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Bevezetés 

A funkcionális élelmiszerek olyan alkotóelemeket tartalmaznak megfelelő mennyiségben, 
amelyek pozitívan hatnak az életfunkciókra, hozzájárulnak a betegségek megelőzéséhez, 
egészségvédő hatást fejtenek ki, összességében pozitív hatással vannak az emberi 
szervezetre. A funkcionális élelmiszerekben valamely komponensből lehet több, de lehet 
kevesebb is, ha a kevesebb valamilyen szempontból hasznos a szervezet számára. A 
funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatban meg kell vizsgálni, hogy milyen komponenst 
adjunk az élelmiszerhez, milyen hatást lehet elvárni az ilyen élelmiszertől, mi az a 
komponens, amitől a hatás várható, és mi lesz a termék, amit a fogyasztó megvásárol.  

Feltétlenül tisztázni kell a funkcionális élelmiszerek fiziológiás hatását, a fogyasztói 
elvárásokat a funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatban, a folyamatokat, melynek során 
funkcionális élelmiszereket készítünk, a funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatos 
élelmiszerbiztonságot, és a törvényi szabályozást. Az élelmiszer előállításban egy olyan új 
területről van szó, mely technológiájának kidolgozása, hatása, a vásárlók részéről történő 
elfogadása manapság történik, ezért az előállítók és a fogyasztók együtt irányítják azokat a 
folyamatokat, melyek pár évtized múlva beépülhetnek a hagyományos élelmiszer-előállítás 
folyamatába.  

A minimália első fejezetében az alapfogalmakat tárgyaljuk, majd a következőben az 
élelmiszer kiegészítéssel előállított funkcionális élelmiszerekkel ismerkedhetnek meg a 
hallgatók. Jelentős részt szenteltünk a tej bioaktív komponenseinek és azok előállításának, 
majd ehhez a fejezethez szorosan kapcsolódva a prebiotikumokat, a probiotikumokat és a 
szimbiotikumokat tárgyaljuk. E fejezetben ismertetjük az emberi szervezet mikroflórájának 
működését, és a működés befolyásolásának lehetőségeit. A következőkben a hús 
táplálkozásban betöltött szerepével, és a szójával, mint az egyik legfontosabb, magas 
fehérjetartalmú növényi alapanyaggal foglalkozunk. Ismertetjük a szelénnel dúsított 
élelmiszerek jótékony hatását, és a dúsítás lehetőségeit. Tárgyaljuk a tojás, a növényi és 
állati eredetű zsiradékok, a gabonák, a zöldségek és a gyümölcsök, majd a táplálkozási 
csírák funkcionális élelmiszerek előállításában betöltött szerepét. Végezetül az egyik 
legkedveltebb élvezeti cikk, a vörösbor előállítása során zajló kémiai-biokémiai folyamatokat, 
és a vörösbor funkcionális, egészségvédő tulajdonságait tárgyaljuk. 

 

Csíkszereda, 2016. szeptember 10. 

 
  Dr. Albert Csilla    Prof. Dr. Csapó János 
  egyetemi adjunktus    az MTA doktora, egyetemi tanár 
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1. Alapfogalmak 

Definíciók. Funkcionális élelmiszer az az élelmiszer, amely olyan alkotó elemeket 
tartalmaz megfelelő mennyiségben, amelyek pozitívan hatnak egy vagy több életfunkcióra, 
hozzájárulnak a mentális jólét állapotához, rendszeres fogyasztásukkal a táplálkozással 
kialakuló betegségek kockázata csökkenthető. A hagyományos élelmiszerek energia- és 
tápértéke mellett egészségvédő hatást fejtenek ki. Más megfogalmazás szerint a 
funkcionális élelmiszer az olyan élelmiszer, amely az átlagosnál nagyobb mennyiségben 
tartalmaz egy vagy több olyan komponenst, amely pozitív hatással van az emberi szervezetre 
(egészségre). Azok az élelmiszerek is funkcionálisak, amelyben valamely komponensből a 
szokásosnál kevesebb van (csökkentett zsírtartalmú, csökkentett szénhidrát-tartalmú, 
csökkentett fehérje tartalmú élelmiszerek), vagy a szokásosnál több van, valamilyen 
anyaggal dúsítva vannak. 

A nutraceutikumok olyan élelmiszerek, melyek a gyógyszerek és az élelmiszerek határán 
vannak. Pontos elnevezésük gyógyszernek nem minősülő étrendkiegészítők, gyógyhatású 
készítmények. A prebiotikum a tápcsatornába jutva elősegíti a kedvező mikroorganizmusok 
szaporodását, visszaszorítja a káros mikroorganizmusokat, elősegíti, hogy a legkedvezőbb 
mikroflóra alakuljon ki. A probiotikum élő mikroorganizmus kultúra, amely vagy benne van 
vagy vele dúsítják az élelmiszert, melyek elszaporodva az ember emésztőrendszerében, 
visszaszorítják a káros mikroorganizmusok életműködését. 

Mitől lesz egy élelmiszer funkcionális? A funkcionálos élelmiszerekkel kapcsolatban 
három témakört kell megvizsgálni: Mit, milyen komponenseket adjunk az élelmiszerhez, 
vagy milyen alapanyagokat keressünk benne, ami nagyobb mennyiségben jelen van, és 
funkcionálissá teszi azt? Milyen hatást lehet elérni ezen komponens adagolásával? Mi lesz 
a termék, mit gyártsunk? Mi az a komponens, melynek nagyobb mennyisége 
funkcionálissá tehet egy élelmiszert?  

Ilyenek pl. a diétás rost, a természetes antioxidánsok, melyek talán a daganatos 
megbetegedések ellen is hatásosak, a mikroelemek, melyek az enzimek alkotórészeiként 
esszenciálisak. A többszörösen telítetlen zsírsavak, melyek hőre érzékenyek, és speciális 
fehérjék is lehetnek funkcionális élelmiszerek komponensei. A sütőipari termékek tejjel, 
tejsavóval, kazeinnel dúsíthatók, de alkalmaznak peptidekkel való dúsítás is. Nagyon sok 
egészségvédő komponens ismert, melyeket kolosztrumból vagy tejből állítanak elő, és 
amelyeket bizonyos betegségek megelőzésére vagy gyógyítására használnak. 

Az oligoszacharidok prebiotikumként szerepelhetnek, mert kedvezően befolyásolják a bélben 
élő mikroorganizmusok fejlődését. A vitaminokkal történő kiegészítés nagyon fontos, de 
egyes vitaminokkal kapcsolatban a túladagolás lehet veszélyes. A fitokemikáliák kémiai 
vegyületek, melyek közül többet a gyógyszeripar kezdett hasznosítani. Természetes 
antioxidánsokat, mikroelemeket tartalmaznak. A természetes édesítőszereket az energiában 
gazdag cukrok pótlására használják.  

A funkcionális élelmiszerek fiziológiás hatása. Milyen fiziológiai hatást várunk el, milyen 
betegségek megelőzésére ajánlott fogyasztani a funkcionális élelmiszereket? A hatások 
lehetnek oxidatív károsodások gátlása, antimutagén hatás, mikróbás fertőzés gátlása, 
diétásrost-hatás, immunomodulátor hatás, neuro regulatív (idegrendszer stimuláló) hatás, 
ösztrogén hatás, anti hipertenzív (vérnyomáscsökkentő) hatás, koleszterin csökkentő hatás és 
allergén mentesítő hatás. A szív- és keringési betegségek megelőzésére szívbarát 
élelmiszereket fejlesztettek ki, melyek pl. koleszterin csökkentő hatással rendelkeznek. Az 
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elhízás megelőzésére is fejlesztettek ki funkcionális élelmiszereket, és sószegény 
élelmiszereket is forgalomba hoztak.  

Hogyan gyártsunk funkcionális élelmiszereket? Mit gyártsunk, hogyan gyártsunk, hogy 
az funkcionális élelmiszerré váljon? Az adott élelmiszer jellegzetes, hasznos 
komponensének koncentrációját kell megnövelni, a dúsítás során az élelmiszerre nem 
jellemző, de hasznos komponenst kell hozzáadni, a meglévő hasznos komponenst kell 
módosítani, a káros komponenseket, pl. az allergén fehérje el kell távolítani, vagy a káros 
komponenseket helyettesíteni kell valami mással. Így alkalmazzák a diétásrost-tartalom 
növelését, a vitaminok, mikroelemek adagolását, a gluténmentes termékek előállítását, a 
fehérjével történő dúsítást, amikor leginkább tejet és a belőle készült termékeket és magas 
fehérjetartalmánál fogva szóját használnak. Egyre terjed a gyümölcslé-sűrítmények, 
kivonatok, koncentrátumok, és gyógynövénykivonatok alkalmazása, és terjednek a 
funkcionális italok is, melyek előállítása során a szokásos gyümölcsitalokat multivitaminnal, 
Ca-mal, Mg-mal és karotinoidokkal dúsítják. 

Fogyasztói elvárások a funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatban. Legyen finom, ízletes, 
praktikus, változatos, „olyan, mint a többi”, de legyen pozitív hatással az egészségre! 
Épüljön ki a bizalom a vásárlóban a speciális élelmiszerekkel kapcsolatban, higgye el, hogy 
szüksége van-e rá, biztosan jó neki.  

Élelmiszerbiztonság és a funkcionális élelmiszerek. Élelmiszerbiztonság szempontjából a 
funkcionális élelmiszerekre ugyanazok a törvények, szabályok vonatkoznak, mint a többi 
élelmiszerre. Az élelmiszerminőség az élelmiszer azon tulajdonságainak összessége, 
amelyek alkalmassá teszik a rá vonatkozó előírásokban rögzített és a fogyasztók által 
elvárt igények kielégítésére. Biztonságos az az élelmiszer, amelynek fogyasztása nem 
jelent egészségügyi kockázatot. Teljesen kockázatmentes élelmiszerfogyasztás nem 
létezik, így az egészségkárosodás valamilyen szintű valószínűségének ki vagyunk téve. 
Milyen jellemző veszélyekről beszélhetünk a funkcionális élelmiszereknél? Viszonylag új 
élelmiszer csoportról van szó, ezért első alkalommal nem tudni jó-e, hat-e, nem okoz-e más 
problémákat a túlfogyasztás, nincs-e keresztreakció az általánosan fogyasztott 
élelmiszerekkel, gyógyszerekkel, nem toxikusak-e az új élelmiszerek, milyen állapotban 
vannak benne a tápanyagok.  

Funkcionális élelmiszerek és a törvényi szabályozás. Európában a szabályozás eléggé 
heterogén, az országok egyelőre saját direktívákat alkalmaznak. A funkcionális 
élelmiszerekkel kapcsolatos egységesítés jelenleg van folyamatban, és még arra sincs 
egységes definíció, hogy mit nevezünk élelmiszernek. A tiszta, izolált készítményekre és 
kiegészítőkre létezik szabályozás. 
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2. Funkcionális élelmiszerek előállítása élelmiszer-kiegészítéssel 

Az élelmiszerek kiegészítése különféle mikro-tápanyagokkal több évszázados múltra tekinthet 
vissza: vasszöget szúrtak az almába, a kukoricát meszes vízben áztatták, a konyhasót 
jóddal egészítették ki a golyva megelőzésére, az A-vitamin hiányt a margarin A-vitaminnal 
való kiegészítésével tudták visszaszorítani, és tiaminnal, niacinnal és vassal egészítették ki 
a búzalisztet, valamint kalciummal kiegészített lisztet is forgalomba hoztak.  

Alapfogalmak. Az élelmiszerek tápanyagokkal történő kiegészítésével kapcsolatban több 
fogalom is van a köztudatban. Növelés (megerősítés, fortification) az a folyamat, melynek 
során olyan tápanyagot adnak az élelmiszerhez, mely eredetileg nem volt benne jelen, vagy 
koncentrációja a kimutathatóság határa alatt maradt. Jó példa erre a margarin megerősítése A-
, majd későbbiek során D-vitaminnal. A helyreállítás (restoration) során a pótolják azokat a 
tápanyagokat, amelyek elvesztek, átalakultak pl. a technológiai folyamatok során. Ilyen a 
liszt kiegészítése vassal és B1-vitaminnal, vagy a burgonyából készült termékek kiegészítése 
C-vitaminnal. A gyümölcslé előállítás során csökken a C-vitamin tartalom, amit pótolni 
kell. A gazdagítás (enrichment) során az élelmiszert olyan anyaggal egészítjük ki, amely 
valamilyen komponenből többet tartalmaz, mint az alapélelmiszer. A gyakorlatban a 
megerősítés és a helyreállítás szinonimájaként is használják. A standardizálás 
(standardization) során az eltérő összetételű élelmiszer összetételét valamilyen módon a 
standardhoz közelítik. A helyettesítés (substitution) az a folyamat, amikor az 
élelmiszerekhez azért adunk tápanyagokat, hogy elérjük ugyanazokat a szinteket, amelyek az 
eredeti, nem helyettesített élelmiszerben benne voltak. A dúsítás (supplementation) során 
valamilyen mikrokomponenst adnak, egyedül vagy kombinációban az élelmiszerhez, annak 
tápértéke megnövelésére.  

Az élelmiszerek funkcionális komponensei mennyiségének növelése. A közismert 
kiegészítéseken túl (jódozott só, a margarin kiegészítés A- és D-vitaminnal, vagy a liszt 
helyreállítása és megerősítése), módszereket dolgoztak ki az angolkór megelőzésére a tej D-
vitamin tartalmának megnövelésével, niacint, tiamint és folsavat adtak a liszthez a beriberi 
és a pellagra megelőzésére, és a vérszegénység megelőzésére vasat adtak a liszthez. A 
kiegészítés (megerősítés) nem befolyásolja az élelmiszer organoleptikus tulajdonságait. A 
fejlődő országokban a legfontosabb népélelmezési cikkeket egészítik ki főként 
vitaminokkal és ásványi anyagokkal. A fejlődő országokban napi gyakorlattá vált a 
gabonafélékből készült élelmiszerek kiegészítése mikro-tápanyagokkal, és pl. a 
gyümölcslevek vagy a burgonyából készült ételek kiegészítése C-vitaminnal.  

Az összes mikro-tápanyag közül legnagyobb mértékben a folsav-kiegészítés hatását 
tanulmányozták az egészségre. Mivel a folsavhiányos táplálkozás növelte a nyitott 
gerinccsővel született csecsemők arányát, ezért az Egyesült Államokban folsavval 
egészítették ki a gabonából készült élelmiszereket, és javasolták az ilyen megnövelt 
folsavtartalmú élelmiszerek fogyasztását áldott állapotban lévő kismamáknál. A folsav 
kiegészítés viszont idősebb embereknél B12-vitamin hiányhoz vezetett, ezért ha valamelyik 
mikrotápanyaggal ki akarjuk egészíteni élelmiszereinket, kellő körültekintéssel kell eljárni, 
mert a kiegészítésnek a hasznos hatáson kívül esetlek káros következményei is lehetnek.  

Az élelmiszer komponensek helyettesítése. Problémát jelent a zsíros tejek és tejtermékek 
helyettesítése más élelmiszer alapanyagokkal, mert a zsíros tej jelentős mennyiségű 
zsíroldékony vitamint tartalmaz. A húst is megpróbálták helyettesíteni szójával, melynek 
során vitamin, ásványi anyag és esszenciális aminosav kiegészítést kellett alkalmazni. A 
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zsírhelyettesítő margarinok elterjedésekor szükséges volt azokat A- és D- vitaminnal, 
valamint karotinnal kiegészíteni.  

Dúsítás (supplementation). A dúsítás egy speciális terméket eredményez, amely egy vagy 
több élelmiszer komponensből jelentős mennyiséget tartalmaz, és a populáció kicsiny 
célcsoportjának a gyors, jó irányba történő megváltoztatását jelenti. A legismertebb 
dúsítmányok a multivitaminok, az ásványi anyagokkal kevert vitaminok, az utóbbi időben 
pedig nagyon népszerűek a különböző mennyiségű C-vitamint tartalmazó kapszulák. A 
kiegészítőket a biztonságos táplálkozás, ill. terápiás célból fogyasztják, és néha kifejezett 
gyógyhatást várunk el a készítménytől. Idős embereknél hatékonyan lehetett küzdeni pl. a 
csontritkulás ellen olyan készítményekkel, amelyek főleg kalciumot és D-vitamint 
tartalmaztak különböző koncentrációban. 

Az élelmiszerek vitaminnal és ásványi anyaggal történő kiegészítése. Főleg a széles 
körben fogyasztott élelmiszereket és azok alapanyagait, mint amilyenek a gabona lisztek, a 
só, a cukor, vagy a szójaszósz, egészítik ki mikro komponensekkel.  

A kiegészítés szükségessége. Az ásványi anyagok közül a cink, a szelén, a vas, a jód és a 
kalcium, a vitaminok közül pedig az A- és a D-vitamin, valamint a folsavhiány szokott 
előfordulni, de gyakori a niacin hiány is a kukoricát fogyasztó társadalmakban, a tiamin 
hiány a rizsfogyasztó populációkban, és a skorbut azoknál, akik kevés friss gyümölcsöt vagy 
zöldséget fogyasztanak. Manapság kétmilliárd ember szenved vashiányban, 1,9 milliárd 
jódhiányban, és A-vitamin hiányában 250 millió iskolás korú gyermeket veszélyeztet a 
vakság. A hiánybetegség ott fordul elő legnagyobb mértékben, ahol a táplálkozás 
gabonán és hüvelyeseken alapul, és nem fogyasztanak elegendő mennyiségben állati eredetű 
élelmiszereket, főként húst, friss gyümölcsöt és zöldséget. Az élelmiszerek alacsony szelén- 
és jódhiánya ezen elemek talajban lévő alacsony koncentrációjával magyarázható, mely mind 
a növényi, mind az állati eredetű élelmiszerekben megmutatkozik.  

A vashiány és következményei. A vashiány (ID, iron deficiency) következtében a világ 
lakosságának majd 30%-a anémiás, és ezek közül egy milliárd szenved vashiányos 
anémiában (IDA), másik egy milliárd pedig vashiányban, anémia nélkül. Szervezetünkben az 
összes vas mennyiségének 95%-a hemoglobinban és a mioglobinban található, és vasat 
tartalmaznak még a citokrómok és a NADH dehidrogenáz. Néhány vastartalmú enzim az 
immunvédekezés eszköze; vashiány következtében fáradtság, gyengeség alakul ki, 
csökken az ellenállás a fertőzésekkel szemben, csökken a munkakapacitás, növekszik a 
mortalitás, alacsonyabb tömegű csecsemők születnek, csökken a gyermekek tanulási és 
felfogó képessége. Nagyon jó vasforrások a hús és a húskészítmények, mert bennük a vas 
hem formában fordul elő. A hem vas felszívódását jelentős mértékben nem befolyásolja az 
étel, vagy az abban lévő vas állapota, a nem hem vas felszívódását viszont jelentős 
mértékben befolyásolják a vas állapota és a táplálék egyéb összetevői. Az utóbbi években 
vassal kiegészített lisztet, rizst, hal és szójaszószt, kukoricát, és megnövelt vastartamú tejet és 
tejterméket hoztak forgalomba.  

A jódhiány és következményei. Az egész világon előfordul jódhiány. Európában a 
gyermekek majd 60%-a jódhiányban szenvedett egészen addig, amíg a jódozott konyhasó 
használata el nem terjedt a gyakorlatban. A jód esszenciális komponense a pajzsmirigy 
hormonoknak, amelyek szükségesek az idegszövet és az agy kifejlődéséhez a méhen belüli 
életben és a születés utáni időszakban. A hiányos jódbevitel funkcionális abnormalitásokat 
eredményez, melyet összefoglalóan jód hiányos rendellenességnek hívnak. Az alacsony 
jódbevitel miatti betegséget súlyosbítja a szelén és a vas hiánya, mert mindkét mikroelem 
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szükséges a pajzsmirigy hormonok szintéziséhez. A jódhiány megszüntetésére legjobb 
megoldás a jódozott konyhasó használata. A jódozott konyhasó mellett a jódozott víz, a 
különféle jódozott szószok és a jódozott búzaliszt is jó jódforrások lehetnek az ember 
számára.  

Az A-vitamin hiány és következményei. Az A-vitamin-hiány felelős a gyermekkori 
vakság kialakulásáért. Évente mintegy 500 ezer gyerek vakul meg A-vitamin hiány 
következtében, és közülük 50% egy éven belül meghal. A-vitamin szükséges a rodopszin, a 
látórendszer kialakulásához, a retinasav szükséges a növekedéshez és a fejlődéshez, az 
immunfunkciók kialakulásához és a szaporodáshoz. Nagyobb mennyiségű A-vitamin bevitel 
esetén a fölösleges mennyiség elraktározódik a májban, ahonnan vitaminhiányos 
táplálkozás során felszabadul, és rendelkezésére áll a szervezetnek. A tej és tejtermékek, 
valamint a máj a legjelentősebb vitamin források. A gabonafélék és a hüvelyesek A-
vitamin tartalma csekély, ezért az A-vitamin hiány nagyon gyakori azoknál, akik gabonára 
és hüvelyesekre alapozzák táplálkozásukat. Az A-vitamin szükségletének kielégítésére régebb 
óta alkalmazzák a margarin, a növényi olajok és a főzőolajok A-vitaminnal történő 
kiegészítését.  

A cinkhiány és következményei. A cink mintegy 100 enzim működéséhez szükséges, 
melyek részt vesznek a metabolizmusban, a növekedésben, az immunrendszer kialakulásában, 
a reprodukcióban és az idegrendszer kifejlődésében. Cinkhiány elsősorban a gabonafélékre 
és a hüvelyesekre alapozott táplálkozás során fordul elő, mely párosul a csekély hús, 
valamint tej és tejtermék-fogyasztással. Az élelmiszerek cinkkel történő kiegészítése nem 
terjedt el a gyakorlatban.  

A kalciumhiány és következményei. A kalcium hiány azokban a populációkban fordul elő 
világszerte, ahol nincsenek hagyományai a tej és a tejtermékek fogyasztásának. A kalcium 
koncentráció jól kontrollált a szervezetben, és hiány esetében a szervezet a csontokból 
pótolja a szükséges mennyiséget. Gyermekek esetében a hiányos kalcium és D-vitamin 
ellátás nem teszi lehetővé az erős csontok kifejlődését, és később is hajlamosabb lesz az ilyen 
szervezet a csontritkulásra. Ipari országokban a kalcium szükséglet 60-70%-a a tej és 
tejtermékekből származik. Ahol minimális tej és tejtermék-fogyasztás, kalcium hiánnyal 
lehet számolni. A kalcium abszorpció szoros összefüggésben van az optimális D-vitamin 
bevitellel, mert ahol alacsony az élelmiszerek D-vitamin tartalma, kalcium feszívódási 
zavarokkal lehet számolni. A kalciummal és D-vitaminnal dúsított élelmiszerek segítenek 
abban, hogy a fiatal szervezet elérje a genetikailag meghatározott maximális kalciumtartalmat 
a csontban, mely a későbbiekben mérsékli az oszteoporózis veszélyét.  

A folsavhiány és következményei. Folsavhiány ott alakulhat ki, ahol finomított 
alapanyagokból készült élelmiszereket fogyasztanak, ill. nem fogyasztanak elegendő 
mennyiségben leveles zöldségeket. A folátok a B-vitamin komplex részeiként hozzájárulnak 
a szervezetben a koenzim-A szintéziséhez, melynek hiányában nagyon sok biokémiai 
folyamat leáll a szervezetben. A nem megfelelő folsav ellátás, vagy a folsav anyagcsere 
zavara nyitott gerinccel születő csecsemők számának növekedéséhez, megaloblasztikus 
anémiához, neurológiai degenerációhoz, rákhoz és szív-érrendszeri panaszokhoz vezethet. Az 
élelmiszerek, elsősorban a liszt, folsavval történő kiegészítése jelentősen csökkentette a 
korábban folsav hiánynak tulajdonított betegségek visszaszorulását. 

Élelmiszerek vitaminokkal történő kiegészítése. A vitaminok a kevésbé stabil élelmiszer 
komponensek közé tartoznak. A stabilitás változik a vitamin fajtájától; vannak amelyek 
stabilabbak (niacin) és vannak amelyek kevésbé stabilak (B12-vitamin). A vitaminok 
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stabilitását leginkább a hőmérséklet, a nedvesség, az oxigén, a fény, a pH, az oxidációs vagy 
redukciós komponensek jelenléte, a nehézfém ionok (réz, vas) jelenléte, a kéndioxid 
mennyisége, más vitaminok jelenléte, ill. a felsorolt hatások kombinációja befolyásolja. E 
tényezők közül legfontosabbak a hőmérséklet, a nedvesség, az oxigén, a pH és a fény. 
Különösen nagy vitamin veszteséggel kell számolni ott, ahol jelentős hőkezelést is 
alkalmaznak. A vitamin tartalom időről időre változhat. Az ellenőrző hatóságok is mindig 
azt a komponenst vizsgálják, mely legérzékenyebb a technológiai, a raktározási és a szállítási 
körülményekre. A deklarált vitamin tartalom betartása egyébként nehéz, mert minden 
vitamin különböző módon bomlik, és azt deklarálni, hogy az élelmiszer életútja során hogy 
változik a vitamin összetétel, nagyon nehéz. 

A vitaminok egymással is kapcsolatba kerülhetnek, és segíthetik egymás lebontását. 
Folyékony multivitamin preparátumokkal kapcsolatban végzett kutatások során 13 vitaminról 
mutatták ki, hogy kölcsönhatássukkal gyorsítják más vitaminok bomlását. A legfontosabbak 
ezek közül az aszkorbinsav, a tiamin, a riboflavin, és a ciano kobalamin. Az aszkorbinsav 
növeli a folsav és a ciano kobalamin instabilitását, a tiamin a folsavét és a ciano 
kobalaminét, riboflavin pedig a tiaminét, a folsavét, és aszkorbinsavét. A vitaminok 
csökkentik vagy növelik a másik vitamin oldhatóságát is. Az élelmiszerek 
vitamintartalma csökken a besugárzás hatására, melynek mértéke egyértelműen összefügg 
a besugárzás erősségével. 3-10 kGy besugárzás hatására, levegő jelenlétében, már vitamin 
veszteség léphet fel, mely tovább növekszik a tárolás során. A zsíroldékony vitaminok közül 
az A, az E és a K-vitamin érzékeny a besugárzásra, míg a vízoldékonyak közül a tiamin a 
legérzékenyebb, a niacin, a riboflavin és a D-vitamin pedig nem érzékeny rá.  

Élelmiszerek polifenolokkal történő kiegészítése 

A polifenolok tulajdonságai. A polifenolok, vagy más néven flavonoidok a növények 
másodlagos anyagcsere termékei, melyek közül napjainkig több mint hat ezret azonosítottak. 
A fenolos gyűrűhöz kapcsolódó hidroxil csoportok kiváló antioxidánssá teszik őket. A 
flavonoidok szerkezetük alapján hat csoportba oszthatók: flavonolok, flavonok, 
katechinek, flavononok, antocianidinek és izoflavonok. Antioxidáns hatásúak, módosíthatják 
a kulcs enzimek aktivitását, értágító hatással, rákellenes hatással, gyulladáscsökkentő 
hatással és immunrendszer erősítő hatással rendelkeznek. Legfontosabb flavonoid 
források a gyümölcslevek, a kávé, a tea, a vörösbor, a hagyma, az alma és a bogyós 
gyümölcsök, a fekete ribizli és az áfonya. Az élelmiszerekben előforduló fő flavonoidok a 
katechin és a katechin-gallátok, valamnint a kvercetin és a kampferol, és ezek glikozidjai. 

A növényi kivonatok készítésének technológiai szempontjai. Hogy a kivonatok 
használhatók-e funkcionális élelmiszer előállítására az függ attól, hogy a növényt használták-e 
tradicionálisan élelmiszerként, hogy a hatóanyag milyen fiziológiai és farmakológiai 
tulajdonságokkal rendelkezik. Jól alkalmazhatók kivonásra a vizes oldószerek, melyek 
nem változtatják meg a keresett anyag összetételét. A növényi extraktumok esetleg több 
száz anyagot is tartalmazhatnak, melyek szinergista módon hatnak. Az extraktum 
megváltoztathatja a kiegészített élelmiszer színét és ízét, elfordulhat barnulás, vagy keserű íz 
is kialakulhat. Fentiek miatt az extraktot mindig ellenőrizni kell, mielőtt hozzákevernék az 
élelmiszerhez. A legkedveltebb növényi kivonat a zöld teáé, melyet követ a rooibos tea 
kivonat, majd a kaktuszkivonat zárja a sort.  

Élelmiszerek karotinoidokkal történő kiegészítése. A karotinoidok a természetes növényi 
pigmentek nagy csoportját alkotják. Színük sárgától a vörösig változhat a természetben. Az 
élelmiszerek kb. 50-60 különböző karotinoidot tartalmaznak. A β-karotin az A-vitamin 
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provitaminja, melyből a karotináz enzim segítségével két molekula A-vitamint tud a 
szervezet szintetizálni. A β-karotinnal történő élelmiszer kiegészítés hosszú múltra tekint 
vissza, mert pl. a gyümölcsleveket már régóta kiegészítik β-karotinnal, tehát korábban a 
karotinoidokat leginkább élelmiszer színezékként alkalmazták. A sok karotinoid közül a 
legfontosabbak a β-karotin, az α-karotin, a β-kriptoxantin, a lutein, mely nem A-provitamin, a 
zeaxantin és a likopin. Az egészségvédő hatásukat a kiemelkedő antioxidáns hatásuknak 
tulajdonítják. A β-karotin, mely két A-vitamin molekulává tud átalakulni, a lutein és a 
zeaxantin hozzájárul a szem egészséges működéséhez, a likopin pedig segít a prosztatarák 
megelőzésében. A hozzáadott karotin mennyiségét elsősorban a kívánt szín elérése és az 
egészségügyi szempontból való hatásosság szabja meg. Manapság a β-karotint és a likopint az 
élelmiszer-iparban széles körben alkalmazzák élelmiszerek színezésére. A β-karotint nagy 
mennyiségben alkalmazzák margarinok, vaj, sajt, joghurt és a fagylalt színezésére, 
alkalmazzák sütőipari termékeknél, leveseknél, szószoknál, saláta önteteknél és édességeknél 
is, valamint nagy mennyiségben használják a multivitamin italok előállításánál. 

Élelmiszerek esszenciális zsírsav-tartalmú olajokkal történő kiegészítése. Néhány 
lipidről kiderült, hogy egészségvédő hatással rendelkeznek, és esetenként esszenciálisak az 
emberi szervezet számára. Legismertebbek e kedvező hatások közül a növényi szteroidoké, 
melyek koleszterin-csökkentő hatással rendelkeznek, vagy az olyan zsírsavaké, melyek 
gyulladást csökkentő hatással bírnak. A növényi szteroidok kémiai szerkezetüket tekintve 
nagyon hasolítanak a koleszterinhez. Legfontosabb képviselőik a szitoszterol, a 
kampeszterol és a sztigmaszterol. A növényi sztanolok telített növényi szterolok, mivel nincs 
a szteroid gyűrűben kettős kötés. A növényi szteroidok nincsenek hatással a HDL koleszterin 
szintre, de mivel javítják az LDL/HDL arányt, ezért egészségvédő hatással rendelkeznek.  

Többszörösen telítetlen zsírsavak. A többszörösen telítetlen zsírsav (PUFA) kifejezést 
mindazon zsírsavak esetében használják, amelyek legalább két telítetlen kötést tartalmaznak. 
Az ember számára a linolsav (C18:2) és a linolénsav (C18:3) ráadásul még esszenciálisak is, 
mert a szervezetünk nem tudja előállítani őket. A szervezet mindkét zsírsavból olyan 
anyagokat állít elő, mint az eikozanoidok, mely hormonszerű vegyületek modulálják a szív és 
érrendszert, a légző rendszert, az immunrendszert és a reprodukciós funkciókat, és kulcs 
szerepet játszanak a gyulladások megelőzésében. Az eikozanoidok szintézise az emberi 
szervezetben attól függ, hogy milyen zsírsavakhoz jut hozzá, ezért a táplálék ω-3/ω-6 
aránya megszabja a belőlük előállítható eikozanoidok mennyiségét. Úgy gondolják, hogy 
a 4:1 ω-3/ω-6 arány az optimális az emberi szervezet számára, de több országban mértek 7:1 
és 14:1 arányokat is, amik messze eltérnek az optimálistól. 

A többszörösen telítetlen zsírsavak forrásai. A PUFA-val való kiegészítés optimális 
nyersanyagai a különféle növényi olajok, mint amilyen pl. a ligetszépe olaj és a lenmagolaj, 
melyek karakterisztikus ω-3/ω-6 aránnyal jellemezhetők, és különösen a halolaj tartalmaz 
nagy mennyiségű eikoza-pentaén (C20:5 n-3) és dokoza-hexaén (C22:6 n-3) savat. 
Általánosságban véve a növényi olyajok sok n-3 PUFA zsírsavat tartalmaznak linolénsav 
formában. Mivel ugyanaz az enzimrendszer alakítja tovább a linolsavat is a linolénsavat is 
hosszabb szénláncú telítetlen zsírsavakká, a két zsírsav egymás kompetitív inhibítorai, ezért a 
linolénsavnak csak egy kis része konvertálódik EPA-vá és arachidonsavvá. Az EPA és a 
DHA fő forrásai a halolajok, melyek a halliszt-gyártás „melléktermékei”. A halolaj 
zsírsavösszetétele függ az elfogyasztott takarmány összetételétől, ezért a különböző 
helyekről származó halolajok zsírsavösszetételében jelentő különbségek is lehetnek. A 
halolajok EPA tartalma 5-18% között, DHA tartalma pedig 6-13% között mozog. Az n-3 
PUFA-k kiváló forrásai lehetnek a különböző mikroorganizmusok is, mert ezek a mikrobák 
képesek 20, vagy 20-nál nagyobb szénláncú n-3 zsírsavak szintézisére. A tengeri 
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mikroalgák tűnnek a legjobb n-3 zsírsavforrásnak, mert ezek képesen a hosszúláncú n-3-as 
zsírsavakat szervezetükben akkumulálni.  

Konjugált linolsavak. A konjugált linolsavak (CLA) is két kettős kötést tartalmaznak, 
azonban azok konjugált pozícióban vannak a molekulában. A CLA csökkenti a 
zsírraktározást az étkezést követően, csökkenti a zsírsejtek összes mennyiségét, és növeli a 
zsírok bekapcsolódását az energiatermelő folyamatokba. A CLA immunmodulátor hatással 
is rendelkezik, befolyásolja a sejtek immunválaszát a vakcinákra, befolyásolja a szervezet 
citokin szintjét, és így szerepe lehet a gyulladások kezelésében is. A sok CLA izomer közül a 
cisz-9,transz-11, és a transz-10,cisz-12 izomer rendelkezik biológiai aktivitással. A 
kereskedelmi forgalomban lévő CLA készítményeket sáfrányos szeklice olajból állítják elő, 
mely mindkét izomert 50:50 százalékos arányban tartalmazza.  

A lipidekkel kapcsolatos technológiai szempontok. A CLA előállításnál alapvető 
követelmény, hogy a biológiai aktivitással bíró izomerek keletkezzenek a legnagyobb 
koncentrációban. A sok telítetlen zsírsavat tartalmazó készítmények nagyon érzékenyek az 
oxidációra, ezért gyakran olyan antioxidánsokat alkalmaznak az ilyen készítményekben, 
mint a tokoferol keverékek, az aszkorbil-palmitát, a rozmaring extraktum vagy a citromsav. A 
lipidoxidáció alapvegyületei a kettős kötést tartalmazó zsírsavak. Minél több a kettős kötés 
a molekulában, annál fogékonyabb az oxidációra; így a DHA ötször fogékonyabb az 
oxidációra, mint a linolsav. Az autooxidációt iniciátorok indítják be, melynek hatására a 
telítetlen zsírsavakból a szénatomon lokalizált szabad gyökök keletkeznek. Ezek a további 
bomlást követően illékony vagy nem illékony másodlagos bomlási termékeket alkotnak. 
Az illékony komponensek közé tartoznak az aldehidek, a ketonok és az alkoholok, a 
szénhidrogének és az alkoholok, melyek az avas szag és íz kialakulásáért felelősek. A 
fotooxidáció nemgyökös reakció, mely hidroperoxidok és illó komponensek képződéséhez 
vezet, olyanokhoz, mint amilyenek a gyökös reakciókban is keletkeztek. Fényérzékenyítő 
vegyületek az élelmiszerekben a klorofill, a riboflavin és a hem fehérjék. A lipid oxidációt 
néhány esetben antioxidánsok adagolásával meg lehet akadályozni. Az elsődleges 
antioxidánsokat szabad gyök befogóknak is hívják, mert a szabad gyökök semlegesítésével 
megállítják a gyökös reakciókat. Fenolos szerkezetű vegyületek, mint amilyen pl. a BHA 
(butil-hidroxi-anizol), a BHT (butil-hidroxi-toluol) és a propil-gallát, a természetes 
antioxidánsok pedig a tokoferolok és a növényi polifenolok.  

Az élelmiszerek kiegészítése biológiai aktivitású lipidekkel. A hosszú szénláncú PUFA-t, a 
CLA-t általában észterezett formában, szagtalanítás után adják az élelmiszerekhez. Az 
olajokhoz mindig célszerű emulgeáló szert is adagolni, mely növeli a diszperzitást, 
stabilitást biztosítanak az élelmiszernek, megakadályozva a különböző fázisok szétválását. 
Általában homogénezést is közbeiktatnak a kellő diszperzitás fok és stabilitás elérése miatt. A 
funkcionális lipid komponensek hozzáadásának megkönnyítésére különböző, porlasztva 
szárított termékeket állítottak elő, melyek vizes közegben is könnyen és homogénen 
elkeverhetők. Eredeti állapotú szterolokat nehéz a vizes közegben egyenletesen eloszlatni, 
mert ezek a vegyületek erősen hidrofóbok, és az egyszerű hozzákeverést követően azonnal 
elválnak a vizes közegtől.  

Példák a szterolok, a CLA és a PUFA-k növelésére élelmiszerekben. Az Egyesült 
Államokban a szterolokkal kiegészített italok és gabonafélék jelenleg a legnépszerűbbek. 
Népszerűek az egy kupicányi tejes italok, melynek 100 grammja 2-3 g növényi szterolt 
tartalmaz, ezen kívül szeretik a növényi szterollal kiegészített joghurtot, tejet, tejport és a 
kenhető sajtot is. Az utóbbi időkben sor került a csecsemő tápszerek és az idősebben 
számára készült élelmiszerek kiegészítésére PUFA-val, eikoza-pentaénsavval (EPA) és 
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dokoza-hexaénsavval (DHA). A tej és tejtermékeken kívül számos un. omega-kenyér van 
kereskedelmi forgalomban, melyekben a PUFA koncentrációja átlagosan 80 mg/100 g.  

Flavonoidok, mint funkcionális élelmiszer komponensek. A flavonoidok alapváza, az 
aglikon, cukormolekulához kapcsolódik, ezért a flavonoidok valójában glikozidok. A 
flavonoidok 1,3-difenilpropán, az izoflavonoidok 1,2-difenilpropán, a neoflavonoidok pedig 
1,1-difenilpropán származékok, és ebbe a csoportba tartoznak még az antocianidin, a cianidin, 
az antocianin és a cianin is. A növényi metabolizmus másodlagos anyagcsere termékei, 
melyek főként a gyümölcsök héjában, magjában és kocsányában találhatóak meg. Mint 
pigmenképzők szerepük van az UV fény és a mikroorganizmusok és egyéb növényi kártevők 
elleni védelemben, az enzimreakciók szabályozásában, és szignál funkcióval is bírnak a 
nitrogén megkötő baktériumok számára. Élelmiszerként a növényi anyagokban 
szinezőanyagok, ízkomponensek és antioxidánsok. 

A flavonoidok csoportosítása. A flavonolok csoportjának jellegzetes képviselői a 
katechinek, a proantocianidineké az oligomer katechinek, a flavonoké a quercetin és a 
kampferol, a biflavonoké az amentoflavon és a bilobetin, a flavononoké a heszperidin és a 
naringin, a flavononoloké a taxifolin, az antocianinoké a cianidin, a delphidin, a malvidin és 
a petunidin, a flavonolignanoké a szilmarin, az izoflavonoké pedig a genistein és a diadzein. 

A flavonoidok élelmiszerekkel történő bevitele a szervezetbe. 2001-ben Magyarországon a 
felnőttek 18,8 mg/fő/nap (0,5-309,7 mg), a gyerekek pedig 19,5 mg/fő/nap (0-179,3 mg) 
flavonoidot fogyasztottak, míg az ajánlott bevitel összesen 1000 mg/fő/nap. A fenti adatokból 
leszűrhető az a következtetés, hogy Magyarországon a zöldség és gyümölcs fogyasztás 
messze elmarad a kívánatostól!  

A flavonoidok felszívódása és metabolizmusa. A flavonoidok felszívódása függ a kémiai 
szerkezettől, a molekula méretétől, a polimerizációtól, a glikozidációtól és az oldhatóságtól. 
Rosszul szívódnak fel, az összes elfogyasztott mennyiség 0,2-0,5%-a hasznosul a 
szervezetben. Könnyen adszorbeálnak, dekarboxilációval, demetilációval, a kettős kötések 
telítődésével átalakulnak, majd az aglikonok a vékonybélen keresztül szívódnak fel. A 
glikozidokat a felszívódás előtt hidrolizálni kell, azonban az emberben hiányzik a β-
glükozidáz enzim, ezért a vastagbél mikroflórája hidrolizálja a glikozidokat, melyet követően 
a metabolitok a vérrel eljutnak a májba, ahol metilálás és szulfonálás következik be, majd a 
származékok a vérrel eljutnak a vesébe, ahol kiválasztódnak a vizelettel.  

A flavonoidok legfontosabb biokémiai tulajdonságai az antioxidáns hatás szabadgyök 
befogással, a gyulladáscsökkentő hatás, az asztma ellenes és antiallergén hatás, az enzimek 
aktiválásának módosítása, általában gátlása, az antivirális, antibakteriális hatás, az ösztrogén 
aktivitás, a mutagenezist és karcinogenezist befolyásoló hatás, a hepatoprotektiv hatás és a 
véredényrendszer működését befolyásoló hatás. Mai tudásunk szerint a rák semmilyen 
tápanyaggal, vagy táplálék kiegészítő készítménnyel nem előzhető meg, de a daganatos 
betegségek kockázata alacsonyabb azokban a népcsoportokban, akik sok zöldséget és 
gyümölcsöt fogyasztanak. Mediterrán országokban kisebb a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekben szenvedők száma a feltételezések szerint a fogyasztott vörösbor 
flavonoid tartalmának köszönhető. A flavonoidok csökkentik a fibrinogén és emelik a 
plazminogén koncentrációt, növelik a védő hatású HDL, ezzel párhuzamosan csökkentik a 
káros LDL szintjét. A vörösbor azért funkcionális élelmiszer, mert a vizes, alkoholos 
folyadékból a flavonoidok jobban szívódnak fel, de nagy valószínűséggel nem csak a 
vörösbor, hanem életmódbeli és genetikai különbségek is okozzák a megbetegedés hiányát. A 
a flavonoidok hatásáról az alábbiakat állapították még meg: Csontritkulásos, osteogenesises 
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betegségekben helyreállítják a csontok fiziológiás anyagcseréjét, a cukorbetegségben 
szenvedőknél növelik az inzulintermelést, nőgyógyászati problémákban az ösztrogén 
termelésre hatnak, szerepet játszanak az Alzheimer kór megelőzésében, elősegítik a 
gyógyszerek felszívódását, a kvercetin pedig gátolja a húgysavképződéshez szükséges 
xantinoxidáz enzim működését.  

Magas flavonoid tartalmú gyógyhatású készítmények. Funkcionális élelmiszerek magas 
flavonoid tartalommal gyógyhatásúak lehetnek, és ismertek olyan gyógyszerek és 
készítmények, mint a hajszálerek falát erősítő Rutascorbin, a májvédő Legalon, a látásjavító 
antocián tartalmú orvosságok, és nagyszámú gyógyhatású- és funkcionális-készítmény, 
kozmetikum és étrend kiegészítő is tartalmaz flavonoidokat.  

 

3. A tej bioaktív komponensei és azok előállítása 

A funkcionális élelmiszerek olyan élelmiszerek, melyek az alapvető tápérték mellet, 
speciális egészségügyi előnyöket is hordoznak. A tehéntej és a kolosztrum a bioaktív 
összetevők legfontosabb forrásai, és ezek a bioaktív komponensek megjelennek nemcsak a 
tehéntejben és a kolosztrumban, hanem az ezekből készült termékekben is.  

A tejben található bioaktív komponensek. A tehéntej speciális hatású fehérjéket, 
fehérjeszármazékokat, lipideket és szénhidrátokat tartalmaz, melyek ipari méretű 
kromatográfiás és membrántechnikai szétválasztási műveletekkel előállíthatók, ill. 
kivonhatók. Ma már sok bioaktív összetevő jelenlétét és hatását aknázzák ki mind tejipari, 
mind más iparági élelmiszerekben, azonban a tejipar vezető szerepet ért el a funkcionális 
élelmiszerek fejlesztésében. Ezek az élelmiszerek hatnak az immunrendszerre, megelőzik a 
vérnyomás emelkedését, küzdenek a gyomor-, bélrendszeri fertőzésekkel, segítenek a testsúly 
kordában tartásában és megelőzik a csontritkulást.  

A bioaktív tejösszetevők technológiai és biológiai tulajdonságai, és egészségre gyakorolt 
hatásai az alábbiak: A savófehérjék, a kalcium, a glükomakropeptidek és a konjugált linolsav 
hatásos segítséget nyújtanak a testtömeg karbantartásában, a bioaktív peptidek és a kalcium jó 
hatással vannak a szív- és érrendszer állapotára, valamint a csont erősségére, ellenálló 
képességére a fizikai behatásokkal szemben. Egyes vizsgálatok szerint a bioaktív peptidek jó 
hatással vannak a hangulatra, a memóriára és a stressztűrő képességre. A savófehérjék, az 
immunmodulátor peptidek, az egyéb bioaktív peptidek, az immunglobulinok, a 
laktoperoxidáz, a laktoferrin, az antimikróbás peptidek, a glükomakropeptidek és a laktóz, 
valamint származékai, a probiotikumokkal együtt, jó hatással vannak a szervezet 
immunológiai állapotára, az emésztésre és a fogegészségre.  

Bioaktív fehérjék. A kazein (αs1, αs2, κ, β) ion-hordozó, kalcium, foszfor, vas cink és 
rézforrás, prekurzora az immunserkentő bioaktív fehérjéknek és antikarcinogén hatású. A β-
laktoglobulin vitaminhordozó, antioxidáns szerepére is vannak utalások, más bioaktív 
fehérjék prekurzora és zsírsav megkötő tulajdonsággal is rendelkezik. Az α-laktalbumin a 
laktóz-szintézis irányítója a tőgyben, Ca-hordozó, immunerősítő, más bioaktív fehérjék 
prekurzora, és lehetséges, hogy antikarcinogén hatása is van. Az immunglobulinok az 
antitesteken és a kiegészítő rendszeren keresztül a speciális immunvédelem eszközei, és más, 
bioaktív fehérjék lehetséges prekurzorai. 
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A glüko-makropeptidek antimikrobás hatású, trombózis megelőző, prebiotikus vegyületek. 
A laktoferrin antimikrobás hatású, antioxidáns, antikarcinogán, gyulladáscsökkentő anyag, 
mely részt vesz a vas-szállításban, a sejtnövekedés szabályozásban, a bioaktív fehérjék 
prekurzora, immunerősítő, és serkenti a csontépítő sejtek szaporodását. A laktoperoxidáz 
antimikrobás, szinergikus hatást fejt ki az immunglobulinok, a laktoferrin és a laktoperoxidáz 
között. A lizozim antimikrobás hatású, a szérumalbumin pedig bioaktív fehérjék (lipáz 
szintetáz) előanyaga (prekurzora). 

A fő tejfehérjék biológiai hatásai és alkalmazásuk lehetősége. A kolosztrumban és a tejben 
található fő fehérjék az értékes aminosavak kiegyensúlyozott forrásai, funkcionális és 
biológiai hatással rendelkeznek. Az immunglobulinok (Ig) antitestek, melyek jelen vannak 
minden tejet adó faj kolosztrumában, így megvédik az újszülöttet a kórokozóktól. A 
kolosztrumban lévő immunglobulinok a mikrobiológiai fertőzésekkel szembeni 
védelmében játszott szerepe jól dokumentált újszülött borjak esetében, és piacuk, mint 
emberi fogyasztásra szánt táplálkozás-kiegészítők, egyre nő. Képesek megakadályozni a 
mikrobák megtelepedését, gátolják a mikroba anyagcserét, csomóba tömörítik a 
baktériumokat, fokozzák a baktériumok fagocitózisát, pusztítják őket, és képesek számos 
mikroba és vírus toxin semlegesítésére. A bioszeparációban történt fejlődés lehetővé tette az 
antitestek frakcionálását, szétválasztását, dúsítását, és ebből következően az „immun-tej” 
elnevezésű termékek előállítását. Az 1950-es években először javasolják a tehén 
kolsztrumának orális alkalmazását emberi passzív immunvédelem segítésére, és számos 
tanulmány bizonyítja, hogy a kolosztrum készítmények eredményesek a különböző 
patogénekkel való fertőzés megelőzésében. 

Az α-laktalbumin a tőgy szövetében szintetizálódik, koenzimként a tejcukor bioszintézisénél 
vesz részt, a laktóz szintetáz β-alegysége. Kiváló forrása az esszenciális aminosavaknak, 
különösen a triptofánnak és a ciszteinnek, amelyek prekurzorai a szerotoninnak és a 
glutationnak is. A legnagyobb triptofántartalmú természetes fehérje. Az α-laktalbuminban 
gazdag étrend kedvezően hatott a stressz csökkentésében, és a stressz általi rossz hangulatban 
szerepet játszó biomarker hatásának kompenzálásában, és védőhatással bír a nyálkahártya 
sérüléseinek esetén, mely hatás gyakorlatilag azonos a fekélymegelőző szerekével  

A β-laktoglobulin az anyatejben nem található meg. Kiváló forrása a széles körű biológiai 
aktivitással rendelkező peptideknek, amelyek az α-laktalbumin és származékaihoz hasonlóan 
jótékonyak a magas vérnyomás megelőzésében, mikrobaellenesek, daganatellenesek, 
immunerősítők, a fájdalom csillapítására használhatók, valamint koleszterinszint csökkentők. 
A β-laktozin B (Ala-Leu-Pro-Met) peptidje szájon át adva szignifikáns vérnyomáscsökkentő 
hatást mutatott. Bizonyították a fájdalomcsökkentő β-laktorfin (Tyr-Leu-Leu-Phe) artériákra 
gyakorolt kedvező hatását. A laktoferrin a gazdaszervezetet védő anyag. Pepszinnel bontva a 
laktoferricin B és a laktoferrampin keletkezik, melyek fontos szerepet játszanak a szervezet 
mikrobás fertőzésekkel szembeni védekező mechanizmusában. A LF daganatellenes 
hatásának mechanizmusában a következő tulajdonságok játszanak szerepet: A vas-keláthoz 
köthető antioxidáns tulajdonság, az immunszabályozási és a gyulladáscsökkentő hatás. A LF 
és több származékának szájon át adása elnyomja a szokásos bélből izolálható baktériumok 
működést és szétszóródását, de nincsenek hatással a bélbarát bifidobaktériumokra. A LF 
fogyasztás előnyös hatású a karcinogén anyagok által gerjesztett daganatok gátlásában a 
vastagbélben, a nyelőcsőben, a tüdőben, a húgyhólyagban és a májban. A LF-nel kiegészített 
tápot vagy anyatejet fogyasztó csecsemőknél a székletben megnőtt a bifidobaktériumok 
száma. Sokan gyártanak laktoferrint ipari méretben, mint adalékanyag is egyre inkább 
használatba kerül, és adagolásával intenzíven növekvő mennyiségű funkcionális élelmiszer és 
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gyógykészítmény fog készülni, és szinergista hatása miatt a laktoferrint táplálék-
kiegészítőkben is alkalmazzák. 

A laktoperoxidáz glükoprotein, a tejben a legnagyobb mennyiségben megtalálható enzim. A 
tiocianát és néhány halogenid peroxidációját katalizálja, miközben olyan tiocianid-
termékeket és hypotiocianidokat képez, amelyek számos mikrobaféleséget elpusztítnak, 
vagy gátolják a szaporodásukat. A glükomakropeptid (GMP) és szénhidrátmentes formája a 
kazeino-makropeptid (CMP), in vitro inaktiválják az E. coli és a Vibrio cholerae toxinjait, 
erősítik az immunrendszert és támogatják a bifido-baktériumokat. A GMP gazdag elágazó 
láncú aminosavakban (Ile, Leu, Val), szegény viszont metioninban, ami értékes összetevővé 
teszi a májbetegek étrendjében. Nem tartalmaz fenil-alanint, ezért a fenil-ketonúriában 
szenvedők is fogyaszthatják.  

A bioaktív peptidek előállítása és funkcionalitása. A bioaktív peptidek aktivitása az őket 
felépítő aminosavakon és azok sorendjén alapul. Legfőbb forrásuk a tejfehérje, melyek 
magas vérnyomás elleni, antitrombotikus, antimikrobás, antioxidáns, immunrendszer-erősítő 
és fájdalomcsillapító hatással bírnak. A tej enzimes hidrolíziséből, ill. savanyú 
tejtermékekből származnak, de a tejfehérjék emésztése során is keletkezhetnek. A 
bioaktív peptidek és a speciális aminosav sorrendek az eredeti fehérjén belül inaktívak, 
melyek emésztőenzimekkel történő hidrolízissel, a tej fermentálása során savanyító 
kultúrákkal és külső fehérjebontó enzimekkel történő hidrolízis során szabadulhatnak fel a 
prekurzor fehérjéből. Leginkább a pepszin, a tripszin és a kimotripszin esetén bizonyított, 
hogy számos vérnyomás csökkentő peptid keletkezik mind a kazein, mind a savófehérje 
frakciók hidrolízisekor. A kazein pepszinnel majd azt követően tripszinnel végzett hidrolízise 
mind immunstimuláló, mind immunrendszert elnyomó peptideket is eredményezett. 
Megállapították, hogy a baktérium eredetű proteinázok megváltoztatják a kazein-hidrolizátum 
immunrendszert befolyásoló hatását. Állítják azt is, hogy kettős enzimes kezeléssel 
csökkenteni lehet a tejfehérje allergén hatását, ami új típusú funkcionális tejtermékek 
megjelenését eredményezheti! 

A tejtermékekben található bioaktív peptidek és aktivitásuk. A bioaktív peptidek a 
tejtermékekben egy időben vannak jelen, a peptidek különböző mértékű megjelenését a 
kultúrák szabályozzák, de a peptidek tárolás alatti stabilitását nehéz megőrizni és ellenőrzés 
alatt tartani. Indiában két olyan, klinikailag bizonyítottan előnyös hatású, magas 
antihipertenzív peptid tartalmú termék van a piacon, amelyeket a magas vérnyomásos betegek 
részére fejlesztettek.  

Bioaktív lipidek. A zsísavak közül kiemelkedő védő és egészségmegőrző hatással 
rendelkezik a konjugált linolsav (CLA, KLS), mely elnevezés a cis-9,cis-12 linolsav 
konjugált kettős kötést tartalmazó, különböző szerkezeti és geometriai izomerjeinek 
gyűjteményét jelenti. A tejben lévő fő KLS izomert, a cis-9,t-11 izomert, ruminsavnak is 
nevezik, mely részben a többszörösen telítetlen zsírsavak biokonverziójával keletkezik a 
bendőben, anaerob baktériumok működésének eredményeként, de elsősorban a tejelő állatok 
tőgyében, a vaccénsav (transz 18:1) ∆9-dehidogenézesévével keletkezik. A tejzsír a KLS 
leggazdagabb természetes forrása. Az KLS egészségre gyakorolt sokoldalú hatásai a 
következők: Antikarcinogén, érelmeszesedés-gátló, diabétesz-megelőző, elhízás-megelőző és 
immunrendszert erősítő hatás. Ezen előnyöket elsősorban két izomer, a cis-9,transz-11 és a 
transz-10,cisz-12 izomer hordozza, de a pontos hatások az izomerektől függnek. A tej KLS 
tartalmának mintegy 75-90%-át a cisz-9,transz-11 izomer teszi ki, melyből az átlagos napi 
KLS bevitel országonként 95-400 mg-ra becsülhető, azonban az antikarcinogén hatás 
eléréséhez napi 3,0-3,5 g KLS bevitelre lenne szükség. A KLS bevitel mértéke pozitív 
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hatással van a testtömeg és a testzsír csökkentésére, a sovány testtömeg növelésére, mert 
kapcsolatot találtak a testzsír csökkenés és a sovány tömeg arányának növekedése között. 
Számos in vitro kísérletben megerősítették, hogy a szintetikus KLS-ben és ruminsavban 
dúsított tejzsír daganatellenes hatású. A táplálékeredetű KLS antikarcinogén hatású a mell-, a 
prosztata- és a vastagbélrák esetében. Megállapították, hogy a tejtermékkel bevitt KLS 
nagyobb mennyisége csökkenti a végbélrák rizikóját. 

A konjugált linolsavak alacsony koncentrációban fordulnak elő élelmiszerekben, hisz a tej és 
tejtermékekben 0,2–2,0 g KLS/100 g tejzsír, a kérődző állatok húsában 0,5-1 g KLS/100g 
zsír, a növényi olajokban 0,1-0,2 g KLS/100g zsír, a margarinokban pedig gyakorlatilag nulla 
KLS található. Fentiek miatt tanulmányozva tejzsír zsírsav-összetételét, KLS-tartalmát és 
változását a laktáció során megállapítottuk, hogy a feketetarka és a vöröstarka holstein-fríz, 
valamint a vöröstarka tejzsírjának zsírsav-összetétele szinte teljes mértékben megegyezik. A 
különféle kultúrák hatását vizsgálva a tejtermékek zsírsav-összetételére és KLS-
tartalmára megállapítottuk, hogy az általunk alkalmazott, és a tejipari gyakorlatban 
mindennaposan használt kultúráknak alig van hatása a tej zsírsav-összetételére. A 
Lactobacillus acidophilus-nál és a Lactobacillus plantarum-nál 100 μl napraforgóolaj 
adagolás a KLS mennyiségét 35−40%-kal növelte, a Lactobacillus casei-nél viszont csak 20% 
növekedést tapasztaltunk. Különböző sajtok konjugáltlinolsav-tartalmának változását 
vizsgálva a tárolás során megállapítottuk, hogy mindegyik sajt (Dalia, Rucăr, Penteleu, 
Telemea) esetében a KLS-tartalom a tárolás 15−18. hetében érte el a maximális értéket, 
melyet követően mennyisége vagy csökkent vagy állandó szinten maradt.  

Poláros lipidek. A poláros lipidek szerepet játszanak a membrán jelátbocsátó képességében, 
és ezen keresztül a sejtek növekedésében, osztódásában, differenciálódásában és 
apoptózisában. Szerepet játszanak még az idegingerület átvitelben és az öregedéshez köthető 
betegségek kialakulásában is. A szfingolipidek és származékaik nagy bioaktivitású 
vegyületek, amelyek antikarcinogén, koleszterincsökkentő és antibakteriális hatást 
fejtenek ki. A vajsav és származékai (butirátok) az emlő- és vastagbélrák kifejlődését 
gátolják. A szfingomielinben gazdag élelmiszerek és táplálék kiegészítők előnyösek lehetnek 
a mell- és vastagbélrák, és a bélhez köthető betegségek megelőzésében.  

Növekedést befolyásoló faktorok. A növekedést serkentő vagy gátló hatású faktorokat 
először a humán kolosztrumban és az anyatejben, majd később a tehén kolsztrumában, tejében 
és a savóban is kimutattak. A 6.000 és 30.000 D közötti molekula tömegű polipeptidek nem 
érzékenyek a pasztőrözésre, és az UHT kezelést is jól bírják. Stimulálják a bőr-, az epitéliás- 
és az embrionális sejtek osztódását, gátolják a gyomorsav kiválasztását, és támogatják a bél 
egészségét és a csont felépülését. Fontos szerepet játszanak az embrió fejlődésében, a 
szövetregenerációban, a csont és a porc kialakulásában és az immunrendszer 
szabályozásában, valamint gátolják a limfociták és az epitéliás sejtek burjánzását. 

Egyéb bioaktív vegyületek a tejben. Bioaktív vegyületek még a tejben a szteroid vagy 
fehérje eredetű hormonok: a gonadális hormonok (ösztrogén, progeszteron, androgének), az 
adrenalinok (glükokortikoid hormonok), az agyalapi hormonok (prolaktin, növekedési 
hormon), a hipotalamusz hormonok (gonadotropin termelő hormon, luteinképző hormont 
termelő hormon, thirotropin termelő hormon) és a szomatosztatin. Egyéb hormonok a 
bombesin, a calcitonin, az inzulin, a melatonin és a paratiroid hormon. A kutatások szerint a 
melatoninban gazdag tej fogyasztása javítja az alvást és a mindennapos tevékenységet.  

A tejsavbaktériumok által termelt exopoliszacharidok és oligoszacharidok. Sok 
baktérium termel olyan poliszacharidokat, melyeket nem épít be, hanem kijuttat a sejtből. 
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Ezek az anyagok vagy a sejt közötti térbe jutva nyálkát képeznek, vagy kívülről rögzülnek a 
sejtfalhoz, burokként körbevéve azt. Ezen poliszacharidokat exopoliszacharidoknak 
nevezzük (EPS), mivel a poliszacharidok a sejtfalon kívül találhatók. Számos 
tejsavbaktérium is képes EPS termelésre. E nyálkatermelő kultúrák alkalmazása a 
joghurtgyártásban javíthatja a termék szerkezetét, az EPS hatására kedvezőbbé válhatnak a 
reológiai tulajdonságok, nőhet a viszkozitás, a géltörés, a szinerézis pedig megelőzhető.  

Az anyatej jelentős mennyiségben tartalmazza a komplex oligoszacharidokat, amelyek 
előnyösek a bélflóra növekedésének serkentésében, az immunrendszer erősítésében és a 
mikrobafertőzések elleni védelemben. Hasonló oligoszacharidokat találhatunk a tehéntejben 
és kolosztrumban is, melyek prebiotikumként szerepelhetnek funkcionális élelmiszerekben és 
csecsemőtápszerekben. Egyes EPS fajták kedvező hatással lehetnek az ember egészségére, 
mert nem emészthető élelmiszer-alkotók, és rák ellenes és koleszterinszint-csökkentő hatást is 
tulajdonítanak nekik.  

A tej bioaktív komponenseinek összefoglalása. A tejben természetes módon rendkívül sok 
bioaktív komponens van jelen. Félüzemi és üzemi méretű technológiák állnak rendelkezésre a 
kolosztrum és tej fő fehérjéinek és néhány savóeredetű natív fehérje, peptid, növekedési 
faktor és a lipidfrakciók szétválasztására, tisztán való kinyerésére, amelynek eredményeként 
mára ilyen termékek már kereskedelmi forgalomba is kerültek. Ezek a termékek kiváló 
forrásai a természetes, bioaktív összetevőknek, mely termékek a csecsemőket, az időseket a 
gyenge immunrendszerű embereket, az étrendi betegségben szenvedőket célozzák, és azokat 
is, akik gyors testi fejlődést szeretnének elérni.  

 

4. Prebiotikumok, probiotokumok, szinbiotikumok 

A probiotikumokkal kapcsolatos alapismeretek. Probiotikumoknak nevezik mindazokat a 
humánbarát bélbaktériumokat, amelyek többféle jótékony hatással vannak a gazdaszervezet 
egészségi állapotára. Prebiotikumoknak hívják mindazokat a természetes tápanyagokat, 
amelyek jellemzően a probiotikumok kizárólagos tápanyagai, ennélfogva elősegítik azok 
elszaporodását, túlsúlyba kerülését. A szinbiotikumok a pro- és prebiotikumok együttesét 
jelentik, vagyis a két előnyös tényező hatása összegeződik, nem egyszer szinergistává válik.  

A probiotikumok és alapvető jellemzőik. A probiotikumok szinte kivétel nélkül 
tejsavbaktériumok és bifidobaktériumok. Minden tejsavbaktérium olyan 
anyagcseretermékeket (metabolitokat) termel, amelyek előnyösek az ember egészségére, de 
nem minden tejsavbaktérium-törzs probiotikus. A probiotikus tejsavbaktériumok 
alapvetően abban különböznek a közönséges tejsavbaktériumoktól, hogy egy részük túléli a 
gyomorban lévő sav, a vékonybélben pedig az epesavak és az emésztőenzimek pusztító 
hatását. Élve jutnak el a vastagbélbe, ahol képesek elszaporodni és megtapadni a bélfalon. 

A prebiotikumok köre és alapvető jellemzőik. A prebiotikumok, korábbi nevükön a 
bifidus-, vagy bifidogén-faktorok, 2–9 egyszerű cukorból (monoszacharidokból) felépülő 
oligoszacharidok. A szervezetben nem metabolizálódnak, emiatt érintetlenül 
(emésztetlenül) jutnak el a vastagbélbe. Diétás rostok, de vízben való oldhatóságuk miatt 
közülük is a legkiválóbbak. A probiotikumok kizárólagos táplálékai. Miután a vastagbélben 
már kevés az emészthető táplálékmaradvány, ott relatív táplálékhiány van, az elfogyasztott 
prebiotikum lehetőséget kínál a humánbarát probiotikumok elszaporodására. 
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A prebiotikumok természetes állapotban számos élelmiszerben előfordulnak: Gazdag 
forrásai pl. a csicsóka- és a cikóriagyökér, de léteznek a vöröshagymában, a fokhagymában és 
a póréhagymában, az articsókában, a zabpehelyben, a búzában, a banánban, a tejben és az 
érett sajtokban is. Az élelmezési gyakorlatban jellemzően az iparilag előállított tiszta 
készítményeket használják fel, amelyek lehetnek folyékony sűrítmények és porok, hatóanyag-
koncentrációjuk pedig 40–95% között van. A természetes ipari koncentrátumok lehetnek pl. 
galakto-, frukto-, malto-, vagy xylo-oligoszacharidok. 

Az emberi emésztőrendszer mikroflórája. Az emésztőrendszer ún. felső szakaszához – 
eltekintve a szájtól és a nyelőcsőtől – a gyomor és a vékonybél, míg az alsó szakaszához a 
vastagbél tartozik. Amíg a felső szakaszban az ileumig a mikrobaszám jellemzően 102–104/g 
béltartalom között mozog, addig az ileumban rohamosan nő, mígnem a vastagbélben 
(colonban) már 1012–1014/g béltartalom nagyságrendű. A felső szakaszban jellemzően a testi 
enzimes, az alsóban inkább bakteriális emésztés folyik. A colon hatalmas csíraszámából 
adódóan a bélsár tömegének mintegy 40–60%-át a mikrobák teste teszi ki. A felnőttek 
testtömegéből 1,0–1,5 kg-ot tesznek ki az emésztőrendszer mikrobái, vagyis ekkora tömeg 
„nem a saját tulajdonunk”. 

A csíraféleségek és arányaik. A vastagbélben nemcsak a csíraszám, hanem a csíraféleségek 
is számottevőek. Mintegy 400–500 mikrobafaj, ill. fajta található a colonban, amelyek 
közül némelyek egyértelműen hasznosak, a többi mikrobacsoport pedig a mindig és az 
alkalmilag (esetileg) károsak csoportjába sorolható. A bélflóra módosítására többféle 
lehetőség is van, ezért megfelelő eszközökkel a jó irányba is módosulhat a bélflóra. 
Mecsnyikov a balkáni pásztorok hosszú átlagéletkorát összefüggésbe hozta az általuk nagy 
mennyiségben és rendszeresen fogyasztott joghurttal. Megállapította, hogy a joghurt 
tejsavbaktériumai gátolják a káros rothasztó, toxin-termelő bélbaktériumok 
tevékenységét, és ezzel hozzájárulnak egy egészségesebb életvitelhez, az élettartam 
meghosszabbításához. A „mecsnyikovi joghurtot” egészítette ki az a tény, hogy önmagában 
minden savanyú tej/tejtermék többlet egészségvédő anyagok sokaságát hordozza. 

A mai probiotikus kultúratörzsek és a velük szembeni követelmények a következők. Az 
alapvető a testfolyadékokkal, a gyomorsavval, az epesavakkal, az emésztőenzimekkel 
szembeni fokozott tűrőképesség. Képesek legyenek megtapadni a bélfalon, 
vastagítani/erősíteni a mucosa gátat, ugyanakkor csökkenteni a patogének megtapadását, és 
tudjanak antibakteriális anyagokat termelni a patogének ellen. Ne okozzanak D-tejsav 
acidózist a vékonybélben, alacsony legyen a biogén-amin termelésük, ne termeljenek, ill. 
erőteljesen szorítsák vissza a karcinogenezis elindításáért felelős enzimek szintézisét, kössék 
meg a karcinogén anyagokat, védjenek a fertőzésekkel szemben, rövid szénláncú zsírsavak 
termelésével erősítsék az immunfunkciót, ne termeljenek toxikus és hemolitikus anyagokat, 
ne vigyenek át nemkívánatos génállományt a káros csírákba, és ne okozzanak mellék 
reakciókat, mely utolsó elvárás talán a legkritikusabb tulajdonság. Savanyú tejtermékekben, 
ill. a por alapú étrend-kiegészítőkben minél nagyobb hányaduk, minél hosszabb ideig 
maradjon életben.  

Egy probiotikus törzsnek sokféle elvárásnak kell megfelelni, és igazi sikerre csak az 
elvárásokat legjobban kielégítők számíthatnak. Az igazolt legismertebb probiotikus külföldi 
törzsek a következők: Streptococcus (Sc.) Sc. Thermophilus, Lactobacillus (Lb.) Lb. 
acidophilus, Lb. casei Shirota, Lb. rhamnosus GG, Lb. casei immunitas, Lb. paracasei, 
Bifidobacterium (B.) B. longum, B. breve és B. infantis. A lactobacillus-féleségek közül a 
Lb. acidophilus azért szerepel az első helyen, mert minden törzse probiotikus, és évezredeken 
keresztül a természetes forrásaik, a savanyú tejek alkotója volt, és sohasem okozott adverz 
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reakciót, vagyis a legbiztonságosabbnak tekinthető. A magyar kutatók által kifejlesztett 
probiotikus törzsek a Streptococcus (Sc.) Sc. thermophilus (Probiolact-1), a Sc. 
thermophilus (Probiolact-2), a Lactobacillus (Lb.) Lb. acidophilus (Probiolact-3), a Lb. casei 
Tomka (Probiolact-4) és a Bifidobacterium (B.) B. bifidum (Probiolact-5). A Lb. acidophilus 
törzsnek egyedi tulajdonsága, hogy probiotikussága mellett még közepes EPS-termelő is 

A probiotikumok felvételének alapelvei. A tápanyagok közül talán csak a probiotikumok – 
az őket támogató prebiotikumokkal együtt – az egyetlenek, amelyek úgy biztosítanak 
humánélettani előnyöket, hogy közben nem okoznak káros mellékhatásokat. Időben és 
mennyiségben veszély nélkül szedhetők, és a felvett mennyiséggel arányosan nagyobbak 
lesznek jótéteményeik is. A probiotikumok nemcsak a betegeknek, hanem az 
egészségeseknek is egyaránt ajánlottak. A betegeknek azért, hogy meggyógyuljanak, az 
egészségeseknek azért, hogy ne legyenek betegek.  

Probiotikumok felvétele tejtermékekkel. A probiotikus élelmiszerek legfontosabb 
kritériuma az élő probiotikus csíraszámuk, amelynek legalább 108/g értékűnek kell lennie. A 
probiotikumok előnyben részesített hordozói a savanyú tej- és tejszínkészítmények, 
túrókészítmények, vajkrémek, sajtkrémek és érlelt sajtok. 

Probiotikumok felvétele kapszulás étrend-kiegészítőkkel. Az probiotikus étrend-
kiegészítők esetén a megjelenési forma jellemzően kapszula, amelybe liofilezett baktérium-
koncentrátumot töltenek. A liofilezett probiotikus sejtek a protektív anyaguk és a nedvesség- 
és fényvédő-csomagolásuk miatt hosszú ideig nagy arányban életképesek maradnak. Ilyen 
elvárásoknak a probiotikus élelmiszerek nem tudnak megfelelni, mert a bennük lévő 
probiotikus élő sejtek még hűtőtárolás mellett is gyorsan pusztulnak. A pusztulás különösen a 
tárolás első két hetében következik be, majd azt követően egyre lassuló. 

A probiotikumok jótéteményei. A probiotikumok egyes törzsei olyan mennyiségű β-
galaktozidázt termelnek, amely a tejcukor-intolerancia gyakoriságát mintegy 80%-kal 
csökkenti, így a probiotikus savanyú tejtermékeket (joghurtot) a laktózérzékenyek 80%-a már 
gond nélkül fogyaszthatja. A probiotikus törzsek a tej koleszterin-tartalmának részbeni 
megemésztésével és a bélben az epesavak dekonjugálásával együttesen hatékonyan 
csökkentik a plazmakoleszterin-szintet, a rövid szénláncú zsírsavak termelésével pedig 
táplálják az immunsejteket és az elhízás ellen hatnak. 

A probiotikumok fontosabb humánélettani jótéteményeinek összefoglalása. Magas 
probiotikus csíraszámú savanyú tejtermékekben, étrend-kiegészítőkben közvetlen 
koleszterinemésztés történik, melynek során 25-30 %-kal csökken a tej koleszterin-tartalma, 
ezért a vérszérum koleszterinszintjének csökkentésével az érelmeszesedés veszélye kisebb. A 
β-galaktozidáz termelés következtében csökken a tejcukor érzékenység gyakorisága. A 
magas probiotikus csíraszám csökkenti a vérszérum koleszterinszintjét, melynek 
következtében az érelmeszesedés veszélye kisebb. Védik a szervezetet a patogén csírák ellen, 
a rövid szénláncú zsírsavak termelése kapcsán pedig védenek az elhízás ellen. Az egészséges 
bélflóra helyreállítása, a fekálenzimek aktivitásának csökkentése, a fekál-toxinok 
visszaszorítása csökkenti a vastagbélrák előfordulását, és javítja a közérzetet. 
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5. A hús szerepe a táplálkozásban és az egészség megőrzésben 

Élelmiszer-hatósági szempontból a hús a melegvérű állatok emberi fogyasztásra friss vagy 
tartósított formában alkalmas része, általánosságban több-kevesebb zsírszövetet is tartalmazó 
harántcsíkos izomszövet. Az izomszövet átlagos összetétele a hozzá kapcsolódó zsír nélkül a 
következő: Nedvesség-tartalom: 76%, fehérje: 21,5%, zsír: 1,5%, ásványi sók: 1%, 
szénhidrátok: 0,05–0,2%.  

Táplálkozási szempontból a hús nagyon értékes fehérje, zsír, vitamin és ásványi anyag 
forrás. Szénhidráttartalma alacsony, és a szerves savaknak is szerepük van a hús jellegzetes 
aromájának a kialakításában. A hús alapvető kémiai összetételét befolyásolja a genetika (faj, 
fajta), a takarmányozás, a kor és a nem, valamint a testtájék, ahonnan a hús származik. 

Az izomszövet szerkezetének alapvető elemei az izomrostok, melyeket kötőszövet 
(endomysium) vesz körül. Az izomrostokból úgy jön létre az izomnyaláb, hogy több 
izomrostot együttesen burkol be a perimysium, a sok izomnyaláb együttesét pedig az 
epimysium burkolja be. A hús színét alapvetően befolyásolja a mioglobin-tartalom és a 
kötőszövet aránya. A fehér hús (baromfi, hal) gazdag miofibrillumokban, de kevés 
szarkoplazmát tartalmaz, a vöröshúsnál viszont a szarkoplazma aránya nagyobb, mint a 
miofibrillumoké. 

Az izomszövet fehérjéi. Az izomösszehúzódás folyamatában résztvevő fehérjék (aktin, 
miozin, tropomiozin, troponin) tömény sóoldatokkal extrahálhatók, a vízoldékony fehérjék a 
mioglobin és az enzimek, míg az oldhatatlan fehérjék a kötőszövetben és membránban 
találhatók. A miofibrilláris fehérjék tagja, a miozin, a teljes fehérjetartalom 50–60%-a, 
amely két nagyon hosszú, azonos peptidláncból álló α-hélix szerkezetet tartalmaz. A 
globuláris alakú aktin a teljes fehérjetartalom 15–30%-a, mely a miozinhoz kötődik, és 
fibrilláris formájú F-aktinná polimerizálódik. A tropomiozin egy nagymértékben nyújtott 
szerkezetű molekula, melynek monomerjei polimer fibrillumokat alkotnak. A troponin az 
aktin filamenten helyezkedik el; a miozin és aktin filamentek közti összehúzódást kontrollálja 
az izomösszehúzódás során. A titin a szarkomer „csontváza”, a legnagyobb molekulatömegű 
fehérje 26926 aminosavval.  

Vízoldható fehérjék. A vízoldható fehérjék a teljes oldható fehérjetartalom ~ 20%-át teszik 
ki. Legjelentősebb képviselőjük a mioglobin, bíborvörös oxigénszállító pigmentanyag, amely 
az izomszövet szárazanyagának kb. 1%-át teszi ki. A mioglobin legfontosabb feladata a hús 
színének kialakítása. A mioglobin (Fe2+) oxigén jelenlétében oximioglobinná alakul, mely 
reverzibilesen vissza tud alakulni mioglobinná, vagy át tud alakulni metmioglobinná (Fe3+), 
és a metmioglobin is vissza tud alakulni mioglobinná. Ha nagy az oxigén parciális nyomása, 
akkor az oximioglobin világos cseresznyepiros színe dominál, ami a frissen szelt hús színét 
okozza. Kis parciális oxigénnyomása esetén lassú oxidáció játszódik le, ami a metmioglobin 
barna színét eredményezi, melynek során a Fe2+ ionok átalakulnak Fe3+ ionokkká, és 
végbemegy a vörösből barnába mutató színváltozás. Az élő szövetekben a metmioglobint a 
metmioglobin reduktáz viszaalakítja mioglobinná. 

A friss hús színét a mioglobin, az oximioglobin és a metmioglobin aránya határozza meg, 
és mivel ennek kialakításában az oxigénnek jelentős szerepe van, a hús csomagolására oxigént 
átengedő anyag nem alkalmas. A hús színét a hús pácolása során nitrát vagy nitrit 
alkalmazásával részben meg lehet őrizni. A mioglobin a nitrittel reagálva metmioglobinná és 
nitorgén-monoxiddá alakul, mely utóbbi mind a mioglobinnal, mind a metmioglobinnal, 
világosvörös színű, nagyon stabil komplexet hoz létre.  
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Oldhatatlan fehérjék. A kötőszöveti fehérjék túlnyomó hányada az oldhatatlan fehérjék 
csoportjába tartozik. A kollagén emlősök esetében a hús teljes fehérjetartalmának  20–25%-át 
teszi ki. Három szálból álló hélix, mely sok glicint és prolint tartalmaz, ennélfogva biológiai 
értéke csekély. A post mortem változások során a glükózból tejsav képződik, melynek 
hatására a kollagén denaturálódik. A lizoszomális enzimek (lizoszomális kollagenáz és 
katepszin B1) elhasítják, és a hő hatására denaturálódott kollagént a pepszin és a tripszin már 
képes hidrolizálni. Az intakt kollagénrostok hő hatására (sütés, főzés) zsugorodnak. A 
zsugorodási hőmérséklet hal kollagén esetében 45 °C, míg emlősöknél 60–65 °C. A 
zsugorodási hőmérséklet fölé melegítés random coil szerkezetű zselatinná változtatja a 
kollagént, mely ennek során vízoldhatóvá vélik. Hűtés hatására megindul egy átmenet a 
rendezett szerkezet felé, és kialakul a zselatin gél. Az elasztin kisebb mennyiségben található 
a kötőszövetben. Elasztikus szálakat képezve gumiszerű tulajdonságokat kölcsönöz a húsnak. 
A pankreász eredetű elasztáz lebontja.  

A biogén aminok az aminosavak dekarboxilezése során keletkeznek többnyire mikrobiális 
enzimek hatására, ezért a mikrobiális minőség indikátorai. A marha- és sertéshús fő biogén 
aminjai a hisztamin, a tiramin, a putreszcin és a kadaverin. A kreatin és kreatinin az 
izomszövet tipikus összetevői, hisz a kreatin-foszfát energiatároló vegyület. Jelenléte biztosan 
jelzi, hogy húskivonat van az élelmiszerben.  

A hús érlelésének célja a porhanyósság kialakítása, az aromaképzés és a vízmegkötő 
kapacitás javítása, hogy kisebb folyadékveszteség legyen a hőkezelés során. Az érlelés 
hőmérséklete −1 °C és +7 °C között van, az érlelési idő pedig baromfihús esetében 36 óra, a 
sertéshúsnál 60 óra, a borjúhúsnál 7 nap, a marhahús esetében pedig 14 nap. Az érésre 
hatással van még a kollagén-keresztkötések száma miatt az állat kora és a felszabaduló 
enzimek aktivitása is.  

A sertéshús esetében előforduló minőségi hibák. Halvány, lágy és vizenyős hús (PSE-
hús) stressz hatására alakul ki, amikor is a sertések izomszövetében még a vágás előtt/közben 
gyorsan lebomlik az ATP, a glikolízis sebessége felgyorsul, amely gyors pH-csökkenést 
eredményez, és a test hőmérséklete, ahelyett, hogy csökkenne, 40–41 ºC-ra nő. Az alacsony 
pH és a magas hőmérséklet hatására az oldható fehérjék denaturálódnak. A kicsapódott 
fehérjék fényszórása miatt a hús sápadtnak tűnik annak ellenére, hogy a mioglobin-tartalom 
változatlan. A hús vízmegkötő képessége kisebb, ezért a csöpögési veszteség három nap alatt 
elérheti a 15%-ot, ami a normál húsnál csak 4%. A sötét, rágós és száraz hús (DFD-hús) 
ugyancsak stressz hatásra alakul ki, amikor a glikogén döntő hányada felhasználódik, ami 
miatt a vágás után csak kevés tejsav keletkezik, ezért a pH-érték alig csökken. A magas pH 
miatt a miofibrillumok több vizet kötnek meg, a hús szárazabb lesz, az oximioglobin a 
magasabb pH-n stabilabb lesz, ami sötét színt eredményez. A megemelkedett pH-érték 
hajlamosabbá teszi a húst a mikrobiológiai minőségromlásra, ezért az ilyen hús nyers 
hústermékként nem használható fel. A húshibák megelőzhetők a stresszre érzékeny állatok 
óvatosabb kezelése és a karkaszok gyors lehűtése által.  

A hús, mint funkcionális élelmiszer. A hús az egyik legfontosabb koncentrált, teljes értékű 
és jó biológiai hasznosulású fehérjeforrásunk, ezért már napi 50 g hús elfogyasztása a teljes 
esszenciálisaminosav-igényünket, és fehérjeszükségletünk 20%-át fedezi. Az esszenciális 
aminosavakat kívülről, a táplálékkal készen kell bevinni a szervezetbe, melyeket a húsok, a 
tojás-, a tej- és a halfehérjéhez hasonlóan, megfelelő arányban tartalmazzák. A mahahús 
anyatejhez és tojásfehérjéhez viszonyított biológiai értéke 88-92 között van, és hasonló 
biológiai értékű a sertés- (84), a baromfi- (82) és a halhús (80-92) is. Az ajánlott 
húsfogyasztás 55 g/fő/nap, a növényi fehérjékből viszont másfél-kétszer annyit kell 
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fogyasztani a rosszabb hasznosulás miatt, ezért a hús már önmagában is funkcionális 
élelmiszer lehet. 

A fiatal, fejlődő szervezet számára szükséges fehérje, vas és cink megfelelő minőségben és 
mennyiségben csak a húsban találhatók, ezért ebben az időszakban a fogyasztását növelni 
kell. A terhesség alatt fokozottan szüksége van a szervezetnek a húsra, és ez érvényes a 
szoptatás alatti időszakra is. Idősebb korúaknál csökken a fehérjék hasznosulása, ezért náluk 
is szükséges a teljes értékű, nagyobb fehérjetartalmú hús fogyasztásának növelése. 

A hús, mint zsírforrás. A zsír jelenléte a húsban lehet felületi zsiradék, ami eltávolítható, 
izmon belüli (intramusculáris), márványozottságot adó zsír, ami gyakorlatilag nem távolítható 
el. A teljesen sovány színhús 1-2% zsírt tartalmaz, függetlenül attól, hogy milyen állatból 
származik. Két % zsírtartalom alatt a hús túlságosan száraz, élvezhetetlen, mert elmarad az a 
hatás, amit a zsiradék gyakorol a nyáltermelésre. 

A húsok zsír és koleszterin tartalma. A sovány húsok szinte korlátlanul fogyaszthatók, mert 
pl. dagadóból 400 g teszi ki a napi ajánlott mennyiséget. A hús zsírtartalma függ a fajtól, a 
fajtától, a kortól, a nemtől, a takarmányozástól és a húsrész fajtájától. Az állati zsírok egyik 
komponense a koleszterin, ami a sejtmembránok működésében tölt be fontos szerepet, és 
amelyet döntő mennyiségben a szervezet maga állít elő, csak kisebb hányadát vesszük fel a 
táplálékainkkal. A húsok koleszterintartalma nem túl nagy, sokkal több koleszterint 
tartalmaznak a belsőségek, a vaj és a tojássárgája, ezért a hús mellet nyugodtan 
fogyaszthatunk esetleg magas koleszterin-tartalmú ételeket is. Napi 400-500 g hús 
koleszterin tartalma töredéke az ember szükségletének, ennél többet pedig biztosan nem 
eszünk meg naponta. 

A különböző zsiradékok és a halak zsírsavösszetétele. A húsételekkel történő zsírbevitel 
esetén hangsúlyozni kell, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozásra célszerű törekedni, és hogy a 
sertészsírt és a különböző olajokat a tápláléktól függően vegyesen használjunk. A húsételek 
zsírtartalmát erősen befolyásolja az elkészítés módja. Zsiradék hozzáadása nélkül, az 
eredeti zsírtartalom megtartásával, mikrohullámú készülékben, sütő-főzőedényekben is lehet 
ételt készíteni. Ha a köret nem zsíros, pl. párolt zöldség vagy savanyúság, nem kell 
aggódnunk zsír- és energia-felvételünk miatt, és a zsíros falatokat a tányéron is hagyhatjuk. 

A hús, mint vitaminforrás. A húsok sok B1, B2, niacin, B6 és B12 vitamint tartalmaznak. A 
sertéshús B1-vitamintartalma ötször több, mint más állatok húsáé. Zsírban oldódó 
vitaminokból a hús keveset, a belsőségek viszont sokat tartalmaznak. A vitaminhiányos 
betegségeket rendszeres húsfogyasztással meg lehet előzni. 

A hús, mint ásványianyag-forrás. A makroelemek közül a nátrium és a kálium megfelelő 
arányban található a húsokban, a mikroelemek közül pedig kiemelkedő a húsok 
vastartalma. A vas a vörös színt adó húspigment központi eleme, ezért minél vörösebb színű 
a hús, annál nagyobb a vastartalma. Szintén nagy mennyiségben fordul elő a húsokban a 
cink, mely részt vesz az enzimek működésében, biztosítja a sejtek épségét, szabályozza az 
izmok összehúzódó képességét, elősegíti az inzulin képződését, szerepet játszik a 
szaporítószervek kialakulásában és hozzájárul a szellemi frissesség megőrzéséhez. A 
szervezet sokkal könnyebben fel tudja venni ezeket a mikroelemeket a húsfélékben előforduló 
szerves kötésű vegyületekből, mint más, például növényi eredetű táplálékból. 

Fehérjekészítmények. A húsipar a húsfehérjén kívül egyéb állati és növényi fehérjéket is 
felhasznál a termékgyártáshoz. Ennek oka a húsfehérje részleges helyettesítése, az állomány 
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javítása és a zsírtartalom csökkentése. A felhasználható állati fehérjék a tejfehérje, a bőrke és 
a vér, a növényi fehérjék közül pedig a szója, melyek felhasználása maximálva van. A 
húsfehérje nem vált ki allergiát, szemben a tej- és a szójafehérjével, ennek ellenére a 
fehérjékre érzékenyek nézzék meg a húskészítmény címkéjén található összetételt. 

Adalékanyagok. Az adalékanyagok természetes vagy mesterséges anyagok, melyeket 
élelmiszerként önmagukban nem fogyasztják, alapanyagként nem használják, hanem az 
előkészítés, a feldolgozás, a csomagolás, a szállítás, vagy a tárolás folyamán adják az 
élelmiszerhez. Az adalékanyagokat az Európai Közösség E-számozási rendszerbe sorolta 
azért, hogy a soknyelvű közösségben az adalékanyagok nevének lefordításából eredő 
problémák elkerülhetők legyenek, illetve az adalékanyagok azonosítása egyszerűbbé váljon. 

Az antioxidánsok a húskészítményben meggátolják az oxidációs folyamat megindulását, ami 
a termék romlásához vezethet. Legfontosabb antioxidánsok az aszkorbinsav (C-vitamin) és 
sói, a tokoferolok vagy más néven E-vitamin, a butil-hidroxi-toluol, BHT, a laktátok és a 
citromsav és sói. Az emulgeáló sók javítják a víz- és zsírkötést a termékben, melyeknek 
köszönhető a hőkezelt húskészítmények megfelelő állománya. Az ízfokozók már nagyon kis 
mennyiségben alkalmazva is felerősítik az élelmiszer meglévő, jellegzetes ízét és zamatát. 
Közéjük tartoznak a glutaminsav és sói, a guanilsav és sói, valamint az inozinsav és sói. A 
stabilizátorok és sűrítőanyagok javítják a termék állományát és keményebbé, sűrűbbé teszik 
azt. A színezékek növelik a termék színének erősségét és intenzitását. A hústermékek 
színezékei a kárminsav, a paprikakivonat és a céklavörös, melyek közül a húsipari vállalatok 
általában csak a paprikakivonatot használják. A húsiparban használható tartósítószer a nitrit, 
amit sóval hígított nitrites sókeverék (pác-só) formájában használnak, amelynek nátrium-
nitrit-tartalma 0,5%. A nitrit gátolja legjobban a halálos kimenetelű kolbászmérgezést okozó 
Clostridium botulinum spórás baktérium kifejlődését és méregtermelését. A nitrit a 
késztermékben már alig mutatható ki. 

A húsok emészthetősége. A "vöröshús" névvel illetett marha-, sertés- és juhhúst 
emészthetőség szempontjából kedvezőtlenebbnek szokták ítélni, mint a "fehérhúsnak" 
számító csirke- és halhúst. A hőkezelés javítja a hús emészthetőségét azáltal, hogy a 
denaturálódott izomfehérjék és a feltárt kötőszöveti rostok jobban hozzáférhetővé 
válnak az emésztőenzimek számára. Az emészthetőség az állat életkorával csökken, idős 
állatok és vadak húsa marinálással, hosszabb idejű, lassú hőkezeléssel, kukta alkalmazásával 
tehető porhanyósabbá. 

A hús és az allergia. A húsfehérjék ritkán váltanak ki allergiát, a hús- és 
baromfikészítményekben azonban allergiát kiváltó anyagok is előfordulhatnak, ezért az 
érzékenyek számára tanácsos, ha vásárlás előtt áttanulmányozzák az összetevők listáját a 
termékek címkéjén. Az allergiát leggyakrabban okozó nyolc élelmiszer között azonban 
nem szerepel a hús, és a nagy nemzetközi szervezetek sem sorolják a húsokat az allergiát 
okozók közé. 

Élvezeti hatás. A hús egyik legértékesebb táplálékunk. Főbb étkezéseinken, ünnepeinkkor 
már ősidők óta nélkülözhetetlenek az ebből készült ételek. A rendkívül változatos, 
sokféleképpen elkészíthető húsételek, húskészítmények nemcsak gasztronómiai élményt 
nyújtanak, hanem ízük, illatuk miatt esztétikai élvezeti források is. A húsétel a legtöbb 
kultúrában a családi és társadalmi ünnepek fő fogása. Ez a kiemelkedő hely mind a 
gasztronómiai élmény, mind tápanyagainak gazdagsága miatt megilleti, mivel a hús igen 
fontos fehérje-, zsír-, vitamin- és ásványianyag-forrás.   
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6. A szója, mint funkcionális élelmiszer 

A szója energiában, fehérjében, esszenciális aminosavakban igen gazdag táplálékforrás. 
Nagy lecitin- és E-vitamin-tartalma segíti a karotin felszívódását, a szaporodást és az 
idegtevékenységet. A legnagyobb fehérjetartalmú, sokoldalúan hasznosítható kultúrnövény. 
Magja 36,8–42,0 g/100 g fehérjét tartalmaz, melynek biológia értéke (74–78) kimagasló a 
növényi fehérjék közül. Aminosav-összetételére jellemző a magas lizintartalom, de 
kéntartalmú aminosavakból, különösen metioninból, keveset tartalmaz. A magas 
fehérjetartalom miatt a többi növényi eredetű fehérjéhez viszonyítva kéntartalmú aminosav-
tartalma is jelentős, a többi növényi vagy állati eredetű fehérjével kombinálva optimálisan ki 
tudja elégíteni az ember szükségleteit, ezért a szója igényt tarthat a funkcionális jelzőre. 

A szójafehérje minőségének alakulás a technológiai műveletek során. A szója több 
antinutritív anyagot tartalmaz, ezért a szóját a kedvezőtlen élettani hatások kiküszöbölésére 
hőkezelni kell. Az optimális hőkezelés inhibiálja az antinutritív anyagokat, de nem 
befolyásolja jelentős mértékben a fehérje minőségét. Az optimálisnál nagyobb hőkezelés 
rontja a fehérje minőségét, kárt okozva a felhasználónak, esetleg kellemetlen tüneteket vagy 
betegséget a fogyasztónak. A hőkezelési módszerek a szója antinutritív anyagainak 
elbomlását célozzák ami azért kényes művelet, mert legtöbbször fehérjeszerű anyagokat kell 
úgy elbontani, hogy az értékes szójafehérje ne károsodjon. Ezért aztán a legtöbb esetben le is 
mondunk pl. az inhibitor tartalom teljes elbontásától, megelégszünk azzal, ha annak aktivitása 
az eredeti érték tizede alá csökken, mert akkor biztosak lehetünk benne, hogy az értékes 
szójafehérje számottevő mennyiségben nem károsodott.  

A szójafehérjék hőkárosodásának kimutatására sokfajta módszert kidolgoztak. A natív 
szerkezet megváltozását poliakrilamid gélelektroforézissel, izoelektromos fókuszálással vagy 
immunelektroforézissel lehet nyomon követni. Vizes közegben hosszú ideig végzett 
hőkezelés során a szabad aminosavak és a nemfehérje-nitrogén fő része kioldódhat, és az 
oldható fehérjefrakciók egy része is eltávozhat. A fehérjék aminosav-összetétele csak igen 
erőteljes hő hatására változik meg, de mivel a fehérjehidrolízis alatt is léphet fel aminosav 
veszteség, az aminosav-analízis nem elég érzékeny az aminosav-veszteség kimutatására, csak 
a jelentős cisztin-, triptofán-, metionin- és lizinveszteség mutatható ki ezzel a módszerrel. 

Az esszenciális aminosavak csökkent hasznosíthatóságának kimutatása történhet kémiai, 
enzimatikus, mikrobiológiai és állatkísérletes módszerekkel. Ezek közül a biológiai 
módszerek érzékenyen reagálnak a fehérje tápértékében bekövetkező változásokra, különösen 
ha a limitáló aminosav károsodott, és még érzékenyebbek a hőkezelés során keletkező toxikus 
anyagokra. A szója hőkezeltségének megállapítására többféle módszert dolgoztak ki. A 
krezolvörös festékkötési próba azon alapszik, hogy a szójaminták és a krezolvörös közötti 
reakció intenzitása kapcsolatban van a Maillard-reakcióban résztvevő vegyületekkel, a 
fehérjék szabad ε-aminocsoportot tartalmazó lizinjével és a redukáló cukrokkal. A Maillard-
reakció termékei megkötik a krezolvörös festékeket, a festék-megkötés mértékéből pedig a 
szója hőkezeltségi fokára lehet következtetni.  

A fehérjeminőséget befolyásoló technológiák közül legjelentősebb a szója szárítása és a 
fehérjék lúgos izolálása. A szárítás közben a hőközlés és oxidáció hatására a fehérje 
denaturálódik, melynek során a hasznosítható lizintartalom jelentős mértékben csökken. A 
fehérjék lúgos kezelését fehérjeizolátumok előállítására, enzim inhibitorok és a mikotoxinok 
elbontására és a nukleinsav-tartalom csökkentésére alkalmazzák, melynek során a cisztin-, a 
szerin-, az izoleucin- és a lizintartalom csökken, és D-allo-izoleucin, ornitin, lizinoalanin és 
lantionin keletkezik. Ezért a lúgos kezelés jelentékeny mértékben csökkenti a fehérjék 
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biológiai értékét. A lúgos kezelés során a közönséges L-sztereoizomer aminosavakból D 
sztereoizomer aminosavak képződnek, melyek nagymértékben csökkenthetik a szójafehérje 
emészthetőségét és az átalakult aminosav felhasználhatóságát. 

A fehérjehasznosulást befolyásoló antinutritív és mérgező anyagok. A nyers szójamag 
huzamosabb etetése leállítja vagy lassítja a növekedést, a hőkezelt, főzött vagy gőzölt 
magfehérje viszont jól hasznosul, magas biológiai értékű. A szójából eddig tízféle 
proteázgátló anyagot mutattak ki, melyek hőérzékenysége különböző. A tripszin- és a 
kimotripszin inhibitorok fehérjék, molekulatömegük 6−64 ezer dalton közötti, melyek 
elsősorban hüvelyesek magvaiban, gabonamagvakban és burgonyában képződnek. A 
vékonybélben inaktív komplexeket képeznek a tripszinnel és a kimotripszinnel. Az inhibitor a 
tripszinhez sztöchiometrikusan kötődik, ezért a tripszin nem tudja a bázikus pontokon a 
fehérjeláncot hasítani, korlátozzák a táplálékkal felvett fehérjék hidrolízisét, hasznosulását, a 
hasnyálmirigyet fokozott működésre késztetik, mely a hasnyálmirigy-megnagyobbodáshoz, 
majd -gyulladáshoz vezethet. 

Az inhibitorokat hőkezeléssel inaktiválni lehet, bár termikus stabilitásuk függ a molekula 
méretétől és a diszulfidhidak számától. A proteázinhibitorok fajlagossága rendkívül 
változatos, és specifikusságuk a különböző proteázokra és az izodinámiás enzimekre is 
kiterjedhet. A proteolízis gátlásán keresztül a nitrogén emészthetősége csökken, a 
hasnyálmirigy-stimuláló hatásra, a hiperszekréciója miatt, endogén nitrogén-veszteség 
következik be, fokozódik a metionin cisztinné történő konverziója, ami metionin hiányhoz 
vezet. A tripszininhibitor a fehérjével emészthetetlen komplexeket alkot, amely ugyancsak 
csökenti a nitrogénemészthetőséget. Emészthetetlen endogén fehérjekomplexeket is létrehoz, 
mely fokozott endogén fehérjeveszteséggel is jár, és a negatív visszacsatolás hiánya miatt a 
hasnyálmirigy hiperszekrécióra kényszerül, begyullad, ami akár tragikus 
következményekkel is járhat. 

A proteázinhibitorok főként a növényekben képződnek, melyek közül a legnagyobb 
figyelmet a szójára kell fordítani, mert a nyers szója az egyik legfőbb, antinutritív anyagot 
tartalmazó élelmiszer alapanyag. Egy szójából előállított élelmiszert csak úgy lehet 
forgalomba hozni, ha annak tripszininhibitor-aktivitását folyamatosan ellenőrízzük. A 
szója ureáz enzimaktivitásának meghatározása is alkalmas szója és szójatermékek 
hőkezeltségi fokának megállapítására. A vizsgálat során az ureáz enzim a karbamidból 
ammóniát tesz szabaddá, ami megnöveli az oldat pH-ját, és mivel a pH-különbség arányos 
a szójában található ureáz enzim aktivitásával, abból számoljuk azt.  

Hőrezisztens antinutritív anyagok a szójában. A fitinsav a létfontosságú makro- és 
mikroelemekkel stabil komplexeket képez, megakadályozva a fémek felszívódását. A 
szójában lévő α-galaktozil-oligoszacharidok az α-(1,6)-galaktozil-kötéseket bontó enzimek 
hiánya miatt nem szívódnak fel, a vastagbélben a bélflóra baktériumai hidrolizálják, melynek 
során gázok keletkeznek, melyek kellemetlen felfúvódást, hasi puffadást okoznak. A 
favizmusfaktorok közé tartozó vicin és konvicin hemolitikus anémiát okoznak. A 
cseranyagok fehérjekicsapó tulajdonságukkal gátolják a fehérjék emészthetőségét. 

Szójatartalmú élelmiszerek rendszeres fogyasztása esetén sok ösztrogénaktivitású anyagot 
viszünk be a szervezetbe, amelyek befolyásolják a szexuálhormonális egyensúlyt. Az 
ösztrogének vizes-alkoholos mosással eltávolíthatók a szójából. A szaponinok a 
növényvilágban nagyon elterjedt felületi feszültséget csökkentő hatású glikozidok. A vérbe 
kerülve a vörösvérsejteket feloldják, de a koleszterinnel oldhatatlan, nem mérgező 
komplexeket képeznek. A szójalisztben a keserű szaponinok rossz ízűek, gátolják az 
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emésztőcsatorna tripszin- és kimotripszin-aktivitását. A szója szaponinmentesítése nedves 
állapotban való hevítéssel, gőzöléssel és alkoholos extrahálással valósítható meg. 

A szója antinutritív anyagai hatásának kiküszöbölésére az átlagos ipari tósztolás elegendő. 
Az eljárás során vigyázni kell arra, hogy a túlzott hőkezelés ne vezessen a fehérje biológiai 
értékének csökkenéséhez. A szójaalapon készült csecsemőtápszereket, tejpótlókat csak forró 
gőzzel való tósztolással előállított szójából lehet készíteni, melynek során a fitinsavhatás 
kompenzálására gondolni kell. 

A szójafehérje minősítésére alkalmas vizsgálatok. A fehérje potenciális biológiai értékét 
mutatja a fehérje szerkezete, a kötéstípusok, az esszenciális és nem esszenciális aminosavak 
mennyisége és aránya, és a fehérje és az aminosavak emészthetősége. Hogy a maximális 
biológiai potenciálból mi érvényesül, élettani folyamatok döntik el. A fehérje hasznosulását 
befolyásolhatja a táplálék energiatartalma, a fehérjekoncentráció csökkenése vagy 
növekedése, a vitamin- és ásványianyag-ellátás és a toxikus vagy antinutritív anyagok 
jelenléte az élelmiszerben. 

A fehérje biológiai potenciáljának mérése során meghatározzuk a nyersfehérje-tartalmat, a 
valódifehérje-tartalmat, az emészthető nyersfehérje-tartalmat, a fehérje aminosav-összetételét, 
a D-enantiomerek mennyiségét és a hasznosítható esszenciális aminosavak mennyiségét. A 
limitáló aminosav számértéke a kémiai index (CS). Az indexek nem jelzik a fehérje 
emészthetőségét, az aminosavak hasznosíthatóságában bekövetkező változásokat, az 
aminosav-inballansz kialakulását, az aminosavak toxicitását és antagonizmusát, a toxikus és 
antinutritív anyagok jelenlétét, de több információt adnak a fehérjéről, mintha csak az 
aminosav összetételt szemlélnénk. A mikrobiológiai tesztek, a szervezet tömegváltozása 
alapján meghatározható indexek, a szervezet nitrogéntartalma alapján meghatározható 
indexek jobb közelítést adnak az in vivo vizsgálatokhoz. A legismertebb biológiai módszerek 
a testtömeg-változásának mérésén alapulnak. 

A szójafehérje komplex minősítése. A komplex minősítés során meghatározzuk a szója 
fehérjetartalmát, aminosav-összetételét, emészthetőségét, felhasználásának lehetőségeit 
és korlátait, más fehérjehordozókhoz viszonyítva táplálkozási értékét és felhasználásának 
gazdaságosságát, valamint kémiai, biológiai és állatkísérleti módszerekkel próbálunk minél 
több információhoz jutni. Minősítünk akkor is, ha megváltozik az előállítás technológiája, a 
szója tárolása, és ha a fajta genetikai módosításokon ment keresztül. A komplex minősítés 
során választ keresünk arra, hogy mennyi a szója nyersfehérje-tartalma, milyen az 
aminosav-összetétele, a szabad aminosavak mennyisége, a fehérjékben kötöttekhez 
viszonyított aránya, milyen az esszenciális aminosavak mennyisége, a többi esszenciális 
és nem esszenciális aminosavhoz viszonyított aránya, és mennyi a fehérje és az energia 
aránya. A fogyasztás során jelentkeznek-e toxicitásra vagy antinutritív hatásra utaló 
tünetek, milyen hatékonysággal hasznosul a fehérje a tömegváltozáson vagy a 
nitrogénmérleg alapján mérve, alkalmas lehet-e gyengébb minőségű fehérjék 
komplettálására, költségesebb vagy nehezen beszerezhető fehérjék kiváltására, és hogy 
alkalmazása milyen gazdasági haszonnal jár. A minősítés során célszerű kémiai 
vizsgálatokkal kezdeni, majd következhetnek a laboratóriumi állatokon végzett tesztek és a 
haszonállatokkal végzett etetési kísérletek. 
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7. Szelénnel dúsított élelmiszerek 

A szelénről nem régen még azt tartották, hogy toxikus átmeneti fém, hisz nagyobb 
mennyiségben az élő szervezet pusztulásához vezet. Az utóbbi időben rájöttek arra, hogy 
fontos élettani hatása van, a tokoferolokkal együtt antioxidánsként részt vesz a 
metabolizmusban, a szervezet antioxidánsai, a káros szabadgyökök elleni védelemben 
játszanak igen fontos szerepet. Természetes védőmechanizmusként részt vesznek a 
szabadgyökök káros hatásának kiküszöbölésében, mely védekező mechanizmus részei a 
glutation-peroxidáz és a tioredoxin reduktáz szelén dependens enzimek. Az enzimek, szelén 
hiányában, nem képesek semlegesíteni a káros, sőt esetenként rákkeltő komponenseket, 
megfelelő szelénellátás esetében viszont a glutation-peroxidáz a peroxidbontó reakció 
katalizálásával védi a telítetlen lipideket, segíti megőrizni a sejthártyák épségét. 

A különböző szelénformák az élővilágban. A növényi eredetű élelmiszerek szeleno-
metionint, az állati eredetűek pedig szeleno-metionint és szeleno-ciszteint is tartalmaznak. 
A szeleno-metionin az ember és az állatok számára is esszenciális aminosav, mert szervetlen 
forrásokból szeleno-metionint nem tudnak előállítani, a szervezetbe bejutott szeleno-metionint 
szeleno-ciszteinné viszont át tudják alakítani. E két szeleno-aminosav mellett ezek 
származékai is jelen vannak élelmiszereinkben. 

A szelén antioxidáns tulajdonságai. A szelén antioxidáns tulajdonságát különféle 
enzimekkel való kapcsolódása során fejti ki. Azonosították az antioxidáns hatású glutation-
peroxidázt, amely minden emberi szövetben megtalálható, és amelynek működését elsősorban 
a redukált glutation mennyisége és a szervezet szelénellátottsága határozza meg. Védi a 
membránok szerkezetét, meggátolja a DNS károsodását, és a lipid és foszfolipid 
hidroperoxidok eltávolítása által csökkenti a rákkeltő anyagok kialakulását a szervezetben. A 
múlt században négy szeléntartalmú glutation-peroxidázt azonosítottak, melyek mind 
antioxidáns tulajdonságúak. A szelén megnöveli ezen enzimek aktivitását, ezért az 
enzimakzivitás mérése a vérlemezkékben jó indikátora a szervezet szelénellátottságának.  

A szelén hasznosulása. A fémes, ill. szervetlen állapotban levő szelén hasznosulása csekély 
mértékű, jól hasznosul viszont a szeleno-metionin formában bevitt szelén, mely a 
növényekben keletkezik a talaj szeléntartalmából, amit az állatok szeleno-cisztinné tudnak 
konvertálni. A szervezet szelénpótlására két lehetőség adódik: növényi és állati eredetű 
tápanyagok segítségével és megnövelt szeléntartalmú táplálékok fogyasztásával. A 
leggyakrabban fogyasztott élelmiszereink kis szeléntartalmúak, míg a leggazdagabb 
szelénforrások az állatok belső szervei, a tengeri halak, rákok és az állati húsok. Igen magas 
szeléntartalmú a brazil dió, mely darabonként több mint 100 μg szelént is tartalmazhat. A 
növényi eredetű élelmiszerek szeléntartalmát befolyásolja a talaj szeléntartalma, a szelén 
oxidációs formája, a talaj kémhatása, és még sok egyéb tulajdonsága.  

Az alacsony szeléntartalmú élelmiszerek fogyasztásának növelésével a szelén szervezetbe 
történő bevitelét nem lehet növelni, ezért a szervezet szelénszükségletét étrend 
kiegészítőkkel és szelénnel dúsított élelmiszerekkel lehet kielégíteni. Az étrend kiegészítők 
mind kapszulázott vagy tablettázott formában kiválóan hasznosuló termékek, szelenitet, 
szelenátot, szeleno-metionint vagy szelénnel dúsított élesztőt tartalmazó anyagok. 

A szelénnel dúsított élelmiszerek előállítása során a növénynek vagy az állatnak tápanyag-
kiegészítőként adják a szelént, ami több átalakuláson keresztül éri el természetes formáját. 
Magyarországon szelénnel dúsított gabonapelyhet, tojást, margarint, kenyeret, ill. 
péksüteményt hoznak forgalomba, és beszámoltak a csirkehús, a tojás, a brokkoli, a 
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hagymafélék és a búza szelénnel történő kiegészítéséről is. A leggyakrabban forgalmazott 
szelénforrás a szelénnel dúsított élesztő, melynek szeléntartalma elérheti a 3000 mg/kg-ot, 
amely főként szeleno metioninként épül be az élesztő fehérjébe. Néhány országban 
engedélyezték a szelénes élesztő takarmányokba történő keverését is, melynek célja 
szelénben dús állati eredetű élelmiszerek előállítása. A szelénes élesztő szeléntartalma a 
szervetlen formánál sokkal jobban hasznosul, az ilyen szelénkiegészítést követően hosszabb 
ideig marad vissza a szervezetben, ami a szeleno-metionin szöveti fehérjékbe történő 
beépülésével magyarázható. A szelénkiegészítés hatással van az anyatej szeléntartalmára is, 
hisz szelénben dús táplálkozás hatására az anyatej szeléntartalma szignifikánsan megnő.  

A növényi eredetű táplálékok szelénnel történő dúsításának lehetőségei sokfélék. A 
legtöbb növény maximum 1−2 mg/kg szelént tartalmaz szárazanyagra számolva, és még 
akkor sem lépi túl a szeléntartalom a 10 mg/kg-t, ha a talaj szelénben gazdag. A növények 
többsége akkumulálja a szelént. Az elsődlegesen akkumulálók közé tartozó pillangós 
virágúak és a keresztesek családjába tartozók több ezer mg/kg szelén felhalmozására is 
képesek. A másodlagosan akkumulálók a talajból csak kisebb mennyiséget képesek felvenni, 
ezért szöveteikben csak pár száz mg/kg szelén halmozódik fel. Normál szeléntartalmú 
talajokon a szelén beépül a növényi fehérjékbe, és főként szeleno-cisztein és szeleno-
metionin-formába kerül be az élelmiszerláncba.  

A szelén akkumulációját mérték búzában, kukoricában, rizsben és szójában, ahol a szelén 
főként szeleno-metionin formában fordul elő. A szelén szervetlen formában való fogyasztása 
során az akut toxicitás könnyen és gyorsan kialakul, ezzel szemben kevésbé veszélyes a 
szerves forma, ha szeleno-metioninként visszük be szelént a szervezetbe, ekkor azonban a 
szelén felhalmozódása jelent veszélyforrást. Jobb megoldás szelénnel dúsított növényi 
tápanyagok, de még jobb szelénben dúsított állati termékek fogyasztása. Az állat konverziót 
hajt végre a szelénanyagcsere folyamán, ezért az állati eredetű élelmiszer semmiféle veszélyt 
nem jelent az emberi szervezet számára. A növények közül némelyek nagy mennyiségű 
szelénakkumulációra képesek, mások viszont magas szeléntartalmú talajokon termesztve is 
emberi fogyasztásra alkalmas mértékben tartalmazzák a szelént.  

Az állati eredetű táplálékok szelénnel történő dúsításának lehetőségei a következők. Elő 
lehet állítani szelénnel dúsított húst, de igen jó hatásfokkal lehetne a népesség szelén-
kiegészítésére használni a szelénnel dúsított baromfitojást és a szarvasmarha tejet is. A 
szervezet szelénszükségletét egyrészt étrend-kiegészítőkkel, másrészt szelénnel dúsított 
élelmiszerekkel lehet növelni. A szelénnel dúsított élelmiszerek előállítása rendkívül 
bonyolult technológia, melynek során a növények vagy az állatok tápanyag-kiegészítőként 
kapják a szelént, ezt követően a szelén több átalakuláson keresztül éri el természetes formáját.  

A szelénhiány és annak megelőzése. A szelénhiány következményei az embernél a szív- és 
érrendszeri megbetegedések, a tumorok (emlő, prosztata, nyirokmirigy, vastagbél), a 
hematológiai rendellenességek, a vázizomzat legyengülése, termékenységi zavarok, a 
pseudoalbinizmus, a hajhullás, a neurogeriátriai kórképek és a csökkent immunválasz. 
Növényi eredetű élelmiszereink közül a gomba (130 μg/kg) és a fokhagyma (250 μg/kg) 
szeléntartalma a legnagyobb. A gabonafélék közül a fényezett rizsé 315, a barna rizsé 390, a 
fehér búzaliszté 150, a Graham liszté pedig 350 μg/kg. 

Az állati eredetű élelmiszerek közül a belsőségek szeléntartalma a legnagyobb. A marhahús 
szeléntartalma 100-350, a sertéshúsé 150-250, a birkahúsé 90-200, a csirkehúsé 90-150, a 
marha, a sertés és a birkamájé 30-600 μg/kg. A tej és tejtermékek nem tartoznak a kiemelkedő 
szeléntartalmú élelmiszerek közé. A 2.8%-os zsírtartalmú tej szeléntartalma 5-28 μg/kg 
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közötti, a sovány tejporé 100, a zsíros tejporé 55, a sajté pedig 7-105 μg/kg között van. A 
tojásfehérje szeléntartalma 110, a tojássárgájáé 380, a teljes tojásé pedig 200 μg/kg. A tengeri 
eredetű élelmiszerek közül a homár és az osztriga 650, a tőkehalhús pedig 420 μg/kg szelént 
tartalmaz. 

Szelénnel történő dúsítás 

Szelénnel dúsított táplálkozási csírák. A csíráztatás: „előemésztésnek” tekinthető, mert 
segíti a szervezetünkben lejátszódó biokémiai mechanizmusokat. A csírázás során a 
poliszacharidokból oligo- és monoszacharidok, a zsírokból szabad zsírsavak, a fehérjékből 
oligopeptidek és szabad aminosavak keletkeznek, és javul az ásványi anyagok 
hasznosíthatósága is. Még a tápanyagok összetétele is kedvező módon változik meg 
számunkra, hisz a nő az esszenciális zsírsavak mennyisége, megjelennek a szabad 
aminosavak, elbomlanak vagy csökken az antinutritív anyagok mennyisége. Egészségvédő 
hatással és fitokémiai tulajdonságokkal rendelkező vegyületek jelennek meg, tehát a csíráknál 
jobb a hasznosulás, és magasabb a tápérték. 

A csíráztatott magok előnyös hatásai miatt funkcionális élelmiszerek kifejlesztésére 
alkalmasak, melyek kedvező hatással vannak az emberi szervezetre, és segítenek az egészség 
megőrzésében. A múlt század utolsó évtizedeiben mindennapossá vált a csíráztatott 
magvak fogyasztása, és változatos csíra-kínálat alakult ki az európai és a távol-keleti 
piacokon. A csírázás során a fehérjék enzimatikus bomlása kisebb fehérje fragmenseket, 
polipeptideket, oligopeptideket és szabad aminosavakat eredményez. A hajdina csírák 
táplálkozási értékének vizsgálata során megállapították, hogy a csíráztatás során megnőtt a 
lizin és a kéntartalmú szabad-aminosavak mennyisége, az olajsav mennyisége fokozottan 
csökkent, a linolsav és a linolénsav aránya viszont nőtt. A csíráztatás végére a telítetlen 
zsírsavak aránya meghaladta a 83%-ot, ami azért jelentős, mert a linolsav és az 
arachidonsav esszenciális, a linolénsav szemiesszenciális az emberi szervezet számára. A 
telített zsírsavak koncentrációja a csírázáskor rohamos mértékben csökkent, így a 
mirisztinsav, valamint a sztearinsav egy nap múlva már nem volt kimutatható a csírában.  

Megállapítható tehát, hogy a csírázás lényeges összetételi változásokkal jár, melynek során 
a fehérjefrakciók megváltoznak, kisebb fehérje frakciók, oligopeptidek, szabad aminosavak 
jelennek meg. Változik a szabadaminosav-összetétel, és megjelennek a nem fehérjeépítő 
aminosavak. A trigliceridek bomlása következtében megváltozik a zsírösszetétel, módosul a 
zsírsavösszetétel, egészségvédő hatású vegyületek jelennek meg, ezért a csíráztatással 
értékesebb táplálékot kapunk.  

A szelénben dúsított csírák a rák megelőzésében. A csíráztatás során a fejlődő növényi 
szervezet megfelelően előkészített táptalajból különféle makro- és mikroelemeket tud dúsítani 
szöveteiben, ezért lehetséges, hogy a csíranövény szeléntartalmát megfelelő körülmények 
között meg lehet növelni. Mivel a magas szeléntartalmú talaj környezeti szennyezéshez 
vezethet, ezért célszerűbbnek látszik a konrollálhatóbb zárt rendszerű termesztés. Többen 
vizsgálták a szelén hasznosulását megnövelt szeléntartalmú növényekből, és a szelénben 
dúsított növények hatását az antitumor aktivitásra. Megállapították, hogy a kiegészítés a 
szeléntartalom függvényében megnövelte a vérszérum és a máj szeléntartalmát és a glutation-
peroxidáz aktivitását, a szelénben dúsított japán retekcsíra pedig gátolta az emlőtumor 
kialakulását. A szelénkiegészítés, a dózistól függetlenül, megnövelte a szérum és a máj 
szelén-koncentrációját és glutation-peroxidáz aktivitását.  
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Élelmiszerek szelénnel történő kiegészítése. A svédek és a norvégok gabonát importálnak 
Kanada és az USA szelénben gazdag körzeteiből, mivel a talaj szelénkoncentrációja rendkívül 
alacsony. Finnországban és Új-Zélandon Na-szelenáttal műtrágyázva gabonát termesztenek, 
Kínában pedig a Keshan-kórt a konyhasóhoz és/vagy az ivóvízhez hozzáadott Na-
szelenittel szorították vissza. 1985-től szelénnel dúsított élesztőt állítanak elő, amely kb. 
1000 mg/kg szerves kötésben levő szelént tartalmazó Saccharomyces cerevisiae vagy Candida 
utilis. Szelénes élesztőt tartalmaznak különböző táplálék-kiegészítők és a szeleno-kenyér. A 
„bioszelén” elnevezés valójában szerves kötésű Se-t jelent.  

Szelénnel dúsított tojást állítottak elő a baromfitakarmány különféle szelénformával történő 
kiegészítésével. A szelénes élesztő mind a tojás, mind a tyúkszervek (elsősorban a máj) Se-
tartalmát szignifikánsan nagyobb mértékben növeli meg, mint a Na-szelenit. A tojás Se-
tartalma Na-szelenites kezelés esetén kb. 21 nap alatt, élesztős kezelés esetén kb. 27 nap alatt 
telítési értéket vesz fel. A telítése értékek mind a Na-szelenit, mind az élesztő esetében maguk 
is egy-egy telítési görbét írnak le a takarmány Se-tartalmának függvényében. Mivel a telítési 
értékek viszonylag mérsékeltek, a fogyasztó szelenózisos megbetegedése még többszörös 
túladagolás esetén sem valószínű. Amikor 110, 400 és 1800 µg/kg nátrium-szelenittel 
egészítették ki a tojótyúk takarmányát, akkor a tojás ehető részének szeléntartalma 98 µg/kg-
ról 110, 156 és 302 µg/kg-ra nőtt. Ugyanezek az értékek azonos mennyiségű szerves szelén 
kiegészítés esetén 140, 253 és 587 µg/kg voltak, tehát a tojás szeléntartalmát, 
szervesszelén-kiegészítővel hatékonyabban lehet növelni, mint szervetlennel.  

Szelénnel dúsított tej és tejtermékek. Vizsgáltuk, hogy milyen takarmányozási 
módszerekkel lehetne a tehéntej és a tejtermékek szeléntartalmát növelni, és hogy a tej 
szeléntartalma hogyan megy át más tejtermékekbe. Olyan takarmányozási módszerek 
kidolgozását céloztuk meg, melynek segítségével a tehéntej szeléntartalmát az 
egészségvédő szintre lehet növelni. Végső célunk ajánlás és technológia kidolgozása volt 
magas szeléntartalmú tej és tejtermék előállítása a lakosság jobb szelénellátottsága 
érdekében.  

A szeléntartalom, a kontroll csoport értékéhez képest, a különböző mértékű szelénkiegészítést 
kapó tehenek tejében szignifikánsan nagyobb volt, és a növekvő szelénkiegészítés hatására a 
tej szeléntartalma szignifikánsan nőtt. A szelénkiegészítés elhagyása után két héttel a tej 
szeléntartalma a 6. és a 8. héten mért értékekhez képest szignifikánsan kisebb volt, de a 2 
mg/nap szelén kiegészítést kapó állatok értékét statisztikailag igazoltan meghaladta. A 
szelénkiegészítés elhagyása után egy hónappal a tej szeléntartalma megegyezett a szelén 
kiegészítést nem kapó kontroll csoport értékével. Megállapítottuk, hogy a 6 mg szelén-
kiegészítés szerves szelén formájában a tej szeléntartalmát mintegy ötszörösére növeli, a 
szelén-kiegészítés elmaradása esetén viszont a tej szeléntartalma hat hét alatt 19 μg-ra 
csökkent. Következtetésünk az, hogy a folyamatosan megnövelt szeléntartalmú tejet csak 
akkor lehet előállítani, ha az állatok takarmányában a szelén-kiegészítés folytonos. 

A megnövelt szeléntartalmú tej okoz e valamilyen egészségügyi kockázatot a lakosság 
számára? Magyarországon a felnőtt lakosság szelén-szükségletéhez a tej csak mintegy 7%-
ban járul hozzá. A megnövelt, 0,094 mg/kg szeléntartalmú tej a napi szelén-szükséglet 
kielégítéshez is csak 34%-ban járul hozzá. A felnőtt lakosság szelénnel dúsított 
tejfogyasztása abszolút biztonságosnak értékelhető, hisz a maximális szelénfogyasztás egy 
liter tejjel 220 µg naponta, míg a még elfogadható napi bevitel 300 µg körül alakul. Az egy és 
három év közötti gyerekeknél a napi félliteres szelénes tejfogyasztás a többi élelmiszerrel 
együtt 59 µg-os szelén-bevitelt jelent, ami majdnem azonos a szelén-bevitel felső limitjével 
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(60 µg/nap). Javasolható, hogy 1−3 év közötti korban a csecsemők ne fogyasszanak több mint 
fél liter szelénes tejet, a szelénes tejfogyasztást ebben az életkorban maximum fél liter/napban 
kell korlátozni.  

A szelénnel dúsított tejből készült tejtermékek szeléntartalma. Mind a kontroll (18 
µg/kg), mind a szelénes, 2 mg szelén-kiegészítést kapott tehenek tejéből (53 µg/kg 
szeléntartalom), joghurtot, Telemea sajtot, tehéntúrót, Ordát és vegyes alvasztású sajtot 
készítettünk. Minden esetben mértük a szeléntartalmat, valamint a tejtermék előállítás 
melléktermékeként kapott savó szeléntartalmát is. 

Minden általunk előállított, megemelt szeléntartalmú tejből készült tejtermék esetében a 
szeléntartalom szignifikánsan nagyobb volt, mint a kontroll csoportnál. A kontroll tejből 
készült joghurt szeléntartalmát 18,6 µg/kg-nak, a szelénes tejből készültét pedig 58,5 µg/kg-
nak mértük. A kontroll tejből készült Telemea szeléntartalmát 66,0, a szelénes tejből készültét 
pedig 138,1 µg/kg-nak mértük. A kontroll esetében a savó 9,7, a szelénes tej esetében 20,1 
µg/kg mennyiségű szelént tartalmazott. A kontroll tejből készült vegyes alvasztású sajt 
szeléntartalmát 88,6, a szelénes tejből készültét pedig 200,0 µg/kg-nak mértük. A kontroll 
tejből készült tej savója 9,2, míg a szelénes tejből készülté 21,4 µg/kg szelént tartalmazott, 
mely szerint a növekedés több mint kétszeres, a szelénes tej javára. A kontroll tejből készült 
tehéntúró szeléntartalmát 57,4, míg a szelénes tejből készültét 154,8 µg/kg-nak mértük. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a szelénes tejből készült Telemea, Orda és vegyes 
alvasztású sajt szeléntartalma több mint duplája volt, mint a kontroll tejből készített 
tejtermékeké. A legtöbb szelént a vegyes alvasztású sajt tartalmazta 200,0 µg/kg-mal, 
amelyet az Orda követett 167,2 µg/kg-mal, ezt követte a tehéntúró 154,8 µg/kg-mal, majd 
végül következett a Telemea 138,1 µg/kg-mal. Mindegyik tejterméknél a savó szeléntartalma 
több mint duplája volt a szelénes tej esetében a kontrollhoz viszonyítva, ezért a szelénes 
tejből készült tejtermékek savója jelentős szelénforrás lehet az emberek (esetleg 
gazdasági) állatok számára. Ezt bizonyítja a savóból készült Orda 167,2 µg/kg-os 
szeléntartalma is. 

 

8. A tojás, mint funkcionális élelmiszer 

A tojás a roston kívül, szinte minden értékes tápanyagot tartalmaz. Fehérjéjének biológiai 
értéke talán az összes élelmiszer-fehérje közül a legnagyobb. A sárgájában sok a zsír és a 
vitamin, így a fehérje és a sárgája együttesen az ember szükségleteit szinte optimális módon 
elégíti ki, ily módon összetételének változtatása nélkül, megfelelően elkészítve, funkcionális 
élelmiszernek tekinthető. Összefoglalóan a tojás, táplálóanyag-tartalomban dús, a 
természet által létrehozott egyik legértékesebb élelmiszer.  

A tojássárgája zsír-a-vízben emulzió, különböző méretű részecskék halmaza, a szárazanyag-
tartalma kb. 50%, amiből a lipidek 65%-ot, a fehérjék 31%-ot, a szénhidrátok 4%-ot tesznek 
ki, míg a maradékot a vitaminok és az ásványi anyagok alkotják. Fő komponensei az alacsony 
sűrűségű lipoprotein (LDL), a magas sűrűségű lipoprotein (HDL), a livetinek és a foszvitinek.  

A tojássárgája szemcsék fehérjéi, a foszvitin (α és β), 110 °C-on, 10 percig hőkezelve 
viszonylag hőstabilak. Sok foszforsavat tartalmazó glikofoszfoprotein, mely polielektrolitként 
működik. A lipovitellinek (α és β) nagy sűrűségű lipoproteinek (HDL), melyekben a lipid a 
szárazanyag 22%-a, melynek 35%-a, trigliceridek, 60%-a foszfolipid, 5%-a pedig koleszterin 
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és koleszterin-észter. A lipovitellinek komplex formában, a foszvitinnel együtt előforduló 
hőstabil fehérjék. 

A tojássárgája lipidjei a fehérjékkel szoros kapcsolatban, lipoproteinként vannak jelen. 
Zsírsavösszetételüket jelentős mértékben befolyásolja a takarmányozás, ezért a takarmány 
összetételének változtatásával az befolyásolható. A tojótyúk takarmányának 
változtatásával a tojás zszírsavösszetétele optimális irányba befolyásolható, tehát a tojás 
funkcionális élelmiszer, vagy azzá tehető. A szterinek a tojás lipidjeinek 4%-át teszik ki, 
melyek 96%-a koleszterin, mely a szárazanyag 2,5%-a, és mely messze meghaladja a többi 
élelmiszerét.  

A tojásfehérje a fehérjék 10%-os vizes oldata, mely a fehérjék mellett még 0,03% lipideket 
és 1% szénhidrátot is tartalmaz. A biológiai aktivitással bíró albumin fehérjék védelmet 
nyújtanak a mikrobiológiai romlás ellen, így a lizozim enzim a baktériumok sejtfalát alkotó 
peptidoglikánok hasításával elpusztítja a baktériumokat, és ugyanezt a szerepet töltik be az 
enzim inhibitorok, és a koenzimekkel komplexet képző anyagok (flavoprotein, avidin). Az 
albumin fehérjék közül az ovalbumin a fő albumin fehérje, mely vizes oldatban mechanikai 
hatásra (rázatás, habverés) viszonylag könnyen denaturálódik A lizozim a Gram-pozitív 
baktériumokat sejtfaluk hidrolízisével pusztítja el. Az ovomucin fibrilláris szerkezetű, mely 
növeli az albumin viszkozitását. A flavoprotein erősen kötődik a riboflavinhoz, és elősegíti, 
hogy a koenzim a vérszérumból a tojásba kerüljön. Az ovoinhibitor gátolja a tripszin és a 
kimotripszin működését. Az avidin megköti a biotint; a tojásfehérjében biotinmentes 
formában fordul elő. 

Tojásszínező anyagok. A tojássárgája színe minőségi jellemzőnek számít. A takarmányból a 
karotinoidok és a xantofillok (főleg a lutein) szívódnak fel, melyek a sárgája színét okozzák.  

A tárolás során bekövetkező változások. A tojás sűrűsége pedig a kezdeti 1,086 g/cm3-ről 
csökken, melynek mértéke 0,0017 g/cm3 naponta. A tojásfehérje a viszkozitása csökken, a 
tojássárgája pedig egyre inkább ellapul a tárolás során. A tojásfehérje feldolgozásánál fontos 
olyan tulajdonságok változása, mint a habképző sajátságok, a habstabilitás és az állott aroma 
kialakulása. A tojás minőségvesztése mérsékelhető a vízveszteség csökkentésével, a tojáshéj 
bevonásával (olajozás) könnyű paraffin-alapú ásványi olajjal, szabályozott légterű tárolással 
és alacsony hőmérséklettel.  

A tojásalapú készítmények jellemzői. Habképző képesség. Mind a tojásfehérje, mind a 
tojássárgája habot képez, melynek során a folyadék/levegő határfelület nagymértékben 
megnő, ennek során a fehérjék denaturálódnak és aggregátumokat képeznek, melyek 
magukba zárják a levegőt. A tojásfehérje proteinek habstabilizáló képessége különböző, 
habképző tulajdonsága objektív módon vizsgálható. A tojássárgája 0,1%-os jelenléte 
jelentősen csökkenti a habképződést, ami megakadályozza, hogy a tojásfehérjét sütőipari 
termékek, sütemények, kekszek lazítóanyagaként eredményesen lehessen alkalmazni. A 
tojássárgájából is verhető hab, mely hatszoros térfogatnöveléssel jár, és a hab stabil magas 
hőmérsékleten. Mind az egész tojás, mind a tojássárgája emulgeáló hatású, mely a 
fehérjéknek, a foszfolipideknek és az LDL-nek köszönhető. A tojásfehérjénél 62 °C-on, a 
tojássárgájánál pedig 65 °C-on következik be a termikus koaguláció. A koagulációs 
képesség nagyon fontos a technológia szempontjából, mert a tojást nagy mennyiségben 
használják élelmiszeripari kötőanyagként. 
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Szárított tojás alapú termékek. A szárítás során a cukrok mikrobiológiai fermentációját 
követően lejátszódó reakciók nemkívánatos barna elszíneződést és kellemetlen 
aromaképződés okozhatnak. 

A tojásfehérje vagy a teljes tojás szárazanyag-tartalmának növelése membránszűréssel 
vagy vákuum-filmbepárlással is megoldható. A tojássárgája viszonylag magas szárazanyag 
tartalmú, ezért mindenfajta előzetes kezelés nélkül porlasztva szárítható. A tojásfehérje 
szárítása során a hőmérsékletet 45–50 oC-ra emelik, a szárítást pedig nagynyomású diszperzió 
formájában, 165 oC-os levegőáramban végzik, melynek során a tojásfehérje 50–60 oC-ra 
melegszik fel. Fagyasztott tojásalapú termékek –40 oC-ra történő gyors fagyasztással 
készülnek. A fagyasztott termék eltarthatósága –15 és –18 oC között 12 hónap. A fagyasztás 
utáni kiolvadást követően a tojásfehérje gélszerű konzisztenciát vesz fel, ami miatt nehéz 
elegyíteni, ami gátolja a további felhasználást.  

 

9. Növényi és állati eredetű zsiradékok 

A növényi és állati eredetű zsiradékok változó zsírsavösszetételű trigliceridekből állnak. A 
különféle zsiradékok közül azok tekinthető funkcionálisaknak, melyek bővelkednek olyan 
esszenciális zsírsavakban, mint a linolsav, az arachidonsav, az eikoza-pentaénsav, a 
dokoza-pentaénsav vagy a dokoza-hexaénsav. A linolsav kivételével az utóbbiak csak az 
állati eredetű zsiradékokban fordulnak elő, így az állati zsiradékok is lehetnek funkcionális 
élelmiszerek. Általánosságban elmondható, hogy azok a lipidek, amelyek túlnyomó részben 
telítetlen zsírsavakat tartalmaznak, azok az olajok, melyek telítetteket, azok a zsírok. 

Növényi eredetű zsiradékok. A növényi eredetű zsiradékok a kinyerésükhöz szükséges 
technológiai folyamatok alapján lehetnek olajosmag-olajok, melyek nagyszámú forrásból 
származhatnak, és gyümölcsolajok, melyek esetében csak két forrásnak van gazdasági 
jelentősége. Az olíva olajat az olajfa gyümölcspulpjából nyerik. A hidegen préselt olajat szűz 
olajnak hívják, a melegen, 40 oC-on préseltet, melynél a préselést követően az olajpogácsát 
oldószerrel extrahálják, “sansa” olajnak nevezik. A pálmaolaj az olajpálma gyümölcse és 
húsa felhasználásával készül, ami alapján megkülönböztetünk gyümölcshús olajat és 
magolajat. Laurinsavban és mirisztinsavban gazdag olajok közé tartoznak a kókuszdió és 
a pálmamagolajok, amelyek a csak növényi eredetű zsiradékokat tartalmazó margarinokban 
találhatók meg. Jellemző rájuk, hogy szobahőmérsékleten szilárdak, a szájban olvadnak 
jelentős olvadáshő kíséretében. Linolsav csak elhanyagolható mennyiségben van bennük, 
ezért az autooxidációs változások gyakorlatilag minimálisak.  

Palmitinsavban és sztearinsavban gazdag olajok a kakaóvaj és a kakaóvaj helyettesítő 
zsiradékok. A kakaóvaj szűk olvadási tartománnyal rendelkezik, trigliceridjeik főleg 
palmitinsavat, olajsavat és sztearinsavat tartalmaznak. A kakaóvaj olvadása kellemes, hűsítő 
érzetet kelt a szájban. Ellenálló az autooxidációval és a mikrobiális romlással szemben is, 
ezért az édességiparban az egyik legdrágább összetevő. A palmitinsavban gazdag olajokhoz 
tatozik a gyapotmag-olaj, mely nyersen sötétvörös, jellegzetes illatú. A gabonacsíra-olajok 
közül a legfontosabb a kukoricacsíra-olaj, melyet saláta- és főzőolajként, margarin 
alapanyagként és majonéz készítésére használnak. A búzacsíra-olaj nagy tokoferoltartalma 
miatt kiemelkedő tápértékű. Ázsiában jelentős népélelmezési szerepet tölt be a rízscsíra-olaj. 
A tökmagolajat elsősorban Dél-Európában fogyasztják; barna színű, dió jellegű ízű, nagyon 
kellemes aromájú olaj. 
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A kevés palmitinsavat, sok olajsavat és linolsavat tartalmazó olajok közül kiemelkedő 
jelentősége van a napraforgónak, mely Európa legnagyobb mennyiségben termesztett 
olajnövénye. Hüvelyesek olaja közül a szójabab olaj az egyik legnagyobb mennyiségben 
termelt növényi zsiradék. Finomított olaja világossárga, enyhén aromás. Eltarthatósága 
parciális hidrogénezéssel javítható. Ennek során az olvadási tartomány 22–28 °C-ról 36–43 
°C-ra nő. Termesztés szelekcióval és genetikai tervezéssel kevés linolsavat és sok olajsavat 
tartalmazó genotípusokat, és kevés palmitinsavat és telített zsírsavat tartalmazó 
genotípusokat alakítottak ki. A földimogyoró olaj zsírsavösszetétele nagyban függ a 
termesztés helyétől. A földimogyoróból és annak olajából földimogyoró vaj, egy kenhető, 
paszta állagú, nagyon keresett termék készíthető, melynek összetevői a pörkölt és őrölt 
földimogyoró és a földimogyoró olaj. A repceolaj sok linolénsavat tartalmaz, ezért hajlamos 
az autooxidációra. Hidrogénezéssel stabilitása nő, és olvadási sajátságai a kókuszdió olajéhoz 
válnak hasonlóvá. Kifejlesztették a „zéro” erukasav-tartalmú fajtákat, melyben az erukasav 
(C22:1) mennyisége kisebb, mint 5%, és a „dupla nullás” fajtákat, amelyek erukasav-tartalma 
rendkívül alacsony. A szezámolaj jelentős mennyiségű tokoferolt tartalmaz, fenolos 
antioxidáns komponense a szezámol. A sáfrányos szeklice olaja 80% olajsavat és 15% 
linolsavat tartalmaz. A lenmagolaj a len magterméséből nyerhető ki. Jellemző rá a magas 
linolénsav-tartalom, ezért az autooxidáció folyamán keserű anyagok keletkezése közben 
könnyen oxidálódik.  

Az állati eredetű zsiradékok fő zsírsavai az olajsav, a sztearinsav és a palmitinsav, melyek 
nagyon eltérő koncentrációban fordulnak elő a zsiradékokban. Monogasztrikus állatoknál a 
zsírsavösszetétel takarmányozással befolyásolható, de hatással van rá a faj és a fajta is. 
Kérődzőknél a bendőben fejlődő hidrogén a telítetlen kötéseket telíti, tehát itt lényegesen 
nagyobb a telített zsírsavak részaránya. A marhafaggyú a takarmány eredetű karotinoid-
tartalom miatt világos sárga színű, zsírsavösszetételét a takarmányozás alig befolyásolja. A 
prémium minőségű faggyú (“premier jus”) a marhafaggyúból előállított termék, melyből 
oleomargarin, vagy más néven lágy zsír, és oleosztearin, szilárd, préselt faggyú, készíthető. 
Ezen utóbbit főként sütőipari zsiradékok gyártására használják fel. Az étkezési marhafaggyú 
(„secunda beef fat”) tipikus marhafaggyú illatú és ízű zsiradék. 

A sertészsír a kereskedelmi forgalomban legnagyobb mennyiségben eladott termék, melyre 
jellemző a lágy aroma és a fehér szín. Viszonylag sok palmitinsavat és olajsavat tartalmaz. A 
telítetlen zsírsavak jelentős mennyisége miatt a sertészsír dermedése alacsonyabb 
hőmérsékleten következik be, és a kevert trigliceridek miatt a fázisátmenet szélesebb 
hőmérséklettartományt ölel fel, és eltarthatósági ideje is rövidebb, mint a marhafaggyúé. A 
sertés takarmánya a zsírsavösszetételt jelentősen befolyásolja. 

A tengeri állatokból származó zsiradékok forrásai a heringek családjába tartozó halak. 
Ezek a zsírok nagymértékben telítetlen, 4–6 allil-csoportot tartalmazó zsírsavak. Közéjük 
tartoznak az arachidonsav, az eikoza-pentaénsav, a dokoza-pentaénsav és a dokoza-
hexaénsav. A tengeri állatokból származó zsiradékok közvetlenül nem hasznosíthatók 
étkezési célra, az esszenciális zsírsavak jelentős mennyisége miatt viszont gyógyhatású 
készítmények alapanyagai.  

A zsírok és olajok minőségét befolyásoló tényezők. Első számú minőséget befolyásoló 
tulajdonság a lipolízis mértéke, mely megnöveli a szabadzsírsav-tartalmat vagy a savszámot. 
Az oxidatív bomlás termékei a telítetlen acil-maradékok autooxidációját követő gyors 
bomlás során jönnek létre. A hidroperoxidok aromaanyaggá bomlását sok tényező 
befolyásolja, ezért nincs közvetlen összefüggés a peroxidszám és az aromahibák, pl. az avas 
íz között. Az eltarthatóság becslésére alkalmazható tesztek az oxidációra való hajlam 



35 
 

felmérését célozzák. A különböző mérések során a zsír vagy olaj standard körülmények 
között gyorsított oxidációnak van kitéve, melyet követően mérik a sütőolajok hőstabilitását 
és a füstölési pontot, azt a hőmérsékletet, amelyen levegő jelenlétében a trigliceridek 
bomlani kezdenek.  

 

10. Gabona, zöldség és gyümölcs, mint funkcionális élelmiszerek 

A gabonafélék talán az emberiség legfontosabb élelmiszerforrásai. Közéjük tartozik a búza, a 
rozs, a rizs, az árpa, a köles és a zab, melyek közül a búza és a rozs alkalmas kenyérkészítésre. 
Az ipari országokban a kenyérfogyasztásból eredő tápanyagellátás fedezi a napi 
szénhidrátszükséglet 50%-át, a fehérjeigény mintegy egyharmadát, a B-vitamin-szükséglet 
50-60%-át, és fontos ásványi anyag- és nyomelem-forrás is.  

A gabonafélék összetétele 

A gabonafélék szénhidráttartalma. A keményítő a gabonafélék fő tároló szénhidrátja, mely 
a szemtermés endospermiumának sejtjeiben fordul elő. Általánosságban a gabona keményítők 
25% amilózt és 75% amilopektint tartalmaznak, melyekre jellemző, hogy jellegzetes 
hőmérséklet-tartományban duzzadásuk, zselatinizációjuk következik be. A gabonafélék egyéb 
szénhidrátjai a pentozánok, a cellulóz, a β-glükánok és a glükofruktánok. A diétás rost 
táplálkozási és fiziológiai szempontból a keményítőn és a ligninen kívüli oldható és nem 
oldható szénhidrátok összességét jelenti, melyek legfontosabb forrásai a gabonafélék és a 
hüvelyesek. A rozsliszt 6–8%, a búzaliszt 1,5–2,5% pentozánokat tartalmaz. A vízzel 
extrahálható vízoldható pentozánok 15–20-szor több vizet kötnek meg, mint a vízoldható 
fehérjék, ezért nagy viszkozitású oldatokat képezhetnek. A rozsban a pentozánok vízben nem 
oldható része víz hatására rendkívül nagymértékben megduzzad, amely felelős a tészta 
reológiai sajátságaiért, a rozslisztből készült termékek sütési tulajdonságaiért, és a sütőipari 
termékeknél javítja a bélzet lédússágát és rághatóságát. Az árpa 3–7%, a zab 3,5–4,9%, a búza 
és rozs szemtermése 0,5–2% β-glükánt tartalmaz. Nyálkás, viszkózus állagú anyagok, 
amelyek alkalmasak vizes oldatok viszkozitásának növelésére.  

A gabonafélék fehérjéi. A gabonafélék aminosav-összetételére jellemző a kis lizin- és 
metionin-tartalom, és különösen kevés metionin van a búzában, a rozsban, az árpában, a 
zabban és a kukoricában. Próbálkoztak ugyan az esszenciálisaminosav-tartalom 
mennyiségének növelésével, több Lys-t és Met-t tartalmazó árpa- és kukoricafajták 
előállításával, azonban az egyéb tulajdonságok megváltozása miatt a nemesítés nem járt a 
kívánt sikerrel. A gabonafélék a fehérjék eltérő oldhatóságát alapul véve a következő 
frakciókra oszthatók. Az albuminok vízoldhatóak, a globulinok sóoldatban oldódnak, a 
prolaminok oldhatók 70%-os vizes etanol elegyben, a glutelinek pedig a szekvenciális 
extrakció után a lisztből visszamaradó frakciót alkotják. Az albumin és globulin frakciókba az 
enzimek sorolhatók, a prolaminok és a glutelinek pedig a tárolófehérjék osztályát alkotják.  

A frakciók mennyisége a különböző gabonafélékben nagyon eltérő lehet. A búza, a rozs 
és az árpa fehérjefrakciói hasonló aminosav-összetételűek, ezért az egyes gabonafajok 
botanikai származása igazán csak a prolaminok aminosav-összetételében tükröződik. A 
fehérjefrakciók közül a prolamin okozza a cölokáliát, vagy lisztérzékenységet, amely a 
genetikailag fogékony személyek minden korosztályát érintheti a csecsemőktől a kamaszokon 
át a felnőttekig. A betegség következtében a bélnyálkahártya (mukóza) bélbolyai károsodnak, 
majd elpusztulnak, az epitélium sejtjei degeneratív károsodást mutatnak, ezért a 
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tápanyagfelszívási funkció komoly zavart szenved. A cölokália megelőzhető a rizs, a köles és 
a kukorica fogyasztásával. 

A kegyér és a tészta gyártása során a glutén képződése a legfontosabb technológia 
folyamat. A glutén felelős a tészta plasztikus tulajdonságáért és stabilitásáért, mely 90% 
fehérjéből, 8% lipidből és 2% szénhidrátból áll. A reológiai tulajdonságok közé tartoznak a 
tészta gáztartó képessége a kelesztés során, és a termék porózus, szivacsszerű bélzetének 
elasztikus tulajdonságai. A búzaglutén fehérjekomponenseit és szerkezetét elemezve 
megállapítható, hogy a búza prolaminok (gliadin) a viszkozitásért, a gluteninek pedig a tészta 
szilárdságáért és elasztikus tulajdonságáért felelősek. A gluténfehérjék szerkezete és 
mennysége változhat az egyes búzafajtáknál, ezért eltérőek a tésztaképződési és sütési 
jellemzők. A gluténfehérjék értékelése azon az alapon történik, hogy milyen mértékben 
alkalmas a fehérje arra, hogy nagymolekulájú fehérje-aggregátumok képződjenek belőlük. 
Nagy tészta és glutén szilárdság akkor érhető el, ha elégséges mennyiségű polimerizációra 
alkalmas gluténfehérje van jelen. Kedvező, ha a lehetséges legkisebb mennyiségben vannak 
jelen a láncképződést megszakító anyagok, mint amilyenek az alacsony móltömegű 
tiolkomponensek és a páratlan számú cisztein oldalláncot tartalmazó gliadinok. 

A gabonamagvak viszonylag kis mennyiségű lipidet tartalmaznak, de a különbségek az 
egyes gabonafajták között jelentősek lehetnek. A lipidek főként a csíra részben tárolódnak, 
ezért az olajat is a csíráztatást követően nyerik ki. A gabonafélék lipidjeinek 
zsírsavösszetételében nincs jelentős különbség, a zsírsavak között a linolsav dominál. A 
tésztaképződés során a lipidek aggregátumokat képeznek a gluténnal, és a poláris lipidek 
előnyös hatást gyakorolnak a tészta gázmegkötő képességére, és a sütési térfogatra, mert a 
poláros lipidek a gáz/folyadék határrétegben feldúsulva stabilizálják a gázbuborékokat, nem 
engedik azokat összeolvadni, valamint a poláros lipidek kettősrétege összetartja, mintegy 
„tömíti” a fehérjefilmen a dagasztás során kialakuló pórusokat. A nem poláros lipidek a 
legtöbb búzafajta esetében viszont rontják a sütési eredményt. 

A gabonafélék feldolgozása 

A gabonafélék feldolgozásában szerepet játszó enzimek közül a legfontosabb közé 
tartoznak a búza és a rozs α- és β-amilázai, melyeknek optimális aktivitása szükséges a 
tésztaképződéshez. A kedvezőtlen betakarítási körülmények között az α-amiláz aktivitás 
megnő, nagyfokú keményítőbomlás következik be a sütési folyamat során, ami 
kenyérhibákhoz vezethet. A lipázok hatására a liszttárolás során a szabad zsírsavak 
mennyisége megnő, ami hőkezeléssel megelőzhető, mert ennek során a lipázok 
inaktiválódnak, így a minőségromlás elkerülhető. 

A gabonafélékben lévő fitinsavat a fitáz enzim hidrolizálja. A fitát részleges hidrolízise 
táplálkozásfiziológiai szempontból kívánatos, mert a kevésbé foszforilált inozitok nem 
képeznek olyan stabil komplexet a kationokkal, mint a fitát, így az ionok felszívódása nem 
gátolt. Lipoxigenázok hatására a karotinoidok lassú kooxidáció során átalakulnak, és a 
tésztafélék sárgás színe fakul, ezért a tésztagyártás során a búza lipoxigenázt inaktiválni kell. 
A polifenol-oxidázok a teljes kiőrlésű lisztek barnulását okozhatják. A peroxidázok és 
katalázok az aszkorbinsav nemenzimes oxidációját felgyorsítják, így elősegítik az 
aszkorbinsav lisztjavító hatását. A glutation dehidrogenáz dehidro-aszkorbinsav jelenlétében 
elősegíti a glutation oxidációját.  

A búzaliszt tiol komponenesei. A búza szabad állapotú tiolkomponensei, a glutation és a 
cisztein, a csírában és az aleuronrétegben találhatók. A tésztaképzés során a glutation nagyon 
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gyorsan reagál a diszulfid hidat tartalmazó liszt fehérjékkel, melynek során diszulfidhíd-
kicserélődés megy végbe. A nagy móltömegű gluténfehérjék hasítása miatt a tészta 
viszkozitása csökken, a molekulák közti diszulfidhidak hasítása pedig a glutén és a tészta 
szerkezete gyengülését okozza. A gyenge sikérminőségű lisztek javítására aszkorbinsavat, 
bromátok alkálifém-sóit és enzimaktivitással bíró szójalisztet használnak, melyek növelik a 
tészta nyújtással szembeni ellenállását, a dagaszthatóságot, javul a fermentáció, megnő a 
sütési térfogat, és a bélzetszerkezet is javul. Cisztein vagy proteinázok hozzáadása a 
fentiekkel ellentétes hatás vált ki, ugyanis gyengül a sikér, lágyabb lesz a tészta, ami előnyös 
is lehet a kisebb energia szükséglet miatt. 

Az aszkorbinsav hatása a tésztaképzésre, búzaliszt esetében. Tésztaképzéskor a redukált 
glutation és a gluténfehérjék között SH/SS kicserélődése megy végbe, melynek során a 
gluténfehérjék depolimerizálódnak, és a sikér meggyengül. Oxigén hatására a tésztában az 
aszkorbinsav dehidroaszkorbinsavvá oxidálódik. Az endogén eredetű glutation a 
dehidroaszkorbinsavat aszkorbinsavvá redukálja, a dehidroaszkorbinsav elvonja a glutationt, a 
gluténfehérjékkel kevesebb SH/SS-kicserélődés megy végbe. A lipoxigenáz aktivitást 
mutató szójaliszt hozzáadás hatására javulnak a tészta reológiai tulajdonságai, megnő a 
tészta stabilitása, dagasztáskor nem lágyul el hamar, így növekedhet a kenyér térfogata. 
Ciszteinadagolást követően a cisztein és a glutenin frakció között SH/SS kicserélődés megy 
végbe, melynek során a glutén ellágyul, a tészta nyújtással szembeni ellenállása csökken, a 
nyújthatóság nő, a tésztaképződési idő csökken és a tészta stabilitása is csökken. Amiláz 
tartalmú készítmények hatására a keményítő fermentálódik, maltózzá bomlik, mely 
kedvező növekedési körülményeket teremt az élesztő számára, melyet követően kelesztéskor 
kellő mértékű a CO2-termelés. Ezzel párhuzamosan a redukáló cukrok a sütés során a 
nemenzimes barnulási reakcióban vesznek részt, mely kedvező hatású a héj színe és aromája 
szempontjából, ráadásul késleltetik a bélzet öregedési folyamatait. 

Zöldségek és gyümölcsök 

A zöldségek emberi táplálkozásra alkalmas friss növényi részek, melyek nyers és/vagy 
feldolgozott formában fogyaszthatók. Csoportosíthatjuk őket a fogyasztott rész alapján, 
mely szerint lehetnek levél, szár, gyökér, virág, gumó, éretlen húsos mag, vagy botanikai 
értelemben vett gyümölcs zöldségek. A legtöbb zöldségféle esetében a szárazanyag 10–20%, 
a nitrogéntartalom 1–5%, a szénhidrátok mennyisége 3–20%, a lipidtartalom 0,1–0,3% között, 
a nyersrost és az ásványi anyag tartalom pedig 1% körül alakul. A nitrogéntartalmú 
komponensek 35–80%-a fehérje, a többi szabad aminosav, peptid vagy egyéb 
nitrogéntartalmú anyag. A fehérje frakció döntő hányadát az enzimek adják, melyek a 
feldolgozáskor káros vagy hasznos hatást fejthetnek ki, és a zöldségekben nagyon sok enzim 
inhibitor is előfordul. A szabad nem fehérjealkotó aminosavak oldalláncukat tekintve a 
homológ sor nagyobb tagszámú aminosavai. Az aminok közül a spenótban a hisztamin, az N-
acetilhisztamin és az N,N-dimetilhisztamin, a paradicsomban és a padlizsánban a triptamin, a 
szerotonin, a melatonin és a tiramin fordul elő. 

A szénhidrátok közül a legnagyobb mennyiségben előforduló cukrok a glükóz és a fruktóz 
0,3–4%-ban, a szacharóz pedig 0,1–12%-ban van jelen a zöldségekben. Jelentős 
mennyiségben fordul elő bennük keményítő, a fészkesvirágzatúakban inulin, a pektinnek 
pedig különleges szerepe van a zöldségfélék szöveti szilárdságának biztosításában. A 
pektinek lebontása előnyös lehet a gyümölcslevek előállításánál, a pektinek bomlási 
folyamatainak lassítása pedig akkor, ha a gyümölcs és zöldség megfelelő konzisztenciájának 
és minőségének megőrzése a cél. A zöldségek lipidtartalma alacsony, főként 
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trigliceridekből, valamint gliko- és foszfolipidekből állnak. A szerves savak jelentős szerepet 
töltenek be a zöldségek íz- és zamatanyagainak kialakításában.  

A zöldségek vitamintartalma függ a fajtól és a fajtától, az éghajlattól és a tárolás 
időtartamától. A burgonya C-vitamin tartalma a betakarítás után 15–20 mg/100 g, 6–8 
hónapos 4 °C-on történő tárolás után 50%-os veszteséget szenved, míg hámozás és főzés után 
40–60%-os a veszteség. Az ásványi anyagokat tekintve a zöldségekben legnagyobb 
mennyiségben a kálium van jelen, melyet követnek a kalcium, a nátrium és a magnézium. A 
növényi pigmentek közül legjelentősebbek a karotinoidok, az antocianinok, a klorofill és a 
betalainok. A szárított zöldségek tárolása során színváltozás következik be, melynek oka a 
klorofill feofitinné alakulása. A betalainok közé tartoznak a betacianinek, melyek vörös-
ibolya, és a betaxantinok, melyek sárga színűek. 

A gyümölcsök eredetüket tekintve lehetnek vadgyümölcsök és termesztett gyümölcsök, 
termésük alapján pedig valódi termésűek vagy áltermésűek. Összetételüket befolyásolja a faj, 
a fajta és az érettségi stádium. A bogyós gyümölcsök, az almatermésűek, a citrusfélék és a 
trópusi gyümölcsök szárazanyag-tartalma 10–20% közötti, melynek fő komponensei a 
cukrok, a szénhidrátok és a szerves savak. A monoszacharidok közül a glükóz és a fruktóz 
fordul elő legnagyobb mennyiségben, a két monoszacharid aránya azonban nagyon változó. 
Az oligoszacharidok közül a szacharóz a domináns, míg a maltóz a szőlőfélékben, a 
melobióz, a raffinóz és a sztachióz a szőlőben fordul elő. A poliszacharidok közül a cellulóz, 
a hemicellulóz (pentozánok), a pektinek és a keményítő található meg legnagyobb 
mennyiségben a gyümölcsökben. A szerves savak közül az L-almasav a húsos 
gyümölcsökben és a csonthéjasokban dominál. A citromsav a bogyósgyümölcsök, a 
citrusfélék és a trópusi gyümölcsök fő savkomponense, míg a borkősav csak a szőlőben van 
jelen számottevő mennyiségben. A fenolos komponensek főleg glikozidok formájában, 
részben észterek formájában vannak jelen a gyümölcsökben. Aktív antioxidáns sajátságuk 
függ az OH-csoportok számától, helyzetétől és a pH-tól, és sok gyümölcs színét és ízét is 
befolyásolják. Az élelmiszerek polifenol-tartalma függ a fajtától, az éghajlattól és az 
érettségi foktól. A polifenol oxidázok nemkívánatos barna elszíneződés okozhatnak, melyek 
megelőzhetők az enzimek hőkezeléssel történő inaktiválásával, a redukálószerek 
alkalmazásával és az oxigénszint csökkentésével.  

 

11. Táplálkozási csírák, mint funkcionális élelmiszerek 

A csírák jelentősége a táplálkozásban. A csíráztatás „előemésztésnek” tekinthető, melynek 
folyamán a poliszacharidok oligo- és monoszacharidokká, a zsírok szabad zsírsavakká, a 
fehérjék oligopeptidekké és szabad aminosavakká bomlanak le, az ásványi anyagok 
hasznosíthatósága pedig javul. Nő az esszenciális zsírsavak mennyisége és aránya, nő a 
szabadaminosavak mennyisége, az antinutritív anyagok mennyisége csökken, és 
egészségvédő hatással és fitokémiai tulajdonságokkal rendelkező vegyületek jelennek meg. 
Összességében tehát a csírázás jobb hasznosulást és magasabb tápértéket von maga után. A 
csíráztatott magok előnyös hatásaik miatt alkalmasak funkcionális élelmiszerek 
kifejlesztése, melyek kedvező hatással vannak az emberi szervezetre, és segítenek az 
egészség megőrzésében. 

Biokémiai változások a csírázás során. A csírázás során a fehérjék kisebb fehérje 
fragmensekre, polipeptidekre, oligopeptidekre és szabad aminosavakra bomlanak, 
melyeket saját enzimeink könnyebben tudnak lebontani. A hajdina csírák táplálkozási 
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értékét vizsgálva megállapították, hogy a csírában négyszer több a szabad aminosav, mint a 
magban. A csíráztatás során megnőtt a lizin és a kéntartalmú szabad-aminosavak mennyisége, 
ami magas táplálkozási értékű új zöldségféle előállításához vezetett. A zsírsavösszetétel 
változását elemezve megállapították, hogy a telített zsírsavak koncentrációja a csírázáskor 
rohamos mértékben csökkent, a mirisztinsav, valamint a sztearinsav egy nap múlva már nem 
volt kimutatható a csírából, a telítetlen zsírsavak aránya pedig a csíráztatás végére meghaladta 
a 83 %-ot. A csírázás tehát lényeges összetételi változásokat okoz, melynek során a 
fehérjék kisebb fehérje frakciókra, oligopeptidekre, szabad aminosavakra bomlanak, és a 
szabadaminosav-összetétel változása mellett megjelennek a nem fehérjeépítő aminosavak. 
Bomlanak a trigliceridek, megváltozik a zsírsavösszetétel, nő a többszörösen telítetlen 
esszenciális, és csökken a telített és nemesszenciális zsírsavak aránya. Megjelennek az 
egészségvédő hatású vegyületek, ezért a csíráztatással értékesebb táplálékot kapunk. 

Szelénnel dúsított csírák. A monometilált szeleno-aminosavakról rákellenes hatást mutattak 
ki, ezért a szelénben dúsított csírák hasznosak lehetnek a rák megelőzésében, és a 
szelénben dúsított termékek alkalmasak lehetnek a lakosság szelén-ellátásának javítása. 
Megállapították, hogy a fejlődő növényi szervezet a csíráztatás során a megfelelően 
előkészített táptalajból különféle makro- és mikroelemeket tud dúsítani szöveteiben. A magas 
szeléntartalmú talaj (szelenit, szelenát) környezeti szennyezést okozhat, ezért japán kutatók a 
zárt rendszerű termesztést alkalmazták, melynek során speciális japán retek magokat 
csíráztattak magas szeléntartalmú talajon. A csíranövényben a szelén legnagyobb 
mennyiségben szeleno-metil-szeleno-cisztein formában volt jelen, ezen kívül szeleno-metil-
szeleno-ciszteint, szeleno-metionint és γ-glutamil-Se-metil-szeleno-ciszteint is ki tudtak 
mutatni. 

A szeléntartalom hasznosulása. Megállapították, hogy a szelénben dúsított növények 
antitumor aktivitással bírnak, és a szelénben dúsított tök és a szelénben dúsított retekcsíra 
megnövelte a vérszérum és a máj szeléntartalmát, és a glutation-peroxidáz aktivitását. A 
szelénnel dúsított japán retekcsíra összes szeléntartalmának 80%-át a szeleno-metil-
szeleno-csisztein tette ki, mely gátolta az emlőtumor kialakulását, de a legnagyobb 
szeléntartalmú dózis (12,5 mg/kg) etetésekor csökkent a testtömeg-gyarapodás, és megnőtt a 
máj tömege. A retekcsírával bevitt szelén kisebb mértékben épült be a szervezetbe, mint a 
szelenittel bevitt szelén, de a retekcsíra fogyasztásának tumorellenes hatása nagyobb volt, 
mint a szelenit-kiegészítésnek. 

 

12. A vörösbor, mint funkcionális élelmiszer 

A szőlő, a must és a bor kémiai összetétele. Ahhoz, hogy a vörösborról, mint funkcionális 
élelmiszerről lehessen nyilatkozni, meg kell ismerni azokat a folyamatokat, melynek során a 
szőlőből must, a mustból pedig bor keletkezik. A bor összetételének ismeretében lehet csak 
tudományosan magyarázni, hogy miért is funkcionális élelmiszer a vörösbor, és miért 
nem az a must és a fehérbor. A borászati kémia tárgya a szőlő, a must, mint alapanyag, a 
bor, mint végtermék összetételének meghatározása, és azon bonyolult folyamatok tisztázása, 
melynek során a gyümölcsléből funkcionális élelmiszer, bor keletkezik. E fejezetben csak 
azokkal a folyamatokkal foglalkozunk, melyek olyan komponensek keletkezését segítik elő, 
amelyek funkcionálissá teszik a vörösbort.  

A szőlőbogyó növekedése, érése és túlérése. A zsendülés során a bogyó növeli térfogatát, 
puhábbá, rugalmasabbá, átlátszóbbá válik, elveszíti klorofill-tartalmát, színeződni kezd, 
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flavon és antocianin pigmentek képződnek benne. A szőlőfürt a kocsányból és a 
szőlőbogyóból áll. A kocsány cukrokban szegény, szabadsav-tartalma közepes, sok kötött 
savat tartalmaz, ásványi anyagokkal bőven el van látva, sejtnedvének pH-értéke 4 feletti. Sok 
polifenolt és cserzőanyagot tartalmaz, de cukortartalma nem haladja meg a 10 g/kg-ot. 
Szárazanyag-tartalma 23–44% között, hamutartalma 4–6% között van. A szőlőhéj 
legjellemzőbb anyagai a sárga és vörös pigmentek, az elsődleges aromaanyagok. A 
zöldszőlőben a pigmentekből (klorofill, xantofill, karotinoidok) az érés ideje alatt csak kevés 
marad meg. A sárga pigmentek (flavonok) és a vörösek (antocianidok) a zsendüléskor 
kezdenek megjelenni, maximumukat a teljes érettség idején érik el. A flavonok a héjban és 
a bogyóhúsban is megtalálhatók, az antocianidok csak a héjban vannak. A legfontosabb 
flavon alkotórész a kvercitrin, a kvercetinnek egy glükozidja. A szőlő héjában kisebb 
mennyiségben más flavonszármazékok is vannak. A szőlőmagok gazdagok 
leukoantocianinokban, melyek a legfontosabb fenolos alkotórészek.  

A must alkotórészei a szénhidrátok (monoszacharidok, diszacharidok, keményítő, pentózok, 
cellulóz, pentozánok, glikogén, pektinanyagok, gumik), a szerves savak (borkősav, almasav, 
citromsav, egyéb szerves savak), az ásványi alkotórészek, a nitrogéntartalmú anyagok, a 
polifenolok, a színezékek (zöld és sárga színezékek, vörös színezékek), viaszok, olajok, 
zsírok, enzimek, vitaminok, aromaanyagok és egyéb alkotórészek. A must és a bor 
legérzékenyebb vegyületcsoportjai a polifenolok és a színanyagok, mert oxidációs hajlamuk 
miatt barnulással járó és más különböző kiválások okozói lehetnek, de a vörösboroknál 
feltétlenül szükségesek a borjelleg kialakításához. A polifenolokat négy nagy csoportra lehet 
osztani: flavonok, antocianinok, fenolsavak és tanninok. Kémiai szerkezetük szerint lehetnek 
nem flavonoid-fenolok (hidroxi-benzoesav és származékai, hidroxi-fahéjsav és származékai), 
egyéb nem flavonoid fenolok (pl. rezveratrol), flavonoid-fenolok (katechinek, 3-flavanol), 
leukoantocianinok (3,4-flavandiolok), antocianinok (flavonok és flavonolok) és tanninok. 

A nem flavonoidok közül a rezveratrol, a stilbének családjában tartozó fenolos vegyület, a 
legfontosabb, melynek alapváza az α,β-difenil-etilén, és amely a szőlőbogyóban, elsősorban 
a héjszerkezetben, halmozódik fel. A borok rezveratrol-tartalma főként az alkalmazott szőlő-
feldolgozási technológia függvénye. Átlagos koncentrációja 2,24 mg/dm3, szélső értékek 
0,44–4,71 mg/dm3. A rezveratrol egyrészt fontos szerepet tölt be a szőlő patogén 
kórokozókkal szembeni védekező mechanizmusában, másrészt szív- és érrendszeri 
betegségek elleni védőhatást fejt ki. A rezveratrol gyógyhatása a vér HDL-koleszterin-
szintjének normalizálásán alapszik. 

A flavonoid-fenolok könnyen oxidálhatók, jó fémmegkötő képességgel rendelkeznek, 
könnyen reagálnak fehérjékkel és egyéb polimerekkel. Redukálóképességük az alapváz 
telítetlenségére, a különböző helyzetű és számú hidroxil-csoportok oxidációs-redukciós 
mechanizmusára vezethető vissza. Antioxidáns hatásúak, az oxidációt katalizáló fémionokat 
kelátkomplex képződése közben megkötik, és jellemző rájuk a kondenzációs reakcióra való 
hajlam. A vér- és a hajszálerek áteresztő-képességének és törékenységének csökkentése miatt 
a gyógyászatban sikeresen alkalmazzák retina- és vese-vérzések gyógyításában. A 
flavonoidok elsősorban a héjban, a kocsányban és a magban találhatók, ahonnan eljutnak a 
mustba, illetve a borba. A leukoantocianidinek mennyisége a borokban 2 g/dm3 körüli, mint 
antioxidánsok hatnak, megvédve a borokat az oxigén káros hatásától.  

A procianidinek a tannin-típusú polifenolok 2–6 egységből álló oligomerjei. A szőlő fenolos 
vegyületei közül a procianidinek prekurzorai, a monomer katechinek határozzák meg döntően 
a színintenzitást, a színárnyalatot, és felelősek az oxidációs hatásra bekövetkező 
színmélyülésért. A szőlő fenolos vegyületei baktericid hatással, P-vitamin aktivitással, 
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szív- és érrendszeri betegségek elleni védő hatással rendelkeznek. A vérben gyorsítják a 
koleszterin kiürülését, stabilizálják az érfalak rugalmasságát, megakadályozzák az 
érszűkületet, illetve a szívinfarktus kialakulását. 

A színanyagok közé tartoznak az antocianinok, melyek a kékszőlők és a vörösborok színét 
dominánsan meghatározzák. A flavonoidok a héjban és a bogyóhúsban találhatók, az 
antocianinok pedig a héjban, az epidermisz alatti 3–4 sejtsorban helyezkednek el. Az erjedés 
során az antocianinok kémiailag változatlanul kerülnek át a mustba, majd a borba.  

Vitaminok és enzimek a szőlőben, a mustban és a borban. A szőlőben a karotin mutatható 
ki, amely a szőlő egyik sárga festékanyaga. A szőlőlé és a must C-vitamint csak nyomokban 
vagy egyáltalán nem tartalmaz. Egyéb vízoldható vitaminokban a szőlő és a must 
meglehetősen gazdag, tartalmazza a B-vitaminok számos tagját, a H- és PP-vitamint, a 
pantoténsavat, a folsavat, a mezo-inozitot, a kolint és a p-amino-benzoeavat. Az E-vitaminok 
fontosak, mint a mustban levő élesztők és baktériumok növekedési faktorai, jelentősen 
befolyásolják azok életét és tevékenységét.  

A bor összetétele. A bor különböző szervetlen és szerves anyagok, vegyületek valódi és 
kolloid, alkoholos–vizes oldata. A bor összetétele nem állandó, az erjedés befejeztével az 
újbor csak kiinduló anyag, amiből a fejlett, állóképes, palackozott bor lesz. Az állandó 
változások, a sokszor ellentétes irányú folyamatok még a palackozott borban is történnek, 
mely igen lassú, de folyamatosan tart. Az összetétel a bornak nem állandó, változatlan, 
hanem mindig változó, fejlődő vagy visszafejlődő tulajdonsága. A bort az alábbi főbb 
komponensek alkotják: víz, alkoholok, cukrok, szerves savak, fenolos vegyületek, 
nitrogéntartalmú anyagok, pektinek és poliszacharidok, aromaanyagok, ásványi anyagok és 
vitaminok. 

A bor fenolos alkotórészei közül az antocianinok a szőlőben monomerként, esetenként 
acilezett formában vannak jelen. Hideg hatására a színanyagok molekuláris állapotból 
kolloidális állapotba mennek, majd kicsapódnak. A bor tisztulásakor, tisztításakor a színanyag 
egy része adszorbeálódik. Az oxidációs lebomlás során a Cu2+ és Fe3+-ionok katalizálta 
folyamatokban keletkező peroxidok alkalmasak a szőlő és a bor antocianinjainak oxidatív 
lebontására. A mustban lévő antocianin koncentrációja az erjedés alatt csökken, és az 
erjedés végére az antocianinok 40%-a kicsapódik. Az antocianinok valódi oldatból kolloid 
állapotba mennek át, adszorbeálódnak, majd kicsapódnak a közegből. Az antocianin-
koncentráció változik a vörösborok érése során is, így féléves tárolás alatt az antocianin-
koncentráció átlagosan 25%-kal csökken. 

Vitaminok a borban. A borból teljesen hiányoznak a zsíroldható, az A-, a D-, az E- és a K-
vitamin, a vízoldható vitaminok közül pedig az aszkorbinsav, ugyanis az erjedés alatt a 
mustban esetleg jelenlevő C-vitamin is lebomlik. Összességében elmondható tehát, hogy a 
bor nem jelentős vitaminforrás, kis mennyiségű vitaminjai azonban mégis fontos szerepet 
játszhatnak hiányos táplálkozáskor. A must kevesebb vitamint tartalmaz, mint a belőle készült 
bor, mert az erjedés során a mikroorganizmusok nemcsak fogyasztják, de termelik is a 
vitaminokat. 

A vörösbor, mint funkcionális élelmiszer 

A vörösbor egészségvédő szerepe. A kutatások szerint a vörösbor kismértékű fogyasztása 
kedvező lehet az emberi szervezetre. Ezzel párhuzamosan felmerül a kérdés, hogy miért is 
funkcionális élelmiszer a vörösbor, és nem funkcionális a szőlő vagy a szőlőlé? Mediterrán 
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országokban a szív- és érrendszeri betegségek lényegesen kisebb számban frodulnak elő, ezért 
összefüggést sejtenek a mérsékelt alkoholfogyasztás és a csökkent kardiovaszkuláris 
megbetegedések között. Az alkoholt nem fogyasztók hajlama a betegségre kicsit magasabb, 
mint a mérsékelt, 12-24 g alkoholnak megfelelő italt fogyasztóké. 

A mérsékelt vörösbor-fogyasztás hatásai. A vörösbor (és benne az alkohol) alacsony 
dózisban megakadályozhatja a trombózis kialakulását, mert csökkenti a fibrinogén és 
emeli a plazminogén koncentrációt. Visszaszorítja a vérlemezkék koagulációját, ezzel 
gátolja az atherosclerosis kialakulását. Növeli a protektív hatású (jó) HDL-koleszterin 
koncentrációját, és kismértékben csökkenteni a (rossz) LDL-t, az alkohol indukálja HDL-
koleszterin egyik fehérjekomponense keletkezését. A másfél-három deci vörösbort 
fogyasztóknál 50%-kal kisebb az esély a kardiovaszkuláris megbetegedés kialakulására, a 
várható élettartam pedig 10-12 évvel hosszabb. A kardioprotektív hatásért a fenolos 
vegyületek felelősek, melyek monomer, oligomer és polimer alakban fordulnak elő. A 
proantocianidinek és antociánok az alkoholos erjedés alatt a héjból átoldódnak a vörösborba, 
és a vörösborok jellegzetes csersavas aromáját is fenolos vegyületek eredményezik. A 
fehérbor összes fenoltartalma 170-300 mg/l, a vörösboré 1800-4000 mg/l.  

A vörösbor jótékony hatásának háttérében három kémiai folyamat található: az antioxidáns 
hatás, a trombocitaaggregáció gátlása és a vazorelaxáló hatás. A kardiovaszkuláris 
mortalitás és az elfogyasztott természetes antioxidánsok mennyisége között negatív az 
összefüggés, amit a vérplazma magas aszkorbinsav- és α-tokoferol-szintjével lehet 
magyarázni. A lipofil antioxidánsok megakadályozzák az LDL oxidációját, és a vörösborban 
található polifenolos vegyületek is antioxidánsként viselkednek. A boreredetű fenolos 
komponensek LDL-oxidációt gátló hatásúak, így a relatív antioxidáns-aktivitás szoros 
összefüggésben van a bor összes fenoltartalmával, és néhány monomer komponens, a 
galluszsav, a katechin, a miricetin, a kávésav és a rutin koncentrációjával. A vörösboroknál 
magasabb antioxidáns-aktivitást tapasztaltak, ami jelzi a polifenolos vegyületek 
antioxidáns hatását. Egy kísérletben két hétig napi 400 ml vörösbor fogyasztása jelentősen 
csökkentette az LDL oxidációra való hajlamát. 

A fitoalexin rezveratrol fungicid hatású, mely gátolja az LDL-oxidációt, a fehérjéhez 
kötött antioxidáns aktivitása pedig a kvercetinével és az α-tokoferoléval azonos. A 
polifenolok jól kötődnek az LDL-hez, és endogén antioxidáns (C- és E-vitamin) analógokként 
viselkednek. A vörösbor polifenoljai szinergensek a tokoferollal és az aszkorbinsavval, 
melynek következtében az antioxidáns hatás erősödik. A boreredetű fenolos komponensek 
kedvező hatása antitrombotikus mechanizmusokon keresztül is érvényre juthat, mert a 
vörösbor eredetű fenolos vegyületek gátolják a trombociták és a makrofágok ciklooxigenáz és 
lipoxigenáz aktivitását, lassítják a trombotikus folyamatokat. Kettő és négy hónapig tartó 
étrendi vörösbor-kiegészítés, a rezveratrol önmagában és magas polifenoltartalmú borhoz 
adagolva is csökkentette a trombocitaaggregációt, és gátolták azt a kvercetin és a 
rezveratrol is. A vörösbor eredetű fenolos vegyületek a keringési rendszert, a vérerek 
működését is képesek befolyásolni, mert a vörösborban, a kékszőlőlében és a szőlő héjából 
származó kivonatban olyan komponensek vannak jelen, melyek vazorelaxáló hatásúak. 

Magyarországon a vörösborok összes polifenoltartalma 1040-3400 mg/l között van. 
Megállapították, hogy a vörösbor eredetű fenolos molekulák kiváló hidrogén-donor-
vegyületek, melyek láncmegszakító antioxidánsként funkcionálhatnak a lipidperoxidáció 
gátlásában. A borok polifenoltartalma és hidrogén-donor-aktivitása között szoros összefüggést 
találtak. A redukálóképesség és a polifenoltartalom között szintén szoros lineáris volt az 
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összefüggés, így a vörösbor eredetű polifenolok, másodrendű (preventív) antioxidánsok, 
jelenlétében a lipid hidroperoxidok bomlása következik be. 

Összefoglalva a vörösbor összetevői közül kedvező hatású maga az alkohol, és a szőlőből, a 
bogyóból, a magból és a héjból származó fenolos jellegű molekulák. A fenolos vegyületek, 
változatos kémiai szerkezetükből adódóan, redoxipotenciálja eltérő, és így egymással vagy 
az egyéb természetes antioxidánsokkal képesek szinergista hatást kifejteni. A vörösbor 
eredetű polifenolos vegyületek kedvezően befolyásolnak antioxidáns, antitrombotikus és 
vazorelaxáló folyamatokat. Alkoholos közegből (bor) a polifenolos vegyületek felszívódása 
könnyebb, mint a vizes (szőlőlé) rendszerből. A mérsékelt mennyiségű vörösbor, 
férfiaknak napi 100-300 ml, nőknek 100-200 ml, kulturált, étkezéshez kapcsolódó 
fogyasztása elméletileg csökkentheti a szív- és érrendszeri megbetegedések arányát. 


