahol:  RP = a relatív páratartalom,  
 AP = az abszolút páratartalom,  
 TP = a telített levegő páratartalma. 
 
1.1.2. A természetes vizek és az ivóvíz 
 
A Földön található összes vízmennyiségnek mintegy 2,7%-a az emberi fogyasztásra alkalmas 
ivóvíz. Ennek nagy része sarkvidéki gleccserekben, jéghegyekben, mélyen a föld alatt vagy a 
lakott területektől messze eső tavakban, folyókban tárolódik. Ezek figyelembevételével az ember 
által elérhető ivóvíz mennyiségét a Föld összes vízmennyiségének 0,003%-ára becsülik. 
Minden természetes víz tartalmaz ionokat; a tengervízben a legnagyobb koncentrációban a 
kloridionok (19 g/dm3), a  nátriumionok (10,6 g/dm3) és a magnéziumionok (1,39 g/dm3) fordulnak 
elő. Az ivóvizek elsősorban az ásványokból kioldott ionokat tartalmazzák, de sokkal kisebb 
koncentrációban, mint a tengervíz. 
 
Az ivóvízben leggyakrabban előforduló kationok: Ca2+, Na+, Mg2+, K+, Fe2+, Fe3+, 

4NH , a  

leggyakrabban előforduló anionok: 
3HCO , OH


, 2

4SO , Cl

, 

3NO , F

, 3

4PO . 
 
A természetes vizek mindig tartalmaznak oldva különböző gázokat, amelyek közül legnagyobb 
jelentősége a szén-dioxidnak és az oxigénnek van. A szén-dioxid egyensúlyt tartva a víz 

3HCO -
ionjaival a vizet enyhén savassá teszi: 

CO2(g) + 2 H2O(l)  H3O+  +  
3HCO . 

A vízben oldott oxigén rendkívül fontos a vízi élővilág szempontjából, de ez teszi pl. képessé a 
vizet bizonyos öntisztulásra, amelynek során az oldott gázokat vagy illó szennyeződéseket az 
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oxigén űzi ki. A szilárd szennyező anyagok az öntisztulás során ülepedéssel távoznak vagy a 
vízben lévő mikroorganizmusok bontják el azokat. 
 
1.1.3. A víz keménysége és sómentesítése 
 
Technológiai, élelmiszer-ipari és egyéb szempontok miatt számos esetben kedvezőtlen, ha a víz 
„kemény”, azaz túl sok kalcium- és/vagy magnéziumiont tartalmaz. A kemény vizek legismertebb 
kedvezőtlen tulajdonsága az, hogy bennük a szappanok mosó hatása lecsökken, mivel a hosszú 
szénláncú karbonsavak nátrium- és káliumsói (szappanok) vízben rosszul oldódó alkáliföldfém-
sókká alakulnak.  
 
A hatályos Magyar Szabvány szerint egységnyi az ún. összes keménysége annak a víznek, 
amely literenként 1 mg CaO-dal egyenértékű Ca2+- és Mg2+-iont tartalmaz. (Az egység jele CaO 
mg/dm3). Ennek ellenére ma is inkább az ún. német keménységi fokot (NKo) használjuk 
mértékegységként: 1 NKo  10 mg CaO egy dm3 vízben.  
 
Az összes keménységen belül megkülönböztetünk ún. változó és állandó keménységet. A 
változó keménység elnevezés arra utal, hogy a 

3HCO -ionokhoz rendelhető kalcium- és 
magnéziumionok a víz melegítése során, karbonátok képződése közben kazánkő vagy vízkő 
formában kicsapódnak: 

Ca2+ + 2 
3HCO   CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) 

Mg2+ + 2 
3HCO   MgCO3(s) + CO2(g) + H2O(l). 

A többi anionhoz rendelhető kalcium- és magnéziumionok a víz felforralása esetén is oldatban 
maradnak, ezért az összes és változó keménység különbségét állandó keménységnek hívjuk. A 
természetes vizeket német keménységi fokban kifejezett összes keménységük alapján a 
következők szerint lehet osztályozni:  
 nagyon lágy  04 fok, 
 lágy 48 fok, 
 közepesen kemény 818 fok, 
 kemény 1830 fok, 
 nagyon kemény 30 fok felett. 

 
A jó ivóvíz közepes keménységű, optimálisan 815 NK°-ú, azonban még az 525 
határértékek is elviselhetők. Az ennél lágyabb víz íztelen, nem oltja a szomjat, az ennél 
keményebb pedig hashajtó hatású. A kemény vízben a hüvelyesek nehezen főzhetők, mert a 
főzés közben keletkező karbonátcsapadék a szemek pórusait eltömíti és megnehezíti a víz 
behatolását, ezenkívül a kalcium- és magnéziumsók a hüvelyesek fehérjéivel oldhatatlan, 
kemény származékot alkotnak. Ilyen vízben a hús is nehezebben puhul, a kávé és a tea íze 
romlik, a kakaóból pedig pelyhes csapadék válik ki. 
 
A vízlágyítás a keménységet okozó kationok vízből való eltávolítását jelenti. Korábban ezt 
általában kicsapásos módszerekkel végezték. Ezek közé tartozott az ún. meszes-szódás 
(mész, pontosabban oltott mész, Ca(OH)2 és szóda, Na2CO3 segítségével) és a trinátrium-
foszfátos (trisó, Na3PO4) eljárás. Az utóbbi lényegét a következő reakcióegyenlet mutatja: 

3 CaCl2 + 2 Na3PO4  Ca3(PO4)2 + 6 NaCl. 
Manapság a vízlágyítást általában ioncserélő technikával végzik. Ennek a lényege az, hogy a 
vizet Na+ formára hozott kationcserélő oszlopon (kationcserélő műgyanta vagy zeolit) engedik át, 
miközben a vízben lévő alkáliföldfém-ionok nátriumionokra cserélődnek. Az oszlopokat 
konyhasóoldattal regenerálják.  
 
A kémiailag tiszta víz előállításának klasszikus, ámde ma is sok esetben használatos módja a 
desztillálás. Ha a desztillált vizet analitikai laboratórium számára állítjuk elő, csak egészen jó 
minőségű üvegből vagy kvarcból gyártott berendezést szabad alkalmazni. Bizonyos analitikai 
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feladatok (mikroelemek meghatározása) esetén a tisztasági követelmények olyan magasak 
lehetnek, hogy csak kétszer desztillált vizet (bidesztillált víz) használhatunk. 
 
Az utóbbi évtizedekben ezen a téren is tért hódított az ioncserélő technika. Ez esetben azonban 
először a fémionokat H+-ionokra kell kicserélni egy megfelelően előkészített kationcserélő 
műgyanta oszlop segítségével, majd az arról távozó sósavat, kénsavat és egyéb savakat 
tartalmazó folyadékot OH formára hozott anioncserélő műgyanta oszlopon kell átengedni. A 
kationcserélő regenerálását sósavoldattal, az anioncserélőét nátrium-hidroxid-oldattal kell 
végezni.  
 
Az ionmentes víz minőségét legegyszerűbben úgy ellenőrizhetjük, hogy megfelelő elektromos 
műszerrel (konduktométer) mérjük a fajlagos vezetőképességét. Minél kisebb a fajlagos 
vezetőképesség, annál kisebb a víz iontartalma. A közönséges desztillált víz fajlagos 
vezetőképessége 0,5110-6 -1cm-1. 
 
1.1.4. Ásványvizek és gyógyvizek 
 
A természetes vizek speciális fajtái az ásványvizek és a gyógyvizek. A melegforrások 20 °C-nál 
melegebb, de egyébként szokásos összetételű vizet adnak. Az egyszerű savanyú vizek nagy 
szénsavtartalmúak. Az alkalikus és meszes szénsavas forrásvizek főleg nátrium-, kálium-, 
kalcium- és magnézium-hidrogénkarbonátot, valamint szabad szénsavat tartalmaznak. A 
konyhasós forrásvizek fő összetevője a nátrium-klorid; ha mennyisége 1,5%-nál kisebb, akkor 
ivásra és fürdésre is használható. A glaubersós forrásvizek nátrium-szulfát-, a keserűvizek 
nátrium-szulfát- és magnézium-szulfát-tartalmukról nevezetesek. A kénes vizek kén-hidrogént 
(H2S) és karbonil-szulfidot (COS) tartalmaznak. 
 
A mesterséges ásványvizek különböző sók és szén-dioxid ivóvízben való feloldása útján 
készülnek. Legismertebb ezek közül a szódavíz, amely ivóvizek szén-dioxiddal való telítésével 
készül. Gyakran a természetes ásványvizeket is telítik szénsavval. A tengervíz 3,5% körüli 
sótartalma miatt sem ivóvízként, sem élelmiszer-ipari célokra nem használható. Sótalanítása 
desztillációval, kifagyasztással, elektrodialízissel, ioncserével, fordított ozmózissal végezhető el, 
amelyek rendkívül eszköz- és energiaigényes folyamatok. 
 
1.1.5. A víz kötése az élelmiszerekben 
 
Az élelmiszerekben lévő víz különböző módon kapcsolódhat a szárazanyaghoz; a kötés módja 
alapján megkülönböztetünk kémiailag, fizikai-kémiailag és mechanikailag kötött vizet. 
 
A kémiai vízmegkötés elsősorban kémiai reakciók eredményeként, másodsorban 
kristályosodáskor, kristályvízként jön létre. Ez a típusú víz a hidratált anyaghoz fővegyértékkel 
vagy mellékvegyértékkel kapcsolódik, ezért a kötés rendkívül erős. A kémiai vízmegkötés 
eredményeként új vegyületek is képződhetnek, mert a víz belép a keletkező anyag 
molekulaszerkezetébe, és a vízmentes anyag tulajdonságai is jelentősen megváltoznak, mivel a 
víz a kristályszerkezet része lesz. 
 
Az élelmiszer-ipari nyersanyagokban a fizikai-kémiailag kötött víz fordul elő leggyakrabban. 
Ebben a vízkötésben az arányok nem szigorúan meghatározottak, a víz mennyisége a 
körülmények változásától függően különböző lehet. A fizikai-kémiailag kötött víz adszorpciós 
kötéssel vagy ozmózisos kötéssel kapcsolódhat a szárazanyaghoz. Az adszorpciós vizet az 
élelmiszerek hidrofil kolloidjai kötik meg, aminek során hőfejlődéssel járó hidrátburok alakul ki. Az 
ozmózisos vízmegkötés olyan élelmiszerekre jellemző, amelyek különböző molekulatömegű 
frakciók keverékei. A nagymolekulájú részek vízben nem oldhatók, a kis molekulájúak viszont 
általában oldódnak. Víz hatására a nagymolekulájú alkotórészek által határolt mikroüregekben a 
kismolekulájú frakciók oldata alakul ki, aminek az ozmózisnyomása nagyobb, mint a külső 
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folyadéké. Az ozmózisos nyomáskülönbség hatására víz diffundál be ezekbe az üregekbe 
egészen addig, amíg a külső és a belső nyomás ki nem egyenlítődik. Az előbbi folyamat során 
duzzadás következik be, amely lehet korlátozott akkor, ha a mikroüregeket határoló 
összekapcsoló erők elég nagyok; korlátlan duzzadásról akkor beszélünk, ha az összekapcsoló 
erőket legyőzve az anyag teljesen feloldódik. 
 
Mechanikailag kötött víz esetében a kötés arányai meghatározatlanok. A nedvesség 
szerkezeti vízként, kapilláris nedvességként vagy egyszerű nedvesítési vízként lehet jelen. 
A szerkezeti vizet az élelmiszer mikroüreges szerkezete tartja körülzárva, mozgékonyságától 
nagymértékben megfosztva. A kapilláris erőkkel megkötött víz az élelmiszerek 10-5 cm-es 
nagyságrendhez közelálló részeiben található. A leggyengébb kötési forma a nedvesítési víz, 
ahol a vízmolekulák adhézióval tapadnak az élelmiszer felületére. 
 
Az élelmiszer-technológiában általában elegendő, ha a víztartalom szabad és kötött 
mennyiségét ismerik. Szabad víznek a víztartalom azon részét tekintjük, amely 
oldóképességében és mozgékonyságában nincs korlátozva. A kötött víz viszont mozgásában 
korlátozott, és nem képes annyi oldandó anyagot befogadni, mint a tiszta víz. 
 
Az élelmiszer-ipari nyersanyagok és a különböző élelmiszerek víztartalma a tároláskor, illetve 
feldolgozáskor rendszerint megváltozik. Víztartalom-változást előidézhet mechanikai hatás 
(préselés, centrifugálás), víz párologhat el az élelmiszerből, ha az élelmiszert olyan levegőben 
tároljuk, amelynek relatív páratartalma nincs egyensúlyban az anyag víztartalmával. Víz távozik 
melegítés hatására és fagyasztáskor, a jégkiválás során is. A víztartalom kíméletes 
eltávolításának ma még kissé drága módja a liofilezés vagy fagyasztva szárítás, melynek során a 
szárítandó élelmiszert -35 – -170 °C-ra lehűtik, majd a víztartalmat nagy vákuumban 
elpárologtatják, szublimálják. 
 
Az élelmiszer-ipari nyersanyagok tárolása, feldolgozása és a kész élelmiszerek forgalomba 
hozatala során ismernünk kell az anyag higroszkopikus tulajdonságait, mert a raktározás során 
az élelmiszerek nem kívánt mértékű beszáradása vagy nedvességfelvétele következhet be. A 
vízaktivitás az eltarthatóság szempontjából is nagyon jelentős, mert bizonyos vízaktivitás alatt a 
mikroorganizmusok nem tudnak az élelmiszerekben elszaporodni. A baktériumok 90%, az 
élesztők 80%, a penészek pedig 75% relatív légnedvességtartalmat igényelnek 
életműködésükhöz. Azt a nedvességtartalmat, amely fölött mikrobiológiai romlás következik be, 
kritikus nedvességtartalomnak, illetve kritikus vízaktivitásnak nevezzük. A kritikus vízaktivitás 
változik a tárolás hőmérsékletével, általában azonban 0,60,9 közöttinek adódik. Az 
élelmiszerek 0,20,4 vízaktivitás mellett tárolhatók a legbiztonságosabban. 
 
Ha egy élelmiszer száraz légtérbe kerül, víztartalmának egy részét párolgás során elveszíti. 
Ekkor felületén szárazabb réteg alakul ki, amelynek nedvességtartalma különbözik a belső 
rétegekétől. Ha az élelmiszereken belül ilyen nedvességkoncentrációbeli különbség 
(nedvességgradiens) alakul ki, akkor a nagyobb víztartalmú helyről vízvándorlás indul meg a 
szárazabb hely felé. Ha a mechanikusan és ozmotikusan kötött víz mennyisége nagy, a 
nedvesség folyadék alakjában vándorol, ezzel szemben kis nedvességeknél, amikor már csak 
adszorpciós víz van jelen, a vándorlás gőz alakjában történik. Ha valamilyen élelmiszer 
belsejében hőmérséklet-különbség jelentkezik, akkor a nedvesség az alacsonyabb hőmérsékletű 
hely felé vándorol, amely vízmozgást a nedvesség termodiffúziójának hívjuk. Az élelmiszeren 
belüli nedvességvándorlást mind a nedvességgradiens, mind a hőmérséklet-gradiens 
befolyásolja. 
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1.2. Az ásványi anyagok 
 
Az élelmiszer-kémiában azokat az alkotórészeket nevezzük ásványi anyagoknak, amelyek a 
növényi és állati eredetű élelmiszerek elhamvasztása után visszamaradnak. Ez a meghatározás 
nem tesz különbséget az eredetileg is szervetlen vegyületek, valamint a szerves vegyületekből 
származó hamu alkotórészek között. A szervetlen anyagok nélkülözhetetlenek az 
élővilágban. Híg elektrolitok alakjában részt vesznek az élő szervezet elektrokémiai, 
ozmózisos, valamint sav-bázis egyensúlyának fenntartásában, elősegítik a különböző 
kolloidok állapotváltozását, aktiválják vagy gátolják az enzimreakciókat, részt vesznek a 
támasztószövet felépítésében. A növényeknél az ásványi anyag mennyisége és minősége 
fajonként és fajtánként változik, függ a termőhelytől és a talaj összetételétől. Ezzel szemben az 
ember és az állatok szervezetének ásványianyag-készlete viszonylag szűk határok között 
változik. 
 
Az emberi szervezet felépítésében részt vevő elemek közül azokat, amelyek a szervezet 
tömegének 0,005%-ánál nagyobb mennyiségben vannak jelen, makroelemeknek, amelyek 
ennél kisebb arányúak, mikroelemeknek nevezzük. A makroelemek az emberi szervezet 
ásványianyag-tartalmának több mint 99%-át teszik ki. A mikroelemeket biológiai jelentőségük 
alapján esszenciális és nem esszenciális elemekre oszthatjuk. Az esszenciális mikroelemek 
nélkülözhetetlenek az emberi szervezet zavartalan működéséhez, míg a nem esszenciálisak 
biológiai szerepe még tisztázatlan.  
 
1.2.1. Fémes makroelemek és vegyületeik 
 
A makroelemek értelemszerűen esszenciális elemek is, mert viszonylag nagy mennyiséget kell 
belőlük a táplálékkal a szervezetünkbe juttatni. A fémes makroelemek közé a nátrium, a kálium, 
a magnézium és a kalcium tartozik. 
 
A nátrium. Az emberi szervezetben kilogrammonként átlagosan 1,4 g nátrium van, tehát 
egy 70 kg-os ember nátriumtartalma átlagosan 100 g. Nagyrészt kationként, általában 
kloridanion mellett, a sejten kívüli testnedvekben az ozmózisos nyomást és a vízegyensúlyt 
szabályozza. A sejten kívül a Na:K arány 28:1, míg a sejteken belül 1:10. Ha a sejtekben 
rendellenesen megnövekszik a nátriumion-koncentráció, ödéma képződik, ami annak a 
következménye, hogy a Na-ionhoz nyolc, a K-ionhoz négy molekula víz kapcsolódik. A 
nátriumnak szerepe van az idegimpulzusok átvitelében, a membrántranszport 
folyamatokban, a tápcsatornában aktiválja az amilázt, segíti a glükóz felszívódását. A 
vékonybélben a nátrium pufferhatású vegyületei (NaHCO3, NaH2PO4, Na2HPO4) találhatók. 
Hazai étrendünk mellett naponta 510 g nátriumot is beviszünk szervezetünkbe, s ez a túlzott 
nátriumbevitel magas vérnyomás kialakulásához vezet, ugyanis 56 g NaCl kb. 1 liter sejteken 
kívüli vizet köt meg, és ezáltal jelentősen megnöveli a keringő vér térfogatát. 
 
A kálium. Az emberi szervezet káliumtartalma kilogrammonként átlagosan 2 g, azaz egy felnőtt 
emberben mintegy 150 g található. A káliumnak több mint 90%-a a sejtekben van, ahol az 
ozmózisos nyomás és a sav-bázis egyensúly fenntartásán kívül az enzimatikus 
folyamatokban is részt vesz. Különösen fontos szerepe van a fehérje- és 
glikogénszintézisben, valamint az energiatermelésben. A magnéziummal együtt az izmok 
nyugalmi állapotba jutását segíti elő. Vegyes táplálkozás mellett napi 26 g kálium jut a 
szervezetbe, ami fedezi a napi 1,63,0 grammra becsült szükségletet.  
 
A magnézium. A felnőtt ember szervezetében 2028 g magnézium található, amelynek 5060%-
a a csontokban van. Jelentős mennyiségben található az izmokban, a májban és az 
idegrendszer sejtjeiben. Olyan enzimek felépítésében, illetve aktiválásában vesz részt, 
amelyek olyan fontos folyamatokat katalizálnak, mint az ATP-szintézis, az ATPADP átalakulás, 
a fehérjeszintézis, a tiroxinképződés és az oxidatív dekarboxileződés. Az izomzatra relaxáló 
hatást fejt ki. A napi magnéziumszükséglet felnőtt embernél 250350 mg, terhes és szoptatós 
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anyáknál kb. 450 mg, amit a vegyes étrend fedez. Főként a növényi eredetű élelmiszerek, a 
tejtermékek, a halak és a máj tartalmaz sok magnéziumot.  
 
A vérnyomás kedvező szinten tartása végett a táplálékban a Na, a K, a Ca és a Mg arányát a 
következő összefüggés szerint célszerű kialakítani: 

MgK
CaNa


  = 1. 

A jelenlegi hazai táplálkozási szokások mellett ez az érték 2,02,5, amelynek csökkentését 
zöldség, főzelékfélék és gyümölcsök fogyasztásának növelésével, továbbá a konyhasóbevitel 
mérséklésével lehet elérni. 
 
A kalcium. Az emberi test kilogrammonként 1520 g kalciumot tartalmaz, vagyis egy felnőtt 
emberben 12001500 g kalcium található. Ennek nagy része (98%) a csontokban és a 
fogakban halmozódik fel, a csontok ugyanis nagyrészt hidroxiapatitból [Ca10(PO4)6 · (OH)2] 
állnak, amelyet más, kalciumtartalmú vegyületek is kísérnek. A kalcium-anyagcsere dinamikus 
voltát mutatja, hogy az újraképződő csontokba felnőtt embernél napi 600700 mg kalcium épül 
be. A testnedvekben és a szövetekben a kalcium ionos formában, nem ionizálódó komplex 
alakjában vagy fehérjéhez kötve található. Az alábbi, élettanilag fontos folyamatok 
szabályozásában vesz részt: 
 a vérben segíti a véralvadást, 
 segíti a B12-vitamin felszívódását, 
 aktiválja a pankreász-lipáz enzimeket, 
 részt vesz az acetil-kolin-képzésben és -bontásban, 
 lecitinhez kötve szabályozza a sejthártyák permeabilitását, 
 segíti az energiatermelő folyamatokat, 
 szabályozza az izomideg kapcsolatot, 
 elősegíti bizonyos hormonok képződését, 
 fokozza a hasnyálmirigy működését. 
 
A kalcium anyagcseréje bonyolult folyamat, amelyben több belső elválasztású mirigy hormonja 
és több vitamin is részt vesz. Az ember napi kalciumszükséglete 8001000 mg. 
Élelmiszereink közül a tej és tejtermékek a leggazdagabb kalciumforrások. Említésre méltó 
mennyiségű kalcium van a zöldségekben, a gyümölcsökben, a halakban, a húsokban és a 
tojásban. A szervezet az előzőekben felsorolt feladatok megoldásához a kalciumot 
mindenképpen megszerzi magának, és ha a táplálékból nem jut hozzá, szükség esetén oldatba 
viszi a csontok kalciumtartalmát is.  
 
1.2.2. A nemfémes makroelemek és vegyületeik 
 
A nemfémes makroelemekhez a foszfor, a kén és a klór, illetve vegyületeik tartoznak. 
 
A foszfor. A felnőtt ember szervezetében 600700 g foszfor van szervetlen és szerves foszfátok 
alakjában. A szervetlen foszfátok tartalmazzák a foszforkészlet 8085%-át, főként kalciumhoz 
kötve a csontokban és a fogakban. Kis mennyiségben jelen vannak a testnedvekben is, ahol 
pufferhatást fejtenek ki. A szervesen kötött foszfor a nukleinsavakban, számos enzimben, a  
B-vitaminokban és a szénhidrátok, lipidek, fehérjék foszforvegyületeiben található. Rendkívül 
fontos szerepük van az energiatárolásban és -felszabadításban. A felnőtt ember napi 
foszforszükséglete 800 mg. Étrendünkben a tej, a tojás, a hús, a hüvelyesek és a gabonafélék 
fontos foszforforrások, de szinte valamennyi élelmiszer tartalmaz több-kevesebb foszfort. Ennek 
köszönhető, hogy a táplálkozási eredetű foszforhiány a szervezetben nem figyelhető meg. 
 
A kén. Az emberi szervezetben átlagosan 0,25% kén van, ami egy 70 kg-os felnőttnél mintegy 
175 g-ot tesz ki. Ez a kén főként szerves vegyületekbe épülve található, de egyes 
peptidoglikánokban szulfát alakban is előfordul. A táplálékkal felvett kén az életfolyamatokban 
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nem használódik fel, csak a szerves vegyületekből képződő kéntartalmú intermedierek járulnak 
hozzá a szervezet kéntartalmú építőköveinek kialakításához. A napi szükséglet 0,81,2 g 
között van. Sok szerves kén található a húsban, a sajtban, a tojásban, a hüvelyesekben és az 
olajos magvakban. 
 
A klór. A halogénelemek közül a klór a legfontosabb az ember számára. A szervezet 0,15%-át 
teszi ki, ami egy átlagos felnőttnél 100110 grammot jelent. Legnagyobb része a gyomorsavban 
található sósavként, a többi nátriumhoz, illetve kisebb mértékben káliumhoz kötött kloridionként. 
A sejteken kívüli és belüli terekben, a só- és vízháztartás kialakításában, valamint a sav-bázis 
egyensúly fenntartásában vesz részt. A napi szükséglet 24 g. 
 
1.2.3. Mikroelemek 
 
Azokat az elemeket soroljuk a mikroelemek közé, amelyek tömege az emberi szervezetben 50 
mg/kg alatt van. A mikroelemek felosztása esszenciális és nem esszenciális csoportra szinte 
évente változik, mert a kutatás mind több elem élettani funkcióját ismeri fel. Jelenlegi tudásunk 
alapján 14 mikroelemről állíthatjuk, hogy esszenciálisak. 
 
1.2.3.1. Esszenciális mikroelemek 
 
A vas. A felnőtt ember testében a 35 gramm szervesen kötött vas 6070%-a a hemoglobinban 
és a mioglobinban, 2025%-a a szervezet vasraktáraiban, 515%-a pedig a különböző 
testszövetekben, enzimek alkotórészeiként található. Biológiai szerepe elsősorban a 
vérképzéssel és a légzési folyamatokkal függ össze. A hemben levő Fe(II)-ionok szállítják az 
oxigént a tüdőből a szövetekbe, ahol a mioglobin vasa folytatja az oxigéntranszportot. A szövetek 
vastartalmú enzimei redoxfolyamatokat katalizálnak.  
 
Az ember napi vasszükséglete 13 mg. A szükségletnél azonban jóval több (528 mg) vasat kell 
felvennünk, mert a felszívódás hatásfoka nagyon rossz. A hemkötésű vas 2030%-a, az 
egyéb vas 210%-a hasznosul. A vas felszívódását az aszkorbinsav jelenléte segíti, a tannátok 
és a fitátok oldhatatlan vaskomplexképzése viszont gátolja. Jelentős vasforrásnak számít a hús, 
a máj, a különböző belsőségek, néhány zöldség és gyümölcs. Vashiány megszüntetésére 
élelmiszer-adalékként FeSO4, Fe(II)-glükonát és Fe(II)-glicerofoszfát használható, mert a 
szervezet a felszívódott szervetlen és szerves vasvegyületeket egyaránt hasznosítani tudja. A 
vas jelenléte az élelmiszerekben rontja a lisztek sütőipari értékét, katalizálja a zsírok oxidációját, 
elősegíti a bor zavarosodását és színezi az ivóvizet.  
 
A fluor. Az emberi szervezet mintegy 2,53,5 g fluort tartalmaz, amelynek 95%-a a csontokban 
és a fogakban található. Elősegíti a fejlődő szervezet csontosodását és az ép fogzománc 
kialakulását. A biológiai hatás kifejtéséhez napi 1,01,5 mg fluor szükséges, amit a táplálék és 
az ivóvíz általában fedez. Hiánya zavart okoz a növekedésben és elősegíti a fogszuvasodást. 
Egyes országokban a konyhasó, az ivóvíz, illetve a tej mesterséges fluorozásával a 
hiánytüneteket meg tudták szüntetni. A fluor túladagolása a fogzománc foltos elszíneződését, 
márványos rajzolatossá válását és a csontok megkeményedését idézi elő. 
 
A cink. A felnőtt ember szervezetében mintegy 23 g cink található, amely az izmokban, a 
szemben, a hajban, a májban, a vesében és a vérben oszlik meg. Mintegy 25 olyan enzim 
alkotórésze, illetve aktivátora, amelyek az emésztésben és az anyagcserében vesznek 
részt. Így többek között az inzulinnak is fontos komponense. Hiánya elhúzódó sebgyógyulást, 
növekedési zavart, a bőr hámrétegének túlzott elszarusodását és a szervek ellenálló 
képességének csökkenését okozza. Változatos étrend esetén napi 1022 mg cinket viszünk be a 
szervezetünkbe, ami még akkor is elegendő, ha a felszívódás hatékonysága csak 2030%. 
Élelmiszereink közül a hús, a máj, a tojás, a száraz hüvelyesek és a gombák a legjobb 
cinkforrások. 
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A szilícium. A szilíciumból az emberi szervezet mintegy 1 grammot tartalmaz, amely a 
csontokban és a kötőszövetekben található. Biológiai funkciója a szervezet növekedésével 
kapcsolatos. 
 
A réz. Az ember szervezetében 80100 mg szervesen kötött réz van, amely a májban, a 
vesében, a szívben, az izmokban és az agyban található. Számos oxidoreduktáz enzim 
alkotórésze, és szerepe van az elasztin, a kollagén és az egysejtűek foszfolipidjeinek 
szintézisében is. A napi szükséglet 1,55,0 mg, amelyet a vegyes étrend általában fedez. A 
legtöbb réz a májban, a barnakenyérben, a búzacsírában, valamint a hüvelyesekben van. A vas 
és a réz biológiai hasznosulása akkor a legkedvezőbb, ha 46-szor több vasat juttatunk a 
szervezetbe, mint rezet. Az ionos állapotban lévő réz az ember számára méreg. A réz katalizálja 
többek között a C-vitamin bomlását, ezért a növényi nyersanyagokkal érintkező technológiai 
berendezések nem készülhetnek rézből. 
 
A vanádium. Az emberi test vanádiumkészletét 2040 mg-ra becsüljük. A növekedésben és a 
csontképzésben vesz részt, jelenléte a fogzománcot keményebbé teszi, és jelentős szerepe van 
a zsíranyagcserében is. A szervezet napi szükséglete 12 mg. 
 
A szelén. Az emberi szervezetben 1015 mg szelén van, amely antioxidánsként rendszerint a 
tokoferolokkal együtt vesz részt a metabolizmusban. A szeléntartalmú glutation-peroxidáz 
enzim védi a telítetlen lipideket, sejthártyákat az oxidációtól. Vegyes étrend mellett az 
átlagos szelénbevitel 0,050,1 mg naponta. A szelénellátottságban a geológiai adottságoktól 
függően az egyes területek között lényeges különbségek vannak. Európában például 
Skandinávia rendkívül szegény szelénben. 
 
A mangán. Egy felnőtt ember testében 1220 mg mangán van, amely főként enzimekben 
található. Az enzimek aktiválása során részt vesz a szénhidrát- és lipidanyagcserében, a 
koleszterin és a nukleinsavak szintézisében, a porcok képződéséhez nélkülözhetetlen. A napi 
szükséglet 28 mg, amit a változatos étrend általában fedez.  
 
A jód. Az emberi szervezet jódtartalma 1520 mg, amelynek 7580%-a a pajzsmirigy 
hormonjainak felépítésében vesz részt, így közvetve szerepe van az anyagcsere és a növekedés 
szabályozásában, valamint az idegrendszer és a vérkeringés zavartalan működésének 
fenntartásában. A jód hiánya a pajzsmirigy megnagyobbodásához, golyva kifejlődéséhez 
vezet. A napi jódszükséglet 0,100,15 mg. Sok jódot tartalmaznak a tengeri halak, a tej, a 
tojás, és megfigyelték azt is, hogy a 215 µg/dm3 jódtartalmú ivóvíz fogyasztása esetén a golyva 
teljesen ismeretlen. Számos országban jódozott konyhasó (520 mg KI/kg só) forgalomba 
hozatalával gondoskodnak a lakosság jódszükségletének kielégítéséről. 
 
Az ón. Az ón az emberi test minden részében kimutatható; a szervezet ónkészletét 1520 mg-ra 
becsülik. Valószínűleg a szervezet növekedését és megújulását segíti elő. 
 
A nikkel. Az emberi szervezet 58 mg nikkelt tartalmaz. Valószínűleg a máj működésének 
szabályozásában vesz részt, növeli az inzulin hatását. 
 
A molibdén. Egy felnőtt testében 810 mg molibdén található. Több enzim felépítésében vesz 
részt (xantinoxidáz, aldehidoxidáz), szerepe van a vas hasznosulásában és a köszvény 
létrejöttében. Ez utóbbinál húgysav rakódik le az ízületekben, és a molibdén megtalálható a 
húgysavat képző enzimekben. A különböző húsok és a száraz hüvelyesek tartalmaznak sok 
molibdént. 
 
A króm. Nagyon kis koncentrációban (0,02 mg/kg) található az emberi szervezetben. Elsősorban 
a cukormetabolizmusban van szerepe, mert elősegíti az inzulin hatását. Hiányában csökken a 
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glükóztolerancia és növekszik az érelmeszesedés, valamint a koszorúér-betegség 
kifejlődésének veszélye. Élelmiszereinkkel (barnakenyér, hüvelyesek magja, hús, máj, sajt) 
mintegy 50200 µg króm jut a szervezetünkbe, ami a rossz hatásfokú felszívódás ellenére is 
fedezi a napi szükségletet (120 µg). 
 
A kobalt. Mint a B12-vitamin központi alkotórésze, létfontossága nyilvánvaló. Kobaltból 
szervezetünk mindössze 12 mg-ot tartalmaz. Az ember szükségletét az elfogyasztott máj, vese, 
tej, paraj és száraz hüvelyesek fedezik.  
 
1.2.3.2. Nem esszenciális mikroelemek 
 
A nem létfontosságú elemek egy része állandó kísérője különböző esszenciális elemeknek. Így 
például a lítium a nátriumot, a rubídium pedig a káliumot kíséri. Vannak olyan elemek is, 
amelyeket kifejezetten toxikusnak tekintünk (ólom, arzén, kadmium, higany). A nem 
létfontosságú elemek közül az alumíniumról és a bórról a fontosabb tudnivalók az alábbiak: 
 
Alumínium. Az emberi testben 50120 mg alumínium található, ez a mennyiség azonban 
idősebbeknél a 150 mg-ot is elérheti. Változatos étrend mellett naponta 1035 mg alumínium jut 
a szervezetünkbe. Az alumíniumsók az ember számára gyakorlatilag nem mérgezők, ami azzal 
is összefügg, hogy az emésztőcsatornából alig szívódnak fel, döntő mennyiségük a széklettel 
kiürül. Az alumíniumeszközök használatának hátránya, hogy az alumíniumionok éppúgy 
katalizálják a C-vitamin bomlását, mint a rézionok. Az utóbbi években nagyon sok termék 
csomagolására alumíniumfóliát alkalmaznak, mert zsíráteresztő képessége nagyon kicsi, ezért 
zsírtartalmú tartósított készítmények csomagolására is jól használható. 
 
A bór. Biokémiai szerepe annak ellenére ismeretlen, hogy az emberi és állati szervezetben 
szinte mindenhol jelen van. Számos növény számára esszenciális mikroelem, hiánya 
barnulási, rothadási tüneteket okoz. Gyümölcsökben, zöldségekben, gabonafélékben, tojásban, 
tejben és borban 0,130 mg/kg koncentrációban található. Változatos étrend mellett naponta 
1040 mg bór jut a szervezetünkbe. 
 
 

2. A szénhidrátok 
 
A szénhidrátok a bioszféra szerves anyagainak főtömegét alkotó vegyületek. Polihidroxi-
aldehidek, polihidroxi-ketonok vagy származékaik, általános képletük (CH2O)n, ahol n3. 
Leggyakoribb monoszacharid a hat szénatomos D-glükóz, ami valószínűleg a legősibb 
monoszacharid, amelyből talán az összes többi cukor keletkezett. Az oligoszacharidok 210 
monoszacharid glikozidkötéssel való kapcsolódása útján jönnek létre. Nagyszámú cukoregység 
egyenes vagy elágazó láncú kapcsolódása útján keletkeznek a poliszacharidok, amelyekre 
többnyire az egyfajta, néha két, igen ritkán pedig több cukoregység váltakozó kapcsolódása a 
jellemző. Biológiai jelentőségük az alábbiakban foglalható össze: 
 a sejtek üzemanyagai, 
 polimer formában tartalék energiahordozók (keményítő, glikogén), 
 támasztó- és vázanyagok, a növényi sejtfalak építőelemei (cellulóz), bakteriális és állati  
 sejthártyák alkotórészei, fehérjékkel kapcsolódva glikoproteint képeznek, 
 alkotórészei a nukleotidoknak, az alkaloidoknak, a mukopoliszacharidoknak és sok más 
 egyéb vegyületnek, 
 a szénhidrátok elemei a sejtek közötti felismerésnek, a vírusok sejthez való 
kapcsolódásának, a sejtek felületét és a fehérjéket károsító anyagokkal szemben védenek, 
komponensei az antibiotikumoknak, tumorellenes anyagoknak. A fentiekből következően 
rendkívüli fontossággal bírnak az élő szervezetek kialakulásában annak ellenére, hogy 
ellentétben a fehérjékkel és polinukleotidokkal, nem információs makromolekulák.  
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2.1. Monoszacharidok 
 
Általános képletük (CH2O)n, ahol n értéke 36, ritkán 7 vagy 8. Aszerint, hogy aldehid- vagy 
ketocsoportot tartalmaznak, a monoszacharidok lehetnek aldózok vagy ketózok. A 
legegyszerűbb aldóz a glicerinaldehid (aldotrióz), a legegyszerűbb ketóz pedig a dihidroxi-aceton 
(ketotrióz), amelyekből levezethetők a tetrózok, a pentózok, a hexózok, valamint a magasabb 
szénatomszámú monoszacharidok is. A természetben a hexózok a legelterjedtebb 
monoszacharidok, amelyek szabad állapotban is előfordulnak (glükóz). A pentózok (ribóz, 
dezoxiribóz) a nukleotidok és a nukleinsavak alkotórészei. A többi egyszerű cukor szabad 
állapotban csak ritkán található meg a természetben.  
 
A cukrok kristályos, édes ízű anyagok, vízben jól, apoláros oldószerekben nem oldódnak. A 
dihidroxi-aceton kivételével minden monoszacharid tartalmaz egy vagy több aszimmetriás 
szénatomot, ami sztereoizomerek létezését teszi lehetővé. A lehetséges sztereoizomerek száma 
2n, ahol n az aszimmetriás szénatomok száma. A természetes cukrok D konfigurációjúak, 
abszolút konfigurációjuk a D-glicerinaldehidből vezethető le. A D és az L jelölés a karbonil 
szénatomtól legtávolabb eső aszimmetriás szénatom konfigurációját jelöli. 
 
Azokat a cukrokat, amelyek konfigurációja csak egy szénatomban különbözik, epimereknek 
nevezzük. A természetben előforduló cukrok L konfigurációjú alakjai a D konfiguráció tükörképei. 
A cukrok optikailag aktívak, azaz a poláros fény síkját jobbra vagy balra forgatják el. A 
természetben előforduló D-glükóz jobbra forgató, míg a D-fruktóz balra forgató. A vizes 
cukoroldat optikai forgatása nem állandó, feloldás után változhat, amiből arra lehet következtetni, 
hogy a számítottnál eggyel több aszimmetriacentrummal rendelkeznek, azaz a D-glükóznak - 
és -izomerjei. Az izomériának ezt a fajtáját anomériának hívják. 
 
A D-glükóz - és -anomerjének elemi összetétele megegyezik, de a specifikus optikai 
forgatásuk eltér. Az -D-glükóz esetében az  20

Dα = +112,2°, a -D-glükóz esetében az  20
Dα = 

+18,7°. Ha bármelyik anomert vízben oldjuk, annak optikai forgatása mindaddig változik, amíg a 
+52,7° egyensúlyi értéket el nem éri. Ezt a folyamatot mutarotációnak hívjuk. 
 
Az egyensúlyi elegyben 1/3 rész -D-glükóz és 2/3 rész -D-glükóz van jelen. A mutarotáció 
jelensége arra utal, hogy a karbonilcsoport szénatomja is aszimmetriássá vált, ami zárt, gyűrűs 
forma kialakulásával magyarázható. A karbonil-oxigén ily módon „hidroxillá” alakul, amelyet 
glikozidos hidroxilnak hívunk. A glikozidos hidroxil az alkoholos hidroxiloknál sokkal 
reakcióképesebb, reaktivitása az alkohol és az aldehidcsoport közé esik. Az átalakulás a 
hemiacetál-képzéssel analóg, ahol az alkohol aldehiddel reagál, miközben a szénatom 
aszimmetriássá válik. 
 
A félacetál-keletkezés következtében az aldohexózokból hatatomos, a piránnal analóg 
szerkezetű, zárt alak keletkezik, az ún. glükopiranóz, a ketohexózokból ötatomos, a furánra 
emlékeztető, zárt forma, a fruktofuranóz alakul ki. Csak az öt, vagy ötnél több szénatomos 
cukrokból alakul ki gyűrűs alak. A cukrok gyűrűs szerkezete nem sík, hanem szék vagy kád 
konfigurációjú, melyek közül a szék alak a stabilabb. A D-glicerinaldehid (aldocukor) és a 
dihidroxi-aceton (ketocukor) foszfátészterei a szénhidrátlebontás közti termékei. A négy 
szénatomos D-eritróz foszfátésztere a pentóz-foszfát kör tagja. A D-ribóz a ribonukleotidok és a 
ribonukleinsavak szénhidrát komponense, míg a 2-dezoxi-D-ribóz a dezoxi-ribonukleinsavak 
alkotórésze. Az L-arabinóz és a D-xilóz különféle növényi és bakteriális poliszacharidok 
építőeleme.  
 
A D-glükóz (más néven szőlőcukor vagy dextróz) polimer formában a növényi és állati 
poliszacharidok (glikogén, keményítő, cellulóz) építőeleme. A D-mannóz a mannánok 
alkotórésze. A D-galaktóz a tejcukor, a glikozidok és a galaktán alkotórésze. Az agyban és az 
idegsejtekben előforduló szfingolipidek cukorkomponense a D-fruktóz (más néven levulóz vagy 
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gyümölcscukor), a szacharóz egyik komponense. Fruktózegységekből épül fel az inulin, a 
fészkesvirágzatúak tartaléktápanyaga. A heptózok és az októzok foszfátészterei a pentóz-foszfát 
körben és a fotoszintézisben vesznek részt.  
 
2.1.1. A monoszacharidok kémiai reakciói 
2.1.1.1. Az oxocsoportok reakciói karbonilreagensekkel 
 
Az oxovegyületekre jellemző reakciók közül a monoszacharidok is adnak néhányat, ami azzal 
függ össze, hogy oldatukban, ha kis mennyiségben is, de mindig jelen van a nyílt szénláncú 
molekula. Hidroxil-aminnal az egyszerű cukrok vízben jól oldódó cukor-oximok képződése 
közben kondenzációs reakcióba lépnek. A cukor-oximokat redukálva glükaminok képződnek, a 
D-glükóz-oximból D-glükamin. A glükaminok a B2-vitamin és az ezzel analóg típusú vegyületek 
szintézise, továbbá a nedvesítőszerek és a vízben oldódó gyógyszerek előállítása szempontjából 
fontosak. 
 
2.1.1.2. Az egyszerű cukrok oxidációja 
 
A monoszacharidok többféle származékká oxidálhatók. A végtermék függ az oxidálószertől, az 
oxidáció körülményeitől és attól, hogy aldóz vagy ketóz a kiindulási vegyület. Élelmiszer-kémiai 
szempontból legfontosabb oxidált termékek a C1-en, a C6-on és a C1+C6-on oxidált 
savszármazékok. Savanyú közegben enyhe oxidációs hatásra vagy semleges, illetve lúgos 
közegben brómmal oxidálva az aldóz típusú vegyületekből a C1-en oxidált savszármazékok, 
illetve laktonok keletkeznek. A C1-en oxidált termék az aldonsav, amelynek nevét a szénhidrát 
tövéből az -onsavval képezzük. Így lesz például a glükózból glükonsav. 
 
Ketózoknál az előzőekben ismertetett folyamat nem megy végbe. Erélyesebb oxidációnál keto-
uronsav képződik, amely lánchasadással bomlik, kisebb szénatomszámú aldonsav keletkezése 
közben. Az aldonsavak erélyesebb körülmények között a C6-on is oxidálódnak, és 1,6 
dikarbonsav, a cukorsavnak, illetve glikársavnak nevezett termék keletkezik. 
 
Fontos vegyületek a C6-on oxidált monoszacharid-származékok, az uronsavak és a ketosavak. 
Uronsav előállítható az aldóz oxidációjával úgy, hogy az OH-csoportokat blokkolják, és csak a 
CH2OH-csoport marad változatlan. A glükuronsav ipari előállítása során glükózpolimert 
oxidálnak, majd savas hidrolízis következik. 
 
A cukrok redukáló tulajdonságú vegyületek, amelyek alkalmas feltételek mellett képesek 
redukálni különböző fémvegyületeket, pl. Ag+-ionokat fémezüstté vagy Cu2+-ionokat Cu+-ionokká. 
Ezen tulajdonságukat széles körben alkalmazzák kimutatásukra, illetve mennyiségi 
meghatározásukra.  
 
2.1.1.3. Monoszacharidok redukciója 
 
Az egyszerű cukrok enyhe reduktív hatásra gyengén savanyú közegben polialkoholokká, ún. 
cukoralkoholokká redukálódnak. Aldóz típusú cukrok redukálásakor nem alakul ki új 
aszimmetriacentrum, a ketóz típusúaknál viszont igen.  
 
2.1.1.4. Glikozidképzés 
 
A glikozidképződés során a cukor glikozidos hidroxilcsoportja alkohollal, fenollal, tioalkohollal, 
tiofenollal vagy aminnal lép kondenzációs reakcióba. Az új molekulában a cukor részt glikonnak, 
a nem cukor részt aglikonnak hívjuk. Az aglikon típusától függően a glikozidos szénatomhoz 
kapcsolódó atom lehet oxigén, nitrogén vagy kén, s ettől függően nevezzük a vegyületet 
glikozidnak, illetve O-glikozidnak, N-glikozidnak vagy tioglikozidnak. A glikozidképzési reakcióban 
nyílt szénláncú cukormolekula vesz részt, majd kialakul a laktongyűrű, amely a cukrokhoz 
hasonlóan furanozid vagy piranozid, az aglikonrész konfigurációja pedig - vagy -glikozid lehet.  
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2.1.1.5. Éterképzés 
 
Alkalmas körülmények között az egyszerű cukrok hidroxilcsoportjai éteresíthetők. 
Legfontosabbak a metil-éterek, amelyeket cukrokból dimetil-szulfáttal vagy metil-jodiddal 
állíthatunk elő. 
 
2.1.1.6. Észterképzés 
 
A cukrok szerves és szervetlen észterei egyaránt előállíthatók. Az acetilészter-képzés 
ecetsavanhidriddel piridin jelenlétében megy végbe. E reakción túl lehetőség van az egyes 
hidroxilcsoportok szelektív acetilezésére is, a többi hidroxilcsoport átmeneti védelmével. A 
szervetlen észterek közül különösen a foszfát- és szulfát-észterek a jelentősek. 
 
2.1.1.7. Cukoranhidridek és anhidrocukrok képződése intramolekuláris vízvesztéssel 
 
Alkalmas feltételek mellett a cukormolekula kedvező térállású csoportjaiból víz léphet ki. Ha a 
folyamatban a glikozidos hidroxilcsoport az egyik reakciópartner, akkor belső glikozid, 
cukoranhidrid képződik. Vízvesztés bekövetkezhet alkoholos hidroxilcsoportok között is, 
amelynek során anhidrocukrok vagy más néven belső észterek keletkeznek.  
 
2.1.1.8. Reverzió 
 
A reverzió a monoszacharidok intermolekuláris vízvesztése, valójában kondenzáció. A reverzió 
aldózoknál csak savanyú közegben megy végbe, ami egyensúlyhoz vezető folyamat. Az új 
termékre jellemző az 16 kötés, de előfordulhat az 13, az 12 és az 11 kapcsolódás is. 
Ketózokból nem redukáló dianhidridek képződnek a reverzió során. 
 
2.1.1.9. Endiolképződés, izomerizáció 
 
Monoszacharidok és redukáló diszacharidok enyhén lúgos oldatában melegítés hatására a 
molekula oxo formája enolizálódik, aminek során endiol képződik. A dienolszerkezeten keresztül 
a cukorizomer átalakulhat, így egy cukorból több cukorizomerhez jutunk. Glükózból pl. az 1,2-
dienolon át kialakulhat mannóz, fruktóz, a fruktózból képződő 2,3-dienolból pedig pszikóz. 
 
2.1.1.10. A cukrok átalakulásai savanyú közegben 
 
A monoszacharidok 37 pH-tartományban viszonylag stabil vegyületek. Savanyú közegben 
három változás megy végbe egymással párhuzamosan: 

  a reverzió, 
  az intramolekuláris vízvesztéssel cukoranhidridek és anhidrocukrok képződése, 
  az enolizáció és a dienolok átalakulásai. 

 
A cukrok enolizációját valójában bázis katalizálja, azonban ha lassan is, de alacsony pH-n is 
megindul az átalakulás. A keletkezett enoldiolból savanyú közegben protonkatalízissel  
-eliminációval könnyen víz hasad le, és több lépcsőben meg van a lehetősége a molekulák 
átrendeződéseinek. A fenti folyamatok a 2-ketózoknál gyorsabbak, mint az aldózoknál, ezért a 
fruktózból pl. több reakciótermék képződik, mint a glükózból. Ezt a tényt a fruktóz szélesebb körű 
élelmiszer-ipari felhasználásánál feltétlenül figyelembe kell venni. A képződött termékek közül 
kitüntett szereppel bír a diacetil-formozin, egy olyan vegyület, amelyben a karbonilcsoport 
szomszédságában endiolcsoport található. Az ilyen típusú vegyületeket reduktonoknak 
nevezzük, amelyekre jellemző, hogy savanyú közegben hidegen is erőteljesen redukáló 
hatásúak, miközben dehidroszármazékká alakulnak. A reduktonokat az élelmiszeriparban 
antioxidánsként alkalmazzák; az egyik legjelesebb képviselőjük az aszkorbinsav.  
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2.1.1.11. A cukrok változásai bázikus közegben 
 
Lúgos közegben báziskatalízis hatására a cukrokból endiolok képződnek, majd ezek a pH-tól és 
a rendszerben lévő oxidálóanyagoktól függően három irányban alakulhatnak át. Ennek során 
végbemehet: 

 izomerizáció, 
 oxidációval kisebb szénatomszámú karbonsavak, oxikarbonsavak képződése, 
 oxidáció nélkül vízvesztés, láncszakadás és egyéb szekunder reakciótermékek 

képződése. 
 
Az oxidációs változások kiindulási termékei az endiolok, amelyek erős bázisos közegben oxidáló 
anyagok hatására felszakadnak, két új sav keletkezése közben. A glükóz oxidációs termékei a 
hangyasav és a D-arabinonsav.  
 
Ha a 810 pH-jú közegben nincsenek meg az oxidáció feltételei és különösen melegítés 
hatására az endiolok a kettős kötés mentén felszakadnak, amelynek során nagyon reakcióképes 
hidroxi-aldehidek, illetve hidroxi-ketonok képződnek. Az enolizáció az egész cukormolekulán 
végigmehet, sőt enolizáció történhet az új hidroxi-aldehid és hidroxi-keton molekulákon is, ezért 
nagyon sokféle hidroxi-oxo-bomlástermék képződhet. Jellemzőjük a nagy reakciókészség, 
könnyen kondenzálódnak, és két aldehidből lúg hatására egy alkohol és egy karbonsav 
képződhet. A keletkezett sok új vegyület közül legjelentősebbek a karamell aromájú 
ciklopentanolszármazékok. 
 
2.1.1.12. Karamellizáció 
 
A kristályos cukrot vagy vizes oldatát hevítve jellegzetes aromájú, barna színű termék, a 
karamell keletkezik. A folyamat különösen 130 C felett intenzív, de már 100 C alatt is 
elkezdődik. A karamellizálódáskor szóba jöhető folyamatok az inverzió, az oxo-ciklo-tautoméria, 
az aldóz-ketóz-izomerizáció, az intramolekuláris vízvesztés (cukoranhidridek és anhidrocukrok 
képződése), az intermolekuláris vízvesztés (reverzió), endiolok dehidratációja és reduktonok 
képződése. A reakció előrehaladásával különféle telítetlen származékok kondenzációjával 
heteromolekulák keletkeznek ciklizálódás során. Így jönnek létre a különféle, barna színű, 
telítetlen polimerek, a furánszármazékok, a kifejezetten karamell aromájú diacetil-formozin 
és a ciklopentenolok. 
 
A karamellből mintegy 100 összetevőt azonosítottak; összetételére jellemző a nagy 
reduktontartalom, ezért erősen redukáló hatású. A karamellt az élelmiszeriparban színezékként 
és aromának is használják. Színének mélysége és aromája a készítés körülményeivel 
befolyásolható. Glükózszirupot pl. ammónia jelenlétében kénsavval hevítve olyan karamell 
képződik, amely 1500-szoros hígításban is jó színező hatású. A karamell tehát cukorkák, italok 
ízesítésére és színezésére használható. 
 
2.1.1.13. MAILLARD-reakció 
 
A monoszacharidok, általánosságban pedig a redukáló szénhidrátok szabad aminocsoporttal 
reagálva, megfelelő körülmények között, bonyolult, többirányú reakcióból álló változáson mennek 
keresztül, amelynek során aromakomponensek és barna színű pigmentek, melanoidinek 
keletkeznek. A folyamatot nem enzimes barnulásnak (NEB) vagy a reakció első 
tanulmányozójáról MAILLARD-reakciónak nevezzük. A reakció során első lépésként az amin a 
karbonilcsoportra addicionálódik, majd vízkilépéssel imin, ezt követően ciklizálódással 
glikozilamin képződik. Savas katalízis esetén végbemegy az AMADORI-átrendeződésként ismert 
folyamat, melynek során az aldóz típusú vegyületek 1-amino-1-dezoxi-ketózzá alakulnak, 
amelyet AMADORI-vegyületnek is hívunk.  
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Az AMADORI-vegyület számos élelmiszerben, különösen szárított gyümölcs- és zöldségfélében, 
valamint tejporban is kimutatható. Az AMADORI-vegyületben kötött aminosavak az 
emésztőenzimek számára nem hozzáférhetők, ezért rontják az élelmiszer fehérjeértékét. A 
glikozilamin és az AMADORI-termék azonban csak kiindulási vegyületek a nem enzimes 
barnulásban. A reakciókban aldozil-aminból 3-dezoxi-glüko-diulózon keresztül hidroxi-metil-
furfural keletkezik. A diulóz a rendszerben jelen lévő aminokkal reagál, és barna pigmentek, 
melanoidinek képződnek. Az átalakulások során az 1-dezoxi-2,3-glüko-diulózból maltol, izomaltol 
és különböző egyéb bomlástermékek is keletkezhetnek, és még az aminokkal is reakcióba léphet 
színanyagok képződése közben. 
 
Az átalakulásnál keletkezett -dikarbonil-származékok további reakciósort indítanak el. 
Aminosavakkal reagálva lejátszódik a STRECKER-féle lebontás, amelynek során aldehidek és 
amino-ketonok jelennek meg a rendszerben. A STRECKER-aldehidek aroma jellegű vegyületek. 
Az aminoketonok rendkívül reakcióképes anyagok, amelyek könnyen átalakulnak pirazin- vagy 
pirrolszármazékokká, és további kémiai folyamatok kiindulási vegyületei is lehetnek. A nem 
enzimes barnulási folyamatoknak az ad nagy jelentőséget, hogy minden olyan élelmiszerben 
végbemegy, ahol jelen van redukáló szacharid és szabad aminocsoport. A reakció 
megindulásához kedvező, ha a karbonil és az aminovegyület mólaránya 3:1. Az átalakulásokat a 
rendszer hőmérsékletének emelkedése rendkívül felgyorsítja. A MAILLARD-reakció sebessége a 
pH-tól is függ; a barnulási minimum pH35 között van. 
 
A nem enzimes barnulás sok élelmiszer-technológiai folyamat (kávépörkölés, kenyérsütés) során 
előnyös, más esetben viszont (szárított, pirított élelmiszerek tárolása) hátrányos a szín és 
aromaváltozás, amelyet minden esetben fehérjeveszteség is kísér. A MAILLARD-vegyületek 
alkalmazásával kísérleteznek pl. a hús és gabonaipari termékek ízének javítását célozva, és a 
redukáló hatású reakciótermékek antioxidánsként való alkalmazása is felmerült a hús- és 
húsipari termékeknél. A glükóz és a hisztidin részvételével végbemenő folyamat végtermékei 
ugyanis a lipidek oxidációját szignifikánsan gátolják. A fentieken túl a nem enzimes barnulási 
folyamat nagy moltömegű termékei gátolják a patogén mikroorganizmusok szaporodását is. 
 
2.1.2. Az élelmiszer-ipari szempontból fontosabb monoszacharidok ismertetése 
 
A monoszacharidokat a szénatomok száma szerint csoportosítva ismertetjük. A 
monoszacharidok színtelen, szagtalan, többnyire kristályos vegyületek. Általánosságban jellemzi 
őket, hogy vízben és minden, nagy dielektromos állandójú oldószerben nagyon jól oldódnak, az 
anomerek oldhatóságában azonban nagy eltérés lehet, pl. a -laktóz oldhatósága jóval nagyobb 
az -laktózénál. A monoszacharidok általában édes ízűek, de van közöttük íztelen és édes-
keserű ízű is. 
 
2.1.2.1. A pentózok 
 
A pentózok (C5H10O5) szabad állapotban ritkán fordulnak elő; a pentozánok építőkövei. 
Legfontosabb képviselőik a xilóz, az arabinóz és a ribóz. 
 
2.1.2.2. A hexózok 
 
A hexózok (C6H12O6) csoportjába tartoznak a legfontosabb egyszerű cukrok. Részben szabadon, 
főként azonban oligo- és poliszacharidok összetevőiként fordulnak elő. A hexózok 
legfontosabb képviselői a glükóz, a mannóz, a galaktóz, a fruktóz és a szorbóz. 
 
A glükóz fehér színű, kristályos anyag. Vízből -D-glükopiranóz, piridinből -D-glükopiranóz 
formában kristályosítható ki. Vizes oldatban 37,3% -piranóz, 62,6% -piranóz, 0,1% -furanóz 
és 0,002% aldehid formát mutat. Vízből monohidrátot, alkoholból vízmentes kristályokat 
nyerhetünk. Oldata a poláros fény síkját jobbra forgatja, ezért a glükózt dextróznak is 
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nevezik. Édes ízű, de édesítőképessége nem éri el a répacukorét. Szabad állapotban édes 
gyümölcsökben, egyéb növényi részekben és a mézben fordul elő, valamint a vérnek is állandó 
komponense. Szőlőcukornak azért nevezik, mert a szőlő nagy mennyiségben tartalmazza, és a 
must bepárlásával kristályosan is kinyerhető belőle. 
 
A D-glükóz sokkal nagyobb mennyiségben található kötött állapotban, mivel a két legelterjedtebb 
poliszacharidnak, a keményítőnek és a cellulóznak az építőköve. Az emberi és az állati 
szervezetben fontos szerepet betöltő glikogén D-glükózból polimerizálódik, és D-glükózt 
tartalmaz a szacharóz, a maltóz és a tejcukor is. 
 
A D-glükózt nagyipari méretekben keményítőből, savas vagy enzimes hidrolízissel, ritkábban 
cellulózból savas hidrolízissel állítják elő. A tiszta szőlőcukrot felhasználják a gyógyászatban, 
cukoráruk készítésére, gyümölcskonzervek, gyümölcsszörpök ízesítésére. A glükóz számos 
erjedési folyamat, így a szeszgyártás, a tejsavas erjedés, a propionsavas erjedés és a butanol-
acetonos erjedés alapanyaga. A D-glükóz élettani szempontból is nagyon fontos vegyület, mert 
számos anyagcsere-folyamatban vesz részt. Az ember glükózszükséglete naponta 110130 
g, amely a szervezetben lebomolhat anaerob vagy aerob módon. A szervezet glükózháztartását 
a máj szabályozza, hisz a glükózfölösleg a májban raktározódik, glikogén formájában. Alacsony 
vércukorszint esetén a glikogénből glükóz szabadul fel. 
 
A galaktóz D és L formája egyaránt előfordul a természetben, a D-galaktóz jelentősége azonban 
nagyobb. A D-galaktóz piranóz szerkezetű, amelynek mind az -, mind a -izomerje ismeretes. A 
D-galaktóz kötött állapotban igen elterjedt, az oligoszacharidok közül előfordul többek között a 
laktózban és a raffinózban, megtalálható ezenkívül a poliszacharidokban (galaktánokban), a 
cerebrozidokban és a mannóz mellett egyes szénhidráttartalmú fehérjékben. Az L-galaktóz a 
karragén poliszacharidban mutatható ki. 
 
A D-fruktóz (levulóz, gyümölcscukor) furanóz típusú ketóz, amelynek mind az -, mind a -
izomerje ismeretes. Mindkét izomer balra forgatja a poláros fény síkját, amiért a levulóz 
elnevezést is kapta. Gyümölcscukornak is nevezzük, mert a növényvilágban különösen a 
gyümölcsökben nagyon elterjedt, de megtalálható csaknem minden növényi részben, és nagy 
mennyiségű fruktózt tartalmaz pl. a méz is. A fruktóz jól oldódó, nehezen kristályosodó, a 
legédesebb cukorféleség. Kötött formában több oligoszacharid (szacharóz, raffinóz) építőköve, 
és fruktózmolekulák alkotják a fruktozánoknak nevezett poliszacharidokat is, amelyek 
legismertebb képviselője az inulin, ami a fészkesvirágúakban a tartalék szénhidrát szerepét tölti 
be. A fruktózt korlátozott mértékben a cukorbetegek is fogyaszthatják, és az egészségesek 
étrendjében is előnyösebb a szacharóznál, mert nagyobb édesítőképessége miatt kevesebb 
cukorral is elérhető ugyanaz az élvezeti érték. Magyarországon csicsókából állítják elő; 
megfelelő hidrolízis és tisztítás után mintegy 50% fruktózt tartalmazó szörpöt kapnak. 
 
2.2. Monoszacharidszármazékok 
 
A monoszacharidszármazékok az egyszerű cukrokból levezethető vegyületek, amelyek a 
cukormolekulák karbonilcsoportjának (glikozidos-hidroxil) vagy alkoholos hidroxilcsoportjának 
reakciói révén keletkeznek. Ilyenek a dezoxicukrok, az aminocukrok, a cukorészterek, a 
cukoréterek, a cukoralkoholok, a monoszacharidok savszármazékai és a glikozidok. Ezen 
utóbbiak a növényvilágban nagyon elterjedt vegyületek; köztük nagyon sok élettani hatású 
vegyület, színezék, illatanyag, cserzőanyag van. A természetes glikozidokat az aglikonrész 
alapján a következő csoportokba soroljuk: alkoholglikozidok, fenol- és enolglikozidok, N-
glikozidok, tioglikozidok és cián-hidrogént fejlesztő glikozidok. 
 
2.3. Oligoszacharidok 
 
Az oligoszacharidok olyan, glikozid típusú vegyületek, amelyekben az aglikonrész is cukor. Úgy 
képződnek, hogy egy monoszacharid glikozidos hidroxilcsoportja ugyanolyan vagy más 
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monoszacharid valamelyik hidroxilcsoportjával vízkilépés mellett reagál. Ez a kondenzációs 
folyamat tovább is folytatódhat, és ily módon tri-, tetra-, penta- és hexaszacharidok 
képződhetnek. Ha az összekapcsolt monomerek száma 710-nél nagyobb, akkor már 
poliszacharidokról van szó.  

 2 C6H12O6 – H2O  C12H22O11    diszacharid, 
 3 C6H12O6 – 2 H2O  C18H32O16     triszacharid, 
 4 C6H12O6 – 3 H2O  C24H42O21     tetraszacharid. 

Az oligoszacharidok képződéséhez a monoszacharidok kétféleképpen kapcsolódhatnak: 
diszacharid esetében lehetséges, hogy az egyik molekula glikozidos hidroxilja a másik 
molekula alkoholos hidroxiljával lép reakcióba. Ilyenkor a diszacharidban marad egy szabad 
glikozidos hidroxilcsoport, ezért a csoport neve redukáló diszacharid, glikozil-aldóz, illetve 
glikozil-ketóz. Ha mindkét monoszacharid a glikozidos hidroxilcsoporttal vesz részt a 
reakcióban, akkor nem redukáló diszacharid, glikozil-aldozid, illetve glikozil-ketozid a 
reakciótermék. A diszacharid elnevezésnél közöljük az egymással kapcsolódó cukrokra 
vonatkozó adatokat, zárójelben megjelöljük a két monomer közti kötés helyét, és feltüntetjük, 
hogy O-glikozidról van szó. Kettőnél több monoszacharid kapcsolásánál ugyanezek az elvi 
alapok az érvényesek. Elméletileg nagyon sokféle oligoszacharid képzelhető el, ha számításba 
vesszük az összes monoszacharid kapcsolódásának kombinációs lehetőségeit. A valóságban 
azonban csak néhány hexóz, főként D-glükóz, D-galaktóz és D-fruktóz, nagyon ritkán pentóz, 
aminocukor vagy dezoxicukor vesz részt az oligoszacharidok képzésében. A hexózokból felépülő 
redukáló oligoszacharidokban leggyakrabban a négyes, ritkábban a hatos, kivételesen a kettes 
vagy a hármas alkoholos hidroxilcsoport alkot éterszerű kötést a másik hexóz glikozidos 
hidroxilcsoportjával. 
 
2.3.1. Diszacharidok 
 
A diszacharidok a legfontosabb oligoszacharidok. A monoszacharidrészek anomer 
konfigurációjától függően két adott monoszacharid négyféle módon kapcsolódhat: ,-, ,-, ,- 
és végül ,-kötés alakulhat ki. Mind a redukáló, mind a nem redukáló diszacharidok kristályos 
vegyületek, vízben jól, alkoholban rosszul, éterben nem oldódnak. 
 
A két monoszacharidegységből felépülő diszacharidok közül a legismertebb a maltóz, az 
izomaltóz, a cellobióz, a laktóz és a szacharóz. A maltóz szabadon jelentős mennyiségben nem 
fordul elő, de nagy mennyiségben keletkezhet a keményítő vagy a glikogén amiláz enzimmel 
való bontása során. A maltóz izomere, a cellobióz, ugyancsak két glükóz kapcsolódása révén 
kialakult diszacharid, amelyben az anomer szénatom  konfigurációjú. A cellobióz a növényi 
sejtfalak fő komponensének, a cellulóznak celluláz enzimmel való hidrolízise útján keletkezik. A 
glükózmolekulák összekapcsolódhatnak 16 kötésekkel is, aminek során alakul ki az 
izomaltóz. Azok a diszacharidok, amelyekben az egyik anomer szénatom szabad, ezek a 
redukáló diszacharidok. Ezek közé tartozik a D-galaktózból és a D-glükózból felépülő laktóz 
vagy más néven tejcukor, amely az élővilágban legnagyobb mennyiségben a tejben fordul elő, 
és redukáló diszacharid voltának megfelelően szabad anomer szénatomja van.  
 
A növényvilág legelterjedtebb diszacharidja a fruktózból és a glükózból felépülő szacharóz, 
amelyet más néven répacukornak vagy nádcukornak is hívunk. A kapcsolódó cukrok anomer 
szénatomjai a szacharózban kötésben vannak, a szacharóz tehát nem redukáló diszacharid. 
 
2.4. Poliszacharidok 
 
A poliszacharidok nagy molekulatömegű vegyületek, amelyekben az egyes cukormolekulák 
glikozidos kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Savas vagy enzimes hidrolízissel 
monoszacharidokra bomlanak. A poliszacharidok felépítésében az alábbi cukorszármazékok, 
illetve cukrok vesznek részt: D-glükóz, D-fruktóz, D-mannóz, D-galaktóz, D-glükózamin, D-
galaktózamin, L-arabinóz (ritkábban D-arabinóz), D-xilóz, L-fukóz, D-glükuronsav, D-
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galakturonsav és D-mannuronsav. A poliszacharidok tulajdonságait három fő tényező határozza 
meg: 

 milyen monoszacharidból vagy monoszacharidszármazékból épülnek fel, 
 a cukorrészek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, azaz elágazások nélküli vagy elágazó 

szénláncú, 
 hány monoszacharid, illetve monoszacharidszármazék építi fel a molekulát, vagyis 

mekkora a polimerizációs fok, mekkora a molekulatömeg. 
 
A poliszacharidok tulajdonságai lényegesen eltérnek a felépítésükben részt vevő 
monoszacharidok, illetve monoszacharid-származékok tulajdonságaitól. Ízük nem édes, 
többségük nehezen vagy egyáltalán nem oldódik. Ha oldódnak, akkor is legtöbbször kolloid 
oldatot alkotnak. Az egyéb szénhidrátokhoz hasonlóan a poliszacharidok is észteresíthetők, 
éteresíthetők, oxidálhatók és monomerekre hidrolizálhatók. Biológiai szerepük alapján 
megkülönböztetünk:  

 szerkezeti poliszacharidokat (cellulóz, pektin, kitin stb.),  
 tartalék tápanyagként szolgáló poliszacharidokat (keményítő, glikogén, inulin stb.), 
 ismeretlen szerepű poliszacharidokat (növényi gumik, mikroorganizmusok 

poliszacharidjai). 
 
A poliszacharidokat szerkezetük alapján homopoliszacharidokra és heteropoliszacharidokra 
oszthatjuk. A homopoliszacharidok hidrolizátuma csak egyféle monoszacharidot vagy 
monoszacharidszármazékot tartalmaz. Ezek közé tartoznak: 

 a glükózpolimerek (keményítő, glikogén, cellulóz, dextránok), 
 a fruktózpolimerek (inulin, leván), 
 egyéb cukrok polimerjei (mannánok, galaktánok), 
 az uronsavpolimerek (alginsav, pektinek), 
 a glükózaminpolimer (kitin). 

 
A heteropoliszacharidok hidrolizátuma többféle monoszacharidot vagy monoszacharid-
származékot tartalmaz. Ezek közé tartoznak: 

 a két- vagy többféle monoszacharidból felépülő polimerek, 
 a monoszacharidból és uronsavból felépülő polimerek, 
 az uronsavból és aminocukorból felépülő poliszacharidok. 

Ismeretesek ezenkívül még fehérjékkel kapcsolt poliszacharidok is. 
 
2.4.1. Glükózpolimerek 
 
A keményítő a magasabb rendű növények tartalék tápanyaga, sok élelmiszer alkotórésze, az 
emberi táplálkozás legfontosabb szénhidrátforrása. A keményítő nem egységes vegyület, hanem 
két glükózpolimer, az amilóz és az amilopektin keveréke. Az amilóz elágazás nélküli 
szénláncú, kb. 100300 glükózmolekulából, -(14) kötéssel kapcsolódó -D-glükopiranozil 
egységekből épül fel. 
 
Az amilopektin ugyancsak glükózegységekből épül fel, de elágazó szerkezetű, mert az (14) 
kötések mellett (16) kötéseket is tartalmaz. Általában 1530 (14) kötéssel kapcsolódó 
glükóz után találunk egy 16 típusú kötést tartalmazó elágazást. A különböző eredetű 
keményítők amilopektintartalma eltérő, általában 7080% között van. 
 
Módosított keményítők, keményítőszármazékok. A keményítő tulajdonságai fizikai és kémiai 
eljárásokkal változtathatók, a technológiai igényeknek megfelelően javíthatók. A megváltoztatott 
tulajdonságú terméket módosított keményítőnek nevezzük. Ilyenek a duzzadókeményítő, a 
hígfolyós keményítő az oxidációval módosított keményítőszármazék. 
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A keményítőlebontás fontos terméke a dextrin, amelynek elnevezése gyűjtőfogalom, ami egy 
kevésbé pontosan meghatározott összetételű és tulajdonságú vegyületcsoportot jelöl. A 
keményítő lebontásakor különböző hosszúságú poliszacharid lánctöredékek keletkeznek, 
amelyek molekulatömege tág határok között változik. Jóddal adott színreakciója a dextrin 
típusától, azaz a polimerizációs foktól függ. A dextrinek lebontása bekövetkezhet enzimek, 
savak, lúgok, oxidáló anyagok és hő hatására.  
 
A keményítő hidroxilcsoportjai megfelelő körülmények között szervetlen és szerves savakkal 
észteresíthetők, alkoholokkal reagáltatva pedig keményítő-éter képződik. Élelmiszer-ipari 
szempontból a 2-hidroxi-etil-, 3-hidroxi-propil- és a karboxi-metil-keményítők jelentősek 
 
A glikogén fehér, íztelen, szagtalan por, az állati szervezetek tartalék szénhidrátja. A glikogén 
szerkezete az amilopektinéhez hasonló -D-glükóz részekből épül fel 14 kötéssel, 1024 
glükózrészenként -(16) elágazásokkal.  
 
A cellulóz a legnagyobb mennyiségben található szerves szénvegyület Földünkön. A láncban 
cellobiózegységek ismétlődnek, a láncon belül az oxigén- és a hidrogénatomok között 
intramolekuláris hidrogénkötés jön létre. A molekulaláncokat viszont intermolekuláris 
hidrogénhíd- és hidrofób kötések kapcsolják össze. A cellulózt az emberi szervezet nem tudja 
megemészteni, ezért a táplálékban ballasztanyagként szerepel. 
 
Cellulózszármazékok. A cellulózmolekula hidroxilcsoportjainak éteresítésével és 
észteresítésével ipari szempontból fontos anyagok állíthatók elő. A reakcióban a glükózegységek 
6. és esetleg 2. vagy 3. szénatomján lévő hidroxilcsoportok vesznek részt. Glükózegységenként 
legfeljebb három éter- vagy észterkötés lehetséges. Élelmiszer-ipari célokra az éterek 
használhatók, ugyanis az éteresítéssel a cellulóz jól duzzadó vegyületté alakítható. Az alkil-
cellulóz és a hidroxi-alkil-cellulóz készítmények felhasználhatók sütőipari adalékként 
(öregedéskésleltetés, vízfelvétel-növelés), panírozókeverékbe adalékként (csökkenti a felvett 
zsiradék mennyiségét), továbbá gyümölcs- és zöldségszárítmányokhoz a rehidratáció javítására. 
A karboxi-metil-cellulóz, a cellulóz glikolsav-étere, olyan ionos vegyület, amely semleges 
ízhatású, ezért számos élelmiszernél felhasználható konzisztenciajavító adalékként. A 
cellulózszármazékok közül jelentősek még a cellulóz-észterek (acetátfilm előállítás), a cellulóz-
nitrátok (robbanóanyagok) és a cellulóz-xantát (a cellofán alapanyaga). 
 
2.4.2. Egyéb poliszacharidok 
 
Az inulin a növényvilág egyik legelterjedtebb poliszacharidja, amely a fészkesvirágzatúak és a 
liliomfajták (csicsóka, cikóriagyökér) virágzatában, illetve föld alatti szerveiben halmozódik fel. Az 
inulinmolekula mintegy 3035 fruktózegységből épül fel 2,1-kötéssel. Az inulin 525% glükózt is 
tartalmaz, amely a láncvégeken található. A fruktózgyártás fontos nyersanyaga, amelyet a 
csicsókából kinyert inulinból állítanak elő. Fruktózpolimer még a graminin és a leván. 
 
A mannánok D-mannóz részekből felépülő poliszacharidok; közéjük tartozik a kődiómannán, és 
a konjakmannán. Az uronsavpolimerek közül ismertebbek a pektin és az alginsav. A pektin a 
növényvilágban rendkívüli módon elterjedt poliszacharid, amelynek alapvázát a pektinsav alkotja, 
ami egymással -1,4-kötésekkel kapcsolódva D-galakturonsav részekből épül fel. A kitin 
rovarok, rákok és gombák vázában fordul elő; N-acetil-D-glükózamin részekből épül fel. 
 
2.4.3. Kevert poliszacharidok 
 
A xilán főleg xilózt, kisebb mennyiségben L-arabinózt, nyomokban glükuronsavat és annak 4-
metil-származékát tartalmazza. A hemicellulózok xilózt, L-arabinózt és hexuronsavat 
tartalmaznak. A pentozán poliszacharidok és glikoproteinek keveréke; a szénhidrát rész 5060% 
D-xilózt, 3035% L-arabinózt és 67% D-glükózt tartalmaz. A xantán D-glükóz, D-mannóz és D-
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glükuronsav keverékéből épül fel. A karragént a vörös-tengeri algákból állítják elő. Kevert 
poliszacharid, amely frakcionált oldással és kicsapással ötféle, eltérő összetételű vegyülettípusra 
bontható. Az agar fő alkotórésze a -D-galaktopiranóz és a 3,6-anhidro--L-galaktopiranóz, 
amelyek 14 vagy 13 kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Az arab gumi a növényi gumik 
legismertebb képviselője, amelyet trópusi akácfélék kérgéből állítanak elő. Megtalálható benne 
az L-arabinóz, az L-ramnóz, a D-galaktóz és a D-glükuronsav.  
 
 

3. A fehérjék és felépítésük 
 
A fehérjék komplex makromolekulák, amelyek mind a növényi, mind az állati sejt 
citoplazmájában előfordulnak. Az élő sejtek szárazanyagának legalább 50%-át a fehérje teszi ki. 
A fehérjék nagyrészt szénből, oxigénből, hidrogénből, nitrogénből és kénből felépülő vegyületek. 
Építőelemeik az aminosavak, amelyek megszabják a fehérje kémiai, fizikai és biológiai 
tulajdonságait. 
 
3.1. Az aminosavak 
 
Az aminosavak szabad állapotban viszonylag kis mennyiségben fordulnak elő a természetben. 
Legnagyobb mennyiségük fehérjében kötött, a fehérje felépítésében vesznek részt. Az 
anyagcserében energiaszolgáltató szerepük normális életfolyamatokat feltételezve nem jelentős. 
A fehérjéket húszféle aminosav alkotja, a fehérjék hidrolízisekor azonban csak 19-féle aminosav 
szabadul fel, mivel a 6 mólos sósavas hidrolízis során a triptofán (indolcsoportjának hasadása 
révén) tönkremegy. Minden aminosav egy azonos felépítésű és egy eltérő szerkezeti részből áll. 
A prolin és a hidroxiprolin kivételével az azonos felépítésű rész az -szénatom a 
hozzákapcsolódó amino- és karboxilcsoporttal. 
 
3.1.1. Az aminosavak csoportosítása 
 
Az aminosavak oldalláncuk szerint a következőképpen csoportosíthatók: 

 töltés nélküli, nem poláros oldalláncú aminosavak (glicin, alanin, valin, leucin, izoleucin,  
 prolin, fenilalanin, triptofán, metionin), 
 töltéssel rendelkező, nem poláros oldalláncú aminosavak (szerin, treonin, cisztein, tirozin, 

aszparagin, glutamin), 
 aminosavak töltéssel rendelkező oldallánccal (aszparaginsav, glutaminsav, hisztidin, lizin, 

arginin). 
 
Táplálkozásbiológiai szempontból az aminosavak lehetnek: 

 esszenciális aminosavak, amelyeket a szervezet nem tud szintetizálni (valin, leucin, 
izoleucin, fenilalanin, triptofán, metionin, treonin, lizin), 

 félig esszenciális aminosavak, amelyeket egy másik esszenciális aminosavból tud 
előállítani a szervezet (cisztein, tirozin), 

 nem esszenciális aminosavak, amelyet a szervezet korlátlanul elő tud állítani (arginin, 
glicin, alanin, prolin, szerin, aszparagin, glutamin, aszparaginsav, glutaminsav, hisztidin). 

 
A 20 fehérjealkotó aminosavon kívül több mint 150 természetes aminosav ismert, amelyek csak 
kis mennyiségben, sokszor csak egyes szervezetekben fordulnak elő. Ezek között található a 
bakteriális eredetű D-glutaminsav, D-aszparaginsav és a D-alanin, a kötőszöveti fehérjékben a 
prolin és a lizin hidroxilált származéka (hidroxi-prolin, hidroxi-lizin). Ezek az aminosavak szabad 
állapotban nem fordulnak elő, hidroxilálásuk a polipeptidlánc kialakulása után posztszintetikusan 
történik. Az izomfehérjékben előfordul a lizin és a hisztidin -N-metil-lizin és 3-metil-hisztidin 
származéka. Sokféle fehérjében található foszforilált aminosav, mint amilyen például a foszfo-
szerin.  
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3.1.2. Az aminosavak fizikai tulajdonságai 
 
Oldhatóság szempontjából vizsgálva az aminosavakat megállapítható, hogy a prolin, a hidroxi-
prolin, a glicin és az alanin vízben jól oldható, míg a többi aminosav vízben rosszabbul oldódik. 
Vízben a tirozin és cisztin oldódik legrosszabban. Szerves oldószerekben a poláros karakterű 
aminosavak rendkívül rosszul oldódnak. Savas vagy lúgos közegben az aminosavak 
oldhatósága a fellépő sóképződés következtében javul. 
 
Az -helyzetű szénatom aszimmetriás, tehát az aminosavak optikailag aktívak. A glicin 
kivételével mindegyik aminosav rendelkezik aszimmetriás szénatommal, tehát a poláros fény 
síkját elforgatják. Az aminosavak közül kettő, a treonin és az izoleucin, két aszimmetriás 
szénatomot tartalmaz, ennek megfelelően az optikai izomerek száma e két aminosav esetében 
négy. A fehérjeépítő aminosavak, eltekintve néhány speciális fehérjétől és a baktériumok 
sejtfalát alkotó peptidoglikánokban lévő D-aminosavaktól, L konfigurációjúak. A D és az L 
konfiguráció forgatásának mértéke azonos, de iránya ellentétes.  
 
Az -helyzetű szénatomhoz kapcsolódó R-csoport lehet apoláros, poláros, pozitív, illetve negatív 
töltésű. Az aminosavak amino- és karboxilcsoportjai neutrális oldatban ionos állapotban vannak, 
így minden aminosavnak legalább egy negatív (-COO) és egy pozitív (- 

3NH ) töltése van. Ezt a 
szerkezetet hívjuk ikerionos szerkezetnek. Savas irányba eltolva a pH-t, a karboxilion 
disszociációja protonálódás miatt visszaszorul, lúgos irányú pH-eltolódás pedig az aminocsoport 
deprotonálódását okozza. Az a pH-érték, ahol az aminosav teljes mértékben ikerion formában 
van jelen, az az izoelektromos pont.  
 
 
 
 
 
 
 pH  2 IP pH  10 

A glicin ikerionos szerkezetének megváltozása a pH hatására 
 
A glicin savas körülmények között egyszeres töltésű, pozitív ion, az izoelektromos ponton 
semleges molekula, majd a lúgos tartományban egyszeres töltésű, negatív ion. A glutaminsav 
savas körülmények között egyszeresen pozitív ion; a pH növelésével semleges molekulává, 
majd a továbbiakban egyszeresen negatív töltésű ionná (egy pozitív és egy negatív töltésű 
csoport), majd legvégül az aminocsoport protonvesztését követően kétszeresen negatív töltésű 
ionná válik. A hisztidin savas körülmények között kétszeresen pozitív töltésű ion, a 
karboxilcsoport deprotonálódását követően egyszeresen pozitív ionná válik, az indolcsoport 
deprotonálódását követően semleges molekulaként viselkedik, majd a pH további növelését 
követően egyszeresen negatív töltésű ion lesz belőle. 
 
Az aminosavak izoelektromos pontja (amennyiben az R-csoport nem tartalmaz disszociáló 
csoportot, tehát neutrális aminosavról van szó) pH 6 és 7 közé esik. Ha az R-csoport disszociáló 
csoportot tartalmaz, az izoelektromos pont a lúgos vagy a savas tartományba eshet. Ezen utóbbi 
aminosavak semleges közegben pozitív, illetve negatív töltésűek. 
 
Az aminosavak közül három  a triptofán, a tirozin és a fenilalanin  olyan aromás kromofor 
csoportot tartalmaz, amely az ultraibolya fényt abszorbeálja. Abszorpciós maximumuk 261290 
nm között található. Mivel a fehérjék mindig tartalmaznak aromás aminosavakat, koncentrációjuk 
280 nm-nél spektrofotometriásan meghatározható. 
 
3.1.3. Az aminosavak kémiai tulajdonságai 
 

H3N
+ CH2 COOH H3N
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Az aminosavak kémiai jellegét a bázikus jellegű –NH2-csoport, illetve a savas karakterű –COOH 
csoport szabja meg. Az aminosavakat a funkciós csoport szerint a következőképpen 
csoportosíthatjuk: 

 Monoamino-monokarbonsavak azok az aminosavak, amelyekben a savas és bázikus 
csoportok száma azonos (glicin, alanin, cisztein, cisztin, szerin, fenilalanin, tirozin, triptofán, 
treonin, metionin, valin, leucin, izoleucin, prolin, hidroxi-prolin). 

 A diamino-monokarbonsavak (lizin, ornitin), valamint a hisztidin és az arginin bázikus 
jellegűek. 

 A monoamino-dikarbonsavak két karboxilcsoportot tartalmaznak, amelynek hatására 
savas kémhatásúak (aszparaginsav, glutaminsav). 

 
A karboxilcsoport reakciói. Dekarboxileződés az az átalakulás, amikor a karboxilcsoportból 
CO2 hasad le, aminek során a megfelelő amin képződik. Észtereződés jöhet létre pl. etil-
alkoholos közegben, sósavkatalízis mellett. 
 
Az aminocsoport reakciói. Salétromossavval az aminosavak hidroxisavvá alakulnak át 
nitrogéngáz keletkezése közben, amelynek térfogatából az aminosavak mennyiségére 
következtethetünk. Formaldehiddel az aminocsoport hattagú heterociklusos gyűrűt alakít ki, 
aminek következtében az aminocsoport elveszíti bázikus karakterét. A megmaradt szabad 
karboxilcsoport nátrium-hidroxiddal megtitrálható; ez a reakció az alapja a SÖRENSEN-féle 
formol-titrálásos fehérjemeghatározásnak. 
 
Az aminosavak minőségi és mennyiségi meghatározásakor leggyakrabban a ninhidrinreakciót 
alkalmazzuk, mivel az aminosavak ninhidrin jelenlétében melegítve, szabad NH2-csoportjuknak 
köszönhetően, lilás-ibolyás színű reakciót produkálnak. A dinitro-fluor-benzol az aminosavakkal 
sárga színű dinitro-fenil származékot képez, amelyet SANGER az aminocsoportok kimutatására, 
illetve az N-terminális aminosav meghatározására használt fel. A danzil-kloriddal (1-dimetil-
aminonaftalin-5-szulfonil-klorid) fluoreszkáló származék jön létre, mely az aminosavak 
kimutatásának érzékenységét jelentős mértékben megnöveli. Az aminosavak különböző reaktív 
oldalláncainak kimutatására sok specifikus reakció ismert. A cisztein szulfhidrilcsoportja pl. 
oxidálható cisztinné, majd perhangyasavval tovább cisztein-szulfonsavvá. A cisztein 
szulfhidrilcsoportja fémionokkal is jól reagál cisztein-fém-merkaptid keletkezése közben.  
 
A cisztein az ELLMAN-reagenssel (bisz-ditio-nitro-benzoát) sztöchiometriai mennyiségben 
reagál, miközben sárga színű tio-nitro-benzoát vegyület keletkezik, amely színintenzitásából a 
cisztein mennyisége meghatározható. A szulfhidrilcsoport szerves halogénszármazékokkal 
acilálható. Monojód-acetáttal való reakciója során karboxi-metil-cisztein keletkezik. Ezek a 
reakciók a fehérjékben levő ciszteinil-oldalláncokra is jellemzők.  
 
Az aminosavak közötti fontosabb reakciók. A diketopiperazin-kötés két aminosav két-két 
funkciós csoportjai között lejátszódó reakció során jön létre, amely gyűrűs vegyületet ad. Erre a 
kötéstípusra akkor van lehetőség, ha az ellentétes karakterű funkciós csoportok térközelbe 
kerülnek egymáshoz. A polipeptidláncokban vagy láncok között akkor van nagy valószínűsége e 
kötés kialakulásának, ha monoamino-dikarbonsavakat, illetve diamino-monokarbonsavakat 
tartalmazó molekularészek kerülnek közel egymáshoz. Diszulfidhíd a cisztein SH-csoportjának 
oxidációjával tud kialakulni. Az így egymáshoz kapcsolódó molekularészek révén igen stabil 
szerkezet jön létre, amely rendkívüli módon ellenáll az enzimes vagy kémiai ráhatásnak. Az 
aminosavak legfontosabb reakciója a peptidek létrehozása. Ennek során az -amino és az -
karboxilcsoportok egy másik aminosavhoz kapcsolódva, vízkilépéssel alakítják ki a peptidkötést. 
Két, három, négy vagy több aminosav kapcsolódása során di-, tri-, tetra- és oligopeptidek, ha az 
aminosavak száma meghaladja a százat, fehérjék keletkeznek.  
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A peptidkötés kialakulása 
 
3.2. Peptidek 
 
A peptidek aminosavakból épülnek fel peptidkötéssel. A részt vevő aminosavak száma szerint 
megkülönböztetünk dipeptideket (2 aminosav, 1 peptidkötés), tripeptideket (3 aminosav, 2 
peptidkötés), tetrapeptideket stb. Ha a molekulában tíznél kevesebb aminosav található, akkor 
oligopeptidekről, tíznél több aminosav esetében polipeptidekről beszélünk. Fehérjének akkor 
nevezzük a polipeptidet, ha az aminosav-összetevők száma 100 vagy még több. 
 
Két aminosavból, például glicinből és alaninból, attól függően, hogy az amino- vagy a 
karboxilcsoportjával kapcsolódik az egyik aminosav a másik aminosavhoz, kétféle dipeptid, glicil-
alanin vagy alanil-glicin keletkezhet. E két dipeptid attól függetlenül, hogy mindkettőt ugyanaz a 
két aminosav alkotja, fizikai és kémiai tulajdonságaiban lényegesen eltér egymástól. Egy peptid 
vagy fehérje aminosav-sorrendjének leírását mindig azzal az aminosavval kezdjük, amelynek az 
NH2-csoportja szabad (N-terminális, aminoterminális), és a szabad -karboxilcsoportot 
tartalmazó aminosav (C-terminális, karboxiterminális) felé haladunk.  
 
Ha a peptid három aminosavból épül fel, az aminosavak sorrendje hatféle lehet, négy aminosav 
esetén 24 féle, öt aminosav esetén 120 féle aminosav-sorrend képzelhető el. A lehetséges 
variációk száma az n faktoriálissal (n!) egyezik meg. Öt aminosav esetén a lehetséges változatok 
száma:  

5  4  3  2  1=120, 
hat aminosav esetén: 

6  5  4  3  2  1=720. 
 

A száznál több húszféle aminosavból felépülő polipeptidlánc aminosav-sorrendje elvileg 
rendkívül nagy lehet, bár a valóságban ennek csupán csekély része realizálódik.  
 
A peptidek elektrokémiai sajátságait a két terminális szabad amino- és karboxilcsoport, valamint 
az oldalláncok ionizáló csoportjai határozzák meg. Minthogy a terminális csoportok ellentétes 
töltésű csoportjai peptidkötésben vesznek részt, ezek elektronszívó hatása a peptidben részt 
vevő aminosavak számától függően egyre kevésbé érvényesül.  
 
A természetben nagyon sok és rendkívül változatos peptid fordul elő. Az izmokban fordul elő a 
karnozin (-alanil-hisztidin) dipeptid, amelynek funkciójáról még nem sokat tudunk. Sokak által 
tanulmányozott tripeptid a glutation (-glutamil-ciszteinil-glicin). Két glutation szulfhidrilcsoportja 
enyhe oxidáció hatására diszulfidkötéssel kapcsolódhat egymáshoz. A redukált és az oxidált 
glutation a sejtekben redoxrendszerként működik. A tripeptid különlegessége, hogy a 
glutaminsav nem az -, hanem a -karboxilcsoportjával kapcsolódik a ciszteinhez, aminek 
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következtében a proteolitikus enzimek nehezebben tudják megtámadni és lebontani. Számos 
hormonhatású peptid is ismert, amelyek közül talán legismertebb az oxitocin, a vazopresszin, a 
bradikinin, az adrenokortikotróp hormon és az inzulin.  
 
A peptideknél igen fontos érzékszervi tulajdonság a keserű íz, amelynek kiküszöbölése egyes 
élelmiszerek előállításánál nagy probléma. A peptidek nagy része a konfigurációtól függetlenül 
keserű vagy semleges ízhatást mutat, az édes L-aszparaginsav-dipeptidek kivételével. A keserű 
íz intenzitása az egyes peptideknél eltérő. Az ízintenzitás jelentősen függ az oldalláncok 
hidrofobitásától. A peptidek keserű ízének előfordulásával elsősorban azoknál az élelmiszereknél 
kell számolnunk, ahol fehérjebontó enzimes folyamatok játszódnak le (pl. sajtok érése folyamán). 
 
3.3. A fehérjék 
3.3.1. Általános tulajdonságok (szerkezet, molekulatömeg, oldhatóság) 
 
A fehérjék igen változatos felépítésű makromolekulák, amelyek a sejtek szárazanyagának kb. 
50%-át teszik ki. Feloszthatjuk őket aszerint, hogy hidrolízisük során csak aminosavak 
keletkeznek (egyszerű fehérjék, proteinek), vagy az aminosavak mellett a hidrolizátum még 
egyéb alkotórészt (összetett vagy konjugált fehérjéket) is tartalmaz. Az egyszerű fehérjék elemi 
összetétele átlagosan 50% C, 7% H, 23% O, 16% N és 0-3% S. Az összetett fehérjék emellett 
egyéb alkotórészeket (pl. fémek, egyéb szerves vegyületek) is tartalmaznak. Oldékonyságuk 
alapján osztályozva a fehérjéket, különböző csoportokat alakítottak: 
 

A fehérjék csoportosítása az oldékonyság alapján 
              

Csoport      Oldékonyság     
Albuminok     desztillált vízben, híg sóoldatokban 
Globulinok     híg sóoldatokban, desztillált vízben nem 
Hisztonok     híg savakban 
Prolaminok     5080%-os alkoholban; tiszta vízben   
        vagy tiszta alkoholban nem 
Glutelinek     híg savban vagy lúgban 
Szkleroproteinek    semmiféle oldószerben nem oldódnak  
 
A prolaminok és a glutelinek növényi magvakban előforduló tartalék fehérjék. A szkleroproteinek 
csak tömény savval vagy lúggal főzve, bomlás közben oldódnak fel. 
 
A fehérjék funkció szerinti felosztása tájékoztatást ad biológiai szerepükről. Az enzimek közé 
sorolt fehérjékkel a későbbiek folyamán többször találkozunk. A transzportfehérjék feladata a 
szervek közötti szállítás; a határfelületeken keresztüli membrántranszport útján biztosítják a sejt 
és környezete közti kapcsolatot. A védőfehérjék a szervezet fertőzéssel vagy sérülésekkel 
szembeni védekezését teszik lehetővé. A hormonok a neurohormonális szabályozásban 
vesznek részt, míg a strukturfehérjék a mozgáshoz biztosítanak szilárd vázat, és a külső 
védelmet is szolgálják. A tartalék fehérjék az embrionális fejlődés első szakaszában 
fehérjeraktárként szolgálnak.  
 
A globuláris fehérjéknek a tér egyik irányában sincs kitüntetett méretük, nagyjából gömb 
alakúak, bennük a polipeptidlánc tömör gombolyaggá állt össze. Általában olyan, biológiailag 
aktív, dinamikus funkciókat betöltő fehérjék tartoznak ide, mint például az enzimek és a 
transzportfehérjék. A statikus feladatokat betöltő fibrilláris fehérjék polipeptidlánca általában 
megnyúlt, kettesével, hármasával sodort fonalat alkot. Ez utóbbiak vizes közegben rosszul 
oldódnak vagy oldhatatlanok, szerkezeti, mechanikai vagy védőfeladatokat látnak el. Nagyon 
lényeges tulajdonságuk, hogy más fajba jutva ellenanyagképzést indítanak meg; a fehérjék tehát 
immunaktív anyagok. Az összetett fehérjék a nemfehérje komponens összetételét illetően is igen 
sokfélék lehetnek. A szervezetben nagy mennyiségben fordulnak elő lipoproteinek, amelyekben 
a fehérje lipidekkel kapcsolódik. A glikoproteinekben a szénhidrát rész a fehérjével kovalensen 
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kapcsolódik, a szénhidrát a fehérje integráns része; kapcsolódásuk sokféle kombinációs 
lehetőséget tesz lehetővé. A metalloproteinek valamilyen kationt tartalmaznak komplex 
kötésben, amelynek az esetek nagyobb részében közvetlen szerepe van a fehérje funkciójának 
kialakításában. 
 
A fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezete. A fehérjék 
felépítése a rendkívül sokféle feladatnak megfelelően nagyon változatos. Húszféle aminosavból 
polipeptidlánconként több százat is tartalmazhatnak, és az aminosavak kapcsolódásának 
sorrendje is rendkívül változatos lehet. Az aminosavak kapcsolódásának sorrendje jelenti a 
fehérjék elsődleges szerkezetét. A peptidláncok nem maradnak meg fonal alakúnak, hanem 
egyes szakaszaikon kisebb-nagyobb, periodikusan rendezett szakaszok (csavarmenet vagy 
zegzugos rendeződés) alakulnak ki. A periodikusan rendezett szakaszok alkotják a fehérje 
másodlagos vagy szekunder szerkezetét. Globuláris fehérjék esetén a rendezett és rendezetlen 
szakaszokat tartalmazó peptidlánc összegombolyodik, és tömör, gombolyagszerű szerkezetet 
hoz létre, amelyben a poláros oldalláncok többsége a külső felületen, míg az apoláros 
oldalláncok jelentős hányada a polipeptidgombolyag belsejében helyezkedik el. Ez a 
fehérjék harmadlagos vagy tercier szerkezete. Végül rendszerint páros számú 
polipeptidgombolyag egymással nem kovalens kölcsönhatásokkal összekapcsolódik, és két 
vagy négy polipeptidláncból (alegységből) álló molekulák alakulnak ki. Ez a fehérjék 
negyedleges vagy kvaterner szerkezete.  
 
A fehérjék elsődleges szerkezete. Az aminosavak kapcsolódásának sorrendje a fehérjék 
elsődleges szerkezete. Általánosságban elmondható, hogy: 
 A globuláris fehérjékben a poláros és apoláros aminosavrészek száma nagyjából 

megegyezik (kivéve a membránfehérjékben). 
 Nem minden fehérjében található meg az összes fehérjeépítő aminosav; több fehérje nem 

tartalmaz ciszteint, és sok fehérjéből hiányzik például a triptofán (ribonukleáz, hisztonok).  
 Az aminosavak közül a metionin, a triptofán, a cisztein és a hisztidin kisebb koncentrációban 

található a többieknél.  
 A funkciónak megfelelően egyes fehérjék aminosav-összetétele rendkívül sajátos. A 

fibrilláris fehérjékben igen sok a nem poláros aminosav; az elasztinban elérheti a 90%-ot. 
Néhány fibrilláris fehérje csak rendkívül kevés aminosavat tartalmaz; a selyemfibroin 45% 
glicin, 30% alanin és 18% szerin mellett aromás aminosavat egyáltalán nem tartalmaz. A 
sejtmag hisztonjai és protaminjai aránylag sok bázikus aminosavat tartalmaznak, de sok 
bázikus aminosav található például a citochrom-c-ben és a lizozimban is. A pepszin bázikus 
aminosavat nem, viszont sok savas aminosavat tartalmaz.  

 A genetikai információ állandóságát tükrözi, hogy valamely faj egy adott fehérjéjének 
aminosav-összetétele mindig állandó.  

 
A fehérjék másodlagos szerkezete. A sejtben keletkező polipeptidláncok többsége nem marad 
meg fonal alakúnak, hanem jól definiált háromdimenziós térszerkezetet alakít ki. A 
polipeptidláncok kétfajta, periodikusan rendezett szerkezetet alakíthatnak ki. E szerkezetek közül 
egyszerűbb a -szerkezet (-hajtogatott lemez, zegzugos, cikkcakkos fonalak), amely két vagy 
több polipeptidlánc vagy polipeptidlánc-szakaszok közt alakul ki úgy, hogy a karbonil- és 
iminocsoportok hidrogénkötéseket képeznek. A -szerkezetnek viszonylagos stabilitása miatt 
különleges jelentősége van a nagy mechanikai igénybevételeknek kitett szövetben, de ez a 
forma előfordulhat globuláris fehérjékben is. A periodikus rendezettség másik típusa az -hélix, 
amelyben a polipeptidlánc az óramutató járásával megegyező irányban, csavarmenetszerűen 
rendeződik. Egy csavarmenetet 3,6 aminosavrész alkot; a csavarmenet átlagos magassága 0,54 
nm. Az -hélix szerkezet stabilitását a hidrogénkötések biztosítják, az oldalláncok a hélix által 
alkotott képzeletbeli hengerpalást sugarainak irányában helyezkednek el. A hélix szerkezetet 
nagyszámú hidrogénkötés stabilizálja, amely a legkisebb szabadenergiájú állapotnak 
megfelelően, spontán alakul ki. Az -hélix megszakad, ahol a peptidlánc prolilcsoportot 
tartalmaz, mivel az nem képes hidrogénkötés kialakítására. 
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A fehérjealkotó természetes L-aminosavakból képződő -hélix jobbmenetes, csavarodása az 
óramutató járásával megegyezik. Szintetikus polipeptidekben kialakulhat akár jobb-, akár 
balmenetes -hélix is. A pozitív töltésű oldallánccal rendelkező polilizin és a negatív töltésű 
oldallánccal rendelkező poli--glutamát neutrális vizes oldatban nem képez hélixet, mert a 
töltések megakadályozzák a hélix kialakulását. Ha a H+ koncentrációjának változtatásával a 
disszociációt megszüntetjük, mindkét esetben spontán kialakul a helikális szerkezet. Elemezve 
azt, hogy ismert térszerkezetű fehérjékben a különféle aminosavrészek milyen gyakorisággal 
fordulnak elő, ki lehet mutatni a különböző aminosavrészek hatását a fehérje másodlagos 
szerkezetére. 
 
A fehérjék harmadlagos szerkezete. A natív fehérjékben a periodikusan rendezett szakaszok a 
nem rendezett szakaszokkal váltakoznak, de ezek a peptidlánc-szakaszok sem tekinthetők 
teljesen rendezetlennek. Csak olyan láncszakaszokat tekintünk rendezetlennek, amelyek a 
statisztikus valószínűség alapján számos, különféle konformációban létezhetnek. A periodikusan 
rendezett szakaszok közötti részek teszik lehetővé, hogy a periodikus szakaszok egymáshoz 
közel kerüljenek, hogy rendszerint nagyon tömör, háromdimenziós, gombolyagszerű térszerkezet 
alakuljon ki. A harmadlagos, gombolyagszerű szerkezetet, különösen a globuláris fehérjék belső, 
hidrofób magjának kialakulását, a nem poláros oldalláncok segítik elő. Ezek egymás közelében 
igyekeznek elhelyezkedni, apoláros kapcsolatokat létrehozva. A globuláris fehérje belsejében 
tehát apoláros oldalláncok helyezkednek el, míg a felületet inkább a poláros oldalláncok 
foglalják el. 
 
A háromdimenziós szerkezetben az egymástól távollévő aminosav-oldalláncok a lánc 
összegombolyodása következtében közel kerülhetnek egymáshoz. A hidrofób kölcsönhatásokon 
kívül kialakulhatnak hidrogénkötések vagy elektrosztatikus kölcsönhatások is. Létrejöhetnek 
továbbá a ciszteinil-oldalláncok oxidációja következtében másodlagos kovalens kötések, 
diszulfidhidak. A felsorolt kötéstípusok együttesen biztosítják, hogy a fehérjemolekula 
harmadlagos szerkezete az adott körülmények között fennmaradjon. 
 
Az -hélix kialakulásának feltétele egy kritikus méret, azaz minimális számú vagy a minimálisnál 
több aminosavnak együtt kell működnie a rendezettség létrejöttéhez. A háromdimenziós 
szerkezet kialakításához a láncszakaszok közötti szoros kapcsolatok szükségesek. A kötések 
vagy egyfajta kötéstípus megszüntetése a polipeptidlánc szerkezetének teljes felbomlását, 
denaturációját okozhatja. Az -hélix és a -szerkezet az őket stabilizáló hidrogénkötések nélkül 
nem létezhetnek, mert a peptidkötések közötti hidrogénhidak energiája valamivel kisebb, mint a 
vízmolekulák közti hidrogénkötéseké. A víz erősebb hidrogénkötés-képző anyag lévén, a 
kötéseket megbonthatná, hogy ez mégsem történik meg, annak az az oka, hogy: 

 a molekula belsejében a nempoláros környezetben lévő hidrogénhidak viszonylag stabilak, 
mert ezekhez nem kerül közel a víz, másrészt  

 a hidrogénhidak fenntartása szempontjából jelentékeny a többi kötés energiájának 
hozzájárulása is. 

 
Funkcionális szempontból jelentős, hogy az egymás közelébe kerülő oldalláncok saját kémiai 
tulajdonságaikat kölcsönösen megváltoztathatják, és olyan kémiai tulajdonságokat nyerhetnek, 
amelyek kémiai szerkezetükből nem következnek.  
 
Az oldalláncok egymással és a vízzel kialakított kölcsönhatásai lehetővé teszik, hogy a 
fehérjeszintézis során keletkező egydimenziós polipeptidlánc háromdimenziós térszerkezetet 
alakítson ki. A fehérjék biológiai aktivitással bíró térszerkezetének kialakulásához nem 
szükséges semmiféle extra információ, mert az aminosav-sorrend kellő információt tartalmaz 
ahhoz, hogy az adott körülmények között a termodinamikailag legstabilabb konformációnak 
megfelelő térszerkezet alakuljon ki. 
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A fehérjék negyedleges szerkezete. A polipeptidlánc szintézise után a fehérjéknek csak kis 
része marad meg egy polipeptidláncból álló monomerként, nagyobb részük több, rendszerint 
páros számú polipeptidláncból álló egységgé asszociál, azaz dimerek, tetramerek keletkeznek. 
Az asszociálódó polipeptidláncok azonos vagy eltérő kémiai felépítésűek lehetnek. A 
negyedleges szerkezet kialakulásának több lehetősége ismeretes:  

 Kémiailag és funkcionálisan is azonos polipeptidláncok asszociálódnak. 
 Funkcionálisan azonos, de kémiailag különböző polipeptidláncok kapcsolódnak.  
 Funkcionálisan és kémiailag is különböző láncok kapcsolódnak. 
 Többféle felépítésű és többféle funkciójú peptidláncból alakulnak ki.  

 
A fehérjék negyedleges szerkezetének kialakulása ugyancsak azok önrendező tulajdonságaival 
függ össze. Ha a polipeptidláncok közötti kapcsolatot megszüntetjük, az oligomer monomerekre 
disszociál, a disszociációt előidéző hatás megszüntetése után viszont az eredeti negyedleges 
szerkezet és funkcionális tulajdonságok helyreállhatnak. Ezt az teszi lehetővé, hogy a láncok 
szerkezeti tulajdonságai egymást kiegészítik, azaz a kapcsolódó felületek komplementerek. A 
kapcsolódó felület és töltésmintázat a másikkal kiegészül, pl. pozitív töltésű csoporttal szemben a 
partneren negatív csoport van, a hidrofillal szemben hidrofil van.  
 
A fehérjék molekulatömege. A fehérjék molekulatömegét az Mr relatív molekulatömeg-értékkel 
jellemezzük, amely viszonyszám, ezért dimenziómentes. Azt jelenti, hogy az illető fehérje tömege 
hányszorosa a molekulatömeg-számítás alapját képező 12C tömege 1/12-ed részének. A 
molekulatömeg meghatározására alkalmas módszerek csak hozzávetőleges eredményt adnak; 
pontos értéket csak akkor kaphatunk, ha megismerjük a fehérje aminosav-sorrendjét és az 
aminosavak molekulatömegének segítségével kiszámoljuk a fehérje pontos Mr-értékét. 
 
A fehérjék oldhatósága. Az egyes fehérjék oldhatóságában jelentős eltérések mutatkoznak, 
amelyek egyrészt a hidrofil és a hidrofób csoportok eltérő számából és térbeli elrendeződéséből, 
másrészt a molekula nagyságából, alakjából és az oldószer minőségéből adódnak. Az 
oldhatóság alapján megkülönböztetünk oldódó és nem oldódó, csak duzzadó fehérjéket. A 
fehérjék csak poláros oldószerekben oldódnak, mint pl. a víz, a glicerin, a hangyasav. Duzzadási 
folyamat indulhat meg olyan fehérjéknél, amelyekben sok szabad karboxil- és aminocsoport 
található, ezekhez ugyanis a poláros oldószerek elektrosztatikus kötőerőkkel kapcsolódhatnak. 
Az oldószer ionerősségének növelésével az oldhatóság nő. Semleges sók kis koncentrációban 
növelik az oldhatóságot, azonban egy meghatározott koncentráción túl az oldhatóság csökken, 
és bekövetkezhet a fehérje kicsapódása. 
 
A fehérjék elektrokémiai tulajdonságait a felépítő aminosavak hasonló karaktere határozza 
meg, ezért a fehérjék amfoter jellegűek. Poliionoknak tekinthetők, amelyek töltésjellegét és 
mennyiségét a rendszer pH-ja jelentősen befolyásolja. Izoelektromos pontnak azt a pH-t 
nevezzük, ahol a pozitív és negatív töltések száma azonos, tehát a fehérje semleges 
molekulának tekinthető. Ezen a pH-n a fehérjék elektromos erőtérben sem a pozitív, sem a 
negatív pólus felé nem mozdulnak el. Izoionos pontnak nevezzük azt a pH-értéket, amelyen a 
fehérjében lévő bázikus csoportokon felvett protonok száma megegyezik a savas csoportokon 
leadott protonok számával. Az izoelektromos ponton a legkisebb a fehérje oldhatósága, 
legnagyobb a kicsapódási hajlama, a kisózódási és a kristályosodási lehetősége. A fehérjék 
viszkozitása az izoelektromos ponton a legkisebb. 
 
A fehérjék vizes oldatban általában balra forgatják a poláros fény síkját, a forgatás értéke -30° 
és -60° között mozog. A forgatást befolyásolja a fehérjemolekula szerkezete, az aminosav-
maradékok jellege és helye a molekulában, a molekulákban fellépő kölcsönhatások és a pH. A 
fehérjék denaturálódása jelentősen megnöveli a fajlagos forgatás értékét (-80° – -120°). 
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A fehérjék oldataikban az ultraibolya tartományban fényabszorpciót mutatnak. A peptidkötések 
jelenlétéből adódóan jellegzetes fényelnyelés mérhető a 180230 nm tartományban, míg a 
fehérjékben lévő aromás aminosavak a 250300 nm között adnak fényelnyelési maximumot. 
 
A fehérjék térfogata és térfogattömege az alkotó atomok térfogatainak összeadásával 
becsülhető. A térfogattömeg 0,81,5 g/cm3 között változik. Azon fehérjék kristályosodási 
hajlama nagy, amelyek gömb vagy ellipszoid alakúak, azaz nagyfokú rendezettséget mutatnak. 
Egyes hemoglobinok 0 °C-ra lehűtve már a vörösvértestekben is kikristályosodnak. 
 
3.3.2. A fehérjék kémiai reakciói, kapcsolódásai 
 
Csapadékképző reakciók. A fehérjék oldataikból szerves oldószerekkel, nehézfémsókkal, 
ásványi és bizonyos szerves savakkal kicsaphatók. A szerves oldószerek közül a legjobb 
fehérjekicsapó az aceton, a dioxán és az etil-alkohol. A nehézfémsók közül kicsapják a fehérjét 
az ólom-, a réz-, a higany-, az urán-, a vas- és a cinksók. Az ásványi savak mind alkalmasak a 
fehérje kicsapására, közülük leggyakrabban a sósavat, a salétromsavat és a foszforsavat 
használják erre a célra. A szerves savak közül kiváló fehérjekicsapó a triklór-ecetsav, a szulfo-
szalicilsav és a pikrinsav.  
 
A fehérjék színreakciói. A fehérjék számos színreakciója egy meghatározott aminosav 
jelenlétére vezethető vissza. E színreakciók közül több felhasználható a fehérjék mennyiségi, 
illetve minőségi meghatározására. A legfontosabb színreakciók a BIURET-reakció, a 
ninhidrinnel történő reakció, a xantoprotein-, az ólom-szulfid-, a MILLON-, a PAULY- és a 
SAKAGUCHI-reakció. Ez utóbbiban arginintartalmú fehérjeoldathoz -naftolt és hipobromitot adva 
vöröses elszíneződés keletkezik. 
 
Fehérje-víz kapcsolódások. A víz különböző állapotban tud a fehérjékkel kapcsolódni. A 
szerkezeti és a fehérje belsejében lévő víz vagy a felületen erősen abszorbeált, vagy a fehérje 
speciális felületi helyein kötött vizet jelenti, amely 0,3 g lehet 1 g vízmentes fehérjére számolva. A 
fehérjék a vízzel a peptidkötéseken keresztül (dipól-dipól kölcsönhatás vagy hidrogénkötés) vagy 
az aminosav-oldalláncokon keresztül (ionizált, poláros, esetleg nem poláros csoportokkal) 
kötődnek. 
 
A fehérje oldhatósága azonos pH és ionerősség mellett 040 C közötti tartományban a 
hőmérséklet emelkedésével nő. Ha 40 C felett a másodlagos és harmadlagos szerkezetet tartó 
erők szétesnek, denaturálódás következik be, ami folytatódhat aggregációval; ez a fehérjék 
oldhatóságát csökkenti. 
 
Fehérje-lipid kapcsolódások. A fehérjék és a lipidek közötti kapcsolódás igen gyakori az 
élővilágban (pl. a fehérjék és a foszfolipidek között). A fehérje és a lipid viszonylagos aránya 
széles határok közt változhat. A kapcsolódás általában hidrofób kölcsönhatásokkal jön létre, 
amikor az apoláros alifás lipidlánc és a fehérje apoláros részei között alakul ki kapcsolat. A 
fehérje-lipid kapcsolódás védi a fehérjét a hődenaturációtól, egyrészt a lipid nagy hőkapacitása, 
másrészt a víz relatív távolléte miatt. 
 
3.3.3. A fehérjék denaturálódása 
 
A denaturálódáson a fehérje natív szerkezetének reverzíbilis vagy irreverzíbilis változását 
értjük, amely változatlanul hagyja a peptidkötéseket, de a diszulfidhidak felszakadása 
előfordulhat. Denaturálódást okoz minden olyan behatás, amely a hidrogénhíd, az ionkötés vagy 
a hidrofób kötés felbomlását idézi elő. A denaturáció megváltoztatja a fehérje tulajdonságait: 
csökken az oldékonyság, megváltozik a vízkötő kapacitás, elvész a biológiai aktivitás, 
megnövekszik az érzékenység a fehérjebontó enzimekkel szemben, növekszik a belső 
viszkozitás, megszűnik a kristályosodási készség. Denaturáció történhet fizikai- és hőhatásra, 
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hűtés hatására, mechanikai behatásokra, hidrosztatikus nyomásra, valamint ultraibolya és 
-sugárzás hatására. 
 
A denaturációt előidéző kémiai anyagok lehetnek savak és lúgok, a réz, a vas, a higany és 
az ezüst vegyületei, valamint szerves oldószerek. 
 
3.3.4. A fehérjék funkcionális tulajdonságai 
 
A fehérjék funkcionális tulajdonságait azok a fizikai-kémiai tulajdonságok adják, amelyek 
hozzájárulnak az élelmiszerek megfelelő jellemzőinek kialakításához. A funkcionális 
tulajdonságoknak három fő csoportja van: hidratációs tulajdonságok, fehérje-fehérje 
kapcsolódások és felületi tulajdonságok. Az első csoportba olyan tulajdonságok tartoznak, mint a 
vízadszorpció és a vízvisszatartó képesség, a nedvesedés, a duzzadás, az adhéziós 
kapcsolódás, a diszpergálhatóság, az oldhatóság és a viszkozitás. A második csoportba azok a 
tulajdonságok tartoznak, amelyek bizonyos szerkezetek létrejötténél és stabilizálásánál fontosak 
(gélképződés, tésztaszerkezet kialakulása, szálas szerkezet). A harmadik csoport tulajdonságai 
a felületi feszültség, az emulzióképződés és a fehérjék habképző tulajdonságainak 
kialakításában játszanak szerepet. 
 
3.3.5. A fehérjék csoportosítása 
 
A fehérjék klasszikus felosztása OSBORNE nevéhez fűződik, aki a fehérjéket oldhatóságuk 
alapján csoportosította. Csoportosíthatjuk a fehérjéket kémiai összetételük alapján is; ezek 
szerint egyszerű fehérjének nevezzük azokat a fehérjéket, amelyeknek savas vagy enzimes 
hidrolizátumában csak aminosavak találhatók, összetett fehérjék pedig azok, amelyek 
hidrolizátuma az aminosavak mellett más anyagokat is tartalmaz. 
 
Az egyszerű fehérjék lehetnek: 
 - protaminok, - hisztonok, - albuminok, 
 - globulinok, - prolaminok, - glutelinek, 
 - vázfehérjék. 
 
Az összetett fehérjék a prosztetikus csoport szerint lehetnek: 
 - foszfoproteinek, - mukoproteinek, - kromoproteinek, 
 - nukleoproteinek, - lipoproteinek. 
 
Egyszerű fehérjék 
 
A protaminok nagy mennyiségben tartalmaznak bázikus aminosavakat. Vannak csak arginint 
tartalmazó protaminok, az arginin mellett hisztidint vagy lizint tartalmazók és olyanok, amelyek 
arginint, lizint és hisztidint is tartalmaznak. A hisztonok bázikus karakterű fehérjék, triptofánt 
egyáltalán nem, és cisztint is csak kis mennyiségben tartalmaznak, vízben és híg savakban 
oldódnak, nukleoproteinek formájában nukleinsavakhoz kapcsolódnak. Az albuminok desztillált 
vízben és híg sóoldatban oldhatók, ammónium-szulfát telített oldatából kicsapódnak. Igen 
elterjedtek mind állati, mind növényi szervekben (vérben, nyirokrendszerben, izomban, tojásban, 
tejben, hüvelyesekben, gabonafélék magjaiban). Az albuminok csaknem valamennyi 
fehérjealkotó aminosavat tartalmazzák. 
 
A globulinok az albuminokkal általában együtt fordulnak elő, szétválasztásuk a molekulatömeg 
alapján lehetséges. Ismertebb globulin a fibrinogén a vérplazmában, a fazeolin a babban, az 
amandin a mandulában, az ovoglobulin és a lizozim a tojásfehérjében, a livetin a 
tojássárgájában, a legumin és a vicilin a borsóban, a miozin az izomban és a -laktoglobulin a 
tejben. A prolaminok aminosav-összetételére jellemző a prolin és a glutaminsav nagy 
koncentrációja, lizint nem tartalmaznak. A gliadin a gluteninnel együtt képezi a sikér (glutén) 
komplex fehérjéjét, amely a búzatészta előállításának kulcsfehérjéje. Az árpában a hordein, a 
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kukoricában a zein található. A glutelinek jellegzetes növényi fehérjék. Aminosav-
összetételükben dominál az arginin, a prolin és a glutaminsav. Ismertebb a búzában található 
glutenin, a rozsban a hordenin, a rizsben az orizein és a kukoricában a zeanin. 
 
A vázfehérjék a keratinok és a kollagének csoportjára oszthatók. A keratinokat oldhatóságuk 
alapján feloszthatjuk eukeratinokra, amelyek oldhatatlanok oldószerekben, és nagy 
mennyiségben tartalmaznak cisztint; a tripszin és a pepszin sem képes lebontani őket. A 
pszeudokeratinok jobban oldódnak, és az enzimek is képesek megtámadni őket. A kollagének a 
bőrben, a kötőszövetekben és a csontokban találhatók. Hosszabb ideig főzve zselatinná 
alakulnak, aminosav-összetételükre jellemző a glicin, az alanin, a prolin és a hidroxi-prolin nagy 
koncentrációja. A zselatinnak jelentős szerepe van az élelmiszergélek előállításánál. A fibroin és 
a szericin a selyem jellegzetes fehérjéje. A spongin a szivacsfélékből izolálható. Ezekre a 
fehérjékre jellemző a sok glicin és alanin mellett a szerin, valamint a tirozin nagy koncentrációja. 
 
Összetett fehérjék 
 
A foszfoproteinek nemfehérje része, az ortofoszforsav, észterkötésen keresztül kapcsolódik a 
fehérjéhez a szerin vagy a treonin alkoholos hidroxilcsoportján keresztül. Ismertebb foszfoprotein 
a tojássárgájában található vitellin és foszvitin, továbbá a tej jellegzetes fehérjéje, a kazein. Ezek 
a fehérjék kalciumsóik formájában léteznek, feladatuk az embrió, illetve a fiatal szervezet 
táplálása. A mukoproteinek nemfehérje része szénhidrát. A mukoidok 4%-nál több, a 
glikoproteinek 4%-nál kevesebb hexózamint tartalmaznak. A kromoproteinek fémet nem 
tartalmazó és fémtartalmú vegyületekre oszthatók. A fémet nem tartalmazó kromoproteinek 
képviselője a rodopszin, a sárga színű flavinenzimek melyek izoalloxazin vázú riboflavint 
tartalmaznak. A fémtartalmú kromoproteinek csoportjába tartozik a vér színezőanyaga, a 
hemoglobin, az izom színezőanyaga a mioglobin, a zöld növények színanyaga a kloroplasztin, 
melynek forbinvázában magnéziumatom található. 
 
A nukleoproteinek a nukleinsavaknak hisztonokkal, protaminokkal vagy más fehérjékkel 
képzett, sószerű vegyületei. A lipoproteinek olyan, összetett fehérjék, amelyeknek prosztetikus 
csoportja a lipidekhez tartozik. A lipoproteinek lipidkomponense könnyen eltávolítható a 
molekulából, a prosztetikus csoport lehet glicerid, foszfatid, karotinoid vagy más lipidvegyület. A 
lipovitellinben főként a lecitin és a kefalin található. 
 
3.3.6. Fontosabb természetes fehérjék 
 
A fehérjék eredetét vagy funkcióit tekintve a fontosabb természetes fehérjéket az alábbiak szerint 
csoportosíthatjuk: izomfehérjék, plazmafehérjék, légzőfehérjék, tejfehérjék, tojásfehérjék, 
szklero-proteinek, protaminok, hisztonok, növényi fehérjék és toxikus fehérjék. 
 
Az izomfehérjéket szarkoplazma fehérjékre és fibrillafehérjékre oszthatjuk. A szarkoplazma 
fehérjék közül legjelentősebb a miogén, amely albumin jellegű tulajdonságokkal rendelkezik. A 
fibrillafehérjék közé tartozik a miozin, az aktin és az aktomiozin. A plazmafehérjék közé 
tartoznak az albumin, a fibrinogén és a globulinok. Légzőfehérjéknek nevezzük azokat a 
fehérjéket, amelyek képesek a molekuláris oxigénnel laza kapcsolatot létesíteni, majd azt a 
kisebb parciális nyomáson a szövetekben átadni. Ilyen a hemoglobin és a mioglobin. A 
hemocianin réztartalmú fehérje, amely képes a molekuláris oxigén megkötésére, bár az 
oxigénnel szemben mutatott affinitása gyengébb, mint a hemoglobiné. 
 
A tejfehérjéket két csoportra oszthatjuk; kazeinfehérjékre és savófehérjékre. A tehéntejfehérje 
mintegy 7779% kazeint tartalmaz, amely a foszfoproteinek csoportjába tartozó, összetett 
fehérje. A savas jellegű aminosavak dominanciája miatt izoelektromos pontja pH4,6, amelyen 
savval kicsapható. A tejben a savófehérjék mennyisége 0,60,7%, amely albumin- és 
globulinfrakcióból áll. A tejfehérje legfontosabb feladata az újszülött és a fiatal állat 
aminosavakkal való ellátása, illetve a kolosztrum, magas immunglobulin-tartalmának 
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köszönhetően, hozzájárul a passzív immunitás kialakításához. A savófehérjék 
esszenciálisaminosav-tartalma nagyobb, mint a kazeiné, ezért a savófehérjék biológiai értéke 
mintegy 2030%-kal több a kazeinénél. 
 
A különböző háziszárnyas- és madártojások közül étkezésre a tyúktojást használjuk; ezt 
nevezzük egyszerűen tojásnak. A tojás két jellegzetes részből áll, a tojásfehérjéből és a 
tojássárgájából. A tojásfehérje átlagosan 86,6% vizet, 0,2% zsírt és 1314% fehérjét tartalmaz. 
Az ovalbumin a tojásfehérje fő komponense; az összes fehérjetartalom 65%-át teszi ki. A 
konalbumin az összes fehérje mintegy 13%-a, a lizozim jellegzetes bázikus fehérje, az 
ovomukoid pedig a glikoproteinek csoportjába tartozó, összetett fehérje. A tojássárgája 
víztartalma 50%, lipidtartalma több mint 30%, fehérjetartalma pedig 17% körül van. A 
legfontosabb fehérjefrakció a foszvitin és a livetin. 
 
A vázfehérjék vagy szkleroproteinek szálas szerkezetű vegyületek; olyan, állati szervezetben 
található, vázat alkotó, védő tulajdonságokkal rendelkező fehérjék, amelyek csak aminosavakból 
épülnek fel, és ellenállók a kémiai és enzimes behatásokkal szemben. Közéjük tartozik a 
kollagén, a zselatin, az elasztin, a keratin és a selyemfibroin.  
 
A protaminok és a hisztonok erősen bázikus jellegű fehérjék, amelyek a sejtmagban találhatók, 
dezoxiribonukleinsavakhoz kötve. A protaminok csak a spermában vannak jelen, a hisztonok 
viszont igen elterjedtek az élő szervezetekben. A triptofán kivételével valamennyi aminosavat 
tartalmazzák. 
 
A növényi fehérjék általában albumin-, globulin-, prolamin- és glutelinfrakciókat tartalmaznak, 
amelyek vízzel, sóoldattal, 70%-os alkohollal vagy híg savakkal és lúgokkal nyerhetők ki a 
növényekből. A gabonafehérjék közül a búzafehérjéket eltérő oldékonyságuk alapján négy 
frakcióra bonthatjuk, amelyek közül az albumin vízoldható, a globulin híg sósavoldattal, a 
prolaminok 70%-os alkohollal, a glutelinek pedig alkáliákkal nyerhetők ki. A gliadin és a glutenin 
egy-egy arányú komplexe a sikér (glutén), ami a tésztakészítés elengedhetetlen komponense. A 
sikér összetett fehérje, amelyből a különböző búzafajták különböző mennyiséget tartalmaznak: a 
lágy búzában 810,5%, a kemény búzában 911%, a durumbúzában pedig 17% szárazsikér 
van. 
 
A búzához hasonló összetételű fehérjék találhatók a rozsban, az árpában, a zabban és a 
rizsben. A kukoricafehérjék hasonló fehérjefrakciókra bonthatók szét, mint a búzafehérjék. 
Legfontosabb fehérjéjük, a zein, a prolaminok csoportjába tartozó, 92%-os alkoholban jól oldódó, 
heterogén anyag. A kukorica fehérjéi közé tartozik még a glutelin, a mayzin és az edesztin. A 
kukoricafehérjében limitáló aminosav a lizin, amely a fehérje 2,62,8%-át teszi ki. A 
hüvelyesek fehérjéi közül legnagyobb jelentőségű a szójafehérje, amely a szójanövény 
szemtermésének 40%-a. A szója fehérjetartalmának 80%-át a glicinin teszi ki, amely globulin 
típusú vegyület. A szójafehérje aminosav-összetétele a növényi fehérjék közül az egyik 
legkedvezőbb, mert az összes esszenciális aminosavat az optimálishoz közelítő arányban 
tartalmazza. A babfehérjék az érett étkezési babban 2025%-os arányban fordulnak elő. Fő 
komponensük a globulinokhoz tartozó fazeolin. A lencse és a borsófehérjék fő komponense az 
ugyancsak a globulinokhoz tartozó legumin. 
 
Az olajosmagvak fehérjéi közül a napraforgó-fehérjék a jelentősebbek, amelyek a szójafehérjénél 
kisebb metionin- és lizintartalmúak. A burgonya fehérjetartalma rendkívül alacsony, a 
legfontosabb, globulintípusú tuberin fehérjéjének aminosav-összetétele azonban rendkívül 
kedvező. A friss zöldségfélék fehérjetartalma általában 1% vagy kisebb. A levélzöldségekben 
1,7%, a gyökerekben 0,6%, a zöldségfélék termésében pedig 0,4% a fehérjetartalom. 
 
3.3.7. Élelmiszer-fehérjék átalakulása a feldolgozás és tárolás során 
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A legtöbb élelmiszer-fehérje már mérsékelt hőhatásra denaturálódik, ami jelentős változást 
eredményez mind a biológiai, mind a funkcionális tulajdonságok alakulásában. A főzés inaktiválja 
az enzimeket, előidézhet nemkívánatos szín- és ízváltozásokat, textúraváltozásokat, valamint 
csökkentheti a vitamintartalmat. A legtöbb fehérjetoxin és antinutritív anyag viszont hőhatásra 
denaturálódik és ezáltal inaktiválódik. Az inaktiválás nedves állapotban végezve hatékonyabb; a 
hőkezelés módja lehet autoklávozás, sterilezés, sütés és extrúziós főzés. 
 
Az aminosavak átalakulása a feldolgozás és tárolás során. A fehérjék hőkezelése az egyes 
aminosavak deszulfurálódásához, dezaminálódásához, izomerizációjához és egyéb kémiai 
átalakulásához vezethet. 115 C feletti hőkezeléskor a cisztin és a cisztein részleges lebomlása 
kén-hidrogén, dimetil-szulfid és ciszteinsav képződéshez vezet. Dezaminálódás játszódik le 100 
C feletti hőkezelés során, amely elsősorban a glutamin és aszparagin amidcsoportjait érinti. 
Oxigén jelenlétében a hőkezelés során számolni kell a kéntartalmú aminosavak oxidációjával és 
a triptofán indolcsoportjának hasadásával. A 200 C feletti vagy lúgos közegben való hőkezelés 
az L-aminosavak kisebb-nagyobb mértékű racemizációját okozhatja, amelynek során D-
aminosavak keletkezhetnek. Ezek nemcsak csökkentik a fehérje emészthetőségét és rontják 
biológiai értékét, hanem egészségkárosodást is okozhatnak. Hosszan tartó hőkezelés során 
gyűrűs származékok is keletkezhetnek, amelyek mutagén hatást fejthetnek ki. Alkalikus 
közegben végezve a hőkezelést, az arginin ornitinre, karbamidra, citrullinra és ammóniára 
bomolhat, a ciszteinből pedig rendkívül reaktív dehidro-alanin képződik. 
 
A feldolgozás és tárolás során létrejövő fehérje-fehérje kapcsolódások. Hőkezelés során 
létrejövő inter- és intramolekuláris kötések a lizin-, a cisztein- vagy az ornitin-oldalláncok és a 
ciszteinből keletkező dehidroalanin (DHA) között jönnek létre, kondenzációval. A dehidroalanin a 
ciszteinből vagy a szerinből jön létre -eliminációval; a vegyület rendkívül reakcióképes, amely a 
cisztein szabad szulfhidrilcsoportjával lantionin, a lizin -aminocsoportjával pedig lizinoalanin 
képződése közben hoz létre keresztkötéseket.  
 
A keresztkötéseket az emésztőenzimek rendkívül nehezen tudják lebontani, ezért az ilyen 
fehérjék biológiai értéke kisebb, mint a natív, kezeletlen fehérjéé. Erélyesebb hőkezelés hatására 
a lizin -aminocsoportja, valamint a glutamin és az aszparagin amidcsoportja között jöhetnek 
létre keresztkötések. A fehérjében lévő lizin 15%-a képes így reakcióba lépni, ami jelentősen 
csökkenti a fehérje biológiai értékét. 
 
A fehérjék oxidálóanyagokkal is reagálhatnak a termék előállítása során. Az aminosavak közül a 
kéntartalmú cisztin, cisztein és metionin, valamint a triptofán a legérzékenyebb az oxidációra. A 
metionint erős oxidálószerek metionin-szulfoxiddá, metionin-szulfonná oxidálják. A cisztin és a 
cisztein számos oxidációs terméke közül a mono- és diszulfoxidok és a cisztein-szulfénsav még 
vissza tud alakulni L-ciszteinné, a ciszteinsav és a cisztein-szulfinsav azonban már 
felhasználhatatlan az ember és az állat számára. 
 
A fehérjék szénhidrátokkal is kapcsolatba léphetnek a feldolgozás és a tárolás során. Ilyen 
kapcsolat lehet a korábban már tárgyalt nem enzimes barnulás vagy MAILLARD-reakció. A reakció 
során létrejött termékek biológiai értéke kisebb. A reakció végtermékei, a melanoidinek, nehezen 
emészthető, nagy móltömegű komplexek, amelyek még mutagén hatást is mutatnak.  
 
A feldolgozás és a tárolás során jelentős változások mehetnek végbe a funkcionális 
tulajdonságokban is. A funkcionális tulajdonságokra leginkább a fehérje másodlagos, 
harmadlagos és negyedleges szerkezetében bekövetkező változások vannak hatással. A pH 
vagy a sókoncentráció megváltoztatásával reverzíbilis aggregáció áll elő, amely módszert 
előszeretettel alkalmaznak fehérjekészítmények előállítására és tisztítására. A víz részleges 
eltávolítása következtében fehérje-fehérje, fehérje-só és fehérje-szénhidrát kapcsolódások 
alakulhatnak ki, amelyek ugyancsak megváltoztatják a funkcionális tulajdonságokat. Enyhe 
alkalikus kezelés hatására proteinátok (fehérje-sók) jönnek létre, amelyek vízben jól oldódnak, 
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vízmegkötő képességük igen jó, és felületaktív tulajdonságaik is kiválóak. Mechanikai hatásokra 
a részecskék fajlagos felületének megváltozása következtében megnő a víz- és zsíradszorpció, 
a fehérje oldhatósága és habképző tulajdonsága az eredeti anyaghoz viszonyítva. Hőkezelés 
hatására megváltozik a fehérjék szerkezete, bekövetkezhet a peptidkötés hidrolízise és az 
aminosav-oldalláncok módosulása. Az oldalláncban bekövetkező változások és az ezt követő 
kondenzációs reakciók jelentős mértékben csökkenthetik a biológiai értéket. 
 
Jelentős változások jöhetnek létre a funkcionális tulajdonságokban is enzimek hatására. Az 
élelmiszer-iparban a legtöbb esetben fehérjebontó enzimeket alkalmaznak a kedvezőbb fizikai és 
kémiai tulajdonságok elérése céljából. Ilyen módszer pl. a hús érlelése papainnal, a kazein 
kicsapása kimozinnal és a vízoldható fehérjekészítmények előállítása növényi és állati 
fehérjékből. Részleges proteolízissel javítani lehet a hődenaturált fehérjék emulgeáló- és 
habképző tulajdonságait, valamint a fehérjék emészthetőségét. 
 
Főleg lúgos kezelés hatására a fehérjét alkotó aminosavak izomerizációja is bekövetkezhet. A 
racemizáció lúgos közegben D-aminosavakat eredményezhet. A száraz fehérje hevítése (pl. 
pörkölés) szintén okozhat izomerizációt, ami legnagyobb mértékben az aszparaginsavnál, a 
glutaminsavnál, az alaninnál és a lizinnél tapasztalható. Hosszabb hőkezelés során kisebb 
molekulatömegű peptidek és D-aminosavak is keletkezhetnek. Ezek az átalakulások általában 
gátolják a proteolízist és rontják a fehérje biológiai értékét. 
 
A polipeptidláncok reakcióképes csoportjai révén lehetőség van a fehérjék közötti reakciók, 
kölcsönhatások fellépésére is. A reakciók révén kialakuló keresztkötések gátolják a proteolízist, 
és ezen keresztül csökkentik a fehérjék táplálkozási értékét. Néhány természetes fehérje 
kovalens keresztkötései, mint pl. a fibrin -N-(-glutamil)-lizin keresztkötése a keratinban és a 
fibrinben, valamint a hisztidil-allizil-hidroxi-allizin kötés a kollagénben, nagymértékben rontják az 
emészthetőséget. 
 
A fehérje-fehérje keresztkötések a fehérjék előállítása és feldolgozása során is kialakulhatnak. A 
plazmaalbumin hevítésekor a glutamil- és a lizil-oldallánc között ammónia felszabadulása 
közben keresztkötés alakul ki, amely csökkentheti a lizin hasznosíthatóságát.  
 
A lizin -aminocsoportjának acilezése annak hasznosulását különbözőképpen módosítja. Vannak 
olyan származékok, amelyek 100%-ban, vannak, amelyek csak 50%-ban, és vannak olyan 
származékok, amelyek egyáltalán nem hasznosulnak az állati szervezetben. A fehérjék lúgos 
kezelése során keletkező új származékok közül legnagyobb gazdasági jelentőséggel a 
lizinoalanin bír: az első ízben szójaizolátumban kimutatott vegyület prekurzora a cisztein 
lebomlásából keletkező dehidroalanin. A lizinoalanin (LAL) káros biológiai hatását először a 
lúgos kezeléssel előállított szójapreparátummal végzett patkányetetési kísérletek során észlelték. 
Úgy tűnik, hogy a szabad, illetve oligopeptid formában található LAL toxicitása jóval nagyobb, és 
a fehérjékben kötött LAL toxicitásának érvényre jutását akadályozhatja a fehérje 
emészthetőségének csökkenése, amely a keresztkötések kialakulása miatt következett be. A 
LAL toxicitását még befolyásolhatja az is, hogy milyen sztereoizomer formában van jelen a 
molekulában. A fehérje szénhidrátokkal való kölcsönhatását (MAILLARD-reakció) a 
szénhidrátoknál tárgyaltuk. 
 
A fehérjék és a lipidek oxidációs termékei közötti kölcsönhatások már jó ideje ismertek. 
Leggyakrabban a fehérjekészítmények és az oxidált linolsavészterek kölcsönhatásait vizsgálták. 
Ennek során megállapították, hogy a lipidek szabad gyökei (L, LO /alkoxi/, LOO /peroxi/) a 
fehérjékkel különböző módon reagálhatnak. A gyök általában az -szénatomon, ritkábban pedig 
a cisztein kénatomján alakul ki. A szabad fehérjegyökök lipidmentes fehérjepolimerizátumokat 
eredményezhetnek, amelynek tényét vízoldható fehérjéket, enzimeket és peroxidált lipideket 
tartalmazó rendszerekben sikerült bizonyítani, aminek során a molekulatömeg jelentősen 
növekedett. E reakciók során veszteség lépett fel a metionin, a cisztein-, a hisztidin- és a 
lizintartalomban. A peroxidok hatására a fehérjében láncszakadások is előfordulhatnak. Karbonil-
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amin reakció a lipid autooxidáció második szakaszában keletkező oxovegyületek, valamint a 
fehérjék aminocsoportot tartalmazó oldalláncai között jön létre. 
 
Az oxidált polifenolok fehérjékkel kölcsönhatásba lépve lényegesen csökkentik a 
hozzáférhető lizin mennyiségét, és ezen keresztül jelentősen rontják a fehérjék biológiai értékét. 
Különösen igaz ez alkalikus közegben végbemenő változásokra, de semleges közegben is a lizin 
oldalláncai közvetlenül kapcsolódhatnak az aromás gyűrűhöz.  
 
A fitinsav és sói a növényi magvak állandó természetes összetevői, amelyek szerepe 
elsősorban a foszforsav és az inozit tárolása. A fitinsav azonban kapcsolatba léphet a fehérjékkel 
is, mind savas mind lúgos közegben, fitinsav-fehérje komplexeket létrehozva. Többértékű kation 
jelenlétében hármas fitinsav-fém-fehérje komplexek is keletkezhetnek, amelyben a 
kölcsönhatás jellege savas közegben ionos. 

 
 

4. A lipidek 
 

A lipidek közé sokfajta, igen változatos felépítésű anyag tartozik. Közös bennük az, hogy vízben 
nem, csak apoláros oldószerekben (petroléter, kloroform, éter, benzol) oldódnak. Ezekkel a 
különböző szövetekből extrahálhatók. A szervezetben betöltött funkcióik alapján az alábbiak 
szerint csoportosíthatók: raktározott üzemanyagok, a fehérjékkel közösen membránok 
alkotórészei, a sejtmembrán borító védőanyaga, bioaktív vegyületek (amelyek kismennyiségben 
is jelentékeny hatást fejtenek ki). 
 
A klasszikus kémiai csoportosítás szerint két nagyobb csoportra oszthatjuk a lipideket: 

 Lúggal főzve az elszappanosítható lipidek több komponensre hidrolizálnak. A hidrolízis 
termékeként zsírsavak és más komponensek szabadulnak fel. 

 Az el nem szappanosítható lipidek lúg hatására nem hidrolizálnak, ide tartoznak többek 
között a terpének, a szteroidok és a prosztaciklinek. 

 
A lipidek egyéb anyagokkal kapcsolódva lipoproteineket, proteolipideket, foszfatidopeptideket, 
lipoaminosavakat, glikolipideket vagy liposzacharidokat hoznak létre. A köznapi értelemben vett 
zsírok (olajok) zömmel glicerin-zsírsav észterek, táplálkozási  jelentőségük nagy energia- (39 
kJ/g), esszenciáliszsírsav- és zsíroldható vitamintartalmukban van. Speciális tulajdonságaik 
(olvadás, kenhetőség, zsíros-olajos íz, oldhatóság, illatanyagok) révén az élelmiszer-előállítás 
fontos komponensei. Segítségükkel jellegzetes konzisztencia, aroma, aroma-visszatartó 
képesség és zamatérzet alakítható ki. 
 
4.1. A zsírsavak 
 
A természetes zsiradékok hidrolízisével alifás monokarbonsavak keletkeznek, amelyek a 
szénlánc hossza, a kettős kötések száma és helye, valamint konfigurációja és a funkciós 
csoportok szerint csoportosíthatók. A legismertebb zsírsavaknak triviális nevük is használatos, a 
szerkezetükre utaló kémiai név azonban egyre gyakoribb a szakirodalomban. A linolsav (9,12-
oktadekadiénsav) jelölése 18:2(9,12), ami utal a szénatomszámra (18), valamint a kettős kötések 
számára (2) és helyére (9,12). A zsírsavak kettős kötései legtöbbször cisz konfigurációjúak, 
amennyiben a térbeli elhelyezkedés transz, „tr” jellel különböztetjük meg. 
 
4.1.1. Telített és telítetlen zsírsavak 
 
A zsírsavak szabad állapotban a sejtekben, a szövetekben csak kismennyiségben fordulnak elő, 
az elszappanosítható lipidek (neutrális zsírok, foszfogliceridek, foszfolipidek, koleszterolészterek, 
viaszok) fő alkotórészei. A zsírokban tömegesen csak néhány zsírsav fordul elő, bár a 
természetes vegyületekben eddig több mint hetvenféle különböző zsírsavat mutattak ki. 
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A telített zsírsavak általános képlete CH3(CH2)nCOOH vagy CnH2n+1COOH. Egy karboxilcsoportot 
tartalmaznak, amihez hosszabb-rövidebb, nem elágazó, telített szénhidrogénlánc kapcsolódik. A 
telítetlen zsírsavak szénhidrogén része egy vagy több kettős kötést tartalmaz. A leggyakrabban 
előforduló zsírsavak a következők. Telített zsírsavak: Laurinsav CH3(CH2)10COOH, Mirisztinsav 
CH3(CH2)12COOH, Palmitinsav CH3(CH2)14COOH, Sztearinsav CH3(CH2)16COOH, Arachidinsav 
CH3(CH2)18COOH, Lignocerinsav CH3(CH2)22COOH. Telítetlen zsírsavak: Palmitoleinsav 
CH3(CH2)5CH=CH-(CH2)7COOH, Olajsav CH3(CH2)7CH=CH-(CH2)7COOH, Linolsav 
CH3(CH2)4CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7COOH, Linolénsav CH3CH2CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-
CH=CH(CH2)7COOH, Arachidonsav CH3(CH2)4-CH=CHCH2CH=CH-CH2-CH=CH-CH2CH=CH-
(CH2)3-COOH.  
 
A természetben előforduló zsírsavak rendszerint páros számú szénatomot tartalmaznak. A 
szénatomszám általában 1422 között változik, de az anyatej és különösen a kérődzők 
tejzsírjában vannak rövidebb láncú C4-10 zsírsavak is. Ha a 18 szénatomos zsírsavban egy kettős 
kötés van, az a C9-C10 szénatomok között helyezkedik el; jelölésük n9. Az egynél több kettős 
kötést általában egy vagy néhány CH2-csoport választja el egymástól. A kettős kötések nem 
konjugáltak. Az állati és az emberi szervezetben az n9 helyzetűhöz képest három szénatommal 
távolabb alakulhat ki kettős kötés. Növényekben is a C9-hez viszonyítva három szénatomonként 
alakulnak ki kettős kötések, amelynek következtében többszörösen telítetlen zsírsavak jönnek 
létre. A telítetlen zsírsavak közül a linolsav és az arachidonsav az ember és az állatok 
számára esszenciális. A linolénsavat félig esszenciális zsírsavnak tekintjük, mert a szervezet 
linolsavból elő tudja állítani. 
 
Az állati szervezetben a C16 és a C18 zsírsavak fordulnak elő legnagyobb mennyiségben. A 
zsírok olvadáspontja a szénlánc hosszától, valamint a telített és telítetlen zsírsavak arányától 
függ. Minél nagyobb a telített zsírsavak aránya, annál magasabb a zsír olvadáspontja, minél több 
telítetlen zsírsavat tartalmaz a zsír, annál alacsonyabb hőmérsékleten dermed meg. Az alacsony 
hőmérséklethez alkalmazkodott, valamint a változó testhőmérsékletű állatok zsírjában a telítetlen 
zsírsavak aránya nagyobb a telítettekénél. A telítetlen zsírsavak közül magasabb rendű 
szervezetekben legnagyobb mennyiségben az olajsav, a linolsav, a linolénsav és az 
arachidonsav fordul elő.  
 
A telítetlen kötés jelenléte megváltoztatja a zsírsavlánc térbeli szerkezetét. Míg a telített 
láncban a kötések mozgékonysága folytán végtelen számú konfiguráció alakulhat ki 
(termodinamikai okok következtében azonban legvalószínűbb a lánc nyújtott konfigurációja, mert 
ennek a szabadenergiája a legkisebb), a kettős kötés korlátozza a két szomszédos szénatom 
forgását és helyén a lánc meghajlik. A kettős kötés transz konfigurációja nem befolyásolja 
lényegesen a lánc lefutását, csak a cisz konfiguráció okoz meghajlást. A kettős kötés 
kialakulásával lehetőség van sztereoizomériára is. Az egy telítetlen kötést tartalmazó C18 
zsírsavnak két izomerje, az olajsav és az elaidinsav létezik. A természetes zsírsavakban a cisz 
konfiguráció a labilisabb (a kettős kötésnél a lánc kb. 30o-ban meghajlik), a stabilabb transz alak 
konfigurációja viszont megegyezik a telítettével.  
 
A telített zsírsavak közül a természetes zsírsavakban legelterjedtebb a mirisztinsav, a 
palmitinsav és a sztearinsav. A 14 szénatomszámnál kisebb zsírsavak leginkább a tej-, a kókusz- 
és a pálmamagzsírokban fordulnak elő. A telített zsírsavak szabad formában csak kis 
mennyiségben találhatók az élelmiszerekben. Jelentőségük az aromaanyagok kialakításában 
van, hisz vizes közegben az illatküszöbük 110 mg/kg közötti. Az illat erőssége függ a rendszer 
pH-jától, hisz csak a nem disszociált molekula ad illathatást. A 12 szénatomszámnál nagyobb 
zsírsavak íztelenek. 
 
Páratlan szénatomszámú zsírsavak csak nyomnyi mennyiségben fordulnak elő az 
élelmiszerekben, amire magyarázattal szolgál a zsírok bioszintézise, hisz a bioszintézis 
alapvegyülete a két szénatomos aktivált ecetsav. A tejzsírban a 15 szénatomos pentadekánsav 
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és a 17 szénatomos heptadekánsav fordul elő. Elágazó láncú zsírsavak ugyancsak nagyon 
ritkák az élelmiszerekben. 
 
A telítetlen zsírsavak a természetes zsiradékokban egy, két vagy három kettős kötést 
tartalmaznak. Attól függően, hogy a metilcsoport felől számítva hányadik szénatomon kezdődik 
az első kettős kötés, 9-, 6- és 3-zsírsavcsaládok különböztethetők meg. A telítetlen 
zsírsavak közül egészségre káros a káposztafélék, pl. repce olajában megtalálható erukasav. Az 
arachidonsav az állati eredetű élelmiszerekben (hús, máj, sertészsír), a hexadekatriénsav a 
repcelevélben és az alacsonyabb rendű növényekben található. Az öt és hat kettős kötést 
(eikoza-pentaénsav, dokoza-hexaénsav) tartalmazó C20 és C22 zsírsavak a halolajokban 
fordulnak elő. A linolsavat és a többi, 6-családhoz tartozó zsírsavat az emberi szervezet nem 
tudja szintetizálni, ezért ezeket esszenciális zsírsavaknak hívjuk, amelyek nélkülözhetetlenek pl. 
a membránok felépítésénél. 
 
A linolsavak egy részében a kettős kötések konjugáltak. A konjugált linolsav (KLS) 
megnevezés azon szerkezeti és geometriai linolsav-izomerek gyűjtőneve, amelyek a linolsavval 
szemben nem izolált, hanem konjugált helyzetben tartalmaznak két kettős kötést. A kettős 
kötések leggyakrabban 9,11 vagy 10,12 helyzetben találhatók, de előfordulhatnak még egyéb 
pozícióban (8,11 vagy 11,13) is. Mindkét kettős kötés lehet cisz vagy transz konfigurációjú. A 
tejtermékek a legjelentősebb konjugált linolsav források az emberi táplálkozásban. 
Általánosságban elmondható, hogy a kérődző állatok termékei több KLS-t tartalmaznak, mint az 
egygyomrúaké. A bárányhús, a marhahús és a tehéntej kb. tízszer annyi KLS-t tartalmaz (0,5–1g 
KLS/100g zsír), mint a sertéshús, a lazac és a tojássárgája. 
 
4.1.3. A zsírsavak fizikai tulajdonságai 
 
A zsírsavak sűrűsége 1-nél kisebb, ami a növekvő szénatomszámmal csökken. A telítetlen 
zsírsav sűrűsége kisebb az ugyanazon szénatomszámú telített zsírsavénál. A telített, nyílt 
szénláncú zsírsavak halmazállapota C4C8 között folyékony, a nagyobb szénatomszámúaké 
pedig szilárd. Az egyenes láncú zsírsavak forráspontja a szénatomszám növekedésével nő. A 
telített zsírsavak olvadáspontja ugyancsak növekedést mutat a szénatomszámmal. A telítetlen 
zsírsavak olvadáspontja mindig kisebb, mint a telítetteké. A zsírsavak kristályosodására jellemző 
a polimorfia, vagyis az a jelenség, hogy a szerkezettől és a hőmérséklettől függően több 
módosulatban tud kristályosodni, amely kristálymódosulatok olvadáspontjai is eltérőek. A 
páratlan szénatomszámú és telítetlen zsírsavak nem tudnak olyan szabályosan kristályrácsba 
rendeződni, mint a telített páros szénatomszámúak. A telítetlen zsírsavaknál a cisz módosulat 
jobban gátolja a kristályosodást a transz izomernél.  
 
4.1.4. A zsírsavak kémiai tulajdonságai 
 
A zsírsavak kémiai tulajdonságait a karboxilcsoport és az oldallánc reakciói szabják meg. A 
hidrogénaddíció a telítetlen zsírsavnak telítettekké való átalakítását teszi lehetővé. A telítés 
több kettős kötés esetén lehet részleges is, amit a hirdogénezés körülményeivel lehet 
szabályozni. Az oxigénaddíció különböző peroxidok kialakulását teszi lehetővé. Ha a kettős 
kötéseken vízaddíció játszódik le, hidratációról beszélünk, amelynek során a keletkezett 
aldehidek kellemetlen, parfümös ízt és illatot adnak a zsiradékoknak, jelentősen rontva azok 
érzékszervi tulajdonságait. A zsírok jódszámának meghatározása a jódaddíció 
meghatározásával történik, amellyel a telítetlenséget lehet mérni. Ezzel a reakcióval meg lehet 
állapítani a zsiradék affinitását a levegő oxigénjéhez, és számszerűsíteni lehet a zsiradék nem 
száradó, félig száradó, illetve száradó jellegét. 
 
4.2. Acilglicerinek 
 
Az acilglicerinek semleges lipidek; a glicerin zsírsavakkal képzett mono-, di- és triacil-észterei. Az 
étkezési zsírok és olajok túlnyomórészt triacilglicerinekből állnak, monoacilglicerinek és 
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diacilglicerinek csak nyomnyi mennyiségben fordulnak elő. A glicerin szimmetrikus molekula, 
azonban ha az egyik primer hidroxilcsoport vagy a két primer hidroxilcsoport különböző 
zsírsavakkal van észterezve, aszimmetria lép fel. A palmitinsavat, a sztearinsavat és az olajsavat 
tartalmazó triacilglicerin helyes elnevezése 1-palmitil-2-sztearil-3-oleil-glicerin. A mono- és 
diacilglicerinek tárolás során hidroláz enzimek hatására jöhetnek létre a triacilglicerinekből. 
 
4.2.1. Az acilglicerinek fontosabb fizikai tulajdonságai 
 
A kristályosodási és olvadási tulajdonságok alakulását az acilglicerinek polimorf jellege 
döntően befolyásolja. A kristályosodásnál a különböző triacilglicerinek szék és hangvilla 
formában kristályosodhatnak ki. A zsírok konzisztenciája az olvadási tulajdonságok függvénye. 
Szilárd halmazállapotban a lipidek nagymértékben rendezett kristályszerkezetben vannak, 
folyékony állapotban azonban a molekulák közötti erők gyengülnek, a molekulamozgás 
növekedése rendezetlenséghez vezet. A szilárd és folyékony állapot között az ún. mezomorf 
fázisban folyadékkristályok találhatók. A kristályok mérete, száma és formája jelentősen 
befolyásolja a konzisztenciát. Az apró kristályok szilárdabbá teszik a zsírt, lassú lehűtéssel 
viszont nagy kristályok képződnek. A kristályosított zsírok tixotrópok, ami azt jelenti, hogy 
mechanikai hatásra ellágyulnak. 
 
4.2.2. Az acilglicerinek kémiai tulajdonságai 
 
Az észterkötések hidrolízise víz jelenlétében enzimekkel vagy hőkezelés hatására következhet 
be. A zsiradékok romlását egyrészt az észterkötésekben, másrészt az oldalláncok kettős 
kötéseiben lejátszódó változások okozzák. Az autooxidatív folyamatok alaptípusai a 
dehidrogénezés, a peroxidképződés és az oxidáció. Dehidrogénezéskor hidrogén szakad le 
oxigén belépése nélkül; a molekuláris oxigén a lehasadt hidrogénekkel hidrogén-peroxidot 
képez, amelyek növelik a zsír peroxidszámát vagy másodlagos reakciók során átalakulnak. A 
peroxidképződés során az oxigénmolekula peroxid formában épül be az acilglicerinbe, az 
oxidáció során viszont oxigén lép be a molekulába, de nem peroxidok, hanem pl. epoxidgyűrű 
keletkezik. 
 
A zsírok romlásakor keletkező jellegzetes bomlástermékek alapján négyféle avasságot 
különböztetünk meg: savasság, faggyúsodás, aldehides avasodás és ketonavasodás. A 
savasodás hosszabb tárolás során víz, levegő, fény, hő, oxigén hatására végbemenő hidrolízises 
átalakulás, amelynek révén glicerin és szabad zsírsavak keletkeznek. A faggyúsodás 
oxizsírsavak képződésével és azok polimerizációjával kapcsolatos folyamat. A ketonavasság 
mikroorganizmusok hatására alakul ki. Első lépésben a zsír hidrolizál, majd a szabad zsírsavak 
-oxidációval -ketonsavakká alakulnak, amelyek dekarboxileződéssel metil-alkil-ketonokat 
eredményeznek. Az aldehidavasság esetén keletkező aldehidek adják a jellegzetes, avas 
szagot. Az avasodási folyamatot gyakran kíséri a zsír elszíneződése, amelyet sárgás, barnás 
színű anyagok keletkezése okoz. Az avasodás egyik jellegzetes terméke az epihidrinaldehid, 
amely főként linolsavból keletkezik, propionaldehid köztiterméken keresztül.  
 
Az epoxidgyűrű igen labilis, könnyen felhasad, amelynek során naszcensz oxigén keletkezik. 
Jellegzetes átalakulás az olajsav aldehides oxidációja, amelynek során nonilaldehid és 
azelainaldehid keletkezik. 
 
Jódszámuk alapján megkülönböztetünk nem száradó olajokat (jódszám < 70), félig száradó 
olajokat (jódszám = 70150) és száradó olajokat (jódszám >1 50). A több telítetlen kötést 
tartalmazó acilglicerinek száradása során elsősorban oxidációs reakciók játszódnak le. Az 
előzőekben felsorolt reakciókon kívül ismeretesek még olyanok is, amelyek acilglicerinmolekulák 
között a kettős kötések segítségével –O–O– hidakat hoz létre. Ez az oxidációs átalakulás nagy 
molekulatömegű, oxidált származékok keletkezéséhez vezet. 
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Az oxidációs folyamatokat elősegítő tényezőket prooxidációs hatásnak nevezzük. Ezek 
különböző anyagok vagy effektusok lehetnek, amelyek különbözőképpen katalizálják a 
folyamatokat. Ilyen prooxidáns anyagok a zsír-hidroperoxidok, a réz, a vas, a kobalt és a mangán 
nyomnyi mennyiségben előforduló szerves és szervetlen sói, oxidáz enzimek, leginkább 
lipoxidázok, heminvegyületek, fotoaktív növényi színanyagok (lipokromok), ultraibolya sugárzás, 
hőhatás, oxigén, víz. 
 
Élelmiszer-zsiradékok vagy zsírtartalmú élelmiszerek előállításánál célszerű olyan anyagokat is 
adagolni a termékbe, amelyek speciális kémiai tulajdonságaik révén alkalmasak a különféle 
romlási folyamatok megakadályozására, illetve késleltetésére. Az ilyen anyagokat gyűjtőnéven 
antioxidánsoknak hívjuk. 
 
Hőhatásra dimerizációs, illetve polimerizációs átalakulások is bekövetkezhetnek, amelyek 
DIELS-ALDERátalakulás szerint játszódnak le. Élelmiszer-besugárzás hatására a 
szénhidrogének mellett nagyobb mennyiségben keletkeztek metil- és etilészterek, aldehidek és 
szabad zsírsavak. Ha a besugárzás oxigén jelenlétében történt, meggyorsultak a zsírok 
autooxidációs folyamatai, és a besugárzás ráadásul még az antioxidánsokat is elbontja. 
 
4.3. Foszfo- és glikolipidek 
 
A foszfogliceridek (glicerin-foszfatidok, vagy foszfolipidek) a membránok felépítésében 
vesznek részt. Szerkezetük olyan glicerin-foszfátból származtatható, aminek két 
hidroxilcsoportja zsírsavakkal képez észtert. Ezt a vegyületet foszfatidsavnak hívjuk. A 
foszfogliceridekben a foszforsav rész egyik hidroxilcsoportját alkohol észteresíti. A 
foszfogliceridek felépítésében részt vevő alkoholok az etanol-amin, a kolin, a szerin, az inozit 
és a glicerin.  
 
A foszfogliceridek egyik vége foszforsav részt és alkoholt tartalmaz, amelyek együttesen a 
poláros, míg a szénhidrogén láncot tartalmazó rész az apoláros részt alkotja, emiatt a 
foszfoglicerideket amfipatikus vegyületeknek hívjuk. A foszfogliceridek tehát poláros lipidek. 
Amfipatikus tulajdonságuk folytán micellaképzésre képesek, ami a foszfoglicerideket 
membránok kialakítására teszi alkalmassá. A foszfogliceridek fehér, viaszszerű anyagok, 
amelyek levegőn a telítetlen zsírsav rész oxidációja folytán megsötétednek. 
 
A foszfogliceridek legegyszerűbb képviselője a foszfatidsav. A sejtekben csak kis mennyiségben 
fordul elő; a triacil-glicerin- és a foszfolipid-szintézis intermediere. Az élővilágban igen széles 
körben elterjedt a kefalin (foszfatidil-etanol-amin vagy más néven etanol-amin-foszfoglicerid) és 
a lecitin (foszfatidil-kolin vagy kolin-foszfoglicerid). E két foszfoglicerid az állati sejtek 
membránjának fő alkotórésze. 
 
A glikolipidekben az 1,2-diacil-glicerinhez a 3-as helyzetű alkoholos hidroxilcsoporton keresztül 
glikozidos kötéssel kapcsolódó mono- vagy diszacharid társul. Vízben jól oldódó vegyületek a 
szulfolipidek, amelyekben a cukorkomponenshez még szulfát is kapcsolódik észterkötésben. 
 
Szfingolipidek szfingozint, egy hosszú szénláncú amin-diolt tartalmaznak. Legismertebb 
közülük az idegszövetben található szfingomielin. A szfingoglikolipidek vagy más néven 
cerebrozidok az agy szöveteiben és a növényekben is megtalálhatók. Cukorkomponensük a 
glükóz vagy a galaktóz. 
 
4.4. Diollipidek, zsíralkoholok, viaszok 
 
A diollipidek alkoholkomponense az etilén-glikol, az 1,2- vagy az 1,3-propándiol és az 1,3-, 1,4- 
vagy a 2,3-butándiol, amelyek alkoholos hidroxiljaikkal savakhoz kapcsolódnak észterkötésben. 
Csekély mennyiségben mind az állati, mind a növényi sejtekben megtalálhatók. 
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A zsíralkoholok szabad és kötött állapotban is gyakran előfordulnak mind a növényi, mind az 
állati sejtekben. A halolajban az alábbi szabad zsíralkoholok fordulnak elő jelentős 
mennyiségben: cetilalkohol (C16H33OH), sztearilalkohol (C18H37OH), oleilalkohol (C18H35OH). A 
viaszok zsírsavak hosszú szénláncú zsíralkoholokkal képzett észterei. A növényi viaszok a 
levelek és a termések felületét védik a kiszáradás és a mikroorganizmusok ellen. A viaszok nem 
avasodnak és nem illékonyak. 
 
4.5. Szterinek 
 
A szterinek (szterolok) a szteránvázas vegyületekhez (szteroidok) tartoznak, szabadon vagy 
zsírsavakkal észterezve fordulnak elő. Természetes forrásaik szerint megkülönböztetnek: 

 zooszterineket vagy állati szterineket (koleszterin, dehidrokoleszterin, koproszterin, 
alloszterin), 

 fitoszterineket vagy növényi szterineket (szitoszterin, sztigmaszterin), 
 mikoszterineket, amelyek alacsonyabb rendű növényekben, elsősorban gombákban 

fordulnak elő (ergoszterin, dehidroergoszterin, zimoszterin). 
Kémiai szerkezetükre jellemző, hogy a szteránvázon a 10. és 13. szénatomokon metilcsoportok, 
a 3. szénatomon alkoholos hidroxilcsoport, a 17. szénatomon pedig egy 810 szénatomos, 
esetleg elágazó, esetleg kettős kötést is tartalmazó oldallánc található. A legtöbb szterinben az 5. 
és 6. szénatomok között kettős kötés van. 
 
A koleszterin az egyik legelterjedtebb szterin, az állatvilágban szabadon vagy zsírsavészter 
formájában fordul elő; a foszfolipidekkel együtt részt vesz a sejtfal felépítésében. A 
dehidrokoleszterin legtöbbször a koleszterinnel együtt fordul elő, míg a koproszterin az állatok 
ürülékében található. A 7-dehidrokoleszterin a D3-vitamin, az ergoszterin pedig a D2-vitamin 
provitaminja. 
 
4.6. Egyéb vegyületek 
 
A lipoprotein-komplexek fehérjékből, poláros lipidekből és trigliceridekből állnak. A 
karotinoidok izoprén alegységekből felépülő polién szénhidrogének, amelyek mintegy 40 
szénatomból állnak. A zsíroldható vitaminok közül az A-vitamin a növényekben előforduló 
karotinokból keletkezik. A karotinmolekulák szerkezetéből következően egy molekula -
karotinból két A-vitamin-molekula, míg egy molekula - és -karotinból egy-egy molekula A-
vitamin keletkezik.  
 
A természetes gyanták növényi eredetű, vízben nem oldódó, üvegszerű, amorf anyagok, 
amelyek szerves oldószerekben oldódnak. A lipidek közé tartoznak még zsíroldható vitaminok és 
a zsíroldható színezékek, amelyeket később ismertetjük. 
 
4.7. Természetes zsiradékok 
 
A neutrális zsírok (trigliceridek, triacil-glicerinek) a zsírsavak glicerinnel alkotott észterei. Az 
állatvilágban a raktározott lipidek fő tömegét a triacil-glicerinek teszik ki, de a szövetekben kisebb 
mennyiségben diacil- és monoacil-glicerinek is előfordulnak. Ha a glicerin mindhárom 
hidroxilcsoportját azonos zsírsav észteresíti, akkor egyszerű, ha a glicerin két- vagy háromfajta 
zsírsavval kapcsolódik, akkor kevert triacil-glicerinekről beszélünk. Egyszerű zsír például a 
trisztearin, a tripalmitin vagy a triolein. Az előzőekből következik, hogy a természetes zsírok 
többsége az egyszerű és a kevert triacil-glicerinek elegye. Összetételük a táplálkozás során 
elfogyasztott zsírok felépítésétől függ. 
 
A zsírok gazdaságosabb energiaforrások, mint a szénhidrátok (keményítő, glikogén), mert 
oxidáció hatására a zsírokból átlagosan 38 kJ/g energia szabadul fel, míg glikogénből csupán a 
fele, kb. 17 kJ/g. A zsírok helyigénye is kisebb, mert hidrofób tulajdonságuk következtében nem 
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hidratálódnak. A zsírok sűrűsége a vízénél kisebb. Lúggal főzve az észterkötés felhasad, glicerin 
és a zsírsavak alkálisói keletkeznek. Ezt a folyamatot hívjuk elszappanosításnak. A 
lipázenzimek is az észterkötést bontják; hatásukra glicerin, zsírsav és kisebb mennyiségben 
glicerin-2-acilészter keletkezik.  
 
4.7.1. A természetes zsiradékok fizikai tulajdonságai 
 
Kémiailag egységes anyag esetében olvadásponton azt a hőmérsékletet értjük, amelynél a 
szilárd és folyékony fázis egyensúlyban van. Mivel a zsírok acil-glicerinek és más anyagok 
keverékéből állnak, ezért határozott olvadáspontról nem beszélhetünk, mivel a különböző 
komponensek folyékony halmazállapotúvá válása különböző hőmérsékleten következik be. A 
fentiek miatt többféle, különbözőképpen értelmezett olvadáspont-meghatározás terjedt el a 
gyakorlatban: az emelkedéspont, a tiszta olvadáspont, a csúszáspont, a lágyuláspont, a 
folyáspont, a cseppenéspont, a zavarosodási pont, a megszilárdulási pont, a 
megszilárdulási görbe, a szilárd és folyékony acil-glicerinek aránya, a füst-, a lobbanás- és 
az égéspont, a konzisztencia és a plaszticitás. 
 
4.7.2. A természetes zsiradékok kémiai tulajdonságai 
 
A zsiradékok kémiai jellemzésére a savszámot, az elszappanosítási számot, a jódszámot, a 
peroxidszámot és a hidroxilszámot határozzák meg.  
 
4.7.3. Fontosabb természetes zsiradékok 
 
A tejzsiradékok zsírsav-összetétele függ az évszaktól, a takarmány minőségétől, az állat fajától, 
korától, valamint a laktációs állapotától is. A tejzsír bonyolult összetételű; egyszerű lipideket, 
összetett lipideket és lipidszármazékokat is tartalmaz. Lágy konzisztenciája a viszonylag nagy 
mennyiségben jelen lévő kis szénatomszámú zsírsavaknak tulajdonítható. A vajsav az összes 
természetes zsiradékot figyelembe véve csak a tejzsírban fordul elő.  
 
A sertészsír és a marhafaggyú összetételére a nagy palmitinsav-, sztearinsav- és olajsavarány 
a jellemző. A sertészsír összetételét a takarmány minősége és összetétele nagyban befolyásolja. 
A baromfizsírok összetétele elsősorban a fajtától függ; jellemző rájuk a viszonylag alacsonyabb 
sztearinsav-tartalom és a rendkívül magas olajsav- és linolsav-koncentráció. A tengeri állatok 
zsiradékai közül a halolajnak, a halmájolajnak és a bálnazsírnak van a legnagyobb jelentősége. 
Jellemző rájuk a C14C22 telítetlen zsírsavak nagy koncentrációja. 
 
A növényi zsiradékokat a nyersanyag jellegétől függően gyümölcshúszsírokra és magzsírokra 
osztjuk. A gyümölcshúszsírokhoz tartozik a pálmaolaj, amely az olajpálma termésének 
húsából nyerhető. 3050% palmitinsavat, 4252% olajsavat és mintegy 10% linolsavat tartalmaz. 
Vöröses színét a karotinok okozzák. Az olívaolaj az olajfa termésének gyümölcshúsából 
nyerhető ki. 7085% olajsavat, 714% palmitinsavat és 412% linolsavat tartalmaz. Halványzöld 
színű, kellemes illatú, enyhén édeskés ízű, nehezen avasodó, a nem száradó olajok közé tartozó 
anyag. Az e csoportba tartozó avokádóolaj jelentősége az előző kettőénél kisebb. 
 
A magzsírok a növényi magvak zsírszöveteiben fordulnak elő. Szilárd és félig szilárd magzsír a 
laurinsavban és a mirisztinsavban dús kókuszzsír és a palmitinsavban és sztearinsavban dús 
kakaóvaj. A magolajok közül nagy palmitinsav-tartalmú a gyapotmagolaj és a kukoricaolaj, 
olajsavban és linolsavban gazdag, palmitinsavban pedig szegény a mogyoróolaj és a 
napraforgóolaj. A hüvelyesek olajai közé tartozik a földimogyoróolaj és a szójaolaj, a 
keresztesvirágú növények olajai közé a repceolaj, és e csoportba tartoznak még az étkezési 
célokra alkalmas növényi olajok is. 
 
A kókuszzsír a kókuszpálma gyümölcsének maghúsából kinyert zsír, amely laurinsavban és 
mirisztinsavban rendkívül gazdag. A kakaóvaj, a kakaócserje termésének magzsírja, a nagy 
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palmitin- és sztearinsav-összetételű magzsírok csoportjába tartozik. A gyapotmagolaj 
palmitinsavban gazdag zsír, mert palmitinsav-tartalma 10%-nál nagyobb. Mint étkezési olajnak, a 
nagy gyapottermelő országokban van jelentősége. A kukoricacsíraolaj a keményítőgyártás 
melléktermékéből, a kukoricacsírából nyerhető ki, amelynek 3336%-a a csíraolaj. A 
palmitinsavban gazdag zsírok közé tartoznak a gabonafélék csíraolajai is. A búzacsíra 
olajtartalma 7,512%; jellemző rá, hogy linolénsavat egyáltalán nem tartalmaz. 
 
A palmitinsavban szegény, az olaj- és linolsavban gazdag magzsírok csoportjába tartozik a 
napraforgóolaj, a mandulaolaj, a mákolaj, a mogyoróolaj, az olívamagolaj, a 
földimogyoróolaj és a lenmagolaj. A napraforgóolaj a napraforgómagban található, mintegy 
4263%-ban. Préseléssel nyerhető ki a mélysárga színű olaj, amelynek linolsav-tartalma 60%-
nál nagyobb. A lenmagolaj jelentős mennyiségben linolsavat, linolénsavat és olajsavat tartalmaz. 
A friss lenolaj sötét aranysárga színű, a gyors oxidáció és egyéb átalakulások miatt étkezési 
célokra nem nagyon alkalmazzák. 
 
A hüvelyesek zsírjaiban az olajsav és a linolsav mellett arachinsav és lignocerinsav is található. 
A szójaolaj világos vagy gyengén sárga színű, igen rövid ideig eltartható olajfajta, mivel a 
különböző oxidációs folyamatok következtében íz- és illatváltozás lép fel. Hidrogénezéssel 
eltarthatósága növelhető, ezért ipari zsiradékként és margaringyártásra használják fel. Zsírsav-
összetételére jellemző az 55% linolsav-, a 24% olajsav-, a 10% linolénsav- és a 10% 
palmitinsav-tartalom. A keresztesvirágúak zsiradékainak zsírsav-összetételére a 4050% közötti 
mennyiségben előforduló erukasav a jellemző. Az e csoportból legjelentősebb olajféleséget, a 
repceolajat, csak erukasavmentes változatban használják étkezési olajként. A hidrogénezett 
repceolaj mint élelmiszer-ipari zsiradék vagy mint a margaringyártás alapanyaga jöhet 
számításba. 
 
4.8. A lipidek változásai a tárolás és feldolgozás során 
 
A legegyszerűbb változás a lipidek esetében a triacil-glicerinek hidrolízise lipáz enzim hatására, 
a foszfolipidek hidrolízise foszfolipázok hatására, de a legtöbb problémát okozó változások a 
lipidek oxidációja. Ez az oxidáció lehet enzimes eredetű, pl. lipoxigenázok hatására, vagy 
végbemehet a levegő oxigénjének hatására. Az ipari, illetve a konyhai feldolgozás során a 
hőhatás is okozhat különböző elváltozásokat, amelyeknek egy része nem oxidatív jellegű 
bomlás, illetve polimerizáció.  
 
 
A lipidek hidrolízise lehet enzimhatás következménye, de okozhatja hőhatás vagy egyéb, 
kémiai jellegű tényezők is. A zsírok tárolása és feldolgozása során fellépő változások közül az 
oxidációs elváltozások a legjelentősebbek, amelyekre jellemző a peroxidképződés és a 
láncreakciószerű lefolyás, ezért ezeket a folyamatokat gyakran autooxidációnak, illetve 
peroxidációnak hívják. A lipidek peroxidációja (autooxidációja) a telítetlen zsírsavak nagyfokú 
instabilitásával kapcsolatos, aktív oxigént tartalmazó rendszerekben.  
 
A zsiradékok avasodásának gátlása vegyi úton a leghatásosabb, amit természetes vagy 
mesterséges antioxidánsokkal lehet elvégezni. A leghatásosabb természetes antioxidánsok a 
zsiradékok el nem szappanosítható részében található -, - és -tokoferolok, a lipokrómok, a 
szterinek, a foszfatidok és a glükozidok. A zsiradékok romlásának meggátlására mesterséges 
antioxidánsok egész sorát próbálták ki és alkalmazták a zsírtartalmú élelmiszerek tárolásának 
meghosszabbítása érdekében. Az antioxidánsok lehetnek iniciáló vagy egyfunkciós 
antioxidánsok, dezaktivátorok, kelátképző anyagok és többfunkciós antioxidánsok. 
 
Az iniciáló vagy egyfunkciós antioxidánsok feladata a szabad gyökök lekötése és ezáltal a 
láncreakció gátlása. A két leggyakrabban használt antioxidáns a BHA (butil-hidroxi-anizol) és a 
BHT (butil-hidroxi-toluol). A BHA jól állja a hőkezelést, a sütést, a zsírban pirítást, az esetek 
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többségében 0,01%-os koncentrációban stabilizálja a végtermék zsírtartalmát, és növeli annak 
eltarthatóságát. A BHT-re is jellemző a hőstabilitás; a jobb stabilizáló hatás érdekében a két 
antioxidánst együttesen alkalmazzák. 
 
A dezaktivátorok olyan, hatást növelő szinergens anyagok, amelyek feladata az elsődleges 
antioxidánsok hatásának fokozása. Közéjük tartozik a citromsav, az aszkorbinsav és más 
hidroxisavak, a savanyú és polifoszfátok, valamint bizonyos foszfolipidek. Amennyiben valamely 
élelmiszerben a fém mennyisége meghaladja a nyomnyi koncentrációt, az antioxidáns hatás 
csak kelátképző anyagokkal együtt való alkalmazástól várható. Az élelmiszerekben használatos 
kelátképző anyagok legismertebbje, az etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA) segítségével a szabad 
fémion-koncentráció igen alacsony szintre csökkenthető.  
 
 

5. A vitaminok 
 
Az emberi lét fenntartásához kis mennyiségben olyan természetes szerves vegyületek is 
szükségesek, amelyek szerepet játszanak az anyagcsere és az energiaforgalom 
szabályozásában, valamint a szervezet megújításában. Ezeket a nélkülözhetetlen anyagokat 
vitaminoknak hívjuk.  
 
5.1. A vitaminok általános jellemzése 
 
A vitaminok táplálkozás-élettani jelentőségét századunk elején ismerték fel. Vitaminhiányos 
táplálkozás miatt egyes vidékek lakossága között tömeges halálozás fordult elő. Az egyik ilyen 
betegség a skorbut volt, amely a tartós tengeri úton részt vevőket tizedelte, a másik súlyos 
betegség a beriberi, amely Ázsiában, a hántolt rizs fogyasztására való áttérés miatt alakult ki, 
ekkor ugyanis a maghéjban lévő vitaminok elmaradtak az étrendből. A tapasztalat rávezette az 
embereket arra, hogy az egyoldalú táplálkozás következtében fellépő betegségek az étrend 
kiegészítésével (pl. a matrózok esetében C-vitamin-tartalmú fenyőtűből készült kivonat vagy 
citrusfélék fogyasztása) megelőzhetők. 
 
5.1.1. A vitaminok fogalma 
 
1896-ban, Jáva szigetén a hántolt rizzsel táplált foglyok tömegesen betegedtek meg beriberiben. 
Felismerték, hogy ez a betegség bizonyos tápanyagok hiányának következtében lép fel. 
Kimutatták, hogy a rizs korpájából készített kivonat hántolt rizshez keverve megakadályozza a 
beriberi kifejlődését. Mivel ez a hatóanyag (amit ma B1-vitaminként ismerünk) kémiai 
szempontból az aminok tulajdonságait mutatta, ezért az ilyen, életfontosságú aminok 
elnevezésére a vitamin kifejezést javasolták. 
 
A vitaminok nagy része nem amin, mégis általánosan használjuk ezt az elnevezést mindazokra 
a természetes anyagokra, amelyeknek hiánya betegséget okoz. Mai ismereteink szerint a 
vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyeket az emberi szervezet nem tud elegendő 
mennyiségben szintetizálni, energiát nem szolgáltatnak, de kis mennyiségben az anyag- és 
energiaforgalomhoz nélkülözhetetlenek. A vitamin fogalom relatív, ugyanis egy anyag lehet az 
egyik élőlény számára nélkülözhetetlen, más élőlények szervezete viszont ugyanezt az anyagot 
elegendő mennyiségben tudja előállítani. A C-vitamint az ember, a majom és a tengerimalac 
kivételével minden állatfaj képes glükózból szintetizálni, tehát az aszkorbinsav csak az ember és 
e két állatfaj számára vitamin. 
 
A vitaminok elnevezésére nincs nemzetközileg elfogadott ajánlás; legszélesebb körben a latin 
ábécé szerint nevezik el a vitaminokat. A hasonló élettani hatású, de más eredetű, illetve kémiai 
szerkezetű vitaminokat az azonos betű mellé tett számindexszel különböztetjük meg. Célszerűbb 
lenne a biológiai hatáson vagy a kémiai szerkezet alapján való elnevezés.  
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5.1.2. A vitaminok fiziológiai hatása 
 
A vitaminok egy része a szervezetben fehérjékhez kapcsolódik, és enzimként vesz részt a 
biokémiai folyamatokban. Ezeket a vitaminokat prosztetikus vitaminoknak nevezik, mivel ezek 
az enzimek koenzimjébe vagy prosztetikus csoportjába beépülve fejtik ki hatásukat. A vitaminok 
másik csoportját induktív vitaminoknak hívják, amelyek szintén nélkülözhetetlenek az élő 
szervezet számára, élettani szerepük azonban még nem mindenben tisztázott. A napi 
vitaminszükséglet függ a kortól, az egészségi állapottól és a végzett munka jellegétől. 
Hipovitaminózisnak nevezzük azt az állapotot, ha a táplálékból valamelyik vitamin hosszabb 
ideig hiányzik. A hipovitaminózis súlyosabb változata az avitaminózis, amikor a vitaminhiány 
már betegséget okoz. Különösen a zsíroldható vitaminok sokszoros túladagolása 
hipervitaminózishoz vezethet, ami kóros tünetekben nyilvánulhat meg. 
 
5.1.3. A vitaminok felosztása 
 
A vitaminokat rendszerezni lehet a biológiai hatás és a kémiai szerkezet szerint, azonban csak a 
vitaminok oldhatósága az egyetlen olyan tulajdonság, amely két fő csoportba való sorolásukat 
lehetővé teszi. Eszerint az egyik csoportba a zsiradékban oldódó vagy zsíroldható vitaminokat 
(A-, D-, E-, K-vitaminok), a másik csoportba pedig a vízoldható vitaminokat (B1-, B2-vitamin, 
nikotinsavamid, B6-vitamin, pantoténsav, folsav, biotin, B12-, B15-vitamin, U-vitamin, C-vitamin) 
sorolják. 
 
Provitaminoknak hívjuk azokat a biológiai aktivitás nélküli vegyületeket, amelyek a 
szervezetben vitaminokká tudnak alakulni. Az antivitaminok ezzel szemben azok a vegyületek, 
amelyek a vitaminok antagonistái, és amelyek a koenzimként működő vitaminok hatását 
korlátozzák pl. úgy, hogy hasonló molekulaszerkezetük révén az enzimből kiszorítják a vitamint. 
 
5.2. Zsíroldható vitaminok 
 
Feltételezések szerint a zsíroldható vitaminok egyes fehérjék bioszintézisét szabályozzák. A 
zsíroldható vitaminokat a szervezet tárolni tudja, ezért a velük kapcsolatos avitaminózis ritkábban 
fordul elő, a hipervitaminózis veszélye azonban elsősorban az A- és D-vitaminnál nagyobb. 
 
5.2.1. A-vitamin 
 
A-vitamin hiányában szürkületi vakság vagy farkasvakság alakul ki, mivel csökken a szem 
sötétséghez való alkalmazkodási készsége. Hiányában a hámsejtek fokozottan elszarusodnak, a 
bőrfelület kiszárad, ezért hámvédő vitaminnak is nevezik, amely a bőr és a nyálkahártya ép 
állapotban tartásához szükséges, és védi a szervezetet az itt behatoló kórokozókkal szemben. A 
tengeri halak májából származó A1-vitamin és az édesvízi halak májában található A2-vitamin 
mindössze egy kettős kötéssel különbözik egymástól, ennek ellenére az A2-vitamin élettani 
hatása csak mintegy 3040%-a az A1-vitaminénak. Az A-vitaminok valójában 20 szénatomos 
telítetlen alkoholok, amelyek -jonon-gyűrűt és a hozzá kapcsolódó izoprénekből álló oldalláncot 
tartalmaznak, amelynek végén egy alkoholos hidroxilcsoport található. Az alkoholos 
hidroxilcsoport oxidációjával A-vitamin-aldehidet és A-vitamin-savat is elő lehet állítani. A 
biológiailag aktív molekulák közül az aldehid gyakorlatilag egyenértékű az eredeti vitaminnal, a 
sav viszont csak korlátozottan hasznosul a szervezetben. Az A-vitamin alkoholos 
hidroxilcsoportja gyakran észterkötést képez valamelyik zsírsavval (palmitinsav), amelynek során 
az észter megtartja, esetleg felülmúlja az A-vitaminok biológiai hatását. 
 
Az A1-vitaminban a kettős kötéshez kapcsolódó szubsztituensek mind transz helyzetűek, ezért a 
molekula nyújtott és egy síkban helyezkedik el. A-vitamin csak az állati termékekben található, 
elsősorban a tengeri halakban és azok májában, a tejben, a vajban, a tojássárgájában, a 
vesében, a tüdőben és a májban. Növényekben csak az A-vitamin provitaminjai fordulnak elő. 
A1-vitamin mintegy 12 karotinoid típusú vegyületből keletkezhet, amelyek közül az -, a - és a -
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karotin, továbbá a kriptoxantin a legfontosabbak. Az ember napi A-vitamin-szükséglete 
0,81,5 mg A-vitamin, illetve 59 mg -karotin. Élelmiszereink közül rendkívül sok A-vitamint 
tartalmaz a csukamájolaj, a csirke-, liba- és sertésmáj, és jelentős lehet a tojás, valamint a tej és 
tejtermékek A-vitamin-tartalma is. -karotinból sokat tartalmaz a sárgarépa, a rebarbara és a 
paraj. 
 
Az A-vitaminok és provitaminjaik a hővel szemben ellenállóak, levegőn melegítve azonban 
oxidálódnak, és biológiai aktivitásukat fokozatosan elveszítik. Az emberi szervezetben a 
karotinoidok enzimes úton átalakulnak A-vitaminná, és A1-vitamin zsírsavészterként a májban 
raktározódnak. 
 
5.2.2. D-vitamin 
 
A D-vitamin (kalciferol) a kalcium és a foszfor felszívódását és a csontokba való 
beépülését szabályozza. D-vitamin hiányában az angolkórnak (rachitis) nevezett tünetcsoport 
alakul ki a rosszul táplált és napfényhiányban élő gyermekeknél. Ennek során a csont 
kalciumtartalma 66% kalcium-foszfát és kalcium-karbonátról 18%-ra csökkenhet, aminek 
következtében a beteg csontjai megpuhulnak és a test súlya alatt elgörbülnek. A D-vitamin 
túladagolása hipervitaminózist okoz, aminek következtében a csontok törékennyé válnak, 
magasabb lesz a vér kalciumszintje, és idősebbekben meggyorsul az érfalak elmeszesedése. 
Napfényben eleget tartózkodó felnőtteknek nincs szükségük D-vitamin kiegészítésre. A D-
vitaminok a növényi eredetű ergoszterin és az állati eredetű 7-dehidro-koleszterin 
provitaminokból keletkeznek az ibolyántúli sugarak hatására.  
 
Az ember D-vitamin-szükséglete 20 éves korig napi 10 µg, felnőtteknél, a terhes és 
szoptatós anyák kivételével napi 5 µg. Jelentős mennyiségű D-vitamin van a kaviárban és a 
lazacban, a vajban, a csirke-, liba-, sertés-, marha- és borjúmájban. Mindennapi 
élelmiszereinkben elsősorban a provitaminok találhatók meg, amelyekből legtöbbet a tej, a vaj, a 
máj és a tojássárgája tartalmaz. Angliában a tej ibolyántúli besugárzásával, illetve D-vitaminos 
dúsításával fokozzák a D-vitamin-tartalmát. 
 
5.2.3. E-vitamin 
 
Az E-vitaminok (tokoferolok, tokotrienolok) antioxidáns hatású vegyületek, az esszenciális 
zsírsavakat és a membránlipideket védik az oxidációtól. Gyulladásgátló, illetve -mérséklő 
hatásuk is van, csökkentik a véredények permeabilitását, és befolyásolják a kollagén 
képződését. Emberen E-avitaminózist vagy hipovitaminózist nem mutattak ki, a hiánytünetek 
azonban sok állaton jól megfigyelhetők. A tokoferolok antioxidánsként használhatók, mert 
képesek gátolni a zsírsavak autooxidációját, ezért jelenlétük késlelteti a zsírok avasodását. A 
legnagyobb antioxidáns hatással a - és a -tokoferol rendelkezik. 
 
Az ember E-vitamin-szükséglete napi 515 mg, és feltételezések szerint az ételekkel 
elfogyasztott többszörösen telítetlen zsírsavak mennyisége arányosan növeli az E-vitamin-
szükségletet. Az emberi táplálék általában elegendő mennyiségű E-vitamint tartalmaz. 
Különösen sok van belőle a hüvelyesek magvaiban, a gabonamagvak csíraolajában, a vajban és 
a levélzöldségekben. 
 
5.2.4. K-vitamin 
 
A K-vitaminok (fillokinon) hiánya súlyos vérzékenységet okoz, ami elsősorban a gyomor- és 
bélrendszerben léphet fel. A vérző sebek nem hegednek be, a véralvadás elmarad, mert a 
véralvadáshoz szükséges fehérjét, a protombint a máj nem képes megfelelő mennyiségben 
szintetizálni. Az állatok és az ember bélflórája elegendő K-vitamint szintetizál, ezért egészséges 
szervezetben hiánybetegség nem lép fel. A K1- és K2-vitaminok 2-metil-naftokinon-származékok.  
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A K-vitamin-hatás főleg a naftokinonrésznek tulajdonítható, hisz az oldallánc nélküli 2-metil-
naftokinon biológiailag éppen olyan aktív, mint a teljes molekula, mert a szervezet szintetizálja az 
oldalláncot. Szokás ezért ezt a vegyületet K3-vitaminnak is nevezni. Egy felnőtt ember napi K-
vitamin-szükséglete 14 mg, amelyet a táplálék és a bélbaktériumok napi K-vitamin-szintézise 
fedez. A zsíroldható vitaminok gyakorlatban használatos egységeit és azok egymásba való 
átszámolását az összaállítás tartalmazza. 
 

Vitamin Egység 

A-vitamin 1NE = 0,3 g 
E-vitamin 1NE = 1 mg 
D-vitamin 1NE = 0,025 g 
K-vitamin mg/kg; g/kg 
Karotin mg/kg 

 
5.3. Vízoldható vitaminok 
 
A vízoldható vitaminok közül legkorábban a beriberi kialakulását megelőző B-vitamint és a 
skorbut ellenszerét, a C-vitamint ismerték meg. Kiderült, hogy a B-vitaminnak tartott anyag nem 
egységes, hanem több, biológiailag aktív komponens elegye. Ezeket az alkotórészeket alsó 
indexbe tett számokkal különböztették meg egymástól. A későn megismert vitaminhatású 
anyagokat azonban már kémiai szerkezetük alapján nevezték el, ezért ma a B-vitamincsoport 
komponenseinek egy részét számindexszel (B1-, B2-, B6-, B12-vitamin) jelöljük, az újabban 
megismert vitaminokat pedig a kémiai nevükön (pantoténsav, folsav stb.) tárgyaljuk. A B-
vitamincsoport tagjaira jellemző, hogy az élesztőben csaknem valamennyi előfordul. Biokémiai 
szempontból jellemző rájuk, hogy a biológiai oxidációt katalizáló enzimek koenzimjeinek 
alkotórészei. A vízben oldódó vitaminok feleslegét a szervezet a vizelettel kiválasztja, ezek nem 
raktározódnak, hanem rendszeresen fel kell vennünk a táplálékkal. Nincsenek provitaminjaik, és 
jellemző rájuk, hogy a hiánytünetek gyorsan lépnek fel. Hipervitaminózisos tünetek a vízoldható 
vitaminoknál nem lépnek fel, túlzott mértékű fogyasztásuk azonban mégsem ajánlható. A napi 
szükségletnél sokszorosan több C-vitamint szedve (mivel az aszkorbinsav oxálsav formájában 
ürül ki a vizelettel, és az oxálsav a vesekő alapanyaga) a C-vitamin-túladagolás a vesekő 
képződését segíti elő. 
 
5.3.1. B1-vitamin 
 
A B-vitamincsoport első tagja a B1-vitamin (tiamin, aneurin), amelynek hiánya a beriberi 
betegséget okozza Kelet-Ázsia hántolt rizst fogyasztó népei között. Az avitaminózis jellegzetes 
tünete az ideggyulladás, az izomgyengeség, az álmatlanság, a végtagokon kezdődő és végül az 
egész szervezetre kiterjedő ödémaképződés, majd bénulások, és a szívműködés zavara 
következtében beáll a halál. A szervezet szénhidrát-anyagcseréje felbomlik B1-vitamin-hiány 
következtében, mert a közbenső anyagcseretermékek (piroszőlősav, tejsav) a szövetekben és a 
vérben feldúsulnak, ugyanis a piroszőlősav lebontásában a B1-vitamint tartalmazó enzim vesz 
részt. A B1-vitamin foszfátokkal kapcsolódva tiaminpirofoszfát (TPP) koenzimet képez, amely 
koenzim több enzim (piroszőlősav dekarboxiláz, transzketoláz stb.) prosztetikus csoportja. 
 
A B1-vitamint szerkezete alapján tiaminnak is nevezik, a molekulában ugyanis egyrészt kén, 
másrészt aminocsoport található. Antineuritiszes hatása miatt aneurinnak is hívják. A B1-vitamin 
molekulájában egy pirimidingyűrűt és egy tiazolgyűrűt egy metilcsoport köt össze. A 
pirimidingyűrű aminocsoportja és a tiazolgyűrű nitrogénje bázikus természetű. Savanyú 
oldatokban hőtűrő, semleges vagy gyengén lúgos közegben azonban, különösen levegő 
jelenlétében, hőhatásra bomlik. A B-vitamin-csoport leghőérzékenyebb tagja. Nehézfémsók, 
oxidálószerek és kénessav jelenlétében gyorsan inaktiválódik. 
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A gabonamagvak héja és csírarésze különösen gazdag vitaminforrás, ezért a korpamentes 
lisztből sütött kenyér a barnakenyérrel szemben csak nagyon kevés B1-vitamint tartalmaz. A 
különböző szövetek (a vese, a máj és az izomszövetek) állatfajonként változó mennyiségű B1-
vitamint tartalmaznak. Legnagyobb tiamintartalma az élesztőnek van. Az átlagos táplálkozási 
étrend alig fedezi a felnőtt ember napi 1,52 mg tiamin igényét. 
 
5.3.2. B2-vitamin 
 
A B2-vitamin (riboflavin, laktoflavin) hiánya a száj és a nyelv nyálkahártyáján gyulladásos 
tüneteket és berepedéseket okoz, valamint általános fáradtság és látási zavarok jelentkeznek.  
Állatkísérletekben a B2-vitamin növekedési faktornak bizonyult, amelynek hiányában az állat 
fejlődése megállt, szőrzete kihullt, és vérszegénység állt elő. A B2-vitamin a flavinok 
csoportjába tartozó színes vegyület. Izoalloxazinvázat tartalmaz, amelynek két szénatomján 
szubsztituált metilcsoport, a középső gyűrű egyik nitrogénjén pedig egy öt szénatomos 
cukoralkoholból, a ribitolból származó ribitil-oldallánc található. Mivel a tejben is előfordul, ezért 
néha laktoflavinnak is nevezik. 
 
A B2-vitamin hőre nem érzékeny, fényhatásra azonban könnyen bomlik egy fotokémiai reakció 
során, amely az oldallánc leszakadásával jár, és aminek következtében biológiailag inaktív 
alloxazin-származékok keletkeznek. A riboflavin nagyon elterjedt a növényi és állati szövetekben 
és a különböző élelmiszerekben. Különösen nagy a máj, a vese, a hal, a tojás, a tej és a 
különféle zöldségfélék B2-vitamin-tartalma. A szervezetben a flavin-mono-nukleotid (FMN) és a 
flavin-adenin-dinukleotid (FAD) kofaktora, ezért részt vesz a biológiai oxidációs folyamatokban. 
Ezeket az enzimeket összefoglalóan flavoproteineknek is hívják. Szubsztráttal reagálva a két 
nitrogénatomon reverzíbilisen két hidrogénatomot köt meg, amelynek során a flavin színtelen 
leukoflavinná redukálódik. Az ember napi B2-vitamin-szükséglete 1,52 mg-ra tehető. 
 
5.3.3. Nikotinsavamid 
 
A nikotinsavamid (PP-vitamin, niacin) hiánybetegsége a pellagra, amely elsősorban azoknál 
jelentkezik, akik főként kukoricából készült ételeket fogyasztanak. A betegség általános 
fáradtsági tünetekkel kezdődik, kialakul az emésztőcsatorna működésének zavara, a száj és a 
nyelv nyálkahártyájának gyulladásos berepedése, majd a bőrfelületeken jelentkező érdesség, 
gyulladás és hámlás. A felsorolt tünetek nikotinsavamid adagolására elmúlnak, de rajta kívül még 
triptofán, tiamin és riboflavin bevitele is szükséges a teljes gyógyuláshoz. 
 
A PP-vitamin kémiai szerkezetét tekintve nikotinsav, amelyet más néven niacinnak is hívunk, a 
természetes anyagokban pedig a nikotinsavamidot, a niacinamidot találjuk meg. Az élő szervezet 
a nikotinsavat könnyen tudja amidálni. A niacin nagyon elterjedt a természetben, hisz koenzim 
formájában minden élő sejtben előfordul. Sok található a gabonamagvak héjában, az élesztőben, 
a májban, a vesében, az állatok és a halak húsában, a tejben, a tojásban és a zöldségfélékben. 
A kukorica nagyon kevés nikotinsavamidot és triptofánt tartalmaz, ezért a kukoricás étrenden 
élőkön gyakori a pellagra fellépése. A nikotinsavamid a piridinenzimek dinukleotid jellegű 
koenzimjébe (NAD, NADP) épül be. A piridingyűrű az egyik kettős kötés megszűnésével 
hidrogént vesz fel, és ily módon részt vesz az enzimhatás kifejtésében. Fontos szerepe van 
ezenkívül a gyomornedv sósavjának képzésében, a vér koleszterinszintjének csökkentésében, 
és értágító hatással is rendelkezik. A felnőtt ember napi nikotinsavamid-szükséglete 1020 
mg. B1-, B2-, B6-vitamin jelenlétében a máj triptofánból szintetizálni tudja, de az átalakítás 
hatásfoka nagyon rossz, ugyanis 1 mg niacin bioszintéziséhez kb. 60 mg triptofánra van 
szükség. 
 
5.3.4. B6-vitamin 
 
A B6-vitamin (piridoxin) hipovitaminózisa a fehérje-anyagcserében okoz zavarokat. Hiánya 
a pellagrára emlékeztető tüneteket idéz elő: a száj és a szem kivörösödik, gyulladás lép fel, a bőr 
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cserepes lesz és hámlik, a szőrzet pedig kihullik. A piridoxin elnevezés három, rokon 
vitaminhatású vegyületet foglal össze, amelyek a piridoxol, a piridoxál és a piridoxamin; 
valamennyien szubsztituált piridinszármazékok. A piridoxol növényi, a piridoxál és a piridoxamin 
állati eredetű élelmiszerekben fordul elő foszfátészterként. A foszforsav az ötös helyzetű, 
elsőrendű alkoholos hidroxilcsoporthoz kapcsolódik, ezért a B6-vitamin tulajdonképpen 
piridoxál-5-foszfát alakjában fejti ki élettani hatását. 
 
A B6-vitamin forrása a hús, a máj, a tojássárgája, a zöldségek, a hüvelyesek, és a bélben élő 
baktériumok is termelik. Egy felnőtt ember napi szükséglete 23 mg-ra tehető, idősebb 
korban azonban a szükséglet nagyobb is lehet. Biológiai szerepe az intermedier aminosav-
anyagcserében van, ahol foszforsavészterei különböző enzimek (aminotranszferázok, aminosav 
dekarboxilázok stb.) koenzimjei.  
 
5.3.5. Pantoténsav 
 
A pantoténsav-hiánybetegség az emberben fáradékonyságot, nyugtalanságot, izomgörcsöket és 
emésztési zavarokat okoz. Állatokon avitaminózisa gátolja a növekedést és a szaporodást, 
pellagraszerű elváltozást okoz, valamint bőr alatti vérzések és idegműködési zavarok is 
jelentkeznek. Élesztőgombák számára növekedési faktor. A pantoténsav tulajdonképpen a 
pantoinsavnak -alaninnal képzett peptidje. A természetben előfordul még a pantotenol, amely 
a pantoténsavnak megfelelő alkohol, és a pantetein, ami a pantoténsav és cisztein 
kapcsolódásából származó pantotenil-cisztein dekarboxilezési terméke. Mindkét vegyület 
pantoténsav-hatású. 
 
A pantoténsav biológiai hatását a szervezet anyagcseréjében a koenzim-A alkotórészeként tölti 
be, amelynek során az energiaszolgáltató tápanyagok hasznosításának nélkülözhetetlen 
közreműködője, a zsírok és a szénhidrátok egymásba alakulásának irányítója. A koenzim-A 
tulajdonképpen a pantetein és az ADP egyesülésével jön létre. Több mint 70 olyan enzimes 
reakciót ismerünk, amelyben részt vesz. Legismertebb közülük az acilcsoport átvitele a 
szénhidrátok, a zsírsavak és az aminosav lebontásánál, valamint a zsírsavak, a porfirin- és a 
szteroid vegyületek bioszintézisében való részvétel. 
 
5.3.6. Folsavcsoport 
 
A folsav (pteroil-glutaminsav) zöld növények leveleiben fordul elő nagy mennyiségben. Az emberi 
szervezetben hiánya vészes vérszegénységet okoz, a folsav ugyanis a B12-vitaminnal együtt a 
vörös- és fehérvérsejtek, valamint a vérlemezkék képződésének a szabályozója. Szerepe van 
ezentúl az emésztő rendszer nyálkahártyájának kialakításában is. A folsav elnevezést olyan 
vegyületcsoportra alkalmazzák, amelynek alapvegyülete a pteroesav és az ehhez kapcsolódó 
1, 3 vagy 7 glutaminsav-molekula. A pteroesav a para-amino-benzoesavnak és a pteridinnek a 
származéka. A pteroil-glutaminsavból 5,6,7,8-tetrahidro-folsav keletkezik, amely biológiailag aktív 
folinsavvá alakul. A folinsav szintetázok, transzferázok és izomerázok koenzimjének 
felépítésében vesz részt. 
 
Az ember szokásos étrendje általában elegendő folsavat tartalmaz. Leggazdagabb 
folsavforrások a máj, a vese, a hús, a különböző gombák, a spárga, a kelbimbó és a 
levélzöldségek. A bélflóra is hozzájárul az emberi szervezet normális működéséhez szükséges 
napi 0,4 mg szükséglethez. 
 
5.3.7. Biotin 
 
A biotin (H-vitamin) avitaminózisa étvágytalanságot, bőrgyulladást, a szőrzet kihullását és a 
bőrfelület elzsírosodását idézi elő. Élesztőgombák számára is fontos növekedési faktor. A 
biotinmolekula kéntartalmú gyűrűs részből és valeriánsav oldalláncból áll. A két öttagú 
heterogyűrűből álló váz a karbamid és a tioféngyűrű összekapcsolódásából alakul ki. 
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Biológiailag aktív az aldehid változat, a biotinál is, amely képes biotinná oxidálódni. A 
természetben a lizinnel képzett savamidja, az ugyancsak aktív biocitin is megtalálható. 
 
A biotin hőre nem érzékeny, a növényekben szabadon fordul elő, az állati szövetekben és a 
mikroorganizmusokban, továbbá a tejtermékekben viszont fehérjéhez kötött állapotban található. 
Az ember napi igénye 100300 µg-ra tehető. Az emberi táplálkozás szempontjából 
legfontosabb forrás a máj, a vese, a tej, a tojássárgája, a szója, a zöldségfélék, a dió és az 
élesztő, továbbá a bélflóra is képes biotint szintetizálni. 
 
Biológiai funkcióját az enzimek prosztetikus csoportjaként fejti ki oly módon, hogy az 
enzimfehérjék peptidláncában lévő lizinrészhez kapcsolódik. Biotintartalmú enzimek 
elsősorban a szénhidrát- és lipidanyagcserében fontos dekarboxilezési, dezaminálási, 
karboxilálási és szintetizáló folyamatokban vesznek részt. 
 
5.3.8. B12-vitamin 
 
Az emberi szervezetben a B12-vitaminra (kobalamin) a normális növekedéshez, az 
egészséges idegállapothoz és a vérképzéshez van szükség. Sok fontos folyamatban 
(tiaminszintézis, egy szénatomos egységek redukálása, a propionsav metabolizmusa stb.) 
koenzimként vesz részt. Sok biokémiai folyamatban a folsavval együtt szerepel. Kisebb hiánya 
idegrendszeri panaszokat, nagymértékű hiánya az ember vészes vérszegénységét okozza. 
 
A B12-vitamin elősegíti a háziállatok növekedését, növeli a tyúkok tojáshozamát, ami a 
proteinanyagcserére gyakorolt hatásával függ össze. Szerkezetének alapja a porfirinvázhoz 
hasonló korringyűrű, amely a kobaltatom köré épül. A kobalthoz komplex kötéssel 5,6-dimetil-
benzimidazol és vagy egy cianid-, vagy egy hidroxil-, vagy egy nitritgyök kapcsolódik. Mindhárom 
változat vitaminhatású, mert felszívódás után a májban ezek a gyökök egyaránt 5-
dezoxiadenozinnal cserélődnek ki, és a kobalamin ebben a formában (adenozilkobalamin) 
épül be az enzimbe. 
 
A B12-vitamint kizárólag a mikroorganizmusok állítják elő, növényekben nem található, a 
növényevő állatok szükségletét a belekben lévő mikroorganizmusok termelik meg. Az ember a 
nagy fehérjetartalmú állati eredetű táplálékkal hozzájut a szükséges B12-vitaminhoz, amelyből 
napi szükséglete 34 µg. 
 
5.3.9. B15-vitamin 
 
A B15-vitamin (pangaminsav) az élő szervezet fontos metilezőszere. Fiziológiai jelentősége a 
sejtek és szövetek oxigén-anyagcseréjének elősegítésében, továbbá méregtelenítő és 
lipotróp hatásában van. Azokat az anyagokat nevezzük lipotróp hatásúaknak, amelyek 
megakadályozzák egyes szervek (máj) elzsírosodását. Kémiai összetétele: a D-glükonsav 
dimetil-glicinnel képzett észtere. Ételeink közül a gabonamagvakban, a májban és az 
élesztőben, továbbá a melaszban fordul elő nagyobb mennyiségben. 
 
5.3.10. U-vitamin 
 
Az U-vitamin (S-metil-metionin) gátolja és gyógyítja a gyomorfekélyt, csökkenti a vérszérum 
zsír- és koleszterinszintjét, lipotróp hatása pedig hasonló a pangaminsavéhoz. Kémiai 
szerkezetét tekintve a metionin kénatomon metilezett L-konfigurációjú, bázikus jellegű, 
reakcióképes szulfóniumszármazéka. A magasabb rendű növényekben S-adenozil-metioninból 
képződik. A szervezetben részt vesz a kolin és a kreatin szintézisében. Fontos biokémiai 
metilezőszer, a metionint is helyettesíti. Az emberi szervezet nem tud metilcsoportot szintetizálni, 
ezért a zsírok lebontásához szüksége van metildonorokra. Az U-vitamin a káposztában, a 
salátában, a paradicsomban, a zöldhagymában, a retekben, a petrezselyemzöldben, a 
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spárgában és a gyümölcsökben fordul elő. Főzés hatására dimetil-szulfidra és homoszerinre 
bomlik, ezért elsősorban a nyers növények és azok kisajtolt leve tartalmaz sok U-vitamint. 
 
5.3.11. C-vitamin 
 
A C-vitamin- (aszkorbinsav-)hiány okozta skorbut a középkorban félelmetes betegség volt, a 
vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a skorbutot a C-vitamin és egyes bioflavonoidok 
együttes hiánya okozza. Jellemzői az általános gyengeség, a légszomj, a zavart szívműködés, 
az izom- és csontfájdalmak, a fogíny nagyfokú vérzékenysége, majd a pontszerű bevérzések az 
alsó végtagokon, amit az vált ki, hogy a hajszálerek könnyen megsérülnek és véráteresztővé 
válnak. A csontok törékenyek lesznek, az ízületek megduzzadnak, a fogak meglazulnak és 
kihullanak, a sebek csak rendkívül nehezen gyógyulnak, és végül bekövetkezik a halál. 
 
A C-vitamin a glükóz oxidációs termékének, a 2-keto-gulonsavnak L-konfigurációjú 
laktonja. A 2-keto-gulonsav is vitaminhatású, a D-aszkorbinsav biológiai hatása viszont 
jelentéktelen. Az aszkorbinsavra jellemző a dienolcsoport, amely diketocsoportra oxidálódhat, 
ezért az aszkorbinsav erős redukálószer; jellemző tulajdonsága, hogy reverzíbilisen oxidálódik 
dehidro-aszkorbinsavvá, amellyel redoxrendszert képez. Mindkét forma vitaminhatású, azonban 
az aszkorbinsavat tartjuk értékesebb terméknek. Az aszkorbinsav oxidációval diketo-
gulonsavvá alakul, ami oxálsavra és L-treonsavra bomlik, amely átalakulások már 
irreverzíbilisek. Az aszkorbinsav nemcsak a levegő oxigénje vagy vegyszerek, hanem egyes 
enzimek hatására is oxidálódik. A vitamin inaktiválódását melegítés, fény és fémnyomok is 
katalizálják. 
 
Aminosavak jelenlétében az aszkorbinsav, a dehidroaszkorbinsav és különböző 
bomlástermékei MAILLARD-típusú reakciókban barna színű termékké alakulhatnak. Az 
aszkorbinsav sztereoizomerjei (D-aszkorbinsav, D-izoaszkorbinsav, L-araboaszkorbinsav) 
vitaminhatás nélküli antioxidánsok. Különösen sok C-vitamint tartalmaz a zöldpaprika (150 
mg/100 g), a paradicsom (1025 mg/100 g), a káposzta (4555 mg/100 g), a fekete ribiszke 
(160180 mg/100 g), a friss és szárított csipkebogyó (400100 mg/100 g), a burgonya (1020 
mg/100 g) és a különböző déligyümölcsök (4050 mg/100 g). Az állati szövetek közül csak a 
belsőségek rendelkeznek nagyobb C-vitamin-tartalommal (2040 mg/100 g), és a tehéntej C-
vitamin-tartalma is csekély (15 mg/kg). 
 
Az aszkorbinsav biológiai hatása oxidációs-redukciós képességével függ össze. Az 
emésztőcsatornában elősegíti a vas és kalcium felszívódását, a sejtek biokémiai 
folyamataiban a redukált állapot fenntartásával és hidrogéndonorként vesz részt. 
Közreműködik a kötőszövetek kollagénjének képződésében, a mellékvese hormonjainak 
szintézisében, a szerotonin nevű szöveti hormon termelésében és a tirozin oxidatív 
lebontásában. 
 
A felnőtt ember átlagos napi C-vitamin-szükséglete a munkavégzéstől függően mintegy 
4580 mg. A C-vitamin-felesleg a szervezetből távozik ugyan a vizelettel, de túlzott mértékű 
fogyasztása (a vesekő kialakulása miatt) káros az egészségre. A véredények falának nagy 
permeabilitását, a vérzékenységet, csak aszkorbinsav adagolásával nem lehet megszűntetni. 
Ehhez szükséges a P-vitaminnak elnevezett, permeabilitást szabályozó vitamin. P-vitamin-
hatású anyagok a bioflavonoid-glikozidok, amelyek közül a rutin bizonyult biológiailag 
legaktívabbnak. 
 
A rutin olyan glikozid, amelynek cukorrésze a rutinóz, az aglikonja pedig három gyűrűből álló 
flavonolvegyület. A rutinóz olyan oligoszacharid, amely D-glükózból és L-ramnózból, -
konfigurációjú összekapcsolódás során jön létre. (A bioflavonoidokat ma már nem soroljuk a 
vitaminok közé.) 
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5.4. Egyéb táplálkozási tényezők 
 
A vitaminokon kívül még számos olyan szerves vegyület van, amelyek fontosak az élő szervezet 
működéséhez, azonban nem vitaminok. Ezeket a vitaminszerű anyagokat szokták vitagéneknek 
nevezni. Közéjük tartoznak az esszenciális aminosavak és zsírsavak, az inozit, a kolin, a 
liponsav, az ubikinon és a bioflavonoidok. 
 
5.4.1. Nélkülözhetetlen (esszenciális) aminosavak 
 
Az esszenciális aminosavat a szervezet vagy nem képes szintetizálni, vagy nem tudja olyan 
mennyiségben előállítani, amennyire szüksége lenne. A nélkülözhetetlen aminosavat ezért a 
táplálékkal kell a szervezetbe juttatni. Az esszenciális aminosavak fogalma relatív, mert a 
különböző állatok és az ember számára más és más aminosavak a nélkülözhetetlenek, és az 
esszencialitás esetleg a kortól is függ. Jelenlegi ismereteink szerint az alábbi nyolc aminosav 
esszenciális egy felnőtt ember számára: fenilalanin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, 
treonin, triptofán és valin. Ezeken kívül az emberi szervezet különböző fejlődési szakaszaiban 
esszenciális lehet az arginin és a hisztidin. Azokat a fehérjéket, amelyek az esszenciális 
aminosavakat kellő mennyiségben és megfelelő arányban tartalmazzák, teljes értékű fehérjéknek 
nevezzük (hús, tojás, tej fehérjéi). A növényi eredetű fehérjék többsége nem teljes értékű, mert 
belőlük a nélkülözhetetlen aminosavak – elsősorban a lizin, a metionin, a triptofán – kisebb-
nagyobb mértékben hiányoznak. 
 
5.4.2. Nélkülözhetetlen (esszenciális) zsírsavak 
 
Magasabb rendű szervezetek normális életműködéséhez olyan, többszörösen telítetlen 
zsírsavak is szükségesek, amelyeket a szervezet nem képes előállítani. Az esszenciális 
zsírsavak hiánya (régebben F-vitaminnak nevezték őket) bőrkiütést és bőrgyulladást okoz. 
Közéjük soroljuk a linolsavat, a linolénsavat és az arachidonsavat, amelyek közül az első kettő 
18, az utolsó pedig 20 szénatomos vegyület. A kettős kötések száma a vázolt sorrendben 2, 3 és 
4, és mindhárom telítetlen zsírsavban valamennyi kettős kötés cisz konfigurációjú. 
 
Az esszenciális zsírsavak a több telítetlen kötés miatt oxidációval szemben igen érzékeny 
vegyületek. Közülük a linolsav és a linolénsav nagyobb mennyiségben a növényi zsírokban 
található, míg az arachidonsav csak az állati zsíradékból mutatható ki. A nélkülözhetetlen 
zsírsavakból a szervezet valószínűleg prosztaglandinokat, olyan biológiailag aktív lipideket 
szintetizál, amelyek csaknem valamennyi testszövetben megtalálhatók; izomserkentő, illetve -
gátló hatásúak és erős vérnyomáscsökkentők. 
 
5.4.3. Liponsav 
 
A liponsav ciklikus diszulfid, amely valeriánsav-oldalláncot tartalmaz. Magasabb rendű 
szervezetekben számos enzim kofaktorába épül be. Jelentős szerepet tölt be az -ketosav 
dehidrogenáz multienzim komplexben, ahol fehérjéhez kötődik, és átmenetileg gyűrű 
felhasadásával SH-csoportot tartalmazó dihidro-liponsavvá alakul, amely hidrogénátadásra 
képes. 
 
 

6. Természetes színezékek 
 
Azokat az anyagokat, amelyek a természetben előforduló növényi és állati szervezetek színét 
adják, természetes színezőanyagoknak nevezzük. Csoportosításuk jellegzetes kémiai 
szerkezetük alapján lehetséges. Legismertebbek közülük a karotinoidok, a flavonoidok és a 
pirrolszínezékek. 
 
6.1. Karotinoid színezékek 
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A karotinoid színezékek nagyrészt magasabb rendű növények lipidjeiben oldva előforduló, 
sárga, narancssárga, vöröses és ibolyás színeket adó vegyületek. Megtalálhatók 
virágszirmokban, gyümölcsökben, termésekben, magvakban, levelekben, míg a gyökerek 
karotintartalma (a sárgarépa kivételével) viszonylag csekély. A növényevő állatok szervezetébe a 
táplálék útján kerülnek be, ahol a zsírszövetekben raktározódnak. A legtöbb karotinoid színezék 
40 szénatomos, jellemzően konjugált kettős kötéses szerkezetűek és transz konfigurációjúak. 
Összetételük alapján megkülönböztetünk karotinoid-szénhidrogéneket, valamint 
oxigéntartalmú karotinoidokat. Ez utóbbiakat xantofilloknak hívjuk.  
 
A karotinoidok zsírokban és zsíroldó szerekben oldódó konjugált kettős kötéseik révén igen 
reakcióképes vegyületek. A levegő oxigénjével reagálva az élénk színű vegyületekből színtelen 
oxidált származékok keletkeznek. Egyes karotinoidok biológiailag aktívak. Az emberi 
szervezetben A1-vitaminná alakulnak; legfontosabb provitamin a -karotin, mivel ebből két 
molekula A1-vitamin keletkezhet. 
 
A karotinoid-szénhidrogének közé tartozik a likopin (C40H56) és az -, - és -karotinok 
(C40H56), melyek igen elterjedtek a természetben; minden magasabb rendű növényben 
megtalálhatók. Az oxigéntartalmú karotinoidok vagy xantofillok közé tartoznak a kriptoxantin 
(C40H56O), a zeaxantin (C40H56O2), a xantofill vagy más néven lutein (C40H56O2), a  rubixantin, 
az asztaxantin, a kapszantin, a kapszorubin, a -karotin-5,6-epoxid, a -bixin, a krocetin és 
a krocin. 
 
6.2. Kinonok 
 
A kinonszármazékok közül legelterjedtebbek a naftokinonok, amelyek közül egyesek K-vitamin-
hatást is mutatnak. Az antrakinonok ritkábbak, elsősorban rovarokban és gombákban találhatók 
meg. A természetben szabadon, észter- vagy glikozidos kötésben, esetleg fehérjéhez kötve 
találhatók. Gyakran előfordulnak redukált formában, mint polifenol vegyületek. Elsősorban oxidáz 
enzimek hatására tudnak átalakulni kinoidális szerkezetté. A nagy molekulatömegű 
polifenoloknál nagyobb a lehetőség a kinoidális szerkezet kialakítására, így a színtelen 
polifenolokból sötétebb árnyalatok is létrejöhetnek. Ilyen mechanizmussal megy végbe 
egyes gyümölcsök, növények sérült felületein az ún. polifenolos barnulás. Ismertebb kinonok 
a metoxi-benzokinon, a 2,6-dimetoxi-benzokinon, az embelin, juglon, a lawson és az 
alkannin. Az antrakinonok közül az alizarin a rebarbarában és néhány más növény gyökerében 
található. A krizofánsav narancssárga, a digitolutein vörös színű anyag. 
 
6.3. A flavonoid színezékek 
 
A magasabb rendű növényekben megtalálható flavonoidok egy része színtelen, azonban számos 
vegyület tud sárga, narancssárga, piros, ibolya és kék színhatást kifejteni. A flavonoidok fenil-
kromán alapvázú, abból levezethető vagy azzal rokon vegyületek, amelyek elterjedtek a 
növényvilágban. Kémiai szerkezetük alapján az alábbi alcsoportokba soroljuk őket: 
antoxantinok, antocianidinek, auronok és kalkonok. 
 
Az antoxantinokat további csoportokra oszthatjuk az alapvegyület oxidáltsági foka, illetve 
jellegzetes funkciós csoportjaik révén. Ezek közül a flavonok, az izoflavonok és a flavonolok 
adnak sárga színárnyalatot. Szintén sárga színűek a kalkonok és az auronok is. 
 
Az antocianidinek alapváza a fenil-kromán szerkezetből levezethető, pozitív töltést hordozó 
flaviliumkation. Az antocianidinek színe a hidroxilcsoportok számának növekedésével a 
narancsvörös-piros árnyalattól az ibolyáskék felé tolódik el. A proantocianidinek színtelenek, 
de az élelmiszer-feldolgozás során színessé válhatnak. 
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Az antoxantinok közé tartozik az apigenin, amely halványsárga, a luteolin, amely sárga, a 
kvercetin, a rutin és a kvercitrin, amelyek szintén sárga, sárgásfehér színű vegyületek. A 
kalkonok közé tartoznak az izolikviritin és a butein, sárga színű vegyületek, és ugyancsak 
sárga az auronok közé tartozó aureuzidin. Az antocianidinek közé tartozik a vörös színű 
apigenidin, a vörösbarna pelargonidin és cianidin, a barna peonidin, a sötétbarna delfinidin 
és malvidin, valamint a szürkésbarna petunidin. 
 
6.4. Pirrolszínezékek 
 
A pirrolszínezékek a magasabb és alacsonyabb rendű állati és növényi szervezetekben is 
megtalálhatók. A sárga, vörös, zöld és kék szín kialakításában vesznek részt. Kémiai 
szerkezetüket tekintve gyűrűs és lineáris tetrapirrol szerkezeteket különböztetünk meg. 
Ismeretesek olyan, lineáris elrendezésű származékok is, amelyek két vagy három pirrolgyűrűt 
tartalmaznak. A pirrolszínezékek fizikai, kémiai és érzékszervi tulajdonságai függnek a speciális 
szerkezettől, valamint az alapvázon lévő helyettesítőktől, esetleg más vegyületekhez való 
kötődéstől. 
 
A gyűrűs tetrapirrolszármazékok fémtartalmúak és fémet nem tartalmazók lehetnek. A 
fémmentes tetrapirrolszínezékek alapváza a porfinváz, amely négy pirrolgyűrűből épül fel, 
metinhidakkal összekötve. A porfirinvegyületek a porfinvázból vezethetők le. A fémtartalmú 
tetrapirrolvegyületek porfinvázas és forbinvázas vegyületek csoportjára oszthatók. A porfinvázas 
vegyületek közül legnagyobb jelentősége a porfirinvázas komplexeknek van. A vasion két- vagy 
háromértékű formában kapcsolódhat be a porfinvázba. A protohem két összetett fehérjének, a 
hemoglobinnak és a mioglobinnak a prosztetikus csoportja. A hemoglobin a vér, a mioglobin 
pedig jellegzetesen az izomszövet színezőanyaga. Az izomszínezékek között meg kell még 
említeni a citokromokat, amelyek vörös hemszínezékek, vasat tartalmazó porfirin-fehérje 
komplexek, a B12-vitamint, amelyben a porfiringyűrűbe kobaltatom kapcsolódik, a flavinokat 
vagy más néven sárga koenzimeket, amelyek a citokrómokkal a sejtek elektrontranszportját 
végzik. 
 
A mioglobinmolekulák reverzíbilisen oxigént kötnek meg a hemcsoport segítségével. A 
mioglobin és a molekuláris oxigén között kialakult kovalens kötés eredményeképpen létrejön az 
oximioglobin, amelyben a vasion redukált, kétértékű formában van jelen. A vasion 
oxidációjával a metmioglobin alakul ki, amely ferriiont tartalmaz. A mioglobin kialakulásakor 
kovalens kötések jönnek létre, amelyek szép, piros árnyalatú hússzínek kialakításához vezetnek, 
mivel az oximioglobin világospiros színű. Ezzel ellentétben a metmioglobin barna színű 
vegyület, amely rontja a hús érzékszervi tulajdonságait. Összefoglalva tehát, a friss húsok színét 
három színezék, a mioglobin, az oximioglobin és a metmioglobin befolyásolja. 
 
A forbinvázas vegyületek képviselői a klorofillok, a növények zöld színanyagai. A kloroplasztin 
összetett fehérje, amelynek prosztetikus csoportjai a klorofill-a és a klorofill-b. A 
forbinvázban a pirrolgyűrűk nitrogénatomjaihoz fő- és mellékvegyértékkel magnéziumatom 
kapcsolódik. Savas közegben a magnéziumatom könnyen kilép a klorofillmolekulából, miközben 
feofitin keletkezik. A feofitin-a és -b barnászöld színű.  
 
A lineáris pirrolszínezékek közé tartoznak a biliverdin és a bilirubin, amely narancssárga 
színű hemoglobin-bomlástermékek. 
 
6.5. Egyéb természetes színezékek 
 
Az egyéb természetes színezékek közé tartoznak a melaninok, amelyek az állatok szőrének, 
tollának, a szemnek, a bőrnek barna vagy fekete színt adó vegyületek. A betalainok az 
antociánvegyületekkel mutatnak hasonló színező hatást. Ennek megfelelően megkülönböztetünk 
sárga színű betaxantin- és vörös színű betacianin-vegyületeket. A tanninok a tölgy 
barkájában található színtelen, sárga vagy barna színű vegyületek. A hidrolizálható tanninok a 
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galluszsav és az ellagsav polimerjei, a nem hidrolizálható tanninok pedig a katechinek 
éterkötésű dimerjei. A tanninok az egyes élelmiszereknek jellegzetes, fanyar ízhatást adnak. 
Szerepük van emellett még az enzimes barnulás folyamatában is. 
 
 

7. Íz- és aromaanyagok 
 
7.1. Ízanyagok 
 
Az ízérzet különböző anyagok oldatainak ingerkeltő hatására jön létre az agyközpontban, a 
nyelven, illetve a hátsó szájüregben elhelyezkedő idegvégződések, ízlelőbimbók 
közreműködésével. A szagérzet az orrban elhelyezkedő speciális idegvégződéseken egyes gáz 
állapotú anyagok hatására bekövetkező ingerek agyközpontban keletkező tudata. A szaglás és 
az ízlelés egymást befolyásolja; az együttes észlelésből keletkezett érzetet zamatnak hívjuk. 
A zamatérzetet is befolyásolják más olyan tényezők is, mint pl. a látás, továbbá olyan külső 
hatások, amelyek a fogyasztás során érvényesülnek. Azt a legkisebb koncentrációt, amelyet még 
észlelni tudunk, ingerküszöbnek nevezzük. 
 
Négy alapízt különböztetünk meg: az édes, a keserű, a savanyú és a sós ízeket. Az édes 
ízhatást korábban a hidroxilcsoportok jelenlétével magyarázták, mivel a cukormolekulákban 
ezek vannak jelen kiemelkedő mennyiségben. Mivel azonban más kémiai szerkezetű anyagok is 
mutatnak édes ízhatást, olyan, közös jellemző tulajdonságokat kellett keresni, amelyek 
valamennyi édes ízű anyagban megtalálhatók. Ezért az édes ízt adó vegyületek ízadó egységére 
vagy íztényezőjére felállították az ún. AH/B-elméletet, amely szerint az ízadó egység egy 
hidrogénkötést létesítő proton és egy a protontól kb. 0,3 nm távolságban lévő elektronegatív, 
kovalensen kötődő atom. Az édes molekula aktív csoportjai és az ízreceptor közötti kapcsolódást 
úgy tételezik fel, hogy az AH/B komponens hidrogénkötéssel az ízreceptor hasonló 
szerkezetéhez kapcsolódik. Újabban az AH/B-elméletet tovább fejlesztették, eszerint az édes 
molekulának a sztereokémiailag megfelelő helyű lipofil része az ízreceptor hasonló lipofil 
részével fog kapcsolódni. Ezen elképzelés az alapja a jelenleg érvényben lévő „édesség-
háromoldal szerkezet” elméletnek. 
 
A természetes édesítőanyagokat kémiai összetételük alapján az alábbi csoportokba oszthatjuk: 
szénhidrátok, cukoralkoholok és a triterpének. Általában az a jellemző rájuk, hogy nagy az 
energiatartalmuk, ezért bizonyos megbetegedések esetén előírt diéta tartása céljából 
mesterséges édesítőszereket is kifejlesztettek. Ezek az anyagok a szervezet számára nem 
szolgáltatnak energiát, de igen nagyfokú édes ízhatást adnak. Ezek közül legrégebben ismert a 
szacharin, illetve ennek Na-sója, a kristályos szacharid. Az édes ízhatás számszerű 
kifejezésére a természetes édesítőanyagokkal való összehasonlítás céljából több fogalmat 
vezettek be. Ezek az édességi fok, a molekuláris édességi fok és az édességi egység. A 
szintetikus édesítőszerek édesítőképessége lényegesen nagyobb, mint a természetes anyagoké; 
ha a szacharóz édesítőképessége 100, akkor a szachariné 55 ezer, a kristályos szacharidé 
pedig 44 ezer. 
 
A keserű ízhatás hasonlít az édeshez, ami az ingert okozó molekulák sztereokémiai 
szerkezetével függ össze. E szerint a keserű és édes íz közötti eltérést a molekula térbeli 
elhelyezkedése fogja eldönteni a receptorokban. Ez az elmélet különösen érvényes az 
aminosavakra, amelyeknél a D-izomerek édesek, az L-izomerek pedig keserűek. 
 
Az élelmiszerekben előforduló keserű ízanyagok közül az egyik legjellegzetesebb a kreatin, 
amely egyes levesek keserű ízét adja. A kinin alkaloid a keserű ízérzékelés alapvegyülete. A 
kakaó, a kávé és a tea keserű vegyületei, a koffein és a teobromin, purinvázas alkaloidok. A 
komló zamatanyagai, a humulon és a lupulon, a sör ízét kiemelkedően befolyásolják. A 
citrusféléknél a limonin, egy keserű ízű triterpén-dilakton vegyület fordul elő. Másik jellegzetes 
keserű ízanyag a naringin, amely flavonon-glikozid. A fehérjehidrolizátumok, a pácolt és érett 
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sajtok nemkívánatos keserű ízét elsősorban a peptidekben lévő hidrofób oldalláncok idézik 
elő.  
 
A sók keserűsége nagy valószínűséggel a kationok és az anionok ionátmérője összegével 
mutat kapcsolatot. Ha a só ionátmérője 0,6 nm alatt van, tiszta sós ízt érzünk. A NaCl 0,556 nm-
rel, valamint a LiCl 0,498 nm-rel sós ízű, a MgCl2 viszont 0,85 nm átmérővel kimondottan keserű. 
A tiszta sós ízt a NaCl adja, amelyhez nagyon hasonló ízhatást mutat a LiCl is. A többi só 
komplex ízű, mivel az édes, a keserű, a savanyú és a sós ízek keverékeit alakítják ki. Tiszta sós 
ízt a Na- és Li-ionok idéznek elő, a K-ion édes-keserű, a Mg-ion keserű, az Al-ion édes-fanyar 
sós ízhatást ad.  
 
Savanyú ízhatást az élelmiszer-ipari gyakorlatban leginkább elterjedt különböző savak, a 
citromsav, az ecetsav és a tejsav okoznak. A savanyú ízhatás nemcsak a savkoncentrációtól, 
hanem a disszociáció fokától is függ. Lehetséges, hogy a molekulatömeg, a molekulaméret és a 
polaritás is nagyjelentőségű a savanyú ízérzet kialakításában. 
 
Ízfokozó anyagoknak hívjuk azokat a vegyületeket, amelyek a kimutatási küszöb alatti 
koncentrációban valamely más ízanyag hatását a szájban fokozzák, és az élelmiszereknek 
kellemes vagy kellemetlen zamatot adnak. Legismertebb ízfokozók a Na-L-glutamát és az 5’-
inozin-monofoszfát. 
 
A fanyar ízhatás során száraz érzet alakul ki a szájban, a szájüreg szöveteinek erős 
összehúzódásával. A fanyar ízérzet általában akkor keletkezik, ha a tanninok vagy polifenolok 
fehérjékkel kapcsolódva a nyálban csapadékot vagy aggregátumokat képeznek. Bizonyos 
élelmiszerekben a fanyar ízhatás kellemes és kívánatos, mint pl. a tea és a vörösbor esetében. A 
tanninok (cserzőanyagok) igen elterjedtek a természetben. Jellegzetes kémiai szerkezetük 
alapján lehetnek depszidek, amelyek fenolkarbonsavaknak fenolkarbonsavakkal képzett 
észterei. A klorogénsav közülük a legjelentősebb, amely a pörkölt kávé ízkialakításában játszik 
szerepet. Ismert tanninok még a gallotanninok, az ellagén cserzőanyagok és a katechinek. 
 
A csípős ízhatást bizonyos növényekben, fűszerekben előforduló olyan vegyületek okozzák, 
amelyek éles, égető, szúrós érzetet, összefoglalóan csípős ízérzetet keltenek. Hűsítő érzet 
akkor keletkezik, amikor bizonyos vegyületek az orr vagy a száj szöveteivel érintkezve 
mentaszerű zamattal társuló hatást stimulálnak. Legjellegzetesebb ezek közül a (-)-mentol és a 
kámfor, amelyek még jellegzetes illatot is adnak a hűsítő hatás mellett. 
 
Valamely élelmiszer ízét legtöbbször nem egy, hanem több ízanyag vagy más, ízhatást 
befolyásoló anyagok együttes fellépése és egyéb külső körülmények (pl. hőmérséklet) is 
befolyásolják. A NaCl-nak a sós ízhatás mellett fontos szerepe van a fehérjék kellemes, telt 
ízének kiemelésében, ezzel szemben az édes vagy savanyú ízeket jelenléte keserűvé tudja 
változtatni. A külső tényezők közül legjelentősebb a hőmérséklet, ugyanis vannak olyan 
élelmiszerek, amelyek csak melegen, és vannak olyanok, amelyek inkább csak hidegen adják 
a kívánt zamathatást. Így a gyümölcslevek és a borok aromája pl. alacsony hőmérsékleten 
teljes, a feketekávét, a teát és a fűszeres készítményeket pedig melegen fogyasztják. 
 
7.2. Aromaanyagok 
 
Aromaanyagoknak vagy illatanyagoknak nevezzük azokat a vegyületeket, amelyek az 
élelmiszerek vagy élelmiszer-nyersanyagok szagérzetét keltik. Az aromaanyagok egy része 
nemcsak a szagérzet, hanem az ízérzet kialakításában is részt vesz. Az aromaanyagok illékony 
vegyületek, amelyeknek azon koncentrációját, ami még elegendő a szagérzet felismerésére, 
küszöbkoncentrációnak nevezzük.  
 
Az élelmiszerek illatának, illetve zamatának kialakításában igen nagyszámú vegyület vesz részt. 
Az Allium-félék kéntartalmú illóanyag komponensei közé tartozók erős, átható 
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aromaanyagok. Ide tartoznak a vöröshagyma, a fokhagyma, a póréhagyma és más 
hagymaféleségek illóanyagai. Az ép növényekben a jellegzetes aroma nem mutatkozik, mivel az 
illatprekurzorok nem tudnak átalakulni aromaanyagokká. A hagymaillat prekurzora az S-(1-
propenil)-L-cisztein-szulfoxid, amely a póréhagymában is megtalálható. A vegyületet az 
alliináz enzim gyorsan hidrolizálja, amelynek eredményeképpen piroszőlősav mellett szulfénsav 
és ammónia keletkezik. A szulfénsav a továbbiakban átrendeződik tiopropanal-S-oxiddá, 
amely könnyeztető hatású. 
 
A fokhagyma illata azonos módon keletkezik, azzal az eltéréssel, hogy a prekurzor vegyület itt 
az S-(2-propenil)-L-cisztein-szulfoxid. Az allicin vagy más néven diallil-tioszulfinát szintén 
hozzájárul a friss fokhagyma illatának kialakításához. Könnyeztető hatást kifejtő, S-oxid típusú 
vegyület itt nem keletkezik. 
 
A keresztesvirágúak, mint a káposzta, a kelbimbó, a retek és a torma, valamint az 
ernyősvirágzatúakhoz tartozó petrezselyem kéntartalmú illóanyagai alakítják ki jellegzetes 
aromájukat. A zsírsavak enzimes bontása során keletkező illatanyagok fontos szerepet 
töltenek be a gyümölcsök és zöldségfélék jellegzetes illatanyagainak kialakításában. A 
lipoxigenáz enzimes reakciók hatására érő gyümölcsökben vagy sérült szövetekben gyakran 
keletkeznek telítetlen zsírsavakból aromaanyagok. Így pl. linolénsavból lipoxigenáz hatására a 
friss paradicsom és uborka jellegzetes aromaanyagai képződnek. A reakció során keletkező 
aldehidek és ketonok a megfelelő alkohollá tudnak redukálódni, amelyek észlelési küszöbértékei 
magasabbak a kiindulási vegyületekénél. A hosszú szénláncú zsírsavak -oxidációjából 
származó illó komponensek kellemes, gyümölcs jellegű aromák, amelyek az érés során fejlődnek 
ki. A reakció során közepes lánchosszúságú, illékony molekulák alakulnak ki, és karboxisavak is 
keletkeznek, amelyekből gyűrűzáródással - és -laktonok jönnek létre. Az acilglicerinek 
hidrolízises bontásával kellemetlen illatú szabad zsírsavak keletkeznek. Keményített illat a 
hidrogénezett szójaolajban, illetőleg a tengeri állatok olajaiban hosszabb tárolás után érezhető.  
 
Zsírbontó enzimek hatására is keletkezhetnek illatanyagok, amikor a lipáz enzimek az 
acilglicerin molekulákat két lépésben hidrolizálják. Az endogén lipázok jelentősek a 
zamatképződés szempontjából, mivel a triacilglicerinek hidrolízisével kellemes vagy kellemetlen 
illatanyagok keletkezhetnek. Az elágazó láncú aminosavakból is keletkeznek illatanyagok, hisz 
ezek prekurzorai a gyümölcsérési folyamat során lejátszódó aromaanyag-képződési 
reakcióknak. Ennek során a leucinból több lépésben a banán jellegzetes illatanyaga, az izoamil-
acetát keletkezik. Egy másik reakció során az alma jellegzetes illatanyaga, az etil-3-metil-butirát 
jön létre. 
 
A különböző gyümölcsök és fűfélék jellegzetes aromáját adó terpénvegyületek kis 
koncentrációban ugyan, de elterjedten fordulnak elő a növényvilágban. Tejsavas-etanolos 
erjedéssel jelentős mennyiségű illatkomponens (acetaldehid, diacetil, acetoin, alkohol) 
keletkezik az erjedéssel készített termékekben. A zsírokban és olajokban autooxidációs 
folyamatok hatására kellemetlen illatanyagok keletkeznek. A folyamat fő termékei az 
aldehidek és a ketonok, amelyek faggyús, zsíros és fémes, kellemetlen ízeket okoznak. 
 
Az élelmiszerekben jelentősek az izomszövetek illóanyagai is. A kérődzők fajspecifikus 
zamatanyagai a húsokban szoros kapcsolatban vannak a lipidfrakció egyes vegyületeivel. A 
birka- és bárányhúsok illatanyagai, az édeskés zamat kialakulása szoros kapcsolatban van a 
közepes lánchosszúságú zsírsavakkal, amelyek közül legfontosabb az elágazó láncú 4-metil-
oktánsav. A sertéshúsban nagy mennyiségben vannak jelen a -C5, -C9 és –C12 laktonok, 
amelyek nagy valószínűséggel a hús édeskés ízét okozzák. Párolt csirkében a linolénsavból és 
arachidonsavból keletkező illatanyagok járulnak hozzá elsősorban a jellegzetes zamat 
kialakításához.  
 
A hal jellegű aroma alapvegyülete a trimetil-amin és a dimetil-amin, amelyek enzimes 
hasítással keletkeznek a tengeri halakban nagy mennyiségben található trimetil-amin-oxidból. A 
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nagyon friss halakban egyáltalán nincs a halcsarnokok jellegzetes szagát adó trimetil-amin. A 
hőkezelés hatására is jelentős mennyiségben keletkeznek illatanyagok, amelyek nagyon 
hasonlóak a redukáló cukrok és az aminosavak reakciói során keletkező barnulási 
reakciótermékekhez. Főzés hatására pl. a cisztein lebontódása során kén-hidrogén, ammónia és 
acetaldehid keletkezik. Az acetaldehid reakcióba lép az acetoin merkapto származékával, és a 
főtt marhahúsra jellemző tiazolin keletkezik. 
 
Karotinoid vegyületek oxidatív hasadással keletkező termékei közül a -damascenon a borok 
zamatanyagának kialakításában játszik szerepet. A -jonon mint kellemes virágaroma-anyag is 
ismert, a teaspirán pedig a tea kellemes aromájának kialakításában vesz részt, más 
rokonvegyületekkel együtt. 
 

8. Egyéb szerves vegyületek 
 
Az élelmiszerek kis mennyiségben olyan vegyületeket is tartalmaznak, amelyek részt vesznek 
ízűk és illatuk kialakításában, befolyásolják eltarthatóságukat, és köztük speciális élettani hatású 
komponensek is találhatók. 
 
8.1. Alkoholok 
 
Az alkoholokat a szénhidrogénből úgy vezetjük le, hogy bennük egy vagy több hidrogénatomot 
hidroxilcsoporttal helyettesítünk. A hidroxilcsoportok száma szerint megkülönböztetünk egy-, két- 
és többértékű alkoholokat. Aszerint, hogy a hidroxilcsoportot tartalmazó szénatom hány másik 
szénatomhoz kapcsolódik, beszélünk primer, szekunder és tercier alkoholokról.  
 
Az egyértékű alifás alkoholok között vannak az élelmiszer-ipari szempontból legfontosabb 
alkoholok, amelyek homológ sort alkotnak. A kisebb szénatomszámú (13 szénatom) alkoholok 
vízben és szerves oldószerekben jól oldódó folyadékok, a 412 szénatomszámú egyértékű 
alkoholok olajszerűek, vízben nem oldódnak. A nagyobb szénatomszámú alkoholok 
szobahőmérsékleten szilárdak, viaszszerűek. 
 
A metil-alkohol (CH3OH) a legegyszerűbb egyértékű alifás alkohol, amely nagyon mérgező; a 
megivott és a gőz alakban belélegzett metil-alkohol egyaránt életveszélyes. A természetben 
észterek és éterek alakjában fordul elő. A metil-észtere legnagyobb mennyiségben a 
pektinben található. Éterkötésben tartalmazza a fa ligninje, sok növényi illóolaj és alkaloid. 
Előfordul a gyümölcspálinkákban is, amelyekben a gyümölcs erjesztése során a pektin-
metilészterből képződik. A borban általában 38200 mg/dm3 mennyiségben fordul elő. A direkt 
termő szőlők sok pektint tartalmaznak; az erjedést kísérő enzimatikus lebontás során a pektin-
metilészteráz enzim hatására az ilyen szőlő bora már az egészségre ártalmas mennyiségben 
tartalmaz metil-alkoholt. 
 
Az etil-alkohol (CH3CH2OH) színtelen, víztiszta, kellemes szagú és égető ízű folyadék. Hidegen 
vagy melegen számos illóanyagot jól old, minden élő szervezet számára erős méreg. Az etil-
alkohol-képződés legrégebben ismert módja a szeszes erjedés, amelynek során glükózból 
alkohol és szén-dioxid képződik. 

C6H12O6  2 CH3CH2OH + CO2 
Az alkoholgyártás legáltalánosabban ismert alapanyagai a cukortartalmú növényi nedvek, a 
cukorgyártásnál visszamaradó melasz, a keményítőtartalmú mezőgazdasági termékek és a 
cellulóztartalmú növényi hulladékok. Hazánkban főleg melaszból és kukoricából gyártanak 
ipari méretekben alkoholt. Az erjesztéshez használt élesztősejtek 1520%-nál több alkoholt 
tartalmazó közegben elpusztulnak, ezért ennél töményebb alkohol csak desztillációval érhető el. 
Az így elérhető legnagyobb töménység 96%, amelyből a vízmentes alkohol gyártásához a vizet 
azeotropos desztillációval el kell távolítani. 
 



 63 

  

Élelmiszer-ipari szempontból jelentősek az alkoholtartalmú italok. A borok etil-alkohol-tartalma az 
évjárattól és a fajtától függően 5,513,0% lehet, a sörben 1,05,5% közötti az etil-alkohol 
mennyisége, míg a tömény szeszesitalokban az etil-alkohol-tartalom 3055% között van. Az 
emberi szervezet számára a kis mennyiségben fogyasztott alkoholtartalmú ital előnyös hatású, 
étvágygerjesztő, emésztést elősegítő és szorongást oldó lehet, nagy mennyiségben azonban 
rendkívül káros. 
 
A propil-alkohol, a butil-alkohol és a nagyobb tagszámú alifás alkoholok a nonanolig 
bezárólag szabad és észter formában, különböző gyümölcsökben és szeszesitalokban fordulnak 
elő. A borban az erjedés során kis mennyiségben képződik amil-, hexil-, heptil- és nonil-alkohol 
is. 
 
A többértékű alifás alkoholok közül a két- és háromértékűek között vannak az élelmiszer-kémiai 
szempontból legjelentősebbek. A kétértékű alkoholok a hidroxilcsoportok egymáshoz viszonyított 
helyzetétől függően három típusuk lehet: geminális, vicinális és diszjunkt diolok. Közéjük 
tartoznak az etilénglikol, a propándiolok és a 2,3-butándiol. 
 
A glicerin primer hidroxilcsoportjai reakcióképesebbek a szekundernél, oxidációval, az oxidáció 
mértékétől függően, glicerinaldehid, dihidroxi-aceton, glicerinsav, oxálsav és glioxálsav 
képződhet belőle. Fontos vegyületek a zsírsavakkal alkotott észterei, amelyek a zsírok és olajok 
alkotói, valamint foszfátészterei, amelyek a biológiai oxidációban kulcsfontosságúak. 
 
Az aromás alkoholokban a hidroxilcsoport az aromás gyűrűhöz kapcsolódó telített vagy telítetlen 
oldalláncban található. A benzil-alkohol enyhén aromás illatú, olajszerű folyadék, amely 
megtalálható a málnában, a teában, a dohányban, a szegfűben és a jázminban. Észterei a 
balzsamfákban fordulnak elő. A -fenil-etil-alkohol színtelen, rózsa- és enyhén mézillatú, égető 
ízű folyadék. A fahéjalkohol színtelen, édeskés-balzsamos, jácintillatú, kristályos vegyület, 
amelynek oxidációs termékei a fahéjaldehid, a fahéjsav és a benzaldehid. 
 
8.2. Fenolok, fenol-éterek, fenol-alkoholok 
 
A fenolok olyan aromás hidroxiszármazékok, amelyekben az aromás gyűrű egy vagy több 
hidrogénjét hidroxilcsoporttal helyettesítjük. Savas jellegű vegyületek; lúgokkal sókat alkotnak, 
amelyeket fenolátoknak hívunk. Savakkal észtert, alkoholokkal étert képeznek, általában 
könnyen oxidálódnak, amit színváltozás kísér. 
 
A fenol átható szagú, füstre emlékeztető aromájú, erősen égető, maró ízű, színtelen, kristályos 
anyag, amely a levegőn megpirosodik. Előfordul a tea- és a dohánylevél olajában, a füstölt 
húsokban, az alkoholtartalmú italokban, a pörkölt kávéban, a pörkölt földimogyoróban és a 
paradicsomban. A krezol 3 izomer módosulata közül a meta- és para-krezol fordul elő 
élelmiszerekben. Az etil-fenol megtalálható a tejben, a szójamártásban, a paradicsomban és a 
pörkölt mogyoróban. A vinil-fenol fanyar, füstös aromájú, a sörben, a tejben és a pörkölt 
földimogyoróban előforduló vegyület. A karvakrol (2-metil-5-izopropil-fenol) antiszeptikus hatású, 
a majorannában és a szurokfűben megtalálható, fertőtlenítésre és aromaanyagként szolgáló 
vegyület. 
 
A timol (5-metil-2-izopropil-fenol) fűszeres, kakukkfűillatú, égető ízű, kristályos vegyület. 
Antiszeptikus hatású; megtalálható az illóolajokban, és különösen nagy mennyiségben fordul elő 
a kakukkfűolajban. Az anizol fenil-metil-éter, különböző illatanyagok szintézisénél közbülső 
termék. Az anetol (p-propilén-anizol) az ánizsolaj és az édeskömény illóolajának alkotórésze. 
 
A kétértékű fenolok és származékaik igen elterjedtek a növényekben; a zöldségek és 
gyümölcsök tárolásánál van fontos szerepük. Könnyen kinonokká oxidálódnak, majd a további 
enzimes reakció során részt vesznek a barnulást okozó színanyagok kialakulásában. Ide 
tartoznak a pirokatechin, a rezorcin, a gvajakol, az eugenol és az izoeugenol. 
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8.3. Oxovegyületek 
 
Az oxovegyületek jellemzője a =C=O karbonilcsoport, amely attól függően, hogy az oxocsoport 
láncvégi vagy láncközi C-atomhoz kapcsolódik, lehet aldehid vagy keton. 
 
Az aldehidek általános szerkezete R–CHO. A legreakcióképesebb vegyületek közé tartoznak, 
amelyek primer alkoholokból keletkeznek enyhe oxidációval; tovább oxidálva őket, 
karbonsavakat kapunk. Az aldehidek jellemző reakciója az addíció, a polimerizáció és a 
kondenzáció. Az élelmiszerekben az aldehidek az aminosavak bioszintézise során, az 
aminosavak enzimes dezaminálásánál vagy transzaminálásánál, az aminosavak és a 
karbonilszármazékok közti reakció során, a telítetlen zsírsavak autooxidációjánál, a linol- és 
linolénsav enzimes lebontásánál és a karotinoidok átalakulása során képződhetnek. Jellemző 
illatuk révén a különböző élelmiszerek aromaanyagainak összetevői, és részt vesznek az 
élelmiszerek nem enzimes barnulási folyamataiban is. Az aldehidcsoport odorofor, azaz 
szagadó. A C1C7 aldehidek szúrós, penetráns, avas szagúak, a C8C11 vegyületek kellemes 
illatúak, a C14-nél nagyobb szénatomszámúak pedig szagtalanok. 
 
Az alifás telített aldehidek közé tartozik a formaldehid, mely kis mennyiségben előfordul a 
tejben, a sajtban és a szeszesitalokban, az acetaldehid, mely kis koncentrációban 
gyümölcsillatú, az alkoholos erjedés és az ecetsavgyártás fontos köztiterméke, a 
propionaldehid, az izo-butiraldehid, a n-valeraldehid, a 2-metil-butanal, a kapronaldehid, 
az önantaldehid, a kaprilaldehid, a 2-etil-hexanal, a nonilaldehid, a decilaldehid, az 
undecilaldehid és a dodecilaldehid. 
 
A hidroxi-aldehidek mind az alkoholok, mind az aldehidek kémiai tulajdonságait mutatják. A 
glikolaldehid az élő szervezetek biokémiai folyamatainak közbenső terméke, a D-
glicerinaldehidnek a szénhidrát-anyagcserében van fontos szerepe, de részt vesz biológiailag 
jelentős vegyületek bioszintézisében is. 
 
A telítetlen aldehidek egyszerre mutatják az aldehidek és a telítetlen vegyületek tulajdonságait, 
ezért nagyon reakcióképes vegyületek. A kettős kötés miatt hajlamosak a polimerizációra, amely 
hosszabb állás esetén spontán is végbemegy. Legjelentősebb képviselőjük az akrilaldehid, a 
krotonaldehid és a 2-nonenal, az uborkaillat fő hordozója. 
 
Az aromás aldehidek általában átható illatú vegyületek, amelyek többnyire illóolajokban 
fordulnak elő. A benzaldehid a keserű mandulában, a fahéjaldehid a fahéjlevél-olajban és a 
levendulaolajban előforduló folyadék, a kuminaldehid pedig többek között az eukaliptuszolajban 
és a fahéjban mutatható ki. A fenil-acetaldehid a kenyér aromaanyagai között előforduló, 
jácintillatú vegyület. A szalicilaldehid keserűmandula-szagú, égető ízű folyadék, amely az 
illóolajokban és a dohányban fordul elő. Az ánizsaldehid galagonyavirág-illatú; jelentős 
mennyiségben megtalálható az ánizs- és csillagánizs-olajban, valamint a dohányban. A vanillin 
a vanília hüvelytermésében, a szegfűolajban, a feketegyökér virágjában, a burgonyavirágban, a 
tejben és a borban fordul elő. Az etilvanillin a vanillinnél 34-szer zamatosabb, a vanília 
fűszernövény terméséhez közel álló illatú vegyület. 
 
Az egyéb aldehidekhez sorolható a furfurol, a hidroxi-metil-furfurol és a metional. 
 
A ketonokban a karbonilcsoport mindkét vegyértékével szénatomokhoz kapcsolódik. Reakcióik 
hasonlítanak az aldehidekéhez, de azoknál nehezebben oxidálhatók, aminek során 
láncszakadás következik be. Többségük jellegzetes, de nem kellemetlen illatú vegyület. 
 
Az alifás ketonok közé tartozik az aceton, mely az élő szervezetben az acetecetsav 
dekarboxileződésével képződik. Hidroxi-keton az acetoin, amely kellemes illatú, az állati és az 
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emberi szervezet természetes alkotója. A diacetil az acetoin vagy a 2-butanon oxidációjával 
képződik, mely a vaj legjellegzetesebb aromaanyaga.  
 
Az aromás ketonok közül az acetofenon számos élelmiszer és illóolaj aromaanyaga. A 4-metil-
acetofenon a borsban és a brazíliai rózsafaolajban fordul elő, a zingeron a gyömbér csípős ízű 
komponense. A makrociklikus ketonok közül a muszkon mósuszillatanyag, a cibeton undorító 
szagú vegyület, nagy hígításban azonban kellemes, mósuszra emlékeztető illatú. A 
heterociklusos ketonok közül jelentősebb a maltol, amely kellemesen karamell-, frissen sült 
kalácsra emlékeztető illatú anyag.  
 
8.4. Szerves savak és származékaik 
 
Az élelmiszerek fontos összetevői a szerves savak és származékaik, amelyek közül a 
legjelentősebbek az észterek és a laktonok. 
 
8.4.1. Szerves savak 
 
A szerves savak karboxilcsoportot (–COOH) tartalmazó, szerves szénvegyületek. Az ásványi 
savaknál gyengébbek, a dikarbonsavak a monokarbonsavaknál erősebbek. Legjellemzőbb 
tulajdonságuk, hogy az alkoholokkal észtert képeznek, fontos átalakulásuk a dekarboxileződés, 
és megfelelő körülmények között alkohollá redukálhatók. Mind a növényi, mind az állati 
szervezetekben az intermedier anyagcsere-folyamatok metabolitjaiként fordulnak elő. Az 
élelmiszerekben a szerves savak részt vesznek az íz- és illatanyagok kialakításában. A pH 
változtatásával szabályozzák egyes, technológiai szempontból fontos reakciók sebességét, és 
védelmet nyújtanak a mikrobiológiai romlás ellen. 
 
A telített monokarbonsavak közül legjelentősebb az ecetsav, amely áthatóan savanyú ízű és 
szagú, vízgőzzel desztillálható illósav. A propionsav gyenge sav, amelyet a propionsav-termelő 
baktériumok hexózokból állítanak elő. Fontos szerepe van a sajt érésében, mert részt vesz az 
aromaanyagok kialakításában. Az n-vajsav kellemetlen, átható szagú, az ecetsavnál gyengébb 
sav. A vajsavtermelő baktériumok szénhidrátokból és tejsavból, anaerob körülmények között 
állítják elő. Az izovajsav a sörben, a teában és a zellergyökérben előforduló, a vajsavnál 
kevésbé kellemetlen szagú folyadék. Az n-valeriánsav a kávékivonatban, a 2-metil-butánsav a 
dohány levelében, egyes sajtféleségekben és a macskagyökérben, az izovaleriánsav a 
szamócában és a búzakenyér tésztájában, a kapronsav a tejben, a sajtban, a sörben, a teában 
és a málnában, az izokapronsav a tea és az ananász aromakomponensei között, az önantsav 
a sörben, az almahéjban, a sajtban, a savanyú káposztában, a teában és a kávéban, a kaprilsav 
metilésztere az ananász aromakomponensei között, a pelargonsav a tea, a spenót, a 
narancshéj és a bor komponensei között található meg. A kisebb szénatomszámú telítetlen 
monokarbonsavak közül a krotonsavnak és az izokrotonsavnak van jelentősége, amelyeket a 
dohány leveléből mutattak ki. 
 
A telített dikarbonsavak molekulájában két karboxilcsoport található. Az oxálsav erősen savas 
kémhatású, számos alacsonyabb és magasabb rendű növényben szabad állapotban kalcium 
vagy savanyú kalciumsó alakjában előforduló vegyület, amely a sejtnedvekben alacsony pH-t 
idéz elő. 45 g szabad oxálsav az ember számára halálos méreg. A malonsav számos enzim 
aktivitását kompetitíve gátolja. Megtalálható a dohányban, a gombában, az árpában, a rozsban 
és a borban. A borostyánkősav számos növényi és állati termékben megtalálható. A glutársav 
és az adipinsav az éretlen cukorrépában és a cigarettafüstben fordul elő. A malonsav, a 
glutársav és az adipinsav diammóniumsói a konyhasóhoz hasonló ízűek, ezért Na-szegény 
diétában ízesítőként felhasználhatók.  
 
A telítetlen dikarbonsavak közül az etiléndikarbonsavnak két sztereoizomer formája van: a 
cisz-etiléndikarbonsav maleinsav néven ismert, a transz izomer pedig a fumársav. A maleinsav 
a dohányban és a gombában, a furmársav viszont, mivel részt vesz a citrátkörben, gyakorlatilag 
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minden olyan sejtben megtalálható, ahol a citrátkör lejátszódik. A citrakonsav, a szamócában 
fordul elő. 
 
A telítetlen trikarbonsavak közül az akonitsavnak ugyancsak két sztereoizomer formája, a 
cisz- és a transz-akonitsav létezik. A transz-akonitsav a cukornádban, az árpában és a 
kölesfélékben fordul elő, a cisz-akonitsav pedig a citromsav ciklus közbülső terméke. A glikolsav 
vagy hidroxiecetsav telített monohidroxi-monokarbonsav, amely az oxálsav biológiai 
átalakulásának a terméke. Az éretlen szőlő erősen savanyú ízét okozza. A tejsav víztiszta, 
„tiszta” savanyú ízű vegyület. A tejsav kellemes, savanyú íze miatt különböző élelmiszerek 
ízesítésére alkalmas.  
 
A glicerinsav a szénhidrát-anyagcsere folyamán képződik a növényi és az állati szervezetben. 
Az almasavból különösen sok található az éretlen almában, az egresben és a szőlőben, és 
előfordul még a vérben, a mézben és a borban is. A borkősav a természetben széles körben 
megtalálható a különféle növényekben: a szőlőben, a galagonyában, a meggyben és a 
berkenyében.  
 
A citromsav kellemesen savanykás ízű, nagyon reakcióképes vegyület, amely minden 
élőlényben megtalálható, hisz a sejtlégzésben a citrátciklus előtagja. A citrom különösen sok 
citromsavat tartalmaz, az ipar is ebből állítja elő. Kellemes savanykás íze miatt az élelmiszer-ipar 
széles körben felhasználja. A Cu- és a Fe-ionok komplex alakban való megkötése miatt a 
zsírokhoz adagolt antioxidáns mellett szinergetikus hatása van. 
 
Az aromás karbonsavak közül a benzoesav és származékai, a p-hidroxi-benzoesav és a p-
hidroxi-benzoesav-észterek, valamint a szalicilsav baktericid és fungicid hatásúak. Néhány 
aromás karbonsav a különböző élelmiszerekből is kimutatható; az íz- és aromaanyagok részei. A 
protokatechusav szabad vagy észteresített formában a levelekben, a virágokban és a növények 
fás részeiben található. A vanillinsav a lignin oxidatív lebontásakor képződik. A gentizinsav in 
vitro erős fungicid hatást fejt ki. A galluszsav a tannin és más cseranyagok alkotórésze. A 
sziringasav a növényvilágban gyakran megtalálható; a cukornád nedvéből mutatták ki. 
 
8.4.2. Észterek 
 
A szerves savak észterei rendkívül fontos aromaképző vegyületek, ugyanis a szerves savak 
alifás alkohollal képzett észtereire jellemző, hogy kis szénatomszámú képviselőik 
gyümölcsillatúak. A hangyasav-etil-észter gyümölcs- és éteres illatú folyadék, amely 
megtalálható számos gyümölcsben, ezenkívül a kávéaromában és a borban. Gyümölcsaromák 
előállítására használják. Az etil-formiát mellett mindig előfordul a metil-formiát is. A metil-acetát 
és az etil-acetát kellemes, friss gyümölcsillatú folyadék; az utóbbi a gyümölcsökben 
leggyakrabban előforduló észter. 
 
Az 1-propil-acetát körtére emlékeztető illatú, a butil-acetát pedig erőteljes gyümölcsillatú 
folyadék, ami az almaaromában is megtalálható. Az izobutil-acetát egyes sörökben képződik, a 
pentil-acetátok pedig, különösen az 1-pentil-acetát, a sör bukéanyagainak összetevője, de 
előfordul ezenkívül a kakaóban és az almakivonat aromaanyagaiban is. A 3-metil-butil-acetát 
számos gyümölcs aromájának kialakításában vesz részt, a banánaroma fő komponense, a 
banán érése során képződik. A hexil-acetátot és az ecetsav-transz-2-hexenil-észtert 
gyümölcsaromaként használják. 
 
A vajsav alkil-észterei kellemes gyümölcsillatú vegyületek, az n- és izovajsav-észterek egy-egy 
gyümölcsre emlékeztető illataroma hordozói. A vajsavészterek előfordulnak a gyümölcsökben, a 
szeszesitalokban, a sajtokban, felhasználják gyümölcs- és likőraromák, eszenciák készítéséhez, 
továbbá az illatszeriparban. A kapronsav-etil-észter ananászra emlékeztető illatú vegyület, 
amelyet szintetikus gyümölcsaromák készítésekor alkalmaznak. A kaprilsav-etil-észter számos 
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gyümölcsben és szeszesitalban megtalálható, és ugyancsak gyümölcsaromák előállítására 
használják. 
 
Az alifás savak aromás alkohollal képzett észterei vízben nem, de éterben és alkoholban jól 
oldódnak. Jellegzetes aromahordozók a következők: benzil-acetát, 2-fenil-etil-izobutirát, -
izovalerianát és a fahéj-acetát. Az aromás savak alkil alkoholokkal képzett észterei 
általában intenzív illatúak, közéjük tartozik a fenil-ecetsav-metil-észter és -etil-észter, amelyek 
mézre emlékeztető illatú vegyületek, valamint a fahéjsav-metil-észter, a fahéjaroma 
összetevője, amely édeskés, balzsamos gyümölcsre hasonlító illatú. A fenol-karbonsav-
észterek közé tartoznak pl. a szalicilsav észterei, amelyek között több illatanyag található, és 
amelyek néhány gyümölcs aromaanyagainak és illóolajainak összetevői. A szalicilsav-metil-
észter édeskés, fenolos illatú vegyület, az illóolajokból és kis mennyiségben a gyümölcsökből is 
kimutatható. A szalicilsav-izoamil-észter orchideaillatú folyadék, néhány gyümölcs 
aromaanyaga. 
 
8.4.3. Laktonok 
 
A laktonok a hidroxi-karbonsavak belső észterei, amelyek - és -hidroxisavakból spontán 
képződnek. A -lakton öttagú, a -lakton hattagú, gyűrűs vegyület. A laktonok élelmiszerekben is 
előfordulnak, és mivel néhányuknak kicsi az ízküszöbértéke, ezért jelentős élelmiszeraroma-
komponensek. A -laktonok inkább a növényi, a -laktonok pedig főként az állati eredetű 
élelmiszerekben fordulnak elő. A - és -laktonokon kívül az élelmiszerekben még 
makrociklusos és biciklusos laktonok is előfordulnak. 
 
8.5. Az illóolajok 
 
Az illóolajok általában kellemes illatú, olyan olajszerű termékek, amelyek részben optikailag 
aktívak, részben inaktívak, papírra cseppentve olajfolt visszahagyása nélkül elpárolognak, 
nem szappanosíthatók el, és vízgőzzel desztillálhatók. Az illóolajok a gyakorlatban különböző 
kémiai szerkezetű vegyületek keverékei. Eddig több mint 500 összetevőjük ismert, amelyekből 
egy-egy illóolajban legalább 50 fordul elő. Az alkotórészek 90%-a terpén és terpénszármazék, 
ezenkívül tartalmaznak aromás vegyületeket, főként fenolt és származékait, alifás 
származékokat (aldehidek, alkoholok, alkánok, alkének, észterek, ketonok, savak), és 
kimutathatók belőlük nitrogén- és kéntartalmú vegyületek is. Egyes növények az illóolaj-
komponenst glikozid alakjában tartalmazzák, amelyből enzimes hidrolízissel szabadul fel. 
 
Az illóolaj-összetevők több mint 90%-a a terpének közé tartozik. Az izoprén (C5H8) polimereinek 
tekinthető szerves vegyületek, amelyek két vagy több izoprén összekapcsolódásával építhetők 
fel. A molekulát alkotó izoprénrészek száma szerint lehetnek monoterpének (C10H16), 
szeszkviterpének (C15H24), diterpének (C20H32), triterpének (C30H48), tetraterpének (C40H64) és 
politerpének (C5H8)n, ahol n8. A terpének közé nemcsak szénhidrogének tartoznak, hanem az 
ezekből levezethető alkoholok, éterek, aldehidek, ketonok, savak, észterek, epoxi- és 
hidrogénezett származékok is. A monoterpének közé tartoznak az ocimén és a mircén, 
amelyek kellemes illatú folyadékok, a citronellol, amely kellemes, rózsához hasonló illatú, 
autooxidációra hajlamos folyadék, a geraniol, a nerol, a linalool, a geranial, a neral és a 
citronellal. 
 
A monociklikus monoterpének alapváza a mentán (1-izopropil-4-metil-ciklohexán); e 
csoportba tartozik a limonén, az - és -fellandrén, a terpinének és a terpineol. Az ide tartozó 
mentolnak négy izomer módosulata van, amelyek közül az L-mentol kellemes, hűsítő illatú, a D-
izomer viszont csak enyhén hűsítő, dohos pince- és káposztaszagú vegyület. E csoport 
képviselője még a karvon, a menton, a pulegon, az eukaliptol és az aszkoridol. A biciklikus 
monoterpének gyűrűs szénhidrogének származékai; közéjük tartozik az - és -pinén, az -



 68 

  

tuján és a szabinén. A biciklikus monoterpén ketonok nagyon jellegzetes aromahordozók. 
Közéjük tartozik a tujon, a kámfor és a fenchon.  
 
A szeszkviterpének három izoprén egységből álló, C15H24 összegképletű vegyületek. Közéjük 
tartozik a farnezén, amelyre jellemző, hogy színtelen, gyümölcsillatú folyadék, amely hajlamos 
az autooxidációra, kimutathatók az alma és citrusfélék aromaanyagai között, és számos illóolaj 
összetevői. Aciklikus szeszkviterpén alkohol a farnezol, a gyöngyvirágra emlékeztető illatú, 
olajszerű folyadék. Monociklikus szeszkviterpén szénhidrogén a zingiberén és a humulén. A 
zingiberén a gyömbérolajban és kurkumaolajban, a humulén pedig a komló és a szegfű éteres 
kivonataiban található meg. A biciklikus szeszkviterpének közé tartozik a kadinén, a szelinén, 
az eudezmol, a (+)nutkaton és a kariofillén. 
 
A diterpének négy izoprént tartalmazó, C20H32 összegképletű vegyületek, amelyek 
legjellegzetesebb képviselője a fitol, amely mint a klorofill lipofilalkotója, minden zöld növényben 
előfordul. A triterpének C30H48 összetételű vegyületek, amelyek közül a szkvalén 
cápamájolajból izolálható. 
 
Az illóolajok egyéb komponensei. Az aromás vegyületeknek szerepük van az illóolajok 
jellemző aromájának létrehozásában. A legfontosabb fenolszármazék illóolaj-komponensek az 
alábbiak: anetol, ánizssav, eugenol, vanillin, timol, karvakrol, benzil-alkohol, benzaldehid, 
fahéj-alkohol és fahéjaldehid. Alifás illóolaj-komponens a C6C35 alkánok és néhány alkén 
és alkin. Előfordulnak köztük karbonsavak, főként észter formában, C7C11 ketonok és C5C14 
aldehidek. A heterociklusos vegyületek is gyakran részt vesznek az illóolajok jellegzetes 
illatának kialakításában. Legfontosabb képviselőik a kumarin és kumarinszármazékok, mint pl. a 
bergaptol, a bergapten, az indol és a szkopoletin.  
 
8.6. Alkaloidok 
 
Az alkaloidok a növényekben található erős élettani hatású, nitrogéntartalmú, bázikus 
tulajdonságú, többnyire heterociklikus vegyületek, ezért rendszerezésük alapja a vegyületben 
előforduló heterociklikus alapváz. Az agy különböző központjainak működését befolyásoló, 
jelentős élettani hatás miatt gyógyszerként is használatos vegyületek. Egy részük élénkítő, 
serkentő hatású, más részük fájdalomcsillapító, de egyben bódító, a kedélyállapotot 
befolyásoló vegyület. Ez utóbbiak gyakran eufóriát (megokolatlan jókedv, kellemes közérzet), 
víziót és hallucinációt is előidézhetnek, megváltoztatva az egyén közérzetét, hangulatát és 
magatartását. Egyes alkaloidokat tartalmazó növényi részek és készítmények a mindennapi 
életben élvezeti cikké váltak, rendszeres fogyasztásuk gyakran függőséget idéz elő, és számos 
káros hatásával együtt kábítószer-szenvedély alakulhat ki. A mindennapi életben elterjedt az 
alkaloidokat tartalmazó növények (kávé, tea) vizes kivonatának fogyasztása, amely italokban 
mindig többféle alkaloida található. 
 
A purinvázas alkaloidok közé tartozik a xantin és annak n-metilezett származékai, a koffein, a 
teobromin és a teofillin. A koffein (az egyik legszélesebb körben fogyasztott alkaloida) 
kávécserje magjában, a teacserje leveleiben és a kólafa termésében található. A kávéban 
11,5%, a szárított feketeteában 5% koffein van. A koffein élettani hatása függ a szervezetbe 
juttatott adagtól. A mérsékelt mennyiségű kávé (kb. 250 mg koffeinnel) serkenti a 
szívműködést, az anyagcserét és a légzést, javítja az agy vérellátását, aminek 
következtében gyorsítja az agyműködést, csökkenti a fáradtságot, fokozza a 
munkateljesítményt, viszont kedvezőtlenül befolyásolja a gyomor vérellátását, ezért 
közvetlenül az étkezés után előnytelen a kávéfogyasztás. Nagyobb adag koffein (300 mg fölött) 
kézreszketést, szétszórtságot, erős álmatlanságot, szívtáji nyomást, a fejben pedig vértódulást 
idéz elő. Halálos adagja 5 g fölött van.  
 
A teobromin fokozza a központi idegrendszer működését és a harántcsíkos izmok 
teljesítőképességét, erősebb szívhatásokat nem vált ki. Az artériákat tágítja, ezért jó a fejfájás 
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ellen, és értágító hatása következtében jó vízhajtó. A kakaóbab fő alkaloidja, amely mintegy 
1,8%-ot tartalmaz belőle. A tejcsokoládé 0,150,20%, a keserűcsokoládé pedig 0,9% teobromint 
tartalmaz. A teofillin a központi idegrendszerre gyakorolt élénkítő hatása szerint a koffein és a 
teobromin közé esik, bár a három vegyület közül a legerőteljesebb vízhajtó. A xantin központi 
idegrendszert izgató hatása lényegesen kisebb az előzőekben tárgyalt purinvázas 
alkaloidokénál, de a szívizmot károsítja, és így bénulást okoz. 
 
Kondenzált piridingyűrűs alkaloidok. A morfin fenantrénvázas, szagtalan, keserű ízű, vízben 
rosszul oldódó vegyület, amelynek vizes oldata lúgos kémhatású. Jobban oldódik etil-alkoholban, 
metil-alkoholban és éterben, jól oldódik kálium- és nátrium-hidroxidban, továbbá savakban, 
amelyekkel sót képez. Élettani hatását tekintve először a nagyagykérget, majd az agyalapi 
központokat, a nyúltagyat és a gerincvelőt bénítja meg. Emberben az agykéreg fájdalomérző 
területét bódítja, a kellemetlen testi és szellemi érzések megszüntetésével jó közérzetet, a 
gondolatok csapongását, álmodozást, majd elalvást okoz. Euforizáló hatása is van, amiért 
kábítószerként alkalmazzák. A gyógyászatban az erős fájdalom enyhítésére, a súlyos 
sérülések okozta sokk és a halálfélelem enyhítésére, műtéteknél a beteg megnyugtatására 
használják. 
 
Az ópium a mák levegőn megszáradt tejnedve, amelyben mintegy 25-féle alkaloida, közülük 
legnagyobb mennyiségben a morfin található. A morfin a mákgubóban található; régebben az 
ópiumból, ezt követően az üres mákgubóból állították elő. A heroin a morfin félszintetikus 
származéka (diacetil-morfin), keserű ízű, vízben jól oldódó vegyület, amely erősen hat a 
légzőközpontokra, és jól csillapítja a fulladást, a köhögést. A szervezetben gyorsan morfinná 
alakul, ezért az utóbbi évtizedekben kábítószerként rendkívül elterjedt, többek között azért is, 
mert a kívánt hatás eléréséhez jóval kevesebb kell belőle, mint az ópiumból. 
 
A kodein a morfin metilszármazéka (metil-morfin), amely a morfingyűrű ellenére a szervezetre 
lényegesen ártalmatlanabb, mint a morfium, ugyanis kisebb a veszélye annak, hogy szedése 
szenvedéllyé válik. A köhögési központot narkotizálja, ezért szamárköhögés és görcsös 
köhögés enyhítésére, valamint fejfájás, influenza és neuralgiák gyógyítására alkalmazzák. Az (-)-
-narkotin izokinolinvázas alkaloidok, a morfin hatását fokozza, önmagában enyhe altató, a 
légzést izgatja, a szív működését gyengíti, és a bél sima izmait elernyeszti. 
 
A papaverin ugyancsak az ópiumban található, izokinolinvázas alkaloida. Alig van központi 
fájdalomcsillapító és altató hatása, és nem okoz eufóriát, valamint hozzászokást. 
 
A kinin (kinolinvázas alkaloid) és sói több mikroorganizmust már kis töménységben is 
elpusztítanak, ezért alkalmazzák pl. a malária gyógyítására. Az agy hőszabályozó központjára 
gyakorolt hatása révén lázcsillapító. A gyógyszeripari alkalmazáson túl felhasználják limonádék 
és frissítő üdítőitalok ízesítésére, amelyek kinintartalma 3060 mg/dm3. Ízanalíziseknél a keserű 
íz etalonjaként alkalmazzák. 
 
Piridinvázas alkaloidok. A nikotin a dohány fő alkaloidja. Tiszta állapotban színtelen, kábító 
szagú folyadék, savakkal jól kristályosodó sókat alkot; főként szerves savakhoz, elsősorban 
citromsavhoz kötött állapotban fordul elő. A nikotin optikailag aktív; a poláros fény síkját balra 
forgatja. A perifériás és a központi idegrendszerre egyaránt hat. A nikotin a vérnyomást 
kezdetben emeli, majd egy idő után csökkenti, emeli a pulzusszámot, szűkíti az ereket, és a szív 
koszorúereinek szűkítő hatása miatt hozzájárul a szívinfarktus kialakulásához. Szájon át vagy 
a vérbe kerülve már 2530 mg nikotin halálos lehet az emberre. A kisebb dózis hatására 
jelentkező nikotinmérgezés főbb tünetei a fejfájás, a szédülés, a csökkent látás és hallás. A 
nikotin elsősorban a dohányban fordul elő, a közönséges dohánylevelek 0,68% nikotint 
tartalmaznak, de vannak 15%-os nikotintartalmú és nikotinmentes dohánylevelek is. A hazai 
cigaretták szálanként mintegy 0,71,3 mg nikotint tartalmaznak. A dohányban a nikotin kísérői a 
nornikotin, az anabazin, a nikotirin és a nikotellin. 
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Indolvázas alkaloidák. Az anyarozsban található fő alkaloidok, a lizergsavszármazékok 
tartoznak ebbe a csoportba. Közülük a D-(+)-lizergsav-dietilamid az LSD néven ismert 
kábítószer, amely hallucinogén hatású. Kis mennyiségben is erősen mérgező vegyület, 
emberben már 0,050,2 mg reverzíbilis elmezavart okoz, amelyet hallucináció kísér. Az 
agykéregben megbontja a mozgató- és az érzékelőfunkciók közötti egyensúlyt, pupillatágulást, a 
normálisnál magasabb vércukorszintet és szapora szívverést válthat ki. Kellemes közérzetet, 
gondtalan álomvilágot nyújtó hatása miatt kábítószerként egyre jobban terjed. Az LSD 
alapvegyülete, a lizergsav, indolvázas alkaloid, az anyarozs fő alkaloidja. 

 
 

9. Az élelmiszer-tudomány szempontjából legfontosabb enzimek 
 
Az enzimek az élő sejtekben keletkeznek, és meghatározott kémiai reakciókat katalizálnak. 
Minden növényi és állati szervben megtalálhatók, ahol az anyagcsere-folyamatokat irányítják; a 
szervezet biokatalizátorai. Nagymolekulájú, szerves vegyületek, amelyek az élő szervezeten 
kívül is megtartják katalizáló hatásukat. Az élelmiszer-technológiában fontos szerepet töltenek 
be, mert egyrészt felhasználhatjuk őket sok élelmiszer előállításához, másrészt meg kell 
akadályoznunk a működésük következtében fellépő romlási folyamatokat. Az alapanyagok nagy 
része enzimtartalmú növényi, illetve állati termék, amelyek feldolgozásához további enzimdús 
segéd- és járulékos anyagot használnak. A legtöbb élelmiszer-technológiai művelet megértése 
és irányítása ezért enzimológiai tudás nélkül lehetetlen. 
 
Az enzimek elnevezésére és csoportosítására három különböző módszer használatos: 

 Az enzim nevét szubsztrátjának nevéből „-áz” képzővel alakítják ki, ilyen a maltózt bontó 
maltáz, a keményítőt hidrolizáló amiláz vagy a lipideket bontó lipáz. 

 A másik elv szerint az enzim által katalizált folyamat nevéhez teszik az „-áz” képzőt, így 
nevezték el a hidrolízist katalizáló enzimeket hidrolázoknak, a foszfátgyököt az egyik 
szubsztrátumról a másikra átvivőket transzfoszforilázoknak, a szubsztrátot 
karboxilcsoportjától megfosztókat dekarboxilázoknak vagy az oxidációs folyamatokat 
katalizálókat oxidázoknak. 

 A harmadik csoportba azok a triviális nevek tartoznak, amelyek annyira ismertté váltak az 
idők folyamán, hogy megváltoztatásuk nem lenne célszerű. Ilyen pl. a növényekben 
található fehérjebontó enzim, a papain, a gyomorban a fehérjéket hidrolizáló pepszin vagy 
a borjak gyomrában található, a tej kazeinjét bontó kimozin. 

 
A Nemzetközi Biokémiai Unió Enzimológiai Albizottsága (EC) 1964-ben javaslatot tett az 
egységes enzimológiai nómenklatúra elfogadására. Ezek szerint az enzim elnevezésekor 
figyelembe kell venni a folyamatot, amelyet az enzim katalizál, és a szubsztrátot, amelyre az 
enzim hat. Például a tirozin oxidációját katalizáló enzimet nem elegendő tirozináznak nevezni, 
hanem az oxidációra is kell utalni; tehát a helyes elnevezés tirozin oxidáz. Az eddig felfedezett 
enzimeket a Nemzetközi Biokémiai Unió javaslata szerint a következő 6 főcsoportra oszthatjuk: 
 
 EC-1 oxido-reduktázok, EC-4 liázok, 
 EC-2 transzferázok, EC-5 izomerázok, 
 EC-3 hidrolázok, EC-6 ligázok. 
 
A főcsoportokon belül több alcsoport van, amelyek az enzim által megtámadott kötés kémiai 
természetében különböznek egymástól. A decimális kódrendszer minden enzim kódjele az EC 
betűkkel kezdődik, az első szám a felsorolt főcsoportok sorszámával azonos, a második és 
harmadik szám az alcsoportokat jelöli, a negyedik pedig az enzim egyedi száma. Az újonnan 
felfedezett enzimeket az alcsoporton belül mindig a következő számmal látják el. Bizonyos 
esetekben az enzimek elnevezésekor a kódszámon kívül megjelölik az enzim származási 
helyét is, amire azért van szükség, mert többféle élő szervezet vagy szerv is gyakran előállít 
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azonos hatású enzimet. Az ilyen, azonos katalízist előidéző, de különböző származású 
enzimeket izodinámiás enzimeknek hívjuk.  
 
9.1. Oxidoreduktázok 
 
Az oxidoreduktázok hidrogén- vagy elektronátvitelt, esetleg oxigénbevitelt katalizáló enzimek. 
Elsősorban energiafelszabadító folyamatokban vesznek részt. Az élőlények az oxidációt fokozott 
hidrogénátadással végzik, amelynek vége a hidrogén oxidációja vízzé. Ezeket a reakciókat az 
oxidoreduktáz enzimek katalizálják, amelyek egy része a szubsztrátról, a hidrogéndonorról 
hidrogént hasít le. Az enzimek a hidrogéndonort oxidálják, a hidrogénakceptort pedig, amelynek 
a lehasított hidrogént átadják, redukálják. Az oxidoreduktázok ezen képviselőit 
dehidrogenázoknak is nevezik. Vannak olyan enzimek is, amelyek a szubsztrátról lehasított 
hidrogént a molekuláris oxigénnek adják át, amely reakció során víz keletkezik. Ezeket az 
oxidoreduktázokat oxidázoknak nevezzük, amelyek csak az aerob anyagcserét folytató élő 
szervezetekben fordulnak elő. 
 
Az oxidoreduktázok további, kisebb csoportja a szubsztrátok oxigénfelvételét katalizálja, ezeket 
oxigenázoknak hívjuk. Más enzimek szintetikus folyamatokban hidrogénezést segítenek elő, 
ezek a hidrogenázok. Mivel az oxidoreduktázoknak ismert összetételű, a hordozófehérjékhez 
lazán kötött kofaktoruk van, ezért kémiai összetételük alapján az alábbi alcsoportokra oszthatók 
fel: piridinenzimek, flavinenzimek, heminenzimek. 
 
9.1.1. Piridinenzimek 
 
A piridinenzimekben a nikotinsavamid-adenin-dinukleotid (NAD+) és a nikotinsavamid-
adenin-dinukleotid-foszfát (NADP+) koenzimek fordulnak elő. Mindkettő molekulájában 
piridin eredetű atomcsoport van, amely közvetlenül részt vesz a redoxifolyamatokban. A NADP+ 
csak annyiban különbözik a NAD+-tól, hogy benne egy foszfátgyökkel több van, amely a ribóz 
második szénatomjához kapcsolódik. Ezek az enzimek kezdik meg a több lépcsőből álló biológiai 
oxidációt, annak első folyamatait, a dehidrogénezést, vagyis ezek az enzimek érintkeznek 
közvetlenül az energiaszolgáltatásra hivatott szubsztráttal. Minden szubsztrát dehidrogénezését 
az illető szubsztrátra fajlagos piridinenzim végzi. Miután a fehérjerész kapcsolatot teremtett az 
oxidálandó anyaggal, a koenzim megköt két atom hidrogént. 
 
A szubsztrát tehát a hidrogénátadás következtében oxidálódik, a piridinenzim koenzimje pedig 
reverzíbilisen redukálódik. A redukált piridinenzimek oxidációját, vagyis eredeti állapotába való 
visszaállítását, más dehidrogenázok végzik.  
 
Az alkohol dehidrogenáz az első- és másodrendű alkoholok oxidációját katalizálja megfelelő 
alkoholokká és ketonokká, illetve elvégzi az ellentétes irányban végbemenő folyamat katalízisét 
is. A glicerinaldehid-foszfát dehidrogenáz a 3-foszfo-glicerinaldehid oxidációját és 
foszforilálását katalizálja 1,3-difoszfo-glicerinsavvá, a tejsav dehidrogenáz a piroszőlősavból 
tejsav kialakítását katalizálja. Az aldehid dehidrogenáz a zsírsavak aldehidekké való 
átalakításánál játszik szerepet. A sör erjesztésénél keletkező és ízhibát okozó diacetilt az 
Aerobacter aerogenesből kivonható butándiol dehidrogenáz íztelen 2,3-butándiollá redukálja. 
 
9.1.2. Flavinenzimek 
 
A flavinenzimek koenzimjei a flavin-mono- és dinukleotidok. A mononukleotid (FMN) valójában a 
riboflavinfoszfát, amelyből a riboflavin azonos a B2-vitaminnal, amely szerkezeti szempontból egy 
N-atomot tartalmazó hármas gyűrűnek, valamint egy öt szénatomos cukoralkoholnak (D-ribitol) a 
vegyülete. A koenzimben a cukoralkohol 5. szénatomjához még egy foszforsav is kapcsolódik, 
tehát a kofaktor lényegében a B2-vitamin foszfátja. A flavin-adenin-dinukleotid (FAD) egy 
adenilsavval kapcsolódó riboflavin foszfát. 
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A flavinenzimek rendszerint a biológiai oxidáció második lépcsőjében játszanak fontos szerepet, 
amikor a redukált piridinenzimektől átveszik a szubsztrátból származó két hidrogénatomot. A 
piridinenzimeket tehát oxidálják, miközben önmaguk redukálódnak. A hidrogén felvételét a 
flavin heterogyűrűs izoalloxazinja végzi, miközben leukoflavinná alakul. A redukált 
flavinenzimek eredeti alakjukat a biológiai oxidáció következő szakaszában nyerik vissza. A 
flavinenzim-sorozat egyes tagjai nem a biológiai oxidáció közbenső hidrogénközvetítői, hanem 
olyan enzimek, amelyek az anyagcserében részt vevő vegyületek közvetlen oxidációjára 
képesek. Az ilyen flavinenzimek autooxidációval redukálódnak, ugyanis redukált alakjuk 
közvetlenül oxidálódik a molekuláris oxigénnel. 
 
A redukált piridinenzimeket oxidáló, azaz dehidrogénező flavinenzimek közül a diaforázok és 
a citokrom reduktázok a legfontosabbak. Ebbe a csoportba tartozik a flavinmononukleotid 
koenzim-tartalmú sárga enzim, valamint az élesztőben is megtalálható citokrom reduktáz, amely 
enzimeknek a NADP+ a szubsztrátjuk. A nitrátreduktázok szintén FAD-tartalmú enzimek, 
amelyeket többek között az emberi bélflóra termel, és amelyek a táplálékkal felvett nitrátokat 
redukálják nitritekké. 
 
A közvetlen oxidációt végző flavinenzimek közül az aminosav oxidázok és a glükóz 
oxidázok a legjelentősebbek. Az aminosav oxidázok közvetve dezaminálják az aminosavakat, 
mert a reakció során keletkező iminosavakból a megfelelő ketosav keletkezik. Ezeknél az 
enzimeknél a molekuláris oxigén a hidrogénakceptor, ezért a reakció eredményeként hidrogén-
peroxid keletkezik, ami sejtméreg, ezért gondoskodni kell a gyors elbontásáról. Ezt a feladatot a 
kataláz enzim végzi, az ilyen enzimmel nem rendelkező szervezetekben pedig egy ketosav 
segítségével történik meg a H2O2 elbontása. 
 
9.1.3. Heminenzimek 
 
Az ide tartozó oxidoreduktázok kofaktora a hemin (vas-porfirin komplex), amely porfinvázból és a 
váz nitrogénjeihez kapcsolódó vasatomokból áll. Szerkezete a különböző enzimekben minden 
esetben a protohem származéka. Az enzimkatalízis alatt a kofaktorban lévő vas oxidációs száma 
esetleg megváltozik, vagyis a redukált állapotú enzimben Fe2+, az oxidáltban Fe3+ található. 
 
A redukált flavinenzimek hidrogénjét a citokrom a, b és c veszi át, amelyek következtében a 
flavinenzimek visszanyerik eredeti alakjukat. A redukált citokromoktól ezután a citokrom 
oxidáz veszi át a hidrogént, és levegő jelenlétében reakcióba hozza az oxigénnel, vagyis a 
szubsztrátról több dehidrogenáz lépcsőn keresztül érkező hidrogén ekkor vízzé egyesül a levegő 
oxigénjével. A citokrom oxidáz nagy abszolút fajlagosságú enzim, amely a citokromon kívül más 
redukált dehidrogenázt nem képes oxidálni. A egy molekula kataláz szinte robbanásszerű 
hevességgel percenként 5 millió H2O2-t bont le. A kataláz-aktivitás vizsgálatával az élelmiszer-
analitikában a tőgygyulladásos eredetű tejet lehet kimutatni. 
 
9.1.4. Oxigenázok 
 
Ide olyan oxidoreduktáz enzimek tartoznak, amelyek szubsztrátukba oxigén beépülését 
katalizálják. Az enzimek egy része két atom oxigén bejuttatására képes, ezért ezeket 
dioxidázoknak, az egy oxigént bejuttatókat monooxigenázoknak vagy hidrolázoknak hívjuk. 
 
A fenol oxidázok közül élelmiszer-technológiai szempontból a monooxigenázokhoz tartozó 
tirozináz, más néven polifenol oxidáz a legfontosabb. Ez az enzim idézi elő a friss vágási vagy 
sérülési, ütődési felületek elsötétedését, megbarnulását a gyümölcsökön. A tirozináz ekkor a 
polifenolokat több lépcsőben sötét színű termékekké, melaninokká oxidálja, amely folyamathoz a 
levegő oxigénje is szükséges. Az enzimes barnulást a rendszer pH-értékének csökkentésével 
gátolni, sőt megállítani is lehet; a 0,5%-os citromsavoldatba vagy ecetes vízbe helyezett 
gyümölcs-, illetve burgonyaszeletek színtelenek maradnak. 
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A lipoxigenázok a dioxigenázokhoz tartozó, olyan enzimek, amelyek meghatározott telítetlen 
zsírsavakat monohidroperoxidokká alakítanak át. A lipoxigenázok elsősorban a linol- és 
linolénsav, valamint az arachidonsav átalakítását katalizálják, az olajsavra teljesen 
hatástalanok. A lipoxigenázoknak számos olyan hatása van az élelmiszerek érzékszervi és 
táplálkozási tulajdonságaira, amelyek kedvezőek és amelyek nemkívánatosak. A kedvező 
hatások közül a zöldség- és gyümölcsaromák keletkezésének elősegítését kell kiemelni. A 
lipoxigenázok II. változatai a zsírsavakból illó aldehideket, továbbá alkoholokat állítanak elő, 
amelynek során pl. jellegzetes íz- és aromaanyagok keletkeznek. A kedvezőtlen hatások közé 
tartozik a természetes színezőanyagok, a karotinok és az esszenciális zsírsavak elbomlása, 
valamint a zsiradékok avasodásának elősegítése. Az aszkorbinsav oxidáz olyan, réztartalmú 
enzim, amely az aszkorbinsavat molekuláris oxigénnel dehidro-aszkorbinsavvá alakítja, ami 
könnyen tovább oxidálódik hatástalan termékekké. 
 
9.2. Transzferázok 
 
A transzferázok különböző atomcsoportok, gyökök átvitelét katalizálják a szubsztrátról egy másik 
molekulára. Az átvitt csoport lehet foszfátgyök, szulfátgyök, metilgyök, cukorrész, aminocsoport, 
nukleotidrész és egyéb vegyület is. A transzferázok fontos szerepet töltenek be az erjedési 
folyamatokban, az aromaképződésben, a gyümölcsérésben és sok alapvető biológiai 
szintézisben. Az élelmiszer-tudomány számára a legfontosabb transzferázok a 
foszfotranszferázok, a glikozil transzferázok és az aminotranszferázok. 
 
A foszfotranszferázok foszfáttartalmú donorról foszfátcsoportot visznek át a 
foszfátakceptorra, amely alkohol-, karboxil- vagy nitrogéntartalmú csoporttal rendelkező vegyület 
lehet. A kinázok olyan foszfotranszferázok (transzfoszfatázok), amelyeknek a foszfátdonorja 
minden esetben az adenozin-trifoszfát. A hexokinázok mind hexózokra, mind 
foszfátakceptorokra képesek foszfátgyököt átvinni, az általuk katalizált reakciók eredményeként 
tehát hexóz-foszfát keletkezik. A foszfomutázok olyan foszfotranszferázok, amelyeknél 
ugyanaz a molekula a foszfátdonor és a foszfátakceptor is, tehát a foszfátcsoportok átvitele 
a szubsztrátmolekulán belül történik.  
 
A glikozil transzferázok vagy transzglikozilázok glikozidkötéssel kapcsolódó atomcsoportokat 
visznek át egyik molekuláról a másikra. Ide tartoznak foszforilázok, amelyek az összetet 
szénhidrátokat megfordítható reakcióban, foszforsav kapcsolásával bontják, más szóval 
foszforilezik. A glükán foszforilázok a keményítőt és a glikogént szervetlen foszfátok jelenlétében 
glükóz-1-foszfáttá bontják le. A teljes lebontásban több foszforiláz is közreműködik, amelyek 
közül az -1-4-glikozidos kötéseket foszforilező amilo foszforiláz és az elágazási helyeknél lévő 
-1-6-glikozidos kötéseket bontó amilopektin foszforiláz a legfontosabb. Az emberi és állati 
szervezetben tartalék tápanyagként felhalmozott glikogént ezek a foszforilázok bontják le. Az 
Aerobacillus macerans keményítőtartalmú táptalajon 67 glükózból álló, gyűrűs szerkezetű, nem 
redukáló dextrineket állít elő. A szintézist egy glikozil transzferáz típusú enzim katalizálja. 
 
A transzaminálás egy L-aminosav aminocsoportjának reverzíbilis átvitele egy -ketosavra. 
Ezeket a reakciókat az aminotranszferázok (transzaminázok) katalizálják, amelyeknek 
koenzimje a piridoxál-foszfát (B6-vitamin). Az állati és növényi szervezetekben, valamint a 
mikroorganizmusokban sok L-aminosavakra specifikus transzamináz található, amelyeknek a 
fehérjeképzésben van fontos szerepük. 
 
9.3. Hidrolázok 
 
A hidrolázok olyan enzimek, amelyek szubsztrátjuk kovalens kötéseit víz részvételével 
bontják. Bár a reakciók reverzíbilisek, a legtöbb hidroláznál az egyensúlyi helyzet annyira a 
hidrolízis irányába tolódik el, hogy a folyamat gyakorlatilag irreverzíbilis, így a hidrolázok főleg a 
lebontási folyamatokban vesznek részt. Az élelmiszer-technológusok számára egyik 
legfontosabb enzimcsalád csoportokra bontása a szubsztrátokban megtámadott kötés 
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szerkezete alapján történik. A 11 ilyen csoportból az élelmiszer-tudomány számára csak az 
első hat csoportnak van jelentősége. 
 
9.3.1. Észterázok 
 
Az észterázok olyan enzimek, amelyek a karboxil- és szervetlen észterek vízfelvétel közben 
lejátszódó bomlását, tehát hidrolízisét katalizálják. A hidrolízis során az észterekből ismét 
szerves, illetve szervetlen savak és alkoholok keletkeznek. Az észterázok a kötés hidrolízisét 
csak egy bizonyos egyensúlyi állapot eléréséig katalizálják. A lipázok elsősorban a glicerin 
zsírsavakkal képzett hármas észtereit, a triacil-glicerolokat vagy a triglicerideket hidrolizálják. A 
zsiradékok trigliceridjeiben különböző szénatomszámú és telítettségű zsírsavak lehetnek 
észteresített állapotban. A lipázok általában relatív szubsztrátfajlagosságú enzimek, így a 
zsiradékok különbözősége ellenére is képesek mindegyik variáció hidrolízisét katalizálni, a 
lebontás sebessége azonban esetenként más és más. Minél hosszabb és minél telítetlenebb 
a trigliceridben lévő zsírsav szénlánca, annál gyorsabb a hidrolízis. 
 
A lipázok fokozatosan bontják le a triglicerideket, tehát a reakció első lépésében diglicerid, majd 
monoglicerid keletkezik, és csak ezután válik a hidrolízis teljessé. Az izodinámiás (különböző 
eredetű) lipázok az egyes szubsztrátokat más hatékonysággal bontják. A májban lévő 
észteráz például a rövid szénláncú zsírsavak észtereit, a hasnyálmirigy és a ricinus lipáza a 
hosszú láncú zsírsavakat tartalmazó lipideket hidrolizálja gyorsabban. A lipázok általában 
gyengén lúgos közegben maximális aktivitásúak. Eredetüktől függően optimális pH-juk 
7,08,8, hőmérsékleti optimumuk 3040 C között van. Katalizáló hatásukat a kalciumionok 
fokozzák, mert ezek a felszabaduló zsírsavakat oldhatatlan kalciumsók alakjában lekötik. 
Katalizáló hatásukat gyakran -30 C-ig is megtartják, ami a zsírtartalmú húsok és 
zöldségfélék hűtve tárolásakor lehet jelentős. Technológiai alkalmazásuk elsősorban a kíméletes 
zsírbontásnál lehetséges; sajtgyártásnál a mikroorganizmusok által termelt lipázt a sajtaroma 
fokozására lehet hasznosítani. Tejcsokoládé-gyártásnál a tejzsírok csekély hidrolízisével a 
termék tejes karakterét lehet növelni. 
 
A pektin metilészteráz abszolút szubsztrátfajlagosságú enzim. A pektint pektinsavra és metil-
alkoholra bontja. A folyamat a pektinlánc redukáló végéről indul ki, és a metoxicsoportokat 
lépésről lépésre szünteti meg. A klorofilláz enzimnek a növények klorofilljának létrehozásában 
és elbontásában van szerepe. Ez az észteráz a klorofill porfirinvázához kapcsolódó 20 
szénatomos, telítetlen alkoholt, a fitolt választja le a klorofillmolekuláról, klorofillid keletkezése 
közben. A tannáz a keserű ízanyagokhoz tartozó digallátokat hidrolizálja két galláttá. 
 
A foszfomonoészterázok foszfatázok, amelyek lehetnek alkalikus foszfatázok, amelyeknek pH-
optimuma 9,010,0 között, és a savanyú foszfatázok, amelyeknek pH-optimuma 2,86,5 között 
van. A nyers tej alkalikus foszfatáza hőérzékeny, ezért forralás vagy pasztőrözés alatt elbomlik, 
inaktiválódik. Ez alapján ki lehet deríteni, hogy a tejet jól pasztőrözték-e, illetve, hogy a 
pasztőrözött tejet nem keverték-e nyers tejjel. 
 
A fitáz enzim a fitint (az inozitfoszforsav Ca-Mg-sója) bontja. Specifikus savanyú 
foszfomonoészteráz, amely az inozit hidroxiljai és a foszforsav-molekulák által képzett 
észterkötés hidrolízisét katalizálja. A foszfodiészterázok a foszforsav kettős észtereinek 
hidrolízisét katalizálják alkoholra és foszforsavas monoészterre. A foszfodiészterázokhoz 
tartozik a ribonukleáz és a dezoxiribonukleáz is, amelyek a nukleinsavak mono- és 
oligonukleotidokra való hidrolízisét katalizálják. 
 
9.3.2. Glikozidázok 
 
A glikozidázok olyan enzimek, amelyek az O-glikozid, N-glikozid és az S-glikozid szerkezetű 
szubsztrátokat hidrolizálják. Az O-glikozidokat bontó enzimeket karbohidrázoknak vagy O-
glikozidázoknak, az N-glikozidokat bontó enzimeket nukleozidázoknak vagy N-glikozidázoknak, 



 75 

  

az S-glikozid kötést bontó enzimet pedig tioglikozidázoknak vagy S-glikozidázoknak hívjuk. 
Élelmiszer-kémiai szempontból a karbohidrázoknak van a legnagyobb jelentőségük, amelyek az 
egyszerű cukrokból felépített összetett szénhidrátokat bontják. 
 
A karbohidrázokat szubsztrátjuk összetétele alapján két nagy csoportra osztjuk. Az első 
csoportba tartozó oligoszacharázok vagy oligázok oligoszacharidokat hidrolizálnak. Elnevezésük 
a szubsztrátból „-áz” képzővel történik, amely mellett görög betűvel megjelöljük a glikozidos 
kötés téralkatát is, mert az oligoszacharázok szubsztrátfajlagosságuk miatt nagyon érzékenyek 
az oligoszacharidoknak erre a tulajdonságára. A karbohidrázok másik nagy csoportja a nem 
cukorszerű összetett szénhidrátokat, a poliszacharidokat hidrolizálja, ezért ezeket a 
karbohidrázokat poliszacharázoknak nevezzük. Az oligoszacharázok közül legfontosabb enzimek 
az -glükozidáz, a -glükozidáz, az -galaktozidáz, a -galaktozidáz, a -fruktozidáz és az -
ramnozidáz. A poliszacharázok legfontosabb képviselői a -amiláz, az amiloglükozidáz, az -
amiláz és az izoamiláz, a celluláz és a pektinázok. 
 
Az -glükozidáz vagy maltáz az  térállású glikozidos hidroxilt tartalmazó glükóz 
glükozidjait hidrolizálja, tehát ez az enzim azoknak az oligoszacharidoknak az elbontását 
katalizálja, amelyekben -térállású glükóz van. A -glükozidáz vagy cellobiáz a  térállású 
glikozidos hidroxilt tartalmazó glükóz glükozidjait hidrolizálja. Mivel az oligoszacharidok 
közül a cellobióz a legfontosabb ilyen szerkezetű vegyület, a cellobiáz enzim elnevezése is innen 
ered. Az -galaktozidáz olyan szubsztrátokat bont, amelyek végükön nem redukáló galaktóz-
maradékot tartalmaznak. A -galaktozidáz vagy laktáz a galaktóznak azokat a glikozidjait 
hidrolizálja, melyekben a glikozidos hidroxil  térállású. Legfontosabb ilyen oligoszacharid a 
laktóz, ezért az enzimet laktáznak is nevezik. A laktázt az élelmiszeriparban olyan termékek 
előállítására használják, ahol a tejcukor jelenléte nem kívánatos. A -fruktozidáz (szacharáz, 
invertáz) azokat a glikozidokat hidrolizálja, amelyekben  térállású glikozidos hidroxilt 
tartalmazó fruktóz van. Ilyen szerkezetű legelterjedtebb oligoszacharid a szacharóz, és mivel 
legtöbbször ez a cukor a -fruktozidáz szubsztrátja, az enzimet szacharáznak is nevezik. 
 
A karbohidrázok másik nagy csoportjához a poliszacharázok tartoznak, amelyek közül a 
keményítőbontó enzimek a legfontosabbak. Ezeket hatásmechanizmusuk alapján két fő 
csoportra oszthatjuk: az exoamilázok a glükózlánc végén támadnak (-amiláz, amilo-
glükozidáz), az endoamilázok pedig a láncmolekulák középtáján elhelyezkedő kötéseket bontják 
(-amiláz, izoamiláz). Valamennyi, előbb említett enzim a glikogént is bontja. 
 
A -amiláz az amilóz láncmolekuláinak csak a nem redukáló láncvégét tudja megtámadni, tehát 
azt, amelyikben nincs szabad glikozidos hidroxilcsoport. A keményítőt csak elcsirizesített 
állapotban lehet -amilázzal elcukrosítani, mert az ép szemcséket az enzim alig támadja meg. Az 
amiloglükozidáz vagy más néven glükoamiláz exoamiláz a glükózrészekből felépült 
poliszacharidok -1-4-glikozidos kötéseit bontja. A molekulaláncok nem redukáló végeiről 
egymás után glükózrészeket hasít le. Az -amiláz az amilóz elágazás nélküli molekulaláncát 
egymástól távoleső glükozidos kötéseknél egy időben több helyen támadja meg. Az izoamiláz a 
természetben ritkán előforduló endoamiláz, az amilopektin és a glikogén elágazó 
glükózláncainak -1-6-kötéseit bontja.  
 
A cellulázok a ritka enzimek közé tartoznak, mert mindössze néhány baktérium, penészgomba, 
egysejtű véglény, rovar, valamint az éticsiga emésztőszervei képeznek celluláz enzimeket. A 
kérődző állatok is az emésztő rendszerükben velük szimbiózisban élő cellulázt termelő 
baktériumoknak köszönhetik, hogy meg tudják emészteni a takarmány cellulóztartalmát. A 
cellulázkomplexum a cellulózt nemcsak egyszerűen cukrosítja, hanem a lebontás közben a 
cellobiózon kívül kis molekulatömegű szerves savakat (hangyasav, ecetsav, propionsav, vajsav) 
és gázokat (metán, CO2, H2) is képez. A hemicellulózt a hemicellulázok bontják kisebb 
molekulájú szénhidrátokra, cukrokra. Az inulin (a fruktozánokhoz tartozó poliszacharid) 
hidrolízisét az inulináz nevű enzim végzi, amelynek lebontási terméke a fruktóz. 
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A pektin hidrolízisét a pektin metilészterázok, az endopektinázok és az exopektinázok 
végzik, amelyeket együttesen pektinázoknak hívunk. Az endopektinázok hatására a 
pektintartalmú oldat viszkozitása gyorsan csökken. A lizozim a peptidoglikánokat hidrolizálja, 
azaz a Gram-pozitív baktériumok sejtfalát, az ezt alkotó mureint oldja. A lizozimot a 
sajtgyártásnál a csíraszám csökkentésére lehet használni, mert vele a Clostridiumos 
puffadás veszélye mérsékelhető.  
 
9.3.3. Proteázok 
 
A proteázok az aminosavakból felépített fehérjéket és peptideket bontják az aminosavakat 
összekapcsoló peptidkötés hidrolízisével. Hatásmechanizmusuk alapján két nagy csoportra 
osztjuk őket: az első csoportba tartozó peptidázok (exopeptidázok) az aminosavakból felépülő 
molekulalánc valamelyik végén lévő utolsó vagy utolsó előtti peptidkötését hidrolizálják. A 
dipeptidázok is az exopeptidázok közé tartoznak, mert ezek az enzimek a dipeptidekben lévő 
egyetlen peptidkötést bontják. A proteázok másik csoportjába tartozó proteinázok 
(endopeptidázok) az aminosavláncok belső, középső peptidkötéseinek hidrolízisét katalizálják. A 
peptidázok tehát a fehérjék és a peptidek molekulaláncának végéről aminosavakat 
hasítanak le, a proteinázok viszont a szubsztrátok belső, nem terminális peptidkötéseit 
hidrolizálják. A proteázok további felosztása egyrészt a megtámadott peptidkötés helye és 
összetétele, másrészt az enzim aktív centrumában lévő csoportok alapján lehetséges. 
 
A proteázok két fő csoportján belül számunka a következő enzimek a legfontosabbak: az 
exopeptidázok közül az aminopeptidázok, a karboxipeptidázok és a dipeptidázok; az 
endopeptidázok közül a szerin proteinázok, a tiolproteinázok, a savas proteinázok és a 
fémtartalmú proteinázok. Mind a peptidázoknak, mind a proteinázoknak közös jellemzője, hogy 
csak olyan peptidek és fehérjék hidrolízisét tudják katalizálni, amelyek a természetben előforduló, 
 helyzetű aminocsoporttal rendelkező L-aminosavakból épülnek föl. A D konfigurációjú 
aminosavak peptidjeire a proteázok hatástalanok. 
 
Az ember és a monogasztrikus állatok emésztő rendszerében zajló enzimes fehérjebontást 
elemezve megállapítható, hogy a peptidkötés hidrolízise a savas kémhatású gyomorban 
kezdődik, ahol a pepszin tevékenysége a meghatározó. Az emésztés a gyengén lúgos 
vékonybélben folytatódik, ahol a hasnyálmirigy által inaktív alakban termelt tripszin és 
kimotripszin tovább bontja a fehérjéket, és itt már aminosavak is keletkeznek. Az aminosavakig 
való hidrolízis legnagyobb része a vékonybélben termelődő exopeptidázok (amino-, karboxi- és 
dipeptidázok) hatására megy végbe. 
 
Az alkalikus mikroba proteázok közül a szubtilizin a biológiailag aktív mosószerek fontos 
alkotórésze. A tiolproteinázok közül számunkra a növényi eredetű papain endopeptidáz a 
legfontosabb, mely a növényi eredetű fehérjéket bontja. 
 
A kimozin (rennin, oltóenzim) olyan endopeptidáz, amely a fiatal, még szopós emlősök 
gyomrában található. Elsősorban a tej kazeinjének hidrolízisét katalizálja, amelynek 
eredményeként a kolloidálisan oldott kazein kalciumsójából oldható glükopeptid és kalcium-
parakazein keletkezik. Fontos alkalmazási területe a tejipar, ahol a tej alvasztására (édes 
alvasztás), a túró és a kazein előállítására a savas kezeléssel együtt is használják. 
 
Az állati szervezetekben nemcsak az emésztőcsatornában, hanem a sejtekben és a szövetekben 
is találhatók fehérjebontó enzimek, melyek nem egységesek, hanem különböző tulajdonságú 
endopeptidázok keverékei. Ezeket a proteázokat közös néven katepszineknek hívják. A 
katepszinek az állat elpusztulása után gyorsan aktiválódnak, és részt vesznek a hús érlelésében, 
illetve a szervezet elbomlásában. 
 
9.3.4. Amidázok és amidinázok 



 77 

  

 
A hidrolázok e csoportjába azok az enzimek tartoznak, amelyek egyes savamidokban, 
amidinekben és nitrilekben a szénatomok és nitrogénatomok közötti kötések hidrolízisét 
katalizálják. Az e csoportba tartozó enzimek tehát a peptidkötés kivételével minden C–N közti 
kötést hidrolizálnak. A legismertebb amidáz az ureáz, amely a karbamid ammóniává és szén-
dioxiddá való bontását katalizálja. Az aminosav dezaminázok és dezamidinázok egyes 
bázikus aminosavak nitrogéntartalmú csoportjainak hidrolízises leválását katalizálják. Ilyen 
enzimek az aszparagináz, a glutamináz és az argináz. A hidrolázok e csoportjába még sok 
élelmiszer-tudományi és biokémiai jelentőségű enzim tartozik. Közülük néhány: nikotinamidáz, 
citrullináz, pantotenáz, kreatinináz, nitriláz, riboflavináz és  tiamináz. 
 
9.3.5. Savanhidrid hidrolázok 
 
Az enzimek ezen csoportjába olyanok tartoznak, amelyek szervetlen savmaradékokat hasítanak 
le a szubsztrátról. Legfontosabb ezek közül az adenozin-trifoszfatáz, amelynek hatására 
adenozin-trifoszfátból adenozin-difoszfát lesz, és egyidejűleg ortofoszforsav szabadul fel. Az 
adenozin-trifoszfatáz csaknem minden élő szervezetben megtalálható; kalciumion növeli, 
magnéziumion csökkenti aktivitását. 
 
9.4. Liázok 
 
A liázok a C–C, a C–O és a C–N, valamint egyéb kötéseket bontanak nem hidrolízissel és 
nem redoxfolyamattal. A reakciótermékek egyike mindig kettős kötést tartalmaz. Ellenkező 
irányú katalízis esetén telítetlen szubsztrátokba építenek be atomcsoportokat. Segítségükkel 
biológiailag aktív vegyületek alakulnak ki, és szerepük van az intermedier anyagcserében is. 
 
A C–C liázok közé tartoznak a dekarboxilázok, az aldolázok, az oxosav-liázok és az egyéb 
C–C-liázok. Élelmiszer-tudományi jelentőségük közülük a dekarboxilázoknak és az aldolázoknak 
van. A dekarboxilázok közül a legismertebb a piroszőlősav dekarboxiláz, amelynek az alkoholos 
erjedésben és egyes élelmiszer-aromák kialakításában van fontos szerepe. Az aminosav 
dekarboxilázok élelmiszer-technológiai és táplálkozás-élettani jelentősége az, hogy a 
nyersanyagokkal bejutva az élelmiszerbe az aminosavakból biogén aminokat hoznak létre. Az 
aldoláz enzim az alkoholos erjedésben játszik szerepet, és a fruktóz-difoszfátot bontja 
glicerinaldehid-foszfáttá és dihidroxi-aceton-foszfáttá. 
 
A C–O liázok közé tartoznak a dehidratázok, a poliszacharid liázok és az egyéb C–O liázok, 
amelyek közül az első kettőnek, ezen belül is a pektint bontó enzimeknek van élelmiszer-
technológiai jelentősége. A hidroliázok vagy vizet szakítanak ki kettős kötés kialakításával a 
szubsztrátból (dehidratázok), vagy telítetlen vegyületekbe vízmolekulát építenek be 
(hidratázok). Az egyéb liázok közé tartozik az alliin liáz vagy más néven alliináz, amely a 
vöröshagyma és a fokhagyma felaprításánál érintkezésbe kerül az eredetileg sejtekbe zárt S-allil-
L-cisztein-szulfoxidokkal, amelynek során könnyeztető hatású propántial-S-oxidot hoz létre.  
 
9.5. Izomerázok 
 
Az izomerázok a szubsztrátmolekulán belül szerkezetváltozást katalizálnak anélkül, hogy ezalatt 
a szubsztrát összetétele megváltozna. Az izomerizáció típusa alapján vannak racemázok és 
epimerázok, cisz-transz izomerázok, intramolekuláris oxidoreduktázok, intramolekuláris 
transzferázok, intramolekuláris liázok és egyéb liázok. Élelmiszer-technológiai szempontból a 
cukor izomerázoknak van legnagyobb jelentőségük. A cukor izomerázok szubsztrátjuk 
aldózketóz átalakulását katalizálják. A glükóz izomeráz a glükóz fruktózzá alakulását 
katalizálja, amely enzimet xilóz izomeráznak is hívnak azért, mert az enzim a xilózt nagyobb 
aktivitással izomerizálja, mint a glükózt. A két cukor-izomeráznak az erjedési folyamatokban van 
fontos szerepük. Az egyéb izomerázok közül a hidroperoxid izomeráz az intramolekuláris 
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oxidoreduktázokhoz tartozik, és a lipoxigenázok által létrehozott zsírsav-hidroperoxidok 
átalakítását végzi. 
 
9.6. Ligázok (szintetázok) 
 
A ligázok két molekula kapcsolódását katalizálják, miközben energiaforrásként az 
adenozin-trifoszfát vagy más nukleozid-trifoszfátok pirofoszfát kötéseiben lévő energiát 
használják fel. A ligázok az élő sejtekben lejátszódó anyagcsere kulcsenzimjei, amelyek 
minden, energiát igénylő szintézis katalízisében részt vesznek. A ligázok csoportokra osztása a 
létesített kötéstípus alapján történik, eszerint lehetnek: C–O kötést létesítő, C–S kötést létesítő, 
C–N kötést létesítő, C–C kötést létesítő és foszfátésztereket létesítő enzimek. A ligázok nagy 
részénél általánosan használatos a szintetáz elnevezés is, amelyet a reakciótermék nevéhez 
kapcsolnak. A CO2 megkötését katalizáló ligázokat karboxilázoknak hívják, közülük a 
piroszőlősav karboxiláz oxálecetsavat hoz létre. A ligázokon kívül egyes liázok és 
transzferázok is katalizálnak molekula-összekapcsolódást. Ezeket az enzimeket szintetázoknak 
hívjuk. Az általuk katalizált folyamatok nem járnak együtt a ligázokra jellemző energetikai 
átalakulásokkal. 

 
 

10. Élelmiszer-technológiai adalékok 
 
Az élelmiszerek előállításához különféle adalékok használatára van szükség, amelyek lehetnek 
tartósítószerek, antioxidánsok, ízesítőanyagok, mesterséges színezékek, 
konzisztenciajavító szerek és tápértéket javító adalékanyagok. Alapvető követelmény velük 
kapcsolatban, hogy az emberi szervezetre teljesen ártalmatlanok legyenek, és hogy használatuk 
a fogyasztó szempontjából is előnyökkel járjon. Ilyen kedvező hatás lehet az élelmiszer 
tápértékének megőrzése, a fogyaszthatósági időtartamnak a növelése, az élvezeti érték és a 
minőség javítása, valamint az előállítás gazdaságosabbá tétele. Ezen előnyök ellenére törekedni 
kell az adalékok felhasználásának mérséklésére, azaz csak akkor és annyi idegen anyagot 
tegyünk a nyersanyaghoz feldolgozás közben, amikor és amennyi feltétlenül szükséges.  
 
10.1. Tartósítószerek 
 
A tartósítószerek olyan vegyületek, amelyek a romlást okozó mikroorganizmusok (élesztők, 
penészek, baktériumok) életműködését már kis koncentrációban is gátolják. Általános 
szabály az, hogy az alapélelmiszerek (liszt, kenyér, hús, tej, vaj) általában nem, a kisgyermekek 
részére készített élelmiszerek pedig egyáltalán nem tartalmazhatnak tartósítószereket. A 
tartósítószerek közül csak azokat tárgyaljuk, amelyek kémiai szerkezetük alapján fejtik ki 
hatásukat. 
 
10.1.1. A tartósítószerek hatásmechanizmusa 
 
A tartósítószerek általában adszorpcióval megkötődnek a mikroorganizmus felszínén, majd 
áthaladva a sejtmembránon, a protoplazma enzimfehérjéit módosítják, amivel megzavarják a 
létfenntartáshoz szükséges anyagcserét a mikrobasejtben. E folyamatok legkritikusabb része a 
sejtfalon való áthaladás, ezért azok az adalékok és környezeti tényezők, amelyek elősegítik a 
tartósítószerek bejutását a sejtbe, növelik annak hatásosságát. 
 
A tartósítószerek nagy része savas természetű vegyület, amelyeknél csak a disszociálatlan 
molekuláknak van csíraölő hatásuk. A nem disszociáló tartósítószerek hatása viszonylag 
független a pH-tól, ezért ezek semleges közegben is jól használhatók. A kémiai 
tartósítószereket gyakran kombinálva alkalmazzák, és így már kisebb koncentráció esetén is 
megfelelő eredmény érhető el. 
 
10.1.2. Szervetlen tartósítószerek 
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A kén-dioxid (SO2) erélyes redukálószer. A kénessav kén-dioxid leadása közben könnyen 
bomlik vagy a levegő oxigénjével lassan kénsavvá oxidálódik. Mindkét vegyületet az élelmiszer-
iparban erőteljes csíraölő hatásuk miatt növényi nyersanyagok és féltermékek tartósítására 
elterjedten használják. A kénessavas sók közül a nátrium-szulfit, a nátrium-hidrogénszulfit és 
a kálium-piroszulfit bír csíraölő hatással. Ezek a vegyületek alkalmazásuk során kisebb-
nagyobb mértékben kén-dioxidot fejlesztenek, ami a tartósító hatás alapja.  
 
10.1.3. Szerves tartósítószerek 
 
A hangyasav az élesztőgombák, a penészek, valamint a baktériumok életműködését gátolja, ill. 
elpusztítja őket. Mikrobaellenes hatása savanyú közegben nagyobb. Származékai közül nátrium-
, kálium- és kalciumsója, valamint glicerinnel képzett észtere használatos. A propionsav 
elsősorban a penészgombák ellen hatásos, baktériumokkal szemben azonban kisebb a 
hatékonysága, az élesztőgombákat pedig gyakorlatilag nem gátolja. A propionsavat és sóit 
valamennyi ország élelmiszertörvénye engedélyezi sütőipari termékek, csokoládékészítmények 
és egyéb élelmiszerek tartósítására. Egyes sajtokat 8%-os propionsavoldatba mártással 
tartósítanak. A szorbinsav mikrobaellenes hatása csak az élesztőgombákkal szemben 
tapasztalható, tehát szelektív tartósítószer. Rendkívüli előnye, hogy a hasznos 
tejsavbaktériumokra gyakorlatilag nem hat. 
 
A benzoesav és sói mikrobaellenes hatása a baktériumokra, az élesztőkre és a 
penészgombákra is egyaránt erős. Gátolja a mikroorganizmusok dehidrogenáz enzimjeit és az 
oxidatív foszforilezést. Mérgező hatása nincs, a szervezetben nem halmozódik fel. Jelenleg a 
nátrium-benzoát a világon a legnagyobb mennyiségben felhasznált kémiai tartósítószer. A p-
klór-benzoesav Magyarországon és a legtöbb országban tiltott tartósítószer. A p-hidroxi-
benzoesav és származékai kiváló tartósítószerek. A p-hidroxi-benzoesav észtereinek 
antimikrobás tulajdonsága jobb, mint az eredeti savé, és antimikrobás hatásuk a pH-tól 
független.  
 
A szalicilsav és nátriumsója egyaránt hat a baktériumokra, az élesztőkre és a penészgombákra. 
Disszociáló anyag lévén hatása függ a pH-tól, ugyanis antimikrobás tulajdonsága csak a szabad 
disszociálatlan savnak van. Csökkenti a vérnyomást és a testhőmérsékletet, és lassítja a 
pulzust, ezért Magyarországon ipari felhasználása tilos, háztartási célokra azonban a 
közelmúltban még engedélyezték. A piroszénsavas-észtereket italok, a difenilt és az o-fenil-
fenolt citrusfélék tartósítására használják. Vagy a csomagolóanyagot impregnálják, vagy a 
gyümölcsöt mártják be 0,52,0%-os vizes, 1112 pH-jú nátrium-fenil-fenolát oldatba. 
 
10.1.4. Antibiotikumok 
 
Az antibiotikumok olyan anyagok, amelyeket mikroorganizmusok szintetizálnak, és amelyek 
más mikroorganizmusok fejlődését gátolják. A baktériumok közül a hasadó gombákhoz 
tartozó Streptomycesek, valamint a Bacillus-félék; a penészek közül az Ascomycetesek közé 
tartozó Aspergillusok és Penicilliumok a legfontosabb antibiotikum-termelő mikrobacsoportok. Az 
antibiotikumok gátolják a mikroorganizmusok sejtfalképződését, korlátozzák a riboszóma 
tevékenységét, permeábilissá teszik, illetve roncsolják a sejtmembránt, és gátolják a 
nukleinsavak szintézisét. Kémiai szerkezetüket tekintve lehetnek laktongyűrűs vegyületek 
(penicillin, eritromicin), aminosavak és kismolekulájú peptidek (cikloszerin), polipeptidek 
(nisin, szubtilin, polimixin), cukortartalmúak (sztreptomicin), poliének és egyéb szerkezetűek 
(poliacetilének, kinonok, tetraciklinek, szteroidok, heterociklusos vegyületek).  
 
Az élelmiszer-iparban az antibiotikumok alkalmazásával óvatosan kell bánni, és csak azokat az 
antibiotikumokat szabad felhasználni, amelyek nem gyógyszerek. Ellenkező esetben a 
fogyasztók szervezetében olyan antibiotikum-rezisztens mikrobatörzsek alakulnának ki, ami 
zavarná az antibiotikumok gyógyító hatását. Magyarországon élelmiszer-ipari célra egyedül a 



 80 

  

natamicin használatát engedélyezik kemény és félkemény sajtok, valamint egyes húsipari 
termékek felületkezelésére. A Streptococcus lactis törzs által termelt hőrezisztens, polipeptid 
jellegű nisin alkalmazása terjedt el a sajtgyártásnál, mert ez az anyag a vajsavbaktériumok 
ellen különösen hatásos. 
 
10.1.5. Fitoncidok 
 
Fitoncidoknak a magasabbrendű növények által termelt antimikrobás anyagokat hívjuk. 
Jelenlegi ismereteink szerint a boróka, a babérlevél, a fahéj, a bors, a csipkebogyó, az almalevél, 
a fekete ribiszke, a citrom, a petrezselyem gyökere és levele, a kapor zöld részei és termése, a 
köménymag, a komló virága, a fokhagyma, a vöröshagyma és a paprika tartalmaz fitoncidokat. A 
fokhagymából kivonható allicin volt az első tanulmányozott fitoncid, amely az enzimek 
szulfhidrilcsoportjainak lekötésével fejti ki bakteriosztatikus hatását. A színes gyümölcsökből 
készített konzervek tartósításához kevesebb hőkezelés szükséges, mint a színtelen 
alapanyagúakéhoz, amely jelenség a színes gyümölcsökben található antocianidok fitoncid 
hatásával függ össze. 
 
10.2. Antioxidánsok 
 
A természetben a zsiradékokat rendszerint olyan anyagok kísérik, amelyek romlásukat, 
avasodásukat hosszabb-rövidebb ideig megakadályozzák. Ezeket az anyagokat 
antioxidánsoknak hívjuk, amelyek védő hatása részben az oxidációt katalizáló fémnyomok 
megkötésén, részben a zsiradék oxidációjának gátlásán, illetve késleltetésén alapul. Az 
antioxidánsok a szabad gyökök semlegesítése mellett redukálószerként is hatnak, ugyanis a 
keletkező peroxidokat hidroxi-vegyületekké alakítják, miközben az antioxidánsok 
elhasználódnak, ezért hatásuk csak időleges. Romlott zsiradékokat antioxidánsokkal nem lehet 
megjavítani, ezért ezeket csak friss, romlatlan élelmiszerekhez célszerű adni. Antioxidánsokként 
csak olyan adalékok használhatók, amelyek íztelenek, szagtalanok, nem befolyásolják károsan a 
zsír vagy zsírtartalmú élelmiszer színét, és ártalmatlanok az emberi szervezetre.  
 
A tokoferolok (E-vitaminok) a zsiradékok stabilizálására általánosan használt természetes 
antioxidánsok. Közülük az -tokoferolnak van a legkisebb, a - és a -tokoferolnak a 
legnagyobb antioxidáns hatása. A tokoferolok antioxidáns hatását citromsav adagolásával 
fokozni lehet, és más antioxidánsoknál is megfigyelhető, hogy különböző szerves savak 
befolyásolják védő hatásukat. Az ilyen anyagokat szinergenseknek nevezzük, amelyeket a 
zsíroldhatóság növelése céljából gyakran zsírsavakkal vagy monogliceridekkel észteresítve 
adagolnak. 
 
A karotinoidok sötét helyen tárolt zsiradékban antioxidáns hatást fejtenek ki, fény hatására 
viszont erősítik a romlást. Az aszkorbinsav (C-vitamin) és vitaminhatás nélküli 
sztereoizomerjei (D-aszkorbinsav, D-izoaszkorbinsav, L-araboaszkorbinsav) vízoldható 
antioxidánsok, amelyeket különféle gyümölcslevekben használnak. Az aszkorbil-palmitátban 
az aszkorbinsav elsőrendű alkoholos hidroxilcsoportja palmitinsavval van észteresítve. Az így 
zsíroldhatóvá vált vegyület zsiradékok antioxidánsa lehet, bár hatása viszonylag kicsi, a -
tokoferollal keverve viszont hatékonyabb. 
 
A mesterséges antioxidánsok használatát Magyarországon az élelmiszerek csomagolásán 
„antioxidánst tartalmaz” szöveggel deklarálni kell. Antioxidánsként alkalmazható a galluszsav 
propil-, oktil- és dodecil-észtere, valamint a fenolos antioxidánsok közül a butil-4-hidroxi-
anizol (BHA) és a 2,6-dibutil-4-metil-fenol, más néven butil-hidroxi-toluol (BHT). A BHA és a 
BHT elegy hatásosabb adalék, mint bármelyik külön-külön. 
 
 
10.3. Ízesítőanyagok 
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Az ízesítő és zamatosító alkotórészek javítják az egyes élelmiszerek élvezeti értékét. Az 
élelmiszer-termelés sok ágazatában a nyersanyagok eredeti íz- és aromakészletét adalékokkal 
növelik, esetleg átformálják. 
 
10.3.1. Édes ízű adalékok 
 
Ételeink édesítésére elsősorban a szénhidrátokhoz tartozó természetes szerves vegyületeket 
használjuk. Ilyen édesítőanyag a répacukor, a szőlőcukor, a gyümölcscukor, a malátacukor, az 
invertcukor, a tejcukor és a méz, valamint a keményítőszörp. A méz a legrégebben ismert 
természetes édesítőszer, a virágokban található nektár, a szacharóz és az invertcukor híg vizes 
oldata. A keményítőszörp a keményítő részleges lebontásával savas vagy enzimes 
hidrolízissel úgy készül, hogy a keményítő egyik részéből glükóz, a másik részéből pedig 
különböző lánchosszúságú dextrinek keletkeznek. 
 
Édes ízűek a cukoralkoholok is (mannit, szorbit, xilit, maltit), amelyek csak kismértékben 
növelik a vér cukortartalmát. A cukoralkoholok közül hazánkban a szorbitot a glükóz 
katalitikus hidrogénezésével állítják elő nagyobb mennyiségben. Édesítőképessége kb. a 
glükózéval azonos. 
 
A xilitet a xilóz redukciójával állítják elő, amely cukorbetegek étrendjében édesítőként 
használható. A mannit a természetben a mannakőris nevű fa édes nedvében, továbbá az 
algákban, a gombákban, a zellerben, az olajbogyóban és más növényekben fordul elő. A 
mannóz redukálásával mesterségesen is előállítható. 
 
A fogyókúrázók számára inkább a tápérték nélküli édesítőszerek ajánlhatók. A 
mesterséges édesítőszerek azok a vegyületek, amelyeknek édesítőképessége igen nagy, de 
tápértékük nincs vagy a kis adagolási arány miatt elhanyagolható. A szacharin és a krisztallóz 
1879 óta ismert, és a világon legnagyobb mennyiségben előállított mesterséges édesítőszer. Az 
emésztőcsatornából változatlan formában ürül ki. A ciklamát főzésálló, mesterséges 
édesítőszer, amely harmincszor édesebb a répacukornál. Az aszpartám az aszparaginsav és a 
fenilalanin dipeptidjének metilésztere, kémiailag -L-aszparagil-L-fenilalanin-metilészter. A 
különböző sztereoizomerek közül csak az L-L-származék -formája az édes, a D-D az L-D és a 
D-L izomerek nem mutatnak édes ízhatást. Az aszpartám a tápcsatornában aszparaginsavra, 
fenilalaninra és metanolra bomlik le, ezért fogyasztásától kedvezőtlen élettani hatása nem 
várható. 
 
Az aceszulfám-K-nak tucatnyi édes ízű, különböző módon szubsztituált származéka van. Ezek 
közül íze és tulajdonságai alapján az aceszulfám bizonyult a legkedvezőbbnek. 
Édesítőképessége az aszpartáméhoz hasonló, 130200-szorosa a répacukorénak. Az eddig 
ismertetett anyagokon kívül a különböző polipeptidek, továbbá a citrusgyümölcsök glikozidjaiból 
előállított dihidrokalkonok mesterséges édesítőszerként való alkalmazása még kísérleti 
szakaszban van. 
 
10.3.2. Sós ízű adalékok 
 
A konyhasó íze jelenti az ember számára a tiszta sós ízt. A NaCl nagyon intenzív ízkeltő 
anyag, élelmiszerekben 34%-ban már határozott sós ízt okoz. A konyhasónak ízeket kiemelő 
hatása is van, ugyanis, ha sótlan ételt eszünk, nemcsak a NaCl sós ízét hiányoljuk, hanem 
gyengébbnek érezzük az étel egyéb ízhatásait is. Ez az oka annak, hogy az édes sütemények 
tésztájába is kell sót tenni. A konyhasó felerősíti a főtt és a sült húsok kellemes ízét, és 
nagyobb töménységben már konzerváló hatása is van. Több országban a jódhiány 
megelőzésére jódozott konyhasót hoznak forgalomba, amely 520 mg kálium-jodidot 
tartalmaz kilogrammonként. A vízháztartással összefüggő betegségben szenvedők ételeit 
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kálium-citráttal is lehet ízesíteni, és ezenkívül más diétás sók is forgalomba kerülnek, amelyek 
csökkentett nátriumtartalmúak, ízük azonban jól közelíti a konyhasóét. 
 
10.3.3. Keserű ízű adalékok 
 
A keserű ízű szerves vegyületek az alkaloidok, a glikozidok és a cserzőanyagok csoportjába 
tartoznak. A kinin, pl. a kávé, a tea és a kakaó hatóanyagai, és a purinalkaloidák (koffein, 
teobromin, teofillin) tartoznak ebbe a csoportba. A glikozidoknál a narancsban található 
heszperidint, a grapefruitban lévő naringint, a cserzőanyagoknál az éretlen, fanyar almában lévő 
vagy a túlfőzött teában található csersavat említhetjük. A gyanták közül ismert keserű vegyületek 
a komlóban lévő lupulon és humulon. 
 
10.3.4. Savanyú ízű adalékok 
 
A savanyú íz nemcsak a hidrogénion-koncentrációtól, hanem a disszociálatlan sav 
mennyiségétől is függ, tehát nemcsak a jól disszociáló erős savak, hanem a rosszul disszociáló 
szerves savak is lehetnek jó savanyítószerek. Az élelmiszer-iparban savanyításra elsősorban az 
ecetsavat, a borkősavat, az almasavat, a citromsavat és a tejsavat használják. Az utóbbi 
években az üdítőitalok ízesítésére az ortofoszforsavat is alkalmazzák, max. 0,07%-ban. 
 
10.3.5. A fűszerek hatóanyagai 
 
Ételeink jellegzetes íze általában a felhasznált fűszerek hatóanyagaitól származik. A fűszereket a 
fűszernövények megfelelő részeinek (levél, termés, mag) szárításával és aprításával készítik. A 
hatóanyagok általában illékony vegyületek, amelyeknek a zamatosító tulajdonságaikon kívül 
gyakran mikrobaellenes (fitoncid) hatásuk is van. Egy-egy fűszer több tucat olyan komponenst is 
tartalmazhat, amely részt vesz a jellegzetes íz és illat kialakításában. A paprika jellegzetes ízét 
elsősorban az éteres olajokban oldott kapszaicin nevű alkaloida okozza, amely a feldolgozott 
készítményekben 0,050,5%-ban található. A paprika legfontosabb színanyagai a kapszantin, 
az -karotin, a violaxantin, a kapszorubin, a kriptoxantin, a kriptokapszin, a zeaxantin, a 
xantofill és a -karotin. 
 
A bors csípős ízét az 510%-ban jelen lévő piperin és kavicin alkaloidoknak köszönheti. A 
bors fűszeres illatát az 1,53,5% illóolaj-tartalma okozza, amely több tucat terpén elegye. Két 
mustárnövény magját (a fekete- és a fehérmustárét) használjuk fűszerként. Mindkét mustár fő 
hatóanyagai olyan tioglikozidok (glükozinolátok), amelyekből enzim hatására jellegzetesen 
csípős ízű mustárolajok szabadulnak fel. Hatóanyaguk a szinalbin, amely vízzel tioglikozidáz 
enzim hatására nem illó szinalbin-mustárolajra bomlik. A kömény jellegzetes illatát és ízét 57% 
illóolaj-tartalmának köszönheti. A hatóanyagok 5060%-a a karvon.  
 
A vanília a meleg égövi kúszónövény toktermése, amelyet féléretten szednek le, majd a 
jellegzetes aroma kialakítása céljából fermentálnak. Legfontosabb aromaanyaga a vanillin, 
amely 34%-ban fordul elő a toktermésben, és amely finom tűk alakjában ki is kristályosodik a 
termés felületén. A babérlevél fűszeres illatú és kesernyés ízű. Hatóanyaga az 13% illóolaj-
tartalomban 5070%-ban jelen lévő 1,8-cineolból áll. A szegfűszeg a trópusi, örökzöld 
szegfűszegfa megszárított virágbimbójából álló, barnás színű, 45 mm hosszú, kellemes illatú, 
kissé kesernyés ízű fűszer. 1625% illóolajat tartalmaz, amelynek 7090%-a eugenol, 1015%-
a pedig a jellemző illatot előidéző eugenol-acetát. A jó minőségű szegfűszeg szétnyomva olajat 
enged, vízbe téve lesüllyed vagy fejjel lefelé úszik. 
 
A majoránna a hazánkban is termesztett egyéves növény szárított, morzsolt levelei és virágzata. 
Szürkészöld színű, erősen aromás, kellemes illatú, kissé hűtő, kesernyés ízű anyag, amelynek 
illóolaj-tartalma 0,51%. Kesernyés íze a csersavtartalomból ered. A fahéj sárgástól 
sötétbarnáig terjedő színű, aromás-fűszeres illatú, édeskés, esetenként égető ízű fűszer, 
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amelyben 13,5% illóolaj található. A fahéjolaj fő alkotórésze (6575%) a fahéjaldehid, amely 
mellett 515% eugenolt is tartalmaz.  
 
A tormanövény frissen reszelve különösen égető ízű és könnyeket fakasztó szagú, mely 
tulajdonságokat az allil-, a fenil-etil- és a fenil-propil-mustárolajok okozzák. A vöröshagyma 
jellegzetes alkotórészei a kéntartalmú aminosavakból keletkező S-alkil-cisztein-szulfoxidok, 
amelyek közül az allilszármazék, az ún. alliin a legfontosabb. A fokhagyma hatóanyagai a 
vöröshagymáéhoz hasonlóan az S-alkil-cisztein-szulfoxidok, továbbá az alkil-szulfidok, és a 
jellegzetes hagymaszaghoz a fitoncid-hatású allicintartalom is hozzájárul. 
 
Az ánizs anetolt, valamint ánizsaldehidet, ánizssavat és esztragolt tartalmaz. A gyömbér 
kesernyés ízét a zingeron nevű ketonnak, illetve más, nagyobb molekulatömegű ketonoknak 
köszönheti. Illóolaja főként monociklikus szeszkviterpénekből áll. A koriander kellemes illatát 
a 0,21% illóolaj-tartalmának köszönheti, amelynek fő komponense a linalool, amelyen kívül 
még számos terpén is van benne. A petrezselyem zöldje illóolajat, karotinoidokat és vitaminokat 
tartalmaz. Jellegzetes aromáját a terpénszármazékoknak köszönheti. A szegfűbors a 
szegfűszeg és a fahéj keverékére emlékeztető illatú, gyengén égető ízű fűszer. Illóolajat, zsíros 
olajat és gyantát tartalmaz. A szerecsendió erős illata és jellegzetes íze felvágva vagy reszelve 
azonnal jelentkezik; keményítőt, fehérjét és zsíros olajat, valamint 28% illóolajat tartalmaz. 
 
10.4. Mesterséges színezékek 
 
Az élelmiszeriparban a nyersanyagok feldolgozása, illetve a termékek tárolása alatt fellépő 
színveszteségek és színváltozások kiegyenlítésére gyakran használunk színezékeket. Ma már 
az élelmiszerek színezésére csak az ember számára teljesen közömbös anyagok használatát 
engedélyezik. A sárga szín intenzitásának növelésére kinolinsárga és tartrazin nevű festékeket, 
a narancssárga színűre festéskor a gelborange adagolását javasolják. Piros színt amarant 
(naftolvörös), neukokcin, azorubin és eritrozin nevű színezékek felhasználásával érhetünk el. 
Színre ható adalék az egyes húsipari termékek pácolására használatos nitrit és a nitrát is. A 
hosszú érlelési idejű húskészítmények színének kialakításához kálium-nitrátot is lehet használni, 
amely adalék a húsban lévő mikroorganizmusok hatására nitritté redukálódik, így fejtve ki 
hatását.  
 
A kék színezésre az indigókarmin és a patentkék V használható. Cukrok fehérítésére 
engedélyezték az indantrénkéket és az ultramarinkéket is. Élelmiszer-ipari célokra a fekete szín 
kialakítására használható a brillantfekete, és néhány élelmiszer fekete színezése szénporral 
(aktív szénnel) is megoldható. Az előzőekben felsorolt színezékekből az alábbi színkeverékek 
állíthatók össze: zöld szín sárga és kék színezékkel, ibolyaszín vörös és kék színezékkel, 
narancssárga szín vörös és sárga színezékkel, csokoládébarna szín vörös, sárga és fekete 
színezékkel, rumbarna szín vörös, sárga és kék színezékkel. 
 
10.5. Állományjavító adalékok 
 
Az élelmiszer-ipari termékek gyakran nagy víztartalmú, illetve zsírtartalmú anyagok, jellegük 
azonban esetenként megkívánja, hogy ennek ellenére szilárd vagy félszilárd halmazállapotúak 
maradjanak. A nagy víztartalmú anyagok konzisztenciájának fenntartására gélképző szereket, a 
zsiradéktartalmú rendszerek stabilizálására emulgeálószereket használnak. Ezek az 
állományjavító anyagok lehetnek szénhidrát és fehérje alapú gélképzők, szervetlen 
állományjavító anyagok, valamint emulgeátorok.  
 
10.5.1. Szénhidrát alapú gélképzők 
 
A pektin a legelterjedtebb élelmiszer-állományjavító adalék. Láncmolekulái galakturonsav 
részekből épülnek fel, amelyeknek egyes karboxilcsoportjait metil-alkohol észteresíti, 
illetve kalcium-, nátrium- vagy káliumionokkal kapcsolódik. Adott pektintartalom mellett annál 
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jobb a kocsonyásítóképesség, minél nagyobb a pektin molekulatömege. Az agar olyan 
heterogén poliszacharid, amely főként -D-galaktopiranóz és 3,6-anhidro--L-
galaktopiranóz részekből épül fel. Az agart édesipari zselék, desszertek, lekvárok, fagylaltok, 
joghurtok és mikrobiológiai táptalajok készítésére használják. Egyes tengeri vörösmoszatok, 
vörösalgák az agarhoz kémiailag hasonló kémiai anyagokat ún. karragenátokat termelnek. Ezek 
is galaktánok, amelyeknek öt változatát ismerjük. Valamennyi D-galaktózból és 3,6-anhidro-D-
galaktózból épül fel. Élelmiszerek előállításánál a karragenátok gélképző, viszkozitásnövelő, 
emulgeáló és stabilizáló hatását hasznosítjuk. Mesterséges édesítőszerrel kombinálva 
diabetikus dzsemek is készíthetők belőle. Az alginátok elépítésében 1-4 kötéssel 
kapcsolódva -D-mannuronsav és -L-guluronsav vesz részt. Az élelmiszer-iparban 
viszkozitásnövelésre és stabilizálószerként, a kalcium-alginátokat pedig kocsonyásító adalékként 
használjuk. 
 
A keményítőt állományjavító adalékként tisztítottan vagy természetes kísérőivel együtt 
használjuk. A keményítő szobahőmérsékleten vízben nem oldódik, nem duzzad, 60 C körüli 
értéken azonban csirizesedés indul meg. A keményítőgélek jellegzetes és nemkívánatos 
tulajdonsága a retrogradáció, a gél elöregedésére való hajlam. A keményítő eredeti 
tulajdonságait fizikai, kémiai és enzimes eljárásokkal, illetve ezek kombinációjával módosítani 
lehet. Így állítják elő a duzzadó keményítőt, mely hideg vízben is oldódik, és kellő 
koncentráció esetén éppúgy géllé duzzad, a savval módosított keményítőt, mely hideg vízben 
kevésbé, forró vízben viszont jól oldódik, az oxidált keményítőt, mely gélt nem képez, és 
retrogradációt sem mutat, a keményítő-étereket és -észtereket, valamint a keresztkötésekkel 
térhálósított származékokat.  
 
A cellulóz-éterekben az alkoholos csoportok képeznek étert alkil-, hidroxialkil- és karboxi-
alkil-gyökökkel. Legfontosabb közülük a karboxi-metil-cellulóz (CMC) és nátriumsója, 
amelyek ionos vegyületek. Elsősorban csökkentett tápértékű, telítettségi érzést keltő 
termékek előállításához használják. A cellulóz-éterek közül a CMC mellett a nagymértékben 
szubsztituált metil-cellulóznak is van jelentősége, sőt az élelmiszer-iparban állományjavítóként 
használják a hidroxipropil-cellulózt, a metil-etil-cellulózt és a hidroxipropil-metil-cellulózt is. 
 
Az egyéb, szénhidrát alapú gélképzők a gumiarábikum, mely az élelmiszer-iparban testesítő, 
emulgeáló és stabilizáló adalék, a tragant, a szentjánoskenyérmag-liszt, a guárgumi, a 
xantán és a dextrán. 
 
10.5.2. Fehérje alapú gélképzők 
 
A zselatin lineáris polipeptid, amelynek molekulatömege 10200 ezer között változik. 
Felépítésében főként a lizin, a prolin, a hidroxi-prolin, a glutaminsav és az alanin vesznek 
részt. Az élelmiszer-ipari célú zselatint tisztított csontokból, inakból és bőrhulladékból állítják elő, 
a kollagén forró vízzel vagy 5%-os sósavoldattal való hidrolízise, majd kioldása, besűrítése és 
szárítása révén. Az élelmiszer-iparban húsipari termékek, továbbá aszpikok, fagylaltok, 
gyümölcszselék készítésére használják. A kazein a tejfehérje fő alkotórésze, lúgos kémhatású 
vegyszerekkel oldatba vihető. Az oldhatóvá tett kazein sója, a nátrium-kazeinát, amely fehér 
porként kerül forgalomba. Húskészítményekhez 13%-ban adagolva javul a vízkötő 
képesség, és zsíremulgeáló hatása is van. A szójafehérje a növényi eredetű fehérjék közül a 
legjobb konzisztenciajavító hatású, és aminosav-összetétele is a legkedvezőbb, tehát 
adagolása táplálkozás-élettani szempontból is ajánlható. Magyarországon rendszeresen 
adagolják húskészítményekhez, elsősorban húspép alapanyagú készítményekhez, például 
párizsihoz, a virslihez és a krinolinhoz. 
 
10.5.3. Szervetlen állományjavító adalékanyagok 
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A konyhasó az ízhatáson kívül növeli az izomfehérjék duzzadóképességét és vízkötő 
kapacitását. A kondenzált foszfátok vagy polifoszfátok részben segítik az izomfehérjék 
vízkötését, másrészt hatásukra a hideg húsból készült pép állománya meglágyul, a meleg 
húsból készült péphez válik hasonlóvá. A tejiparban az ömlesztett sajtok előállítására 
sókeveréket használnak, amelynek fontos alkotórésze a nátrium-polifoszfát, valamint a 
citromsavas, borkősavas és tejsavas nátriumsó. Hatásukra a kalcium komplex alakjában kötődik, 
és olyan fehérje-zsír emulzió jön létre, amely stabilizált íz és illat mellett kenhető marad. 
 
10.5.4. Emulgeátorok 
 
Az emulziók olyan diszperz rendszerek, amelyeket két vagy több, egymással nem elegyedő 
folyadék oly módon képez, hogy a nagyobb arányban jelen lévő komponens összefüggő 
fázisában a másik folyadék kisebb-nagyobb cseppek alakjában oszlik el. Az emulziók 
stabilizálása emulgeátorok segítségével lehetséges. Az emulgeátorokban hidrofil és hidrofób 
csoportok is találhatók, ezért a határfelületen összekapcsolják a két folyadékot. Ha a 
diszperziós közeg víz, és benne olaj van eloszlatva, az emulziót olaj/víz jellegűnek, rövidítve o/v-
nek nevezzük. Fordított esetben víz/olaj, rövidítve v/o, emulzióról beszélünk. A legismertebb o/v 
emulzió a tej, a tejszín, a majonéz és számos húsipari vörösáru. A v/o emulziók 
legfontosabb képviselői a vaj és a margarin. 
 
Természetes emulgeátorok a foszfolipidekhez tartozó lecitin és kefalin és a természetes 
emulgeálószerekhez tartoznak az egyes fehérjék is, amelyekben a hidrofil rész dominál, 
ezért főleg az o/v emulziók stabilizálására alkalmasak. A legrégebben ismert mesterséges 
emulgeátorok a mono- és digliceridek, amelyek a glicerinnek egy vagy két zsírsavval képzett 
észterei. Lipofil jellegük miatt elsősorban a v/o emulziók stabilizálására alkalmasak. A mono- és 
digliceridek szabad alkoholos hidroxiljait különböző szerves savakkal, elsősorban hidroxi-
savakkal észteresíteni lehet, melynek következtében o/v emulziók stabilizálására is alkalmassá 
válnak.  
 
A tejsav, illetve a laktil-tejsav zsírsavakkal képzett észterei is jó élelmiszer-ipari emulgeátorok. 
A cukorészterek is jó emulgeátorok; az élelmiszerek előállítása során közülük a szacharóz és a 
laktóz 14, 16 és 18 szénatomos zsírsavakkal képzett mono- és diészterei terjedtek el. A 
szorbitán-észterek is jó emulgeáló szerek. A mesterséges élelmiszer-ipari emulgeátorok közé 
tartoznak még a különböző polioxietilén-vegyületek.  
 
A természetes és mesterséges emulgeátorok oldhatósági viszonyai a bennük lévő hidrofil és 
lipofil csoportok arányától függően különböznek, ennek megfelelően használati területük is eltérő. 
A megfelelő emulgeátor kiválasztásának elősegítésére különféle mérőszámokat dolgoztak ki, 
amelyek közül legismertebb a HLB-skála (hidrofil-lipofil-egyensúly), amelynek értékei 0-tól 20-ig 
terjednek. A kevésbé poláros molekulák HLB-száma kicsi, a polaritás növekedésével a 
HLB-szám is növekszik. A 09 HLB-értékű emulgeátorok az olajban, a 1120 közöttiek a 
vízben oldódnak. A skála közepén a 10-es érték azt jelenti, hogy a hidrofób és a hidrofil 
csoportok száma közel azonos. 
 
10.6. Tápértéket növelő adalékok 
 
A különféle élelmiszerek előállításához az alábbi esetekben használnak fel tápértéket növelő 
adalékokat: 
 Az élelmiszer nyersanyaga eredetileg tartalmazza az adalékok komponenseit, de ezek a 
feldolgozási műveletek alatt elbomlottak vagy elvesztek. 
 Az egyes élelmiszerek alkalmasak arra, hogy velük speciális céllal nagy tápértékű vagy 
élettanilag fontos komponenseket vigyünk be az étrendbe. 
 Vannak olyan élelmiszerek is, amelyekből egyes élettanilag nélkülözhetetlen alkotóelemek 
(pl. vitaminok) teljesen hiányoznak, de zavartalan emésztésükhöz és hasznosításukhoz ezekre 
szükség lenne. 
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A tápértéket növelő adalékok alkalmazását nagy körültekintéssel, az egészségügyi hatóság 
engedélyének megszerzését követően lehet végezni. A termékek csomagolásán a dúsítás tényét 
és mértékét fel kell tüntetni, és az adatok valódiságát analízissel rendszeresen ellenőrizni kell. 
 
10.6.1. Vitamindúsítás 
 
A vitamindúsításhoz a kiindulási alapot a vitaminszükségleti adatok jelentik, amelyeket a 
kérdéses élelmiszer várható átlagos fogyasztásával kell egybevetni. Figyelembe kell venni, hogy 
a vitaminok nagyon reakcióképes és ezért instabil anyagok, tehát a készterméken deklarált 
értéknél többet kell adagolnunk, hisz a technológiai műveletek és a tárolás alatt 
elkerülhetetlen a vitaminveszteség. Gyakorlati tapasztalatok alapján A-vitaminból 30%-kal, C-
vitaminból 2030%-kal, B1-vitaminból 20%-kal, míg a többi vitaminnál mintegy 10%-kal nagyobb 
mennyiséget kell a szükségletnél adagolni. A vitamindúsításra a technológiai folyamatoknak 
azt a szakaszát kell kiválasztani, amelyet már nem követnek erőteljes fizikai és kémiai 
behatások, és a késztermékek csomagolását is úgy kell kialakítani, hogy az védelmet jelentsen 
a vitamintartalom számára.  
 
Vitaminok élelmiszer-ipari felhasználásánál figyelembe kell venni, hogy egyes vitaminoknak 
jellegzetes illata, íze, színe és mellékhatása van. A B1-vitamin például határozottan élesztőízű és 
-illatú anyag. A B2-vitamin keserű ízű, sárga színű vegyület, a nikotinsav pedig érzékeny 
embereknél bőrpírt és viszketést okoz, ezért az élelmiszerekbe mindig az amidját adagolják, 
amelynek nincs ilyen másodlagos hatása. Külföldön rendszeresen vitaminozzák a fehér 
búzalisztet, amely a héjrészek eltávolítása miatt szinte teljesen elveszíti eredeti vitamintartalmát. 
Egyes vitaminokat nem a tápérték növelése, hanem más technológiai cél érdekében adagolnak 
az élelmiszerekhez. Így pl. az aszkorbinsav lisztjavító szer, a karotinoidok és a riboflavin 
pedig természetes színezékek lehetnek.  
 
10.6.2. Fehérjekomplettálás 
 
A felnőtt ember fehérjeszükséglete az életkortól és a fizikai megterheléstől függően napi 80110 
g. Vegyes étrend esetén ez a fehérjemennyiség elegendő esszenciális aminosavat tartalmaz, 
egyoldalú étrend esetén azonban még a kellő fehérjefogyasztás mellett is 
esszenciálisaminosav-hiány léphet fel. Azokat a fehérjéket, amelyek az esszenciális 
aminosavakat kellő mennyiségben és megfelelő arányban tartalmazzák az ember számára, 
teljes értékű fehérjéknek nevezzük. Ilyenek pl. a hús, a tojás és a tej fehérjéi. A növényi 
eredetű fehérjék azonban nem ilyenek, mivel ezekből a lizin, a metionin, a treonin és a 
triptofán kisebb-nagyobb mértékben hiányzik. A kevés teljes értékű fehérjét fogyasztók 
életműködéseiben rendellenességek léphetnek fel, ezért a túlnyomóan növényi eredetű 
élelmiszereket fogyasztóknál a fehérjetartalom aminosavkészletét komplettálják, azaz a 
hiányzó esszenciális aminosavakkal kiegészítik.  
 
A komplettálás aminosav-készítmények vagy kedvező aminosavkészlettel rendelkező 
természetes fehérjék felhasználásával történhet. Bár nálunk ez utóbbi változatot részesítik 
előnyben, a tiszta aminosavakkal való élelmiszerkiegészítés céljára az utóbbi időben rendkívüli 
módon megnövekedett az aminosavak termelése. Ételízesítőkhöz L-glutaminsavból használnak 
fel legtöbbet, a fehérje biológia értékének javítására pedig alkalmazzák a metionin-, lizin-, 
treonin- és izoleucinkiegészítést is. Az aminosavak előállíthatók kémiai szintézissel, 
fehérjehidrolizátumokból való izolálással és mikrobiológiai fermentációval. A 
felhasználásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy az L-sztereoizomer aminosavak keserű ízűek, a 
lizin pedig rendkívül hajlamos redukáló cukrokkal, táplálkozási szempontból értéktelen, barna 
színanyagok létrehozására. Japánban a rizskészítményekhez lizint és metionint, a kenyérhez 
lizint, a szójatermékekhez pedig metionint adagolnak. A tiszta aminosavakból világszerte 
gyógyászati célra infúziós oldatot készítenek. 
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Európában inkább a természetes fehérjeforrásokkal való fehérjekomplettálás terjedt el. Erre 
a célra a különböző szójakészítmények alkalmasak, mert a szójafehérje sok lizint és az 
átlagosnál több treonint tartalmaz. Hátránya a viszonylagos alacsony metionintartalom. 
Magyarországon szójával elsősorban a búzalisztből készült termékeket szokták feljavítani. Az 
állati eredetű fehérjeforrások közül a tejfehérje és a vérsavófehérje a legfontosabb komplettáló 
adalék. Az izomzat gyors regenerálására szolgálnak az enzimekkel részlegesen lebontott 
tejfehérjét tartalmazó élelmiszerek. 
 
10.6.3. Mikroelem-, makroelemkiegészítés 
 
Az élelmiszerek általában elegendő mennyiségben tartalmaznak ásványi anyagokat, így a 
vegyes étrend gyakorlatilag fedezi a szervezet mikroelem- és makroelemszükségletét. Korábban 
már említettük, hogy a vérnyomás kedvező szinten tartása érdekében a táplálékban felvett 
kationoknál az alábbi arányt célszerű elérni: (Na+Ca)/(K+Mg)=1. A jelenlegi étrendi szokások 
mellett ez az érték a kívánatosnak több mint kétszerese, amelynek csökkentése elsősorban a 
konyhasó-felhasználás mérséklésével, valamint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás 
növelésével érhető el. Javítani lehet ezt az arányt még a káliummal és magnéziummal dúsított 
gyümölcs alapú italokkal is. Forgalomban vannak olyan gyümölcsszörpök és -nektárok, 
amelyekben a kálium és a magnézium általában szerves savakhoz kötve található. Az utóbbi 
években forgalomba kerültek olyan izotóniás italok is, amelyeknek fogyasztását sokat izzadó 
emberek számára ajánlják. Az emberi izzadság literenként 1000 mg nátriumot, 1000 mg 
kloridot, 300 mg káliumot, 30 mg kalciumot és 3 mg magnéziumot tartalmaz. Ha az izzadsággal 
elveszített ásványi anyagokat nem pótolják, a fokozódó ásványianyag-veszteség izomgörcshöz 
vezethet. Ennek megelőzésére alkalmasak az izotóniás italok, amelyek az ásványi anyagokon 
kívül gyorsan hasznosítható energiaforrásként cukrokat, továbbá vitaminokat is 
tartalmaznak. Energiatartalmuk 2000 kJ/l, ozmózisnyomásuk megegyezik a vérével, ami 
elősegíti a vitaminok, illetve a makro- és mikroelemek gyors felszívódását.  
 
Vashiány megelőzésére 50130 mg/kg vasat tartalmazó lisztet, kenyeret, tésztát, illetve rizst 
hoznak forgalomba, amelyekben adalékként Fe(II)szulfátot, Fe(II)glükonátot és 
Fe(II)glicerofoszfátot használnak. A szervezet a szervetlen és a szerves vasvegyületeket 
egyaránt hasznosítani tudja. Végezetül itt is meg lehet említeni a konyhasó jódozását, a 
kalciummal és szelénnel kiegészített kenyeret, a cinkes Túró Rudit és a megnövelt 
kalciumtartalmú kalcisajtot. 
 
 

11. Mérgező anyagok 
 
Az élelmiszer-tudomány számára ma már nemcsak az élelmiszer-nyersanyagok természetes 
mérgező komponensei és a megromlott táplálékban lévő toxinok, hanem a környezetből 
származó idegen, mérgező hatású anyagok is gondot jelentenek. Minden olyan anyag méreg 
az emberi szervezetre, amely már kis adagban is ártalmas, tehát átmenetileg vagy tartósan 
kóros állapotot alakít ki, és amely súlyos esetben halált is okozhat. A mérgező anyagok a 
feldolgozott nyersanyagok természetes alkotórészeiként, a káros mikroorganizmusok 
toxinjaiként, a vegyszeres növényvédelem maradékaiként, a rosszul alkalmazott technológia 
során a berendezésről vagy a környezetből eredő szennyezésként juthatnak a szervezetbe. 
 
A mérgező anyagok a tápcsatornán, valamint a légutakon és a bőrfelületen keresztül 
juthatnak be a szervezetbe. Akkor károsak, ha felszívódnak; minél kisebb adagban okoznak 
mérgezést, annál erősebb mérgek. A mérgező tulajdonság számszerű kifejezésére az LD50 érték 
szolgál, amely azt a milligrammban kifejezett, szájon keresztül beadott méregmennyiséget 
jelenti testtömeg-kg-ra vonatkoztatva, amelytől a kísérleti állatok 50%-a elpusztul. Az LD50 
alapján (mg/kg) az egyes mérgező anyagok a következőképpen csoportosíthatók: 150 erős 
méreg, jelölése: +++, 51500 méreg, jelölése: ++, 5015000 gyenge méreg, jelölése: +, 5000 
felett méregjelzés nélküli anyag. 
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Vannak azonban olyan méreganyagok is, amelyek az LD50 értéknél kisebb mennyiségben olyan, 
irreverzíbilis változásokat okoznak, amelyek az anyag kiürülése után is megmaradnak, és 
ismételt bevitel esetén a károsodás összegződik. Más anyagok a különböző szövetekben 
elraktározódhatnak, újabb adag felszívódásával a méreg felhalmozódik, és bizonyos szint után 
mérgezés lép fel. 
 
A méreganyagokkal kapcsolatban kialakultak azok a tűrési határértékek, amelyek az egyes 
élelmiszerekben a még elfogadható toxintartalmat jelentik. Ez a méregmennyiség országonként 
különböző. A megengedettnél több mérgező anyagot tartalmazó élelmiszerek detoxikálása 
(méregtelenítése) csak ritkán eredményes; az esetek többségében az ilyen tételeket meg kell 
semmisíteni, mert takarmányozási célra sem használhatók. 
 
11.1. Természetes mérgek 
 
Vannak olyan növényi és állati eredetű élelmiszerek, amelyek természetes összetételükben is 
tartalmaznak mérgező anyagokat. A toxikus vegyületek kémiai szerkezetük alapján lehetnek 
alkaloidok, aminosav-származékok, illóolajok, valamint antinutritív anyagok. Ezen utóbbiak 
nem közvetlenül mérgező hatásúak, de rendszeresen bejutva a szervezetbe, káros 
elváltozásokat okoznak.  
 
Mérgező alkaloidok 
A ricinin a ricinusnövény magjában lévő mérgező, piridinvázas alkaloid, amely ugyancsak a 
ricinusmagban előforduló mérgező fehérjével, a ricinnel együtt okoz hányást és rosszullétet. A 
ricinusmagolaj méregmentes, a ricinin és a ricin az olajpogácsában marad vissza. A különböző 
csillagfürtfajok magvaiban mintegy húszféle keserű ízű mérgező lupin-alkaloidot találtak. Ezek 
kis mennyiségben izgatják a sima izmokat, nagyobb mennyiségben viszont bénító 
hatásúak. Közülük a lupinin, a lupanin, a spartein és az angusztifolin a legfontosabb.  
 
A gombamérgek kémiai összetételük szerint lehetnek alkaloidok, mint amilyen pl. a légyölő 
galócában és más, mérgező gombákban található muszkarin, iboténsav és muszcimol. A 
muszkarin az idegrendszerre hat, a mérgezés 2030 perces lappangási idő után izzadás, 
hányinger és hasmenés formájában jelentkezik. Az utóbbi évtizedekben felfedeztek olyan 
pszichotrop hatású gombaalkaloidokat, amelyek hallucinációt idéznek elő. Ilyen, indolvázas 
alkaloid a pszilocin, a pszilocibin, a szerotonin és a bufotenin. A szerotonin (5-hidroxi-
triptamin) pszichikai stimuláló hatása miatt depresszióellenes gyógyszerek készítéséhez is 
felhasználható. 
 
Mérgező aminosav-származékok 
A mérgező anyagok ezen csoportjába a legveszélyesebb ciklopeptid gombamérgek tartoznak. A 
fallotoxinok gyorsabban ható, de kevésbé mérgező anyagok, az amatoxinok lassabban ható, 
de erősebb mérgek. Az ellenük való védekezést megnehezíti, hogy a mérgezési tünetek csak a 
méreg felszívódása után 630 óra múlva jelentkeznek. A mérgezés elsősorban a májat és a 
vesét károsítja. A fallotoxinok a gyilkos galóca gyorsan ható toxinjai. A falloidin csoportba 
tartozó gombamérgek: a falloin, a falloidin, a fallacidin és a fallin. A falloin kettős gyűrűt alkotó, 
hét aminosavból álló peptid, amelyek közül azonban csak négy tartozik a fehérje eredetű 
aminosavhoz, a másik három D-konfigurációjú. Ezek az -aminosavak önmagukban 
természetesen nem, csak gyűrűvé kapcsolódva mérgezőek. Mérgező hatására jellemző, hogy 
az egereken mért LD50 értéke 12 mg/kg. A mérgező hatást fokozza, hogy a szervezetben való 
lebontódása rendkívül lassú, hisz az emésztőenzimek a zárt peptidláncot nem tudják 
megbontani, a toxint hatástalanítani. 
 
Az amatoxinok szintén a gyilkos galócában keletkező, legerősebb gombamérgek, amelyek 
hatása csak hosszabb lappangási idő után jelentkezik. Kémiai szerkezetüket tekintve 
közönséges és különleges aminosavból felépített, nyolc tagból álló ciklopeptidek. Mind a 
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falloidinok, mind az amanitinok hőállóak, ezért főzéskor sem inaktiválódnak. Az amatoxinok 
veszélyességét jellemzi, hogy egyetlen gyilkos galóca elfogyasztása is halált okozhat. 
 
A lektinek olyan, növényi eredetű fehérjék, illetve glikoproteinek, amelyek az emberi vérben 
a vörösvértesteket kicsapják, agglutinálják. Kevés kivételtől eltekintve glikoproteinek, amelyek 
molekulatömege 20140 ezer dalton között van. Az emésztőcsatorna proteázai nem képesek 
lebontani őket. A toxikus változatok gátolják a tápanyagok felszívódását a bélfal sejtjeiben, 
akadályozva ezzel a sejtek fehérjeszintézisét (antinutritív hatás). A mérgezés rosszullétet, hasi 
panaszokat és merevgörcsöt okoz, és súlyosabb esetekben halálos is lehet. A vegyületek 
hőlabilisak, 1015 perces főzés vagy sütés hatására denaturálódnak, mérgező hatásukat 
elvesztik.  
 
A fazin a kertibab magvaiban található toxikus lektin. Akkor okoz mérgezést, ha valaki 
zöldbabot, babot vagy bablisztet nyersen eszik. A ricin (amely a ricinin alkaloiddal együtt idézi 
elő a toxikus hatást) két peptidláncból áll, amelyek S–S kötésen keresztül kapcsolódnak 
egymáshoz. Halálos adagja egerekre csupán 12 µg/testtömeg-kg. 
 
Mérgező glikozidok 
A ciántartalmú glikozidok savas vagy enzimes hidrolízissel aldehidre vagy ketonra, cián-
hidrogénre és egy vagy két molekula cukorra bonthatók. Legismertebb képviselői ennek a 
mérgező vegyületcsoportnak az amigdalin és a fazeolunatin. Az amigdalin a keserű mandula 
magvaiban keletkezik, főzve vagy enzimek hatására cián-hidrogénre bomlik. A keserű mandula 
fogyasztása után fellépő mérgezés az amigdalinból a gyomorsav hatására felszabaduló cián-
hidrogén következménye. A fazeolunatin a holdbab, a rangunbab és a len magvában található, 
ciántartalmú glikozid.  
 
A szteránvázas glikozidok csoportjába az aglikon lehet egyszerű szteránvázas vegyület, 
nitrogéntartalmú szteroid alkaloida vagy a szteránvázzal rokon triterpénváz. Az e csoportba 
tartozó toxikus vegyületek közül a szolanin, mely az egyes burgonyafélék szerveiben keletkező, 
mérgező anyag, a tomatin, mely a paradicsomnövény gyökerében és levelében található, 
gombaellenes és bakteriosztatikus glikozid, és a szaponinok, melyek felületi feszültséget 
csökkentő hatásuk miatt szappanszerű habot képeznek, a legismertebbek. A szaponinok a 
vérbe kerülve a vörösvérsejteket feloldják. Az emésztőcsatornán keresztül kevésbé 
veszélyesek, mert koleszterinnel oldhatatlan, nem mérgező komplexeket képeznek. 
 
A mustárolaj-glikozidok (szinigrin, szinalbin) olyan glükozinolátok (tioglikozidok), amelyek 
nagyobb koncentrációban mind az emésztő rendszeren, mind a bőrfelületen keresztül 
izgató, mérgező anyagok. Néhány glükozinolátból goitrin nevű vegyület szabadul fel, amely 
gátolja a pajzsmirigyben a jódfelvételt és ezáltal a hormontartalmú tiroxin képződését.  
 
Mérgező illóolaj-komponensek 
A szafrol fanyar illatú folyadék, amely kisebb mennyiségben a csillagánizsban, a babérolajban 
és a szerecsendióban, nagyobb arányban pedig a kámforolajban található. Az élelmiszerben 
nem kívánatos, mivel májrákot okoz. A miriszticin a szerecsendió termésében fordul elő 
nagyobb mennyiségben. A fenoléterek csoportjához tartozik a szafrol metoxiszármazéka. 
Mérgező hatását a máj és a vese károsításával, hallucinogén tünetek előidézésével, valamint a 
biogén aminok lebontásának késleltetésével éri el. A kumarin szénára emlékeztető, kellemes 
illatú, fényérzékeny, kristályos anyag; a májat károsítja. 
 
Antinutritív anyagok 
Az antinutritív anyagok rendszeres fogyasztása az egyéni érzékenységtől függően kisebb-
nagyobb mértékű egészségkárosodásra vezethet. A hőérzékeny antinutritív anyagok közé 
tartoznak a tripszin- és kimotripszin inhibitorok, amelyek a vékonybélben inaktív komplexeket 
képeznek a tripszinnel és a kimotripszinnel, korlátozva ezzel a táplálékkal felvett fehérjék 
hidrolízisét, hasznosulását. Jelenlétükkel a hasnyálmirigyet fokozott működésre késztetik, 
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ami végül hasnyálmirigy-megnagyobbodásra, majd -gyulladásra vezethet. Ezeket az inhibitorokat 
hőkezeléssel inaktiválni lehet. Termikus stabilitásuk függ a molekula méretétől és a 
diszulfidhidak számától. A proteázinhibitorok elsősorban a növényvilágban képződnek, de van 
néhány állati és mikrobiális változatuk is. Közülük legismertebb a tojásfehérjében lévő 
ovomukoid és ovoinhibitor, amelyek ugyan egyszerű főzésnél megtartják aktivitásuk egy 
részét, de a humán tripszint nem gátolják. Az inhibitorok egészségkárosító hatásának 
felismerése szükségessé tette az élelmiszer inhibitortartalmának limitálását. 
 
A hőrezisztens antinutritív anyagok közül a fitinsav azért antinutritív anyag, mert a 
létfontosságú makro- és mikroelemekkel stabil komplexeket képez, megakadályozva ezzel a 
fémek felszívódását a tápcsatornából. A hőrezisztens antinutritív anyagok közé tartoznak az -
galaktozil-oligoszacharidok, amelyek az emésztő rendszerből az -(1,6)-galaktozil-kötéseket 
bontó enzimek hiánya miatt nem szívódnak fel, a vastagbélben kellemetlen felfúvódást, hasi 
puffadást okoznak. E csoportba tartoznak még a favizmusfaktorok, melyek hemolitikus 
anémiát okoznak, és a különböző cseranyagok, amelyek a tápcsatornába jutva fehérjekicsapó 
tulajdonságukkal gátolják a fehérjék emészthetőségét. A fitoösztrogén anyagok, 
szójatartalmú ételek rendszeres fogyasztása esetén például, befolyásolják a szexuálhormonális 
egyensúlyt.  
 
11.2. A mikroorganizmusok által termelt mérgek 
 
A mikroorganizmusokkal fertőzött élelmiszereket a bennük elszaporodott baktériumok és a 
penészek toxinjai teszik mérgezővé. A mikroorganizmusok által termelt mérgek lehetnek 
exotoxinok vagy endotoxinok. Az exotoxinokat a mikrobák életműködésük során juttatják a 
környezetükbe, az endotoxinok viszont csak a mikrobasejtek elhalása után szabadulnak 
fel.  
 
Baktériumtoxinok 
Az élelmiszerekbe jutott kórokozók kétféle módon veszélyeztetik a fogyasztók egészségét. Az 
élelmiszer-fertőzést okozó mikrobák a szervezetbe jutva az emésztőcsatornában 
elszaporodnak, és jellegzetes megbetegedéseket váltanak ki. Élelmiszer-mérgezés esetén az 
élelmiszerben termelt toxinok okozzák a kóros tüneteket. A botulizmus a legveszélyesebb 
ételmérgezés, amelyet a Clostridium botulinum törzsei okoznak, melyek az élelmiszerben 
gyorsan elszaporodva botulotoxin nevű exotoxint termelnek, ami idegméreg. Mérgező 
hatása igen nagy; 1 µg A típusú botulotoxin egy ember halálát okozhatja, ugyanis 
megbénítja a szívműködést és a légzést. A botulotoxin hőérzékeny fehérje, ezért a házi 
készítmények alapos főzésével és átsütésével védekezhetünk ellene.  
 
A sztafilokokkuszos ételmérgezést a Staphylococcus aureus törzsek okozzák, melyek 
összetett méreganyag-tartalmú enterotoxint termelnek. Az enterotoxinok hőálló, hosszabb 
főzéssel sem hatástalanítható, a gyomorsavnak és az emésztőnedveknek is ellenálló, 
gyorsan felszívódó polipeptidek. Szalmonellás ételfertőzés esetén a mérgezést a 
Salmonella enteritidis által termelt endotoxinok okozzák. A szalmonellás ételfertőzések ellen a 
tisztasági rendszabályok gondos megtartása az egyetlen védekezési lehetőség. 
 
A proteáztermelő baktériumok hatására az élelmiszerek fehérjetartalma aminosavakra bomlik, 
amelyek közül egyesek dekarboxileződnek. Ennek során az emberi szervezetben káros biogén 
aminok keletkeznek. Ezek közül a hisztamin erős értágító, a bőr és főként az arc kipirulását 
okozó vegyület, amely rosszullétet és erős vérnyomás-ingadozást is kiválthat. A tiramin, 
amely a tirozinból dekarboxileződéssel keletkezik, vérnyomást fokozó vegyület, egyes sajtok 
érése közben is keletkezik. A hisztidinből keletkezett hisztamin az állati szövetekben, a 
parajban és a borban, a tirozinból keletkező tiramin sajtokban és halkonzervekben, a lizinből 
keletkező kadaverin és az ornitinből keletkezett putreszcin a romlott húsokban, az argininből 
keletkezett agmatin a sajtokban, a szerinből keletkező etanol-amin a foszfatidokban fordul elő.  
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Mikotoxinok 
A mikotoxinok egyes penésztörzsek másodlagos anyagcseretermékei, amelyek mérgező 
hatása elérheti a legerősebb mérgekét, és egyeseknek rákkeltő hatásuk is van. A mikotoxinok 
által okozott megbetegedést mikotoxikózisoknak nevezzük. A mikotoxinok kémiai szerkezetük 
alapján lehetnek kumarin-, malonát-, mevalonát- és acetátszármazékok, továbbá telítetlen 
laktonok.  
 
Az Aspergillus flavus fajhoz tartozó törzsek által termelt aflatoxin májkárosodást okoz, és 
rákkeltő hatása is van. Mérgező hatását a sejtekben lejátszódó fehérjeszintézis és az 
enzimműködés megzavarásával fejti ki. Az Aspergillus flavuson kívül az Aspergillus 
parasiticus, sőt néhány Penicillium törzs is termel aflatoxinokat. Ezen penészek növekedési 
optimuma 30 °C körüli, nagy páratartalmú közegben van, ezért az aflatoxin-képződés főleg 
trópusi környezetben következik be. Elsősorban földimogyoróban, gyapotmagban, rizsben, 
kukoricában, szójamagban, gabonamagvakban és más takarmánynövényekben mutattak ki 
aflatoxint. A tejtermelő háziállatok által a takarmánnyal elfogyasztott aflatoxinok néhány 
százaléka hidroxilált formában a tejben is megjelenik, így az állat tejétől az ember is 
mikotoxikózist kaphat. Az élelmiszerek maximális aflatoxin-tartalmát 30 µg/kg, néhány 
országban 520 µg/kg szinten szabták meg. Az aflatoxint termelő penészgombák gyakran 
szterigmatocisztint is termelnek, amely májrákot okozó, világossárga színű mikotoxin. 
 
Az ochratoxinokat az Aspergillus ochraceus állítja elő, de más Aspergillus törzsek és 
Penicilliumok is termelik a toxint. Fehérjékhez kapcsolódva felhalmozódnak a vesében, a 
májban és az izmokban; elsősorban a veseműködést zavarják. A patulin a Penicillum és az 
Aspergillus törzsek anyagcsereterméke, szerkezetét tekintve telítetlen lakton, karcinogén és 
mutagén hatású. Ezek a penészek a gyümölcsökön, zöldségféléken, gabona- és húsárukon 
egyaránt megtalálhatók. Az élelmiszer-ipari termékek méregtelenítése a patulin hőstabilitása 
miatt nagyon nehéz. 
 
A Fusarium nemzetségbe tartozó gombák többféle olyan mikotoxint termelnek, amelyek mind 
élelmezés-egészségügyi, mind állat-egészségügyi szempontból fontosak. Legismertebb ezek 
közül a zearalenon (F2-toxin) és a trichotecén-mikotoxinok. A zearalenon, kémiai szerkezetét 
tekintve rezorcilsav-lakton, ösztrogén hatású anyag, amely elsősorban a sertéseknél okozott 
nagy károkat. Laktonszerkezete miatt rákkeltő hatást is tulajdonítanak neki. A trichotecén-
toxinok szeszkviterpenoid vegyületek, amelyek trichotekánvázat tartalmaznak. Több mint 
30 vegyület tartozik ebbe a csoportba, amelyek közül a T2-toxin a legismertebb. Ismertebb 
trichotecén-toxin még a diacetoxi-scirpenol (DAS) és a dezoxinivalenol vagy vomitoxin (DON), 
valamint a néhány éve felfedezett fumonizinek (B1, B2, B3. stb.), amelyek közül humán-
egészségügyi szempontból a fumonizin B1 (FB1) a legjelentősebb, mivel rákkeltő hatásúnak 
bizonyult.  
 
A Fusarium-toxinok az emberi szervezetben hányást, hasmenést, gyulladásokat, vérzékenységet 
okoznak. A vérképzés súlyos zavara is előállhat, ami általános rosszulléttel kezdődik, és orvosi 
beavatkozás nélkül halálos kimenetelű is lehet. A mérgezés esetenként szédüléssel, 
végtagrángással és hasi fájdalmakkal jár, súlyos esetben tudatzavart, majd halált okoz. A 
Fusarium-toxinok a sütés és a főzés hőmérsékletén nem bomlanak el, és a kémiai 
hatásokkal szemben is ellenállók. A fertőzött gabonák évekig toxikusak maradnak. Az ilyen 
termények nem detoxikálhatók, tehát sem takarmányként, sem élelmiszerként nem 
hasznosíthatók. A Fusarium-toxinok elleni védekezés egyetlen lehetősége a megelőzés, a helyes 
agrotechnika és a megfelelő terménytárolási módszerek alkalmazása. 
 
Egyes Aspergillus fajok neurotoxikus, ún. tremorgén anyagokat is termelnek, amelyek vagy 
bénítólag hatnak a központi idegrendszerre, vagy hosszabb ideig tartó remegést, reszketést 
idéznek elő. Ilyen ciklikus peptidszerkezetű tremorgén toxint termel pl. az Aspergillus flavus, az 
Aspergillus fumigatus, az Aspergillus ustus és az Aspergillus clavatus. Ezekben a tremorgén 
toxinokban mindig található indolrész, azaz triptofán, amely a bioszintézis egyik kiinduló 
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anyaga. A fumitremorgénekben ezenkívül egy szubsztituált, triptofánból és prolinból álló diketo-
piperazinváz is felismerhető. A triptokivalin és a triptokivalon tetrapeptidek triptofánból, 
antranilsavból, valinból és metilalaninból vagy alaninból épülnek fel.  
 
11.3. Peszticidek 
 
A mezőgazdaságban használatos vegyi anyagok egy része a táplálkozási lánccal eljuthat az 
emberi szervezetbe is, ahol mérgező hatást fejthet ki. A növényi, állati és mikroba kártevők ellen 
alkalmazott vegyszerek élelmiszerekbe kerülő részét nevezzük szermaradékoknak, peszticid 
anyagoknak. A növényvédő szerek három legnagyobb csoportja a következő: rovarölő szerek 
vagy inszekticidek, gombaölő szerek vagy fungicidek és gyomirtó szerek vagy herbicidek. 
 
Inszekticidek 
A növényekre permetezett rovarölő szerek különböző mértékig hatolnak be a növényi 
szövetekbe. Ennek alapján megkülönböztetünk: felületi hatású szereket, amelyek csak azokon a 
növényi részeken fejtik ki hatásukat, amellyel érintkeznek, mély hatású szereket, amelyek 
kisebb-nagyobb mértékben áthaladnak a növényi szöveteken, és felszívódó szereket, amelyeket 
a növényi szervezet nedvkeringési rendszere távol eső, nem permetezett részekbe is elszállít. 
 
A klórozott szénhidrogének alkalmazása a DDT rovarölő hatásának felfedezése után terjedt el. 
Széles hatásspektrumuk és hosszú hatástartamuk miatt először a közegészségügy területén, 
majd a mezőgazdaságban is kedveltté váltak. Az eredeti anyagok és bomlástermékeik 
stabilitása azonban rendkívül veszélyes, mert hosszú ideig megmaradnak a talajban és a 
növényekben, innen bejutnak az állati és emberi szervezetbe, ahol a zsírszövetben 
felhalmozódnak, és káros elváltozásokat, esetleg rákot is okozhatnak.  
 
A DDT (diklór-difenil-triklór-etán) a rovarok többsége számára kontakt és gyomorméreg, atkákra 
azonban alig hat. Melegvérűekre és az emberre közvetlen mérgező hatása viszonylag kicsi, 
viszont felhalmozódik a zsírszövetekben és kiválasztódik a tejjel. Magyarországon több évtizede 
betiltották. A DDT-vel rokon szerkezetű vegyület a metoxiklór, amely nem dúsul fel a 
szövetekben, és a tejjel sem választódik ki. A hexaklór-ciklohexán (HCH) a benzol addíciós 
klórozásával állítható elő. Biológiai hatása csak a -izomernek, az ún. lindánnak van. A 
monociklikus diénszármazékok közé tartozik az endoszulfán, amely széles spektrumú rovarölő 
szer, a méhekre azonban nem veszélyes. A policiklikus diénszármazékok közül az aldrin és a 
dieldrin jelentős. Az aldrin rovarölő hatása még a DDT-ét is felülmúlja.  
 
A rovarölő hatású szerves foszforvegyületek foszforsav-észterek vagy ezzel rokon 
vegyületek. Megbénítják az acetilkolin-észteráz enzimet, aminek következtében az acetil-
kolin felhalmozódik, és mérgezés következik be. A fenol-észterek csoportjába tartoznak a 
paration, a metil-paration, a fention és a diazinon. Az alkilezett foszforsav-észterek 
hatóanyagának az acilcsoportját alkilezéssel hozzák létre. Legfontosabb képviselőik a malation 
és a dimetoát. 
 
A foszfitszármazékok csoportjába azok a szerves foszforvegyületek tartoznak, amelyek dialkil- 
és trialkil-foszfitokból alakulnak ki. Legjellegzetesebb képviselőik a triklórfon, a diklórfosz és a 
mevinfosz. Az előzőekben ismertetett rovarölő hatású szerek mellett a karbamát-, a piretroid-
inszekticideket és a dinitro-ortokrezolt érdemes megemlíteni. A karbamát típusú rovarölő 
szerek kémiailag a karbaminsav észterei, amelyek a foszfátészterekéhez hasonló mechanizmus 
szerint, a kolinészteráz enzim bénítása alapján, szisztemikusan fejtik ki hatásukat.  
 
A piretroidok fő hatóanyagai magas forráspontú észterek, amelyek a rovarokra rendkívül nagy 
hatással vannak, melegvérűekre viszont teljesen ártalmatlanok. Ma már szintetikus úton állítják 
elő a krizantémsav észtereit, illetve ezek származékait. 
 
Fungicidek 
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A fungicidek olyan növényvédő szerek, amelyeket különböző növénykultúrák gombás 
betegségeinek megelőzésére, a vetőmagvak gombás fertőzöttségének megszüntetésére 
használnak. A vetőmagvak vizes oldatba, szuszpenzióba mártással vagy jól tapadó poranyag 
száraz felvitelével csávázhatók. Csávázott vetőmagot táplálkozási célokra felhasználni 
szigorúan tilos! Korábban a legfontosabb csávázószerek szerves higanyvegyületek voltak, 
amelyek között nedves és porcsávázásra alkalmas változatokat egyaránt találunk. Valamennyi 
erős méreg, az emberre már 0,5 g-nál kisebb mennyiségben is halálos lehet. 
 
A szervetlen gombaölő szerek közül legismertebbek a réztartalmú szerek. A réztartalmú szerek 
közül legrégebben a réz-szulfát ismert, amelynek oltott mésszel képzett vegyülete az ún. bordói 
lé. A bordói lé gombaölő hatását néhány tizedszázaléknyi cink-gálic, illetve vas-gálic 
bekeverésével növelni lehet. Ezek a növényvédő szerek napjainkban kevésbé használatosak, 
helyettük a réz-oxi-klorid-tartalmú szerek, valamint ezek szerves fungicidekkel kombinált 
készítményei kedveltek. 
 
A szerves gombaölő szerek közül elsősorban a ditiokarbamátok és a ftálimidek használatosak 
növényvédő szer hatóanyagaként. A ditiokarbamátok széles hatásspektrumú fungicidek, vas-, 
cink- és mangánsóik vízben oldhatatlan, kevésbé mérgező vegyületek. A ftálimid típusú 
hatóanyagok közül a faltán és kaptán a legelterjedtebb. Az egyéb szerves fungicidek közül 
megemlítendők még a dinokap és a benomil hatóanyag-tartalmú szerek. 
 
Herbicidek 
A gyomirtó szerek többsége közvetlenül alig vagy egyáltalán nem mérgező, és a szervezetből 
általában változás nélkül kiürülnek, néhányuk hatása azonban kumulálódhat. Egyes esetekben a 
termények átveszik a herbicidek kellemetlen szagát és ízét, amelyek az élelmiszer-ipari és 
konyhai feldolgozás közben még erősödhetnek is. 
 
Állattenyésztési és gyógyászati maradékok 
Az állatgyógyászati anyagok közül az antibiotikumok elsősorban a bélflóra összetételére és 
életműködésére gyakorolnak hatást. Elősegítik a tápanyagok jobb hasznosulását, amivel 
gyorsítják az állatok gyarapodását, gazdaságosabbá teszik a termelést. Manapság már csak 
olyan antibiotikumok használatát engedélyezik, amelyeket az ember- és állatgyógyászatban 
terápiásan nem alkalmaznak. A fentiek a rezisztencia kialakulása ellen hatnak. 
 
Az állatok szervezetébe juttatott hormonhatású anyagok növelik a táplálékkal felvett nitrogén 
hasznosítását, ezáltal fokozzák a fehérjeképződést, a tömeggyarapodást. Az anabolitikus hatású 
anyagokat három csoportra oszthatjuk: természetes szexuálhormonok, szintetikus 
szteroidszármazékok, szintetikus szteroidszerkezet nélküli vegyületek. Magyarországon és 
Európa legtöbb országában tilos a hormontartalmú takarmányadalékok használata. 
 
A különböző betegségek megelőzésére és gyógyítására sokféle állatgyógyászati anyagot kell 
az állatok szervezetébe juttatni. A betegségek leküzdésére alkalmas gyógyszerek maradékai 
nem juthatnak el a táplálkozási lánccal az emberi szervezetbe, ezért az állatok kezelésének 
befejezése után feltétlenül be kell tartani az élelmezésügyi várakozási időt.  
 
11.4. Egyéb mérgek 
 
Az élelmiszer-ipar nyersanyagai szállítás, tárolás és feldolgozás közben érintkezésbe 
kerülhetnek olyan közeggel, amelyből mérgező anyagokkal szennyeződhetnek. A környezetből 
eredő toxikus anyagok lehetnek fémszennyeződések, műanyagokból eredő mérgek és a 
szennyezett természeti környezet ártalmas komponensei. 
 
Fémszennyeződések 
Az ólom, a kadmium és a higany a legjelentősebb mérgező fémszennyeződések 
élelmiszereinkben. Az állati szervezetbe jutott ólom a májban, a vesében és a csontokban 
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gyülemlik fel, így az ezekből készült ételek növelhetik ólomfelvételünket. További veszélyt 
jelenthetnek a sok ólmot tartalmazó ónnal forrasztott konzervdobozok, ónedények. A 
szervezetbe jutott ólom mintegy 10%-a szívódik fel, a többi a széklettel kiürül. A szervezetben 
maradt ólom erősen toxikus, a hemoglobinszintézist és több enzim működését is gátolja. 
 
A kadmium egyes ehető gombákban, kagylókban, idősebb állatok veséjében és a májban 
hajlamos a feldúsulásra. A szervezetünkbe hetenként bejutó kadmiumot 0,150,20 mg-ra 
becsülik, amelynek több mint 95%-a ételeinkből ered. Törekedni kell arra, hogy ipari 
szennyvizekkel, porral ne növeljük környezetünk kadmiumtartalmát. A belélegzett higanygőzök, 
valamint a táplálékkal felvett szervetlen és szerves higanyvegyületek rendkívül toxikusak. 
Ételeink nyersanyagai közül a halak és a gombák hajlamosak a szerves higanyvegyületek 
felhalmozására, bennük dimetil-higany, metil-higanysók és fenil-higanysók fordulnak elő. 
 
A fémszennyeződések technológiai megelőzése érdekében olyan szerkezeti anyagból készült 
technológiai berendezéseket kell használni, amelyekből mérgező fémnyomok nem kerülhetnek 
az élelmiszerekbe. Nem érintkezhet az élelmiszer ólom-, réz-, cink- és arzéntartalmú ötvözettel, 
valamint felülettel sem, mert káros elszíneződést, kellemetlen, fémes ízt és nemkívánatos 
katalitikus hatást okozhat. Az élelmiszer-ipari gépeket és berendezéseket az élelmiszerrel 
érintkező felületen rozsdamentes acélból, nagy tisztaságú alumíniumból vagy ón-zománc, 
esetleg lakk védőbevonattal ellátott acélból kell készíteni. 
 
Műanyagokból származó mérgek 
A műanyagokban a makromolekulák mellett mindig vannak kismolekulájú alkotórészek is, mint 
amilyen pl. a kiindulási anyag maradékai vagy a különböző lágyítószerek, stabilizálók és 
töltőanyagok. Ezek a komponensek átdiffundálhatnak, átoldódhatnak az élelmiszerekbe, 
mérgezést vagy rákot okozva. 
 
A szennyezett természeti környezet ártalmai 
Az ipari telepek, a közlekedés és a fűtés füstgázai, valamint az atomenergia felhasználása 
kisebb-nagyobb mértékben szennyezi a talajt, a vizet és a levegőt. Ezek az idegen anyagok 
egyrészt közvetlenül károsítják az emberi szervezetet, másrészt az élelmiszerekbe bejutva fejtik 
ki hatásukat. A szerves anyagok tökéletlen égésekor policiklikus aromás szénhidrogének 
keletkeznek. Ma mintegy 100 ilyen policiklikus aromás szénhidrogént (PAH) ismerünk, 
amelyeknek negyede bizonyítottan rákkeltő hatású. A poliaromás szénhidrogének közül az 
1,2-benzpirén a legfontosabb. Zsírok és szénhidrátok 500700 °C-ra hevítése esetén jelentős 
mennyiségű ilyen vegyület keletkezik. A hús faszenes grillezésekor tízszer annyi PAH 
keletkezik, mintha gázlángon készítették volna. Törekedni kell arra, hogy élelmiszereinkben 
koncentrációjuk ne haladja meg az 1 µg/kg értéket. A nitrózaminok olyan vegyületek, amelyek 
=N–NO-csoportot tartalmaznak. Elsősorban szekunder aminokból, de esetenként primer és 
tercier aminokból is képződnek nitritekkel, illetve salétromossavval reagálva. 
Élelmiszereinkben a dimetil-nitrózamin a legmérgezőbb és a legelterjedtebb. Már kis 
koncentrációban is rákkeltőek, ami indokolja, hogy törekedjünk a szervezet exogén és endogén 
nitrózamin-terhelésének csökkentésére. 
 
A poliklórozott-bifenilek a táplálkozási lánccal eljutnak az élő szervezetbe, ahol a 
zsírszövetben, a májban, a lépben és az idegpályákban halmozódnak fel. Élettani hatásuk a 
klórozott szénhidrogénekéhez hasonló, azaz közvetlen toxicitásuk csekély, de hosszabb 
távon karcinogén és teratogén anyagok. Az állati eredetű élelmiszerek közül a halak, a 
szalonna, a tej és a vaj, valamint a tojás lipidjeiben fordulnak elő, és Közép-Európában szinte 
minden anya tejében ki lehet mutatni jelenlétüket. 
 
Az ember olyan környezetben él, amely szervezetét különböző sugárzásokkal terheli: ezek 
lehetnek a bioszférában lévő természetes radioaktív nuklidok korpuszkuláris (, ) és foton () 
sugárzásai, valamint a világűrből érkező kozmikus sugárzások. A természetes háttér a XX. 
század közepe óta olyan sugárszennyezéssel egészül ki, ami az emberi tevékenység 
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következménye. A mesterséges kontamináció elsődleges forrásai az atomrobbantások és az 
atomerőmű-balesetek. Az ember által előidézett sugárszennyezés több mint hatvanféle aktív 
izotópot juttathat a bioszférába, amelyek közül a stroncium, a cézium, a jód és a szén 
különböző tömegszámú változatai okozzák a fő veszélyt, ezek ugyanis hosszabb felezési 
idejűek, és részben beépülnek az élő szervezetbe. 
 
 

12. Csomagolóanyagok 
 
A csomagolás védi a terméket a környezeti szennyeződésektől, lehetővé teszi a fogyasztási 
igényeknek megfelelő egységekben való forgalmazást, megkönnyíti az önkiszolgáló üzletekben 
való árusítást, és információt közöl a termékről. A fogyasztó szempontjából legfontosabbak az 
élelmiszerekkel közvetlenül érintkező csomagolóanyagok, amelyek lehetnek üveg, fém, papír 
vagy műanyag, valamint ezek kombinációi. Csomagolóanyagoknak hívjuk valamely termék 
burkolatának elsődleges elemét, amelyet általában csomagolóeszközzé alakítanak. 
Csomagolóeszközöknek nevezzük a termék befogadására alkalmas, meghatározott anyagú, 
szerkezetű és alakú, rendszerint ipari tevékenység keretében előállított, ideiglenes 
védőburkolatot. 
 
Záróképességnek nevezzük az egyes csomagolóhártyák ellenállását a különböző anyagok 
áthatolásával szemben; így beszélhetünk víz-, gőz-, gáz- és aromazáró képességről. E 
fogalmaknak a fordítottja az áteresztőképesség; diffúzió révén jutnak át az anyagok a 
csomagolóhártyák egyik oldaláról a másikra. Szelektív diffúzión értjük azt, hogy az 
anyagkeverékek különböző alkotórészeinek diffúziós sebessége egyazon burkolóhártyán át nem 
azonos, némelyek a hártyán gyorsan, mások viszont csak alig hatolnak keresztül. Az 
aromatorzulás a szelektív diffúzió következménye, amelynek hatására az aromaanyagok 
együttes összhatása megváltozik, a megszokott aroma idegenszerűvé, sokszor kellemetlenné 
válik. Aromaveszteségen az aromaanyagok együttes mennyiségének arányos csökkenését 
értjük. Hőállóságnak azt a hőmérsékletet hívjuk, amelyet a csomagolóanyag fizikai jellemzőinek 
változása nélkül, tartósan elvisel. A hegesztési hőmérsékleten a burkolóhártyák oly mértékben 
meglágyulnak, hogy egymáshoz szorítva összetapadnak, összehegednek. Fontos tulajdonsága a 
csomagolóanyagoknak ezenkívül még a bomlási hőmérséklet, a hidegtűrés, az öregedés, a 
nyújthatóság és a szakítási szilárdság. 
 
12.1. Üveg 
 
Az élelmiszerek csomagolására egyik legrégebben alkalmazott anyag az üveg, amely kémiai 
szempontból szilícium-dioxid és fémionok keverékének olvadéka. A célnak megfelelően 
összeállított anyagkeveréket 14001600 oC-on megolvasztják, majd formázzák. Az üveg 
tökéletesen víz- és gázzáró anyag, a szokásos élelmiszer-összetevők nem támadják meg, nem 
korrodálódik. Készíthető hőálló üveg is, amely lehetővé teszi a csomagolt termék pasztőrözését.  
 
12.2. Fémlemezek 
 
A fémlemezek az üveghez hasonlóan aroma-, gáz- és gőzzáróak, valamint fényzáróak is, és a 
mechanikai és hőhatások is kevésbé károsítják azokat. Hátrányuk a korrodálódás és az 
átláthatatlanság. 
 
Az acéllemezt a korrózió és a rossz forraszthatóság miatt megfelelő bevonattal kell ellátni, amire 
az ón és a króm a legalkalmasabb. Az ónozott acéllemez előállításakor az acéllemez mindkét 
oldalát bevonják ónréteggel. Az ón ellenállóvá teszi az acéllemezt a korrózióval szemben, jó 
forraszthatóságot és tetszetős külsőt biztosít számára. Tökéletesen pórusmentes ónozást csak 
vastag ónréteggel lehetne elérni, ami drágítaná a csomagolóanyagot, ezért a vékonyan ónozott 
acéllemezt lakkréteggel is bevonják. Az élelmiszerekkel érintkező felület lakkozására az 
aranylakkot használják, amely egészségre ártalmatlan, hőre keményedő epoxi műgyanta. Az 
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ónozott acéllemez felhasználható különböző konzervek és italok, valamint granulátumok és 
porszerű anyagok csomagolására. A krómozott lemez 35  10-5 mm vastagságban krómmal 
bevont, hidegen hengerelt acéllemez. Felhasználási területe megegyezik az ónozott 
acéllemezével.  
 
A 99,5%-os tisztaságú alumíniumból különböző vastagságra hengerelt lemezeket és fóliákat 
készítenek. Az alumínium felületén olyan tömör oxidréteg alakul ki, amely az enyhébb korrozív 
hatásokkal szemben védelmet biztosít. Az alumíniumdobozokat 0,10,5 mm vastagra hengerelt 
lemezből alakítják ki. Felületét a felhasználás céljától függően lakkozzák; a hőkezeléssel 
tartósított élelmiszerek részére a felületet polipropilénréteggel vonják be.  
 
12.3. Papír 
 
A papír növényi rostokból előállított, hajlékony lap. A papír alapú csomagolóanyagokat a 
késztermék m2-tömege alapján osztályozzák. A papír különböző formában használható fel 
csomagolóanyagként; készítenek a papírból tasakokat, zacskókat, zsákokat és kartondobozokat. 
A kezeletlen papírok egy része rossz gőz-, gáz- és aromazáró, az olaj és a zsír áthatol rajtuk, víz 
hatására pedig elszakadnak. Ilyen, kezeletlen papír pl. a közönséges csomagolópapír, a superior 
csomagolópapír, a selyempapír, a nátronpapír és a pergaminpapír. Ez utóbbi jobb aromazáró 
képessége miatt alkalmas fűszerek, kávé, tea stb. csomagolására.  
 
12.4. Műanyagok 
 
A műanyagok vegyipari módszerekkel előállított, óriás molekulájú szerves anyagok; az 
élelmiszer-iparban műanyag eszközök, csomagolóanyagok és lakkbevonatok előállítására 
használják őket. A műanyagokat a felépítésükben részt vevő anyagok alapján alapanyagokra, 
valamint segéd-, illetve adalékanyagokra oszthatjuk. A kiindulási alapanyagok szerint 
megkülönböztethetünk természetes alapanyagból készülő és mesterséges alapanyagú 
műanyagokat. A természetes makromolekuláris műanyagok lehetnek kaucsuk (gumi), cellulóz 
(cellofán, celluloid) és fehérje alapanyagúak (műszaru). A mesterséges alapanyagú 
műanyagokat a gyártás módja szerint feloszthatjuk polikondenzációs, polimerizációs és 
poliaddíciós műanyagokra. 
 
A műanyagokat feldolgozási tulajdonságaik alapján hőre lágyuló vagy termoplasztikus, valamint 
hőre keményedő vagy termoreaktív csoportokba sorolhatjuk. A hőre lágyulók magasabb 
hőmérsékleten képlékenyek, megfelelő feldolgozási eljárásokkal alakíthatók, 
szobahőmérsékletűre lehűtve alaktartók, majd ismételt felmelegítéssel újra képlékennyé tehetők. 
A hőre keményedő műanyagok magasabb hőmérsékleten szintén képlékennyé válnak és 
alakíthatók, de térhálós szerkezetük megváltozásával megkeményednek, és azután már ismételt 
felmelegítés során sem lesznek képlékenyek. Az élelmiszer-iparban csak olyan műanyagok 
használhatók, amelyek a felhasználás körülményei mellett nem toxikus hatásúak, és nem 
rontják az élelmiszer élvezeti értékét, eltarthatóságát. 
 
Csomagolásra alkalmas fontosabb műanyagok 
A cellulózszármazékok közül legfontosabb a celofán, amely száraz állapotban papírszerű 
fogású, erősen gyűrődő, nedves állapotban viszont puha. Nagy vízgőzáteresztő képessége 
lakkozással csökkenthető. A polietilén kemikáliákkal szemben ellenálló, hő hatására 
könnyen olvadó, nagy hidegtűrésű, termoplasztikus műanyag. A polipropilén a 
polietilénhez hasonlóan termoplasztikus polimerizációs műanyag. A polibutilén hőre lágyuló 
műanyag, amely a butilén polimerizációs terméke. A PVC a vinil-klorid polimerizációs terméke, 
fehér színű, kissé homályosan áttetsző, hőre lágyuló műanyag, amelyet kemény és lágyított 
minőségben gyártanak. A poli(vinilidén-klorid) a vinilidén-klorid polimerizációs terméke, 
amelynek vízgőz- és aromazáró képessége kiváló, szakítószilárdsága nagy, és hőre lágyul. A 
polisztirol a sztirol polimerizációjával készülő, hőre lágyuló, víztiszta, fényálló, könnyen 
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színezhető műanyag, amely hajlításra pattanva törik. Főként dobozok, tálak, poharak és tégelyek 
készítésére használják. 
 
A poliészterek többértékű alkoholokból, több bázisú savakból, illetve oxikarbonsavakból, 
polikondenzációval előállított vegyületek. A poliésztereknek három fő csoportja ismert: a 
lineáris poliészterek, a telítetlen poliészterek és a módosított poliészterek. Az élelmiszerek 
csomagolása szempontjából a politereftálsav-észter és a polikarbonát érdemel említést. A 
poliamidok diaminokból és dikarbonsavakból vagy aminokarbonsavakból polikondenzációval, 
illetve kaprolaktámból polimerizációval készíthető, hőre lágyuló, kitűnő mechanikai 
tulajdonságokkal rendelkező műanyagok. Az aminoplasztok amin- vagy amidcsoportokat 
tartalmazó szerves vegyületekből, jobbára karbamidból, tiokarbamidból, anilinből vagy 
melaninból formaldehiddel vagy más aldehidekkel nyert, hőre keményedő műanyagok.  
 
Az egyes csomagolóanyagok hátrányos tulajdonságainak kompenzálására, az előnyök 
egyesítésére egyre szélesebb választékban gyártják a kombinált csomagolóanyagokat. A 
különböző tulajdonságú anyagok társításával befolyásolható a szilárdság, a feldolgozhatóság, a 
vízgőz-, aroma- és fényáteresztő képesség. A papír és az alumínium a legkülönbözőbb műanyag 
fóliákkal kombinálható, ezért ismerünk papír, alumínium és műanyag fólia alapú társított 
anyagokat. Papír alapúak pl. a tartós tej, a gyümölcslevek és a mélyhűtött termékek dobozai. 
Műanyag alapú a féltartós tej tasakja, a különböző szárítmányok csomagolóanyagai pedig 
alumínium alapúak. 
 
A műanyagok közül említést érdemelnek még a kazein alapú műanyagok, mint amilyen pl. a 
szaruhoz hasonló galalit, a kaucsukszármazékok, a poli(tetrafluor-etilén), a szilikonok, 
melyekben a szilíciumatomok oxigénatomokon át kapcsolódnak össze, az epoxigyanták, 
melyek szobahőmérsékleten száradó lakkok készítésére használhatók, és a fenolgyanták, 
melyek addícióval és polikondenzációval képződő műanyagok. 
 
 

13. Tisztító- és fertőtlenítőszerek 
 
A káros mikroorganizmusok elszaporodása az élelmiszerekben kedvezőtlenül befolyásolja a 
technológiai folyamatokat, csökkenti az eltarthatóságot, és az élelmiszer romlását okozza. Az 
élelmiszerek szennyezése, fertőzése tisztítással és fertőtlenítéssel kerülhető el, mely általában 
két különböző technológiai művelet. A tisztító- és fertőtlenítőszerek azonban nem különíthetők el 
élesen egymástól, hisz a tisztítószereknek bizonyos mértékű fertőtlenítő hatásuk, a 
fertőtlenítőszereknek pedig tisztító hatásuk is van. 
 
13.1. Tisztítószerek 
 
Szennyeződésnek tekinthető minden olyan szerves vagy szervetlen anyag, amely az 
élelmiszerrel érintkezve kedvezőtlenül befolyásolja a technológiai folyamatokat, a termék 
küllemét, érzékszervi tulajdonságait, eltarthatóságát, táplálkozási értékét. A szennyező anyagok 
eltávolításának művelete a tisztítás, a felhasznált vegyszerek pedig a tisztítószerek. Az 
alkalmazott tisztítószernek a szennyeződés fajtájától csaknem függetlenül a következő 
követelményeket kell kielégítenie: 

 hideg, illetve meleg vízben maradéktalanul oldódjék, 
 oldja és lazítsa fel az eltávolítandó szennyeződést,  
 nagy kimerülési értékű és szennyoldó képességű legyen, 
 öblítéssel könnyen eltávolítható legyen, ne ülepedjen, ne képződjön hab, 
 ne legyen mérgező, a tisztítandó felületet ne támadja meg, 
 a tisztítási művelet után ne rontsa a termék minőségét, 
 jól tárolható, olcsó legyen, 
 ne legyen környezetszennyező hatású. 
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A tisztítószer lehet egyféle vegyi anyag vagy tisztítószer-készítmény. Ezen utóbbiak általában 
több meghatározott rendeltetésű anyag keverékei, amelyek szennyeződést oldó anyagot, 
komplexképzőt, felületaktív adalékot, habzás- és korróziógátlót, valamint töltőanyagot 
tartalmaznak, továbbá lehet bennük enzim és illatosító komponens is. 
 
13.1.1. Szennyoldó anyagok, komplexképző tisztítószerek 
 
A szennyeződések legnagyobb része általában olyan, lúgosan reagáló anyagokkal távolítható el, 
mint a nátrium-, kálium-hidroxid, a nátrium- vagy kálium-karbonát vagy a trinátrium-
foszfát. Használatosak szennyoldásra ezen túl még a nátrium-metaszilikát, a salétromsav és 
a foszforsav (ortofoszforsav). 
 
A tisztítószerek fontos összetevői közé tartoznak a komplexképzők, amelyek általában alkalikus 
hatású szennyoldók. Elősegítik a szennyezőrészecskék diszpergálódását, a Ca- és Mg-ionok 
lekötésével lágyítják a vizet, összességében tehát javítják a tisztítószer hatását. 
Komplexképzőként mind szervetlen (oligofoszforsavak alkáli sói, a di-, a tri- és a tetra-foszfátok), 
mind szerves vegyületek (nitrilo-triecetsav, etilén-diamin-tetra-ecetsav (EDTA), a glükonsav, a 
poliakrilsav és azok alkáli sói) használatosak. 
 
13.1.2. Felületaktív anyagok 
 
A felületaktív anyagok olyan vegyületek, amelyek a molekulán belül hidrofil és hidrofób 
csoportokat is tartalmaznak. Ezek vizes oldatban a felületen feldúsulnak, és tisztításkor a 
következő hatásokat fejtik ki: csökkentik a felületi, illetve határfelületi feszültséget, nedvesítenek, 
diszpergálnak, peptizálnak, emulgeálnak, szolubizálnak, habzanak vagy habzásgátlók és mosó 
hatásúak. A tisztítandó felületen a felületaktív molekula hidrofób csoportja a zsíros 
szennyező anyagokhoz, a hidrofil része pedig a mosóközegként jelenlevő vízhez 
kapcsolódik. Ennek során a szennyeződés és a víz határfelületi feszültsége csökken, fokozódik 
a nedvesedés. 
 
A detergenseket (vagy tenzideket) a hidrofil csoportjuk disszociáló sajátsága alapján a 
következő négy csoportba oszthatjuk: 
 anionaktívak, amelynél a disszociáció után a felületaktív sajátságú rész (-) töltésű, 
 kationaktívak, amelyeknél a disszociáció során a felületaktív sajátságú rész (+) töltésű, 
 nem ionosak, amelyek nem disszociálnak, 
 amfoterek, amelyek molekulájában kétféleképpen disszociálódó hidrofil csoportok 
helyezkednek el, amik lúgos közegben kationaktívak, savas közegben viszont anionaktívak. 
 
Az anionaktív detergensek egy lipofil anionra és egy ellen kationra disszociálnak. A mosó hatás a 
lipofil anionnak köszönhető. A szappanok nagy szénatomszámú zsírsavak alkáli sói, 
amelyeket régebben a zsírok lúgos hidrolízisével állítottak elő, ma viszont a zsírsavakat a lúggal 
reagáltatják az előállítás során. Nátrium-hidroxiddal szilárd halmazállapotú nátronszappan, 
kálium-hidroxiddal vízben jobban oldódó, kenőcsös állományú káliszappan a végtermék. Az 
alkáliszappanok vizes oldatban lúgos kémhatásúak. Kemény vízben oldhatatlan 
kalciumszappanná alakulnak, kicsapódnak, aminek során elveszítik nedvesítő- és 
emulgeálóképességüket.  
 
A zsíralkohol-szulfátok zsíralkoholok kénsavészterei, amelyeket hosszabb szénláncú 
zsíralkoholok kénsavas kezelésével és a keletkezett alkil-kénsavészter közömbösítésével 
állítanak elő. Az alkil-szulfonátok a telített szénhidrogének szulfonált származékainak 
nátriumsói. A szulfocsoport helyzetétől függően primer és szekunder szulfonátokat 
különböztethetünk meg. Mindegyik vegyületcsoport jó nedvesítő, habzó és mosó hatású. 
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A kationaktív detergensek (invert szappanok) csoportjába olyan vegyületek tartoznak, 
amelyeknél a disszociált molekula kationrésze fejti ki a mosó hatást. A vegyületcsoport 
legfontosabb képviselői, a kvaterner-ammónium vegyületek. A nem ionos detergensek igen jó 
nedvesítő hatású, de drága adalékok. 
 
13.1.3. Egyéb tisztítószerek 
 
Az egyéb tisztítószer-komponensek olyan adalékok, amelyek a tisztítószerek alkalmazását 
megkönnyítik és hatásukat fokozzák. Ilyenek a habzásgátlók és a porzásgátló adalékok, 
valamint a fehérje- és keményítőtartalmú szennyeződések tisztítására fehérje- és 
keményítőbontó enzimek.  
 
13.2. Fertőtlenítőszerek 
 
A fertőtlenítőszerek olyan vegyszerek, amelyek a mikroorganizmusokat fejlődésükben gátolják 
vagy elpusztítják. Közös jellemzőjük, hogy a sejtmembránra, a citoplazma enzimrendszerére 
vagy a génekre gyakorolt hatás révén a mikroorganizmusok életműködését kedvezőtlenül 
befolyásolják. A jó fertőtlenítőszerek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: 
 jó csíraölő hatás, széles hatásspektrum, 
 hosszabb ideig tartó használat esetén sem alakít ki rezisztenciát a mikroorganizmusokban, 
 használata után a felületről könnyen eltávolítható, 
 nem környezetszennyező. 
A élelmiszer-ipar számára a legelterjedtebbek és legmegfelelőbbek a klór- és jódtartalmú 
készítmények, a kvaterner-ammónium vegyületek, a peroxiszármazékok és az amfolitszappanok. 
A fertőtlenítést általában meg kell előznie a tisztításnak, mert a szennyeződések 
megakadályozzák a fertőtlenítőszerek hatásának kifejtését. Újabban azonban olyan, kombinált 
szereket alkalmaznak, amelyekkel a tisztítás és a fertőtlenítés egy munkamentben elvégezhető.  
 
A klórtartalmú fertőtlenítőszerekből klórgáz szabadul fel, amely oxidatív úton fejti ki 
hatását. Ilyenek a klórmész, mely a kalcium-hipo-kloriton kívül kalcium-kloridot és kalcium-
hidroxidot is tartalmaz, és a nátrium-hipoklorit, mely erősen oxidáló hatású folyadék. A 
klóramintartalmú készítmények hatóanyaga a p-toluol-szulfo-klóramid-Na, amely jó fertőtlenítő 
hatása mellett kevésbé agresszív a hipokloritnál vagy a klórmésznél. 
 
Jódtartalmú fertőtlenítőszerként ma már jobbára csak a jód komplex vegyületeit, a jodofórokat 
alkalmazzák, amelyek a jódnak felületaktív anyagokkal képzett komplex vegyületei. A 
jodofórokban a jód vízoldható, nem korrodál és nem maró hatású. A felületaktív anyag 
tökéletesebbé teszi a jód mikrobaölő hatását, és jó a nedvesítőképessége, valamint a tisztító 
hatása is.  
 
A kvaterner ammóniumsók olyan vegyületek, amelyekben az ammóniumcsoport (NH 

4 ) minden 
hidrogénjét szerves gyök helyettesíti. Ha a kvaterner ammóniumvegyületben legalább egy nagy 
szénatomszámú vegyület van, a molekula tenzid, amely a felületi feszültséget csökkentő, 
nedvesítő és emulgeáló tulajdonságon kívül mikrobaölő hatású is. Széles körben 
alkalmazott fertőtlenítőszer a nitrogenol (N-cetil-piridinium-bromid), amely a Gram-pozitív 
baktériumokra jobban, a Gram-negatív baktériumokra kevésbé hat. 
 
Az amfotenzid vagy amfolitszappanok aminosav-származékok. Vizes oldatban ikeriont 
képeznek, míg azonban a kvaterner ammóniumvegyületeknél csak a kvaternerrész, az 
amfolitoknál a kation- és az anionrész is egyaránt hatásos. Az amfotenzidek jelentősen 
csökkentik a víz felületi feszültségét, és a baktériumokat gyorsan elpusztítják. 
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