
Gabonafélék, szennyeződések és hamisítások 

kimutatása 
  

A gabonafélék a legközönségesebb és a világon a legelterjedtebb 

kultúrnövények, melyeket szinte mindenütt termesztenek, és az élelmiszerek 

alapját képezik mindenütt a világon.  

Közéjük tartozik a búza, az árpa, a rozs, a rizs, a kukorica, a cirok és a 

különböző típusú kölesfajták.  

A búza a világon a legnagyobb mennyiségben termesztett gabonaféle, melyet 

főként kenyérként és péksüteményként fogyasztunk, de számtalan más egyéb 

terméket is készítenek belőle.  

A rozs a második legnagyobb mennyiségben termesztett kenyérgabona, 

melynek mennyiség azonban alig éri el a búza mennyiségének 10%-át.  

A rizs a világ második legfontosabb gabonanövénye, Ázsiában a 

legelterjedtebb élelmiszer, ahol 90%-át termelik a világ össztermelésének.  

A zab, az árpa, a kukorica és a cirok takarmánynövények, de a világ több 

részén élelmiszerként is fogyasztják őket, az árpának pedig nagy jelentősége 

van, mint sörgyártási és egyéb alkoholtartalmú italalapanyag.  



A kukorica alapélelmiszer Dél Amerikában, és ugyancsak fontos alapanyag a 

kukoricaolaj, a keményítő és a kukoricadara gyártásban, és újabban bioalkoholt 

is készítenek belőle. 

A kölest és a cirkot a szegény ember eledelének tartják, mely azonban az 

összes gabonanövény 14%-át teszi ki Indiában.  

A gabonanövények mellett a második legfontosabb növényi élelmiszer 

alapanyagot a hüvelyesek jelentik, melyek közé tartozik többek között a bab, a 

borsó és a lencse.  

Magas fehérjetartalmú növények, 14 és 45% közötti fehérjetartalommal. 

Jelentőségében közülük is kiemelkedik a földimogyoró és a szójabab, melyek a 

fehérje mellett még sok olajat is tartalmaznak.  

A szója kiemelkedik magas lizintartalmával is, de még nála is gazdagabb 

ebben az esszenciális aminosavban az amarant, a maga 13-16% 

lizintartalmával.  

 

A gabonanövények hasonló összetétellel és hasonló tápértékkel 

rendelkeznek. Keményítő és nyersrosttartalmuk magas, fehérjetartalmuk 

pedig 5-15% között változik, és kisebb mennyiségben tartalmaznak zsírt és 

nem keményítőszerű poliszacharidokat.  



A búza egyik nagyon fontos tulajdonsága a keménység, mely jelentős 

mértékben megszabja a búza őrlési tulajdonságait és a végtermék 

felhasználhatóságát.  

A kemény búzából nagyobb mennyiségű, megfelelő színű liszt állítható elő, 

magas vízkötő kapacitással, melyből kiváló minőségű kenyér készíthető.  

A lágy búzából készült liszt sütemények és kétszersültek előállítására 

használható. 

A különböző gabonafélék jelentős mértékben különböznek fizikai-kémiai 

tulajdonságaikat illetően, ami megszabja további felhasználhatóságukat. 

Szennyeződések a gabonában 

A gabonák gyakran szennyeződnek különféle gyomnövény magvakkal → 

mérgező hatást is kifejthetnek. 

A különféle gabonakeverékek és azok hatása a tulajdonságokra 

A legtöbb tésztaféle normális körülmények között durumbúzából készül, melyet 

a címkéjén is jelölnek.  

A durumbúza a termesztés, a betakarítás és a tárolás során nem durum búza 

fajtákkal is keveredhet, melyek megváltoztatják annak tulajdonságait.  



Az olcsóbb búzával a drágábbat hamisítják, módszereket dolgoztak ki a durum 

és a nem durum búza megkülönböztetésére.  

A megkülönböztetés alapja lehet a búza fehérjetartalma, melyet oldhatósága 

szerint különböző csoportokba sorolnak.  

 A vízben oldódó albuminok és a sóoldatban oldódó globulinok 

 együttesen a fehérje 15%-át teszik ki, melyek a búza nem glutén 

 frakcióját alkotják.  

 Etanolban oldódnak a prolaminok, híg savban pedig a glutelinek, 

 melyek  együttesen a búzafehérje 85%-át teszik ki, és amelyek a 

 glutén frakciót  alkotják.  

 A búza prolaminjait és glutelinjeit gliadinnak és gluteninnek hívják.  

 A gliadin frakció PAGE-vel, a gél felbontó képességének 

 függvényében, 20-40 különálló fehérjefrakcióra bontható.  

 Még a gyengébb felbontás esetében is legalább négy féle csoportot, α-, 

 β-, γ- és ω-gliadin, lehet kimutatni → jellemzőek a búzafajtákra → a 

 fajták azonosítására lehet alkalmazni.  

Az elektroforetogramm újlenyomat szerűen jellemző a búzafajtára, aminek 

alapján, ha glutént adnak a durum búza tésztájához, akkor az normál 

elektroforetikus módszerrel vagy immunológiai analízissel kimutatható. 

  



Az oldható fehérjék elektroforetogrammját a különböző kemény vagy lágy 

búzafajták azonosítására vagy megkülönböztetésére lehet felhasználni, és 

alkalmas a különböző genotípusú fajták szétválasztására is. 

Ha a γ/β-gliadin frakcióban több, mint egy csík található, az már jelzi, hogy 

durumbúzát közönséges fajtával keverték össze.  

 A módszerrel 50 g/kg-nál nagyobb mennyiségű hamisítás kimutatható. 

A legtöbb módszer, mely kiváló a glutén fehérjék szétválasztására, 

munkaigénye és esetenként nehéz a fehérjefrakciók beazonosítása. 

A kapilláris elektroforézis a mozgó határfelületek elvén alapszik, melynek 

során a molekulák egy 20-75 μm átmérőjű, pufferrel töltött szilikon csőben 

mozognak a töltésükkel ellentétes pólusok felé.  

 A gliadin frakciók kapilláris elektroforézissel történő 

 szétválasztása lehetővé teszi a búzafajták megkülönböztetését, és 

 rutinszerűen alkalmazható a minőség becslésére. 

A különböző pórusméretű poliakrilamid sziták alkalmazásával a különböző 

molekulatömegű glutenin alegységek egymástól elválaszthatók → az 

eredmények szoros összefüggésben vannak a sütőipari minőséggel.  

A módszer alkalmas a különböző rizsfajták megkülönböztetésére is.  

  
 



Az IEF pontos eredményt ad a durumbúzához kevert nem durum búza 

kimutatására a 0-20% tartományban. 

Alkalmatlan 80 oC-nál nagyobb hőmérsékleten kezelt termékek analízisére. 

A specifikus antitesteket tartalmazó kecskeszérum segítségével 

immunodiffúziós módszerrel a fehérje extraktum albumin frakciója alapján 

5% lágy búza a durumbúzában kimutatható.  

Ajánlják a ω-gliadin meghatározását elektroforézissel, RP-HPLC-vel és 

immunoassay-jel a durumbúza beazonosítása során.  

A vízoldható fehérjék RP-HPLC analízise megfelelő pontossággal és 

reprodukálhatósággal alkalmas 1% búzaliszt durumbúzában történő 

kimutatására.  

GC-s módszereket is alkalmaztak a lágy búza kimutatására durumbúzából. 

Alkalmazták ezen a túl a spektrofotometriát tészták analízisére, és  

a közeli infravörös spektroszkópiát a téli és a tavaszi búza szétválasztására.  

A keményítő szemcsék méretét és a szterolok mennyiségét is alkalmazták 

megkülönböztetésre, mert  

 a szitoszterol palmitát a lágy búzában, a koleszterol palmitát pedig a 

 kemény búzában fordul elő.  



Az ásványi anyagok, különösen a nitrogén, a magnézium, a kalcium, a 

mangán, a kálium és a cink is megfelelő információt adhat a búzalisztek 

megkülönböztetésére. 

A keménybúza és a belőle készült liszt több nitrogént, magnéziumot, kalciumot, 

cinket és mangánt, míg a lágy búza több káliumot tartalmaz.  

A Mg/K arány szignifikánsan magasabb a kemény búzánál, a belőle készült 

lisztnél → az arányt széles körűen alkalmazzák a különféle búzafajták és 

búzalisztek megkülönböztetésére.  

  

Az α-amiláz inhibitor aktivitás mérése is lehet a megkülönböztetés alapja:  

 az α-amiláz inhibitor jelen van a búzában, a rozsban, a tritikáléban és a 

 kölesben,  

 de hiányzik a rizsből, az árpából, a kukoricából és a durumbúzából.  

A polifenol oxidáz alapján történő megkülönböztetés alapja:  

 az enzim sokkal kisebb aktivitást mutat a durumbúzában, mint az 

 egyéb búzaféléknél.  



A tirozináz teszt tökéletesen alkalmas a durumbúzához kevert kenyérbúza 

kimutatására → harminc perc alatt eldönti, hogy kevertek e a durumbúzához 

más fajtából származó lisztet → a módszer tökéletesen alkalmas a rutinszerű 

minőségellenőrzésre.  

  

A komputer vezérelte lézer szkennelő módszer alkalmas a csírázott 

búzamagok kimutatására a csírázatlan búzából, és alkalmas erre a 

megemelkedett α-amiláz szint mérése is.  

  

A különféle rizsfajták megkülönböztetése 

 A rizsfajták mind méretükben, mind technológiai és táplálkozási értékükben 

jelentősen különböznek egymástól.  

A fogyasztók országonként, sőt egy országon belül vidékenként is más és más 

rizsfajtákat részesítenek előnyben → a kedveltségi sorrend ugyanazon 

rizsfajták között régiónként is változik.  

A rizsfajtákat az összes és a forró vízben oldható amilóz tartalom alapján 

kilenc fajtába sorolták, és a különböző élelmiszerekhez más és más fajtát 

tartanak alkalmasabbnak.  

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 



Az amilóz tartalmon túl fontos tulajdonság az aroma, az íz és az illat, mely 

alapján is lehetséges különbséget tenni köztük.  

 

Gabonafélék, hüvelyesek és keverékeik 
  

Mindkét csoport a 20 fehérjeépítő aminosavat tartalmazza, de vannak olyan 

aminosavak vagy származékok, amelyek csak egyik csoportban fordulnak 

elő → analógjai a fehérjeépítőknek.  

 Analógok a prolin és a pipekolinsav, mely utóbbi eggyel több metilén-

 csoportot, és a prolin és az azetidin 2-karbonsav, mely eggyel 

 kevesebbet tartalmaz.  

A pipekolinsav a legtöbb hüvelyes magban megtalálható, míg az azetidin 2-

karbonsav a liliomfélékben fordul elő → a pipekolinsavat a hüvelyes magliszt 

gabonalisztben történő kimutatására használják.  

A purin- és pirimidin bázisok az élőlények természetes alkotórészei, van 

azonban a növényekben pár olyan bázis származék, mely azonosításra 

szolgálhat.  

Az 5-metil-citozin a búzacsíra DNS-ében fordul elő, amely alkalmas a 

csírázás kimutatására.  



A vicin és konvicin kis molekulatömegű pirimidin glikozidok, melyek a bab és 

borsó fajok azonosítására szolgálhatnak.  

A búzához kevert rozslisztet a rozs keményítő tartalmának eltérő voltából, és 

vízben való viselkedéséből lehet megkülönböztetni.  

A csicseriborsó lisztet a sima borsóliszttől a fehérjék elektroforetogrammja 

alapján lehet megkülönböztetni a csicseriborsóban található extra csík alapján.  

A 25-30 fehérjecsíkból van hat, mely csak a csicseriborsóban nem fordul elő, és 

amelyek alapján a  hozzákeverés kimutatható.  

  

A minőséget befolyásoló indexek a búza- és egyéb liszteknél 

A kenyérkészítés az elasztikus, gázmegtartó tészta készítésén alapul, melyet 

befolyásol a hidratáció és a gluténtartalom.  

A cipó térfogata függ a fehérjetartalomtól, az endospermium hamutartalma 

viszont nincs összefüggésben a liszt sütőipari minőségével.  

A sütőipari minőség és a glutén/gliadin arány között találtak 

összefüggést, és különösen a lisztben lévő szabad szulfhidril csoportok 

növelték a tészta erősségét és a cipó térfogatát.  



A nagy molekula tömegű glutén alegységeket (HMW-GS) méretkizárásos 

kromatográfiával lehet azonosítani. 

A liszt minőségjavulását a tárolás első hónapjaiban a szulfhidril csoportok 

diszulfiddá történő oxidációjával tudták magyarázni.  

A HMW-GS, a tészta minőségét legjobban meghatározó fehérjefrakció, a 

megfelelő antitesthez szelektíven kötődik, ezért ELISA technikával 

mennyiségét viszonylag könnyű meghatározni.  

  

A HPLC-t jó hatásfokkal tudták alkalmazni a glutenin komplex 

meghatározására a glutenin aggregátumok ultrahangos szétbontását 

követően.  

 A HPLC analízissel hasznos információk nyerhetők a gliadin/glutenin 

 komplex arányára → a módszer költséges → az antigén antitest 

 reakción alapuló módszerek hatékonyabbak. 

Az infravörös spektroszkópiát is alkalmazták a búza minőségének 

meghatározására közvetlenül a tárolás megkezdésekor → összefüggést tudtak 

megállapítani a cipó térfogata és a fehérjetartalom között.  



A búza korára, felhasználhatóságára a hamutartalomból és a diasztáz enzim 

aktivitásából tudtak következtetni, mely a tárolás elején magasabb, mint a 

tárolás későbbi szakaszában.  

  

A gabonafélék és a belőlük készített termékek mikrobiológiai 

minősítésére szolgáló módszerek 

A világ gabonatermelésének kb. 2%-át a mikroorganizmusok teszik tönkre. 

A biokémiai változásokat okozó raktári penészek, lipolitikus-, proteolitikus- 

és szénhidrátbontó aktivitással rendelkeznek → változásokat okoznak a 

zsír-, a fehérje-, a szénhidrát- és a vitamintartalomban.  

A nedvesség és a relatív páratartalom jelentős mértékben befolyásolja a 

változásokat.  

A kukorica vagy a köles fertőződése megnöveli a termény savasságát, a 

gombák jelentős mennyiségben szintetizálnak savakat → a savak 

mennyisége jó indikátora a mikrobiális fertőzöttségnek.  

 A liszt, a tészta és a kenyér savassága jó indikátor az alapanyag 

 minősége, sütési tulajdonságai és a csírázás megkezdődése 

 szempontjából.  



A mikotoxinokkal és az allergénekkel való fertőzöttség is állandó 

veszélyforrást jelent.  

A mikotoxinok a mikroszkopikus gombák anyagcsere termékei, melyet speciális 

körülmények között termelnek, és amelyek súlyosan veszélyeztethetik mind 

az állatok, mind az ember egészségét.  

 A gabonanövények és a földimogyoró aflatoxinnal való 

 szennyezettsége a rendkívül érzékeny ELISA technikával könnyen 

 becsülhető.  

 Az ochratoxin a búzában, az árpában és a kukoricában magas 

 páratartalom esetén fordul elő.  

 A zearalenon a fuzáriummal fertőzött búzában képződhet.  

 A deoxinivalenolt is a fuzárium gombák szintetizálják, mely a sütés 

 hőmérsékletén sem bomlik el.  

  

Az ergoszterin jelenléte a búza, a köles az árpa, a kukorica vagy a repce 

esetében egyértelműen a bakteriális fertőzésre utal.  



Az ergoszterol a legfontosabb citoplazma-membrán alkotó a gombáknál, ezért 

a gombás fertőződés kimutatására használják.  

A módszer az ergoszterin és a jód közötti reakción alapszik, melynek során 

egy intenzíven, a zöldes-kék tartományban fluoreszkáló vegyület keletkezik a 

hosszabb hullámhosszú ultraibolya fénnyel történő besugárzás hatására.  

Kénsavval vagy sósavval kezelve a foltot, a szín a zöldes-kékről ragyogó zöldre 

vált. 

  

Illó komponensek is használhatók indikátorként a mikrobiális fertőzés 

kimutatására → a gabona szaga is elárulhatja a mikrobiális fertőzöttséget. 

Jól használható az illó anyagok kimutatására headspace 

gázkromatográfia → megbízhatóan és nagy érzékenységgel tudja a 

különböző illékony vegyületeket kimutatni és meghatározni.  

Megbízhatóbb eredményeket ad az illó vegyületek azonosítására, ha a 

gázkromatográfhoz tömegspektrométert csatolnak → ezzel a módszerrel, 

jellegzetes anyagcsere termékeik alapján, a fertőző mikroorganizmusok is 

azonosíthatók. 
 
 
 



A műszeres módszerekkel a 3-metil-1-butanolt és az 1-oktén-3-olt, valamint a 

3-oktanolt, mint a mikroflóra által termelt illó anyagokat tudták azonosítani.  

A 3-metil-1-butanolt a búza szellőztetése során lehetett kimutatni.  

Alkoholokat, alkánokat és terpéneket is ki tudtak mutatni a mikrobiális 

romlást követően. Az romlás első szakaszában főként a 3-metil-1-butanol 

koncentrációja nő meg jelentős mértékben. 

  

Az anyarozs egy olyan növényi betegség, melyet a Claviceps törzsbe tartozó 

gombák okoznak, és amely a megtámadott növény termésén fekete, 

varjúkörömhöz hasonló képleltet hoz létre.  

A rozs, az árpa, a tritikálé, a zab és a bajra is megfertőződhet.  

Az anyarozs toxikus alkaloidákat,  

 ergokrisztint, ergometrint vagy ergonovint, ergozint,  

 ergotamint, ergokarmint és L-ergokriptint tartalmaz →  

 a testbe kerülve számos betegséget okozhatnak embernek és 

 állatnak egyaránt → közös nevük ergotizmus.  



Az anyarozs legnagyobb része a tisztítás során eltávozik a mag felületéről, de 

a korpa vagy a teljes kiőrlésű liszt jelentős koncentrációban 

tartalmazhatja a mérgező alkaloidákat.  

Mások szerint a rozsliszt nagyobb koncentrációban tartalmazza az alkaloidákat, 

mint a korpa (?).  

HPLC-vel, fluoreszcens detektálással az anyarozs alkaloidok tökéletesen 

szétválaszthatók és meghatározhatók.  

  

Jelentős lehet a gabonanövények rovarral vagy bábjaival való fertőzöttsége 

is.  

A gabona zsizsik nyála tartalmaz fehérjebontó enzimeket →  

 lebontva a glutént olyan lisztet produkál, amiből csak gyenge 

 minőségű, kis térfogatú kenyeret lehet sütni →  

 a gabona rovarokkal való fertőzését meg kell akadályozni, a 

 fertőzött tételeket a fogyasztásból ki kell zárni.  

 

 

  

 

 
 
 
 



A fertőzött gabonából készült liszt a részben lebontott fehérje révén, 

méretkizárásos kromatográfiával analizálva, speciális fehérjefrakciókat 

produkál, megelőzve az α-gliadinokat. 

Az α- és a β-amiláz, valamint a lipázaktivitás növekedése ugyancsak jelzője 

a zsizsikkel történt fertőződésnek.  

  

A rovarfertőzés megnöveli a húgysav és egyéb rovar-anyagcsere termékek 

mennyiségét a lisztben, csökkenti a fehérje mennyiségét és annak 

emészthetőségét, és növeli a nem fehérje nitrogén mennyiségét.  

A tárolás alatt minimális változások történnek az összesnitrogén-, a 

fehérjenitrogén-, a nemfehérje nitrogén- és húgysavtartalomban.  

A húgysavat a legfontosabb rovar anyagcsere terméknek tekintik, melynek 

mennyiségéből a rovarfertőzésre nagy biztonsággal lehet következtetni.  

A húgysavat enzimatikus, kolorimetriás, vékonyréteg kromatográfiás és 

HPLC, amperometriás detektálással, módszerekkel lehet mérni, melyek 

közül a legérzékenyebb és legmegbízhatóbb a HPLC.  
 
  
 


