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Tej és tejtermékek 
Fizikai-kémiai tulajdonságok 
A tejben diszpergált részecskék:  
- zsírcseppecskék,  
- kazein micellák,  
- globuláris fehérjék (savófehérjék) 
- lipoprotein részecskék (mikroszomák)  
-szomatikus sejtek (leukociták). 
 
Oldott anyagok: ásványi anyagok, szénhidrátok. 
 
A tej színe a zsírgolyócskák és a fehérjék fényabszorpciójának 
köszönhető (a fölözött tej is fehér színű).  
Legelőn tartás → karotin-felvétel → sárgás szín. 
 
Íze: enyhén édes (laktóz), gyorsan eltűnő ízérzet. 



Friss tej: pH 6,50–6,75  
Soxhlet–Henkel (ºSH) savfok: 6,5–7,5 
 
Fagyáspont: −0,53 és −0,55 °C között (a tej vizezésének kimutatása). 
 
A tejfehérjék  
 
Az egyes frakciók aránya genetikai tényezőktől függ. 
Kazein frakció: α, β, γ, κ. 
Savófehérjék:  
- α-laktalbumin  
- β-laktoglobulin  
- szérum albumin  
 
- immunoglobulin G1, G2, A, M,  
- proteóz-pepton frakció 

Számos genetikai variáns 



A kazeinmicella modellje 
 
- Alegységek (30 különböző kazein monomer). 
- Kalcium-foszfát hidak → nagy micellákká tömörülnek 
(aggregáció).  
- A κ-kazein a szubmicellák felületén helyezkedik el 
- A hidrofób jellegű C-terminálisok elállnak a felszíntől.  

A kazein túlnyomó hányada 50–300 nm-es komplexekbe aggregálódva 
fordul elő. 
Monomerek (oldható kazeinek) → kazein alegységek (szubmicellák) → 
micella (kalcium kazeinát + kalcium foszfát). 
 
Fontos kölcsönhatások: hidrogénhíd-kötés, elektrosztatikus 
kölcsönhatás, hidrofób jellegű kölcsönhatások. 



Ha a kialakult micellák teljes felülete borítva van κ-kazeinnel, a 
szubmicellák aggregációja befejeződik (sztérikus gátlás). 

A kazein micellarendszer destabilizálása 
 
1. Alvadékképzés oltóenzimmel 
 
κ-Kazein – megóvja a kazein micellákat a koagulációtól:  
- Ca2+ jelenlétében oldható. 
- Az αs1- és a β-kazeinekkel együtt fordul elő és megvédi őket a 
kicsapódástól. 
Az oltóenzim (kimozin, rennin) elhasítja a κ-kazein peptidláncát  
→ para-κ-kazein, glikopeptid.  
A nagyon hidrofób para-κ-kazein a felszínen marad → hidrofób 
kölcsönhatás: a gélképződés hajtóereje.  



Para-κ-kazein kicsapódik (Ca2+) → elveszti a védőhatását  
→ alvadékképződés (a kazeinmicellák koagulálódnak). 
A képződő gél parakazein micella-asszociátumokból áll és körbezárt  
zsírgolyócskákat is tartalmaz. 
 
A gélképződés sebessége a hőmérséklet növelésével gyorsítható 
(sajtgyártás során alkalmazott termikus műveletek). 
 
2. A kazein kicsapása savas alvasztás során 
 
Elsősorban hidrofób kölcsönhatások okozzák. 
 
Savanyítás → a kalcium-foszfát és a kazein-monomerek vándorlása → a 
micella-szerkezet megváltozik → duzzadás. 
A szétoszlatott kazein újra összeáll → gélhálózat. 



A gélszerkezet szabályozása 
 
A micellafelület hidrofobicitásának megváltoztatásán keresztül. 
1. eset. A szinerézis nemkívánatos pl. joghurtban. 
 
Hőkezelés (85–90 °C, 10 perc) → β-laktoglobulin denaturálódik → 
kovalensen kötődik a κ-kazeinhez → a micellafelszín hidrofobicitása  
csökken → gyengébb kölcsönhatások → a gél sokkal stabilabb (lassabb 
szinerézis). 
 
Teljes tejből készült joghurt: a fehérjemátrixban lévő zsírgolyócskák 
miatt a gél stabilitása kisebb, mint a fölözött tejből készült joghurté.  
2. eset. A szinerézis jelensége kívánatos pl. túrókészítés. 
 
Mérsékelt hőkezelés (cél: a β-laktoglobulin ne denaturálódjon és ne 
árnyékolja le a felszínt). A savanyítás előtt kimozin adagolás → a felület 
hidrofobicitása megnő. 



Szénhidrátok a tejben 
 
A legfőbb cukorkomponens: laktóz (4–6%).  
Kevésbé édes, mint a fruktóz, glükóz vagy a szacharóz.  
 
Glükóz, aminocukrok és oligoszacharidok kis mennyiségben.  
 
Laktulóz: a tej hőkezelése során keletkezik laktózból. (Pl. sűrített tej: 1% 
laktulóz-tartalom). Édesebb a laktóznál.  
 
Laktózmentes tej (laktóz-intoleranciában szenvedőknél): a galaktózt 
glükózzá és fruktózzá hidrolizálják  β-1,4-galaktozidázzal. 
  



A tejzsír 
 
Zsírgolyócskák formájában van jelen (0,1–10 μm).  
Triglicerid: 95–96%. 
Lipid mag (triglicerid) + membrán (foszfo- és glikolipidek, fehérje 
kettősréteg). 
 
Homogénezés: a tej szűk nyíláson áramlik át, nyomás alatt (< 35 MPa) 
50–75 °C hőmérsékleten → turbulencia, kavitáció és nyíróerők → kis 
cseppecskékre esik szét (< 1 μm). 
A tejszín hosszú ideig történő tároláskor sem válik ki (nincs felfölöződés).  



Zsírsavak a tejzsírban: 
 
- Kis szénatomszámú zsírsavakat is tartalmaz viszonylag nagy arányban, 
pl. vajsav (kérődzők tejében). 
 
- A linolsav aránya alacsony, mivel a takarmányokban lévő linolsav nagy 
része hidrogéneződik a bendőben.  
Aránya növelhető a takarmányhoz adott kapszulázott (védett) növényi 
olajokkal.   
 
Hátrányok:  
 
1. Nagyobb az oxidációra való hajlandóság. 
2. Kellemetlen aromaanyagok kialakulása, pl. telítetlen laktonok (cisz-4-
hidroxi-dodekénsav lakton). 
 
- Páratlan szénatomszámú, elágazó láncú és oxo-zsírsavak szintén jelen 
vannak kis mennyiségben. 



Foszfolipidek:  a lipidek 0,8–1,0%-a. 
 
Szterinek (koleszterin): 0,2–0,4%.  
 
Zsírgolyócska membrán fehérjék (MFGM-fehérjék: milk fat globule 
membrane proteins). 
Egészségártalmat okozhatnak az arra érzékeny egyedeknél. 
 
A zsírgolyócskák membránja meggátolja a lipolízist. 
Homogénezés → a zsírgolyócskák fajlagos felülete megnő → a kazein és 
az enzimfehérjék is részt vesznek a membránképzésben. 
 
A lipázok hozzákötődnek a zsírgolyócskákhoz → elősegítik a trigliceridek 
hidrolízisét → avas jellegű off-aroma (rossz ízű tej). 
 
 
A homogénezés előtt célszerű pasztőrözést alkalmazni. 



Vitaminok 
 
Egy liter tej fogyasztása hány %-át fedezi a napi vitamin-szükségletnek? 
 
 A (retinol) –  46% 
 B2 (riboflavin) – 104% 
 B12 (kobalamin) – 113% 
 B1 (tiamin)   – 32% 
 C (aszkorbinsav) – 30 % 
 Fólsav – 15% 
 E (tokoferol) – 11% 
 D2 (kolekalciferol) – 32% 



Ásványi anyagok  
 
A tej fontos kalcium- és foszforforrás.   
Egy felnőtt napi kalcium- és foszforigénye fedezhető 7 dl tej 
elfogyasztásával.  
Egy adott populáció tejfogyasztása és a fenti elemekkel történő 
ellátottsága között összefüggés van.  
 
A tejben lévő kalcium abszorpciója nagyon hatékony: 
- A kalcium nagy része fehérjéhez kötött formában van jelen.  
- A tej laktóz-, D-vitamin- és a citromsav-tartalma szintén elősegíti a 
felszívódást.  
 
Szerves savak 
Citromsav – legnagyobb mennyiségben, de a baktériumok lebontják. 
Orotsav (köztestermék). 
Fermentáció: laktóz → szerves sav (pl. tejsav, ecetsav). 



Enzimek a tejben 
 
- A hőkezelés mértékének meghatározása. 
Az alkalikus foszfatáz inaktiválódása → a pasztőrözés hatékonyságának 
értékelése. 
- Az enzimek megmaradó aktivitása befolyásolhatja a gyártási 
körülményeket.  
 
Plazmin 
 
- Hidrolizálja a β- és az α-kazeint. 
A pasztőrözés csak kissé inaktiválja a plazmint, de a plazminogén 
aktivátor gátlóanyagait teljesen tönkreteszi → a plazmin aktivitás 
megnőhet a tárolás során. 
- Hatást gyakorol a sajérési folyamatokra (Camembert).  
 - Jobb aromaképzés.  
 - Az érési folyamatokat felgyorsítja.  



A hőkezelés tejösszetevőkre gyakorolt hatása 
 
Sterilezés →  a laktóz és a szabad amino csoportot tartalmazó 
vegyületek reakcióba lépnek (Maillard reakció). 
→ Megnő a hidroximetilfurfurol (HMF) szintje. 
→ A tej barnás színt kap.  
 
Hirdoxi- és ketozsírsavakat tartalmazó  glicerideknél: 
 → δ-laktonok kialakulása (kellemes illat),  
 → metil ketonok (tejzsírban nemkívánatos kellemetlen szag „parfüm 
avasság”). 
 
Kalcium-fosztát kicsapódás a kazein micellákon.  
 
A zsírgolyócskák membránja módosul → megváltoznak a zsírszeparációs 
sajátságok. 



A hőkezelés hatása a tej vitamintartalmára 
 

Hőkezelés 

típusa 

  Veszteség % 

Tiamin Piridoxin Ciano-

kobalamin 

Fólsav Aszkorbin-

sav 

Pasztőrözés 

 

< 10 08 < 10 

 

< 10  1025 

UHT-eljárás 020 < 10 520 520  530 

Forralás 1020 10 20 15 1530 

Sterilezés 2050 2050 20100 3050 30100 



Magasabb hőmérsékleten/hosszabb ideig tartó hőkezelés során  
→ a savófehérjék denaturálódnak. 
Savanyítás vagy kimozin hozzáadása → a pH az izoelektromos pontjaik 
tartományába kerül.  
→ Koprecipitáció (denaturálódott savófehérjék és kazein). 
Ez a kicsapódási folyamat fontos pl. a túrógyártásnál. 
 
A kazein: csak magas hőmérsékleten csapódik ki. 
A nátrium- vagy kalcium-kazeinát oldatok 120 °C-on 5 óra alatt 
defoszforileződnek. 
- A pH fontos szerepet gyakorol a kazein koagulációs tulajdonságaira → 
kisebb pH-n a koagulációs hőmérséklet alacsonyabb.  
- A tej hőstabilitása fordítottan arányos a szabad kalcium-tartalommal. 



Hőkezelés 
 
 

Tiol-diszulfid kicserélődési reakció a κ-kazein és a β-laktoglobulin között.   
 
 

A κ-kazein ezáltal kevésbé fogékony a hidrolízisre (kimozin). 
 
 

A oltós alvasztás ideje elhúzódik. 



A konjugált linolsavak jelentősége 

Rákellenes hatás, antioxidáns hatás, immunerősítő, antiatherogén, 
testzsírcsökkentő. 

A konjugált linolsavak előfordulása élelmiszerekben 

Tej és tejtermékekben 0,2–2,0 g KLS/100 g tejzsír. 

Kérődző állatok húsában 0,5-1 g KLS/100g zsír. 

Növényi olajokban  0,1-0,2 g KLS/100g zsír . 

Margarinokban (gyakorlatilag nulla). 

A konjugáltlinolsav-tartalom növelés lehetőségei tej és 
tejtermékekben 

Szarvasmarhák:  takarmányozás, tartásmód (legelő, napfény). 

Savanyú tejtermékek:  mikrobiális fermentáció. 

Vaj, sajtok: hőkezelés, érlelési idő. 

 

 

 

 

 

A tej és tejtermékek konjugált linolsavai szerepe és 
jelentősége a táplálkozásban. 



Célkitűzéseink szerint vizsgáltuk: 

Eltérő genotípusú szarvasmarhák tejzsírjának zsírsav-összetételét  és 
KLS-tartalmát és ezen komponensek változását a laktáció során. 

Különféle kultúrák hatását a tejtermékek zsírsav-összetételére és KLS-
tartalmára: 

A színtenyészetek hatása a zsírsav-összetételre és a KLS-tartalomra. 

A hozzáadott linolsav hatása a KLS-tartalomra. 

A technológia hatását a tejtermékek zsírsav-összetételére és KLS-
tartalmára: 

Különféle vajak és margarinok zsírsav- összetételének összehasonlítása. 

A hő- és mikrohullámú kezelés hatása tejtermékek zsírsav-összetételére. 

Sajtok zsírsav-összetételének változását a tárolási idő függvényében. 

 



Eredmények, következtetések: 

Eltérő genotípusú szarvasmarhák tejzsírjának zsírsav-összetétele, KLS-
tartalma és ezen komponensek változása a laktáció során. 

A feketetarka és a vöröstarka holstein-fríz, valamint a magyartarka 
tejzsírjának zsírsav-összetétele szinte teljes mértékben megegyezik. 

A telített szénláncú zsírsavak a téli és kora tavaszi, míg a  telítetlen 
zsírsavak a nyári hónapokban érik el maximumukat. 

A KLS maximumát 1,35%-kal augusztusban, minimumát pedig 0,75%-kal 
januárban mutatja.  

A nyáron fejt tej gazdagabb esszenciális zsírsavakban, valamint 
magasabb telítetlenzsírsav-tartalma miatt némileg nagyobb 
táplálkozásbiológiai értéket képvisel.  

 

 



Különféle kultúrák hatását a tejtermékek zsírsav-összetételére és KLS-
tartalmára 

A Székelyföldön savanyú tejtermékek előállítására a napi gyakorlatban 
használt kultúrakeverékekkel előállított tejkészítményeket 
összehasonlítva nem tudtunk olyan összeállítást (tejsavbaktérium 
kombinációk, hőmérséklet, idő) képezni, amely lényegesen megnövelte 
volna a tejtermék KLS-tartalmát.  

A Lactobacillus acidophilus-nál és a Lactobacillus plantarum-nál 100 μl 
napraforgóolaj adagolás a KLS mennyiségét 3540%-kal növelte, a 
Lactobacillus casei-nél viszont csak 20% növekedést tapasztaltunk.  

Az optimális KLS-termelés érdekében javasoljuk az általunk 
napraforgóolajjal elvégzett kísérletet az alkalmazni kívánt 
tejsavbaktériummal előzetesen elvégezni. 

 



A vaj, a sajtok és a margarin KLS-tartalma 

A vaj lényegesen több rövid szénláncú zsírsavat, valamint palmitinsavat 
és sztearinsavat tartalmaz, mint a margarin. A margarinok olajsav-
tartalma nagyobb, mint a vajaké, lényegesen nagyobb azonban a 
margarinok linolsav-tartalma.  

A jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható margarinok csekély 
mennyiségben tartalmazzák a transz konfigurációjú elaidinsavat, így e 
szempontból a margarin nem jelent kockázatot a fogyasztó számára. 

A hagyományos és a mikrohullámú hőkezelés (2–8 perc) nem okoz 
szignifikáns változást az elaidinsav és olajsav, valamint a többi zsírsav 
esetében. 

A vizsgált félkemény sajtok közül a Rucăr sajtnak volt a legnagyobb 
(0,135 g KLS/100 g zsír), míg a Penteleunak a legkisebb (0,089 g KLS/100 
g zsír) KLS-tartalma.  



Különböző sajtok konjugáltlinolsav-tartalmának változása a tárolás 
során 

Három félkemény (Dalia, Rucăr, Penteleu) és egy feta típusú (Telemea) 
sajtot öt hónapon keresztül +4 °C-on hűtőszekrényben tároltunk, és 
három hetente megmintáztunk.  

Megállapítottuk, hogy a konjugáltlinolsav-tartalom a 21. tárolási hét 
végére a Dalia esetében 0,047 g KLS/100 g zsírról 0,115 g KLS/100 g 
zsírra, a Penteleunál 0,034-ről 0,089-re, a Rucăr esetében pedig 0,042-
ről 0,128 g KLS/100 g zsírra változott.  

A Telemea esetében a KLS-tartalom 0,038-ról 0,120 g KLS/100 g zsírra 
nőtt a tárolás során.  

Mindegyik sajt esetében a KLS-tartalom a tárolás 1518. hetében érte el 
a maximális értéket, melyet követően mennyisége vagy csökkent vagy 
állandó szinten maradt. 
 
 



Savanyú tejtermékek zsírsav-összetételének és KLS-tartalmának 
változása színtenyészetek hatására 

Vizsgáltuk, hogy a különböző színtenyészetek (Lactobacillus lactis subsp. 
lactis, Lactobacillus lactis subsp. cremoris, Streptococcus salivarius subsp 
thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus 
lactis subsp. lactis biovar, Lactobacillus diacetilactis, Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium lactis) milyen hatással vannak a különböző 
technológiával előállított savanyított tejtermékek (Sana, joghurt) 
zsírsav-összetételére, különös tekintettel a konjugált linolsavra (KLS).  

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az általunk alkalmazott, és a 
tejipari gyakorlatban mindennaposan használt kultúráknak alig van 
hatása a tej zsírsav-összetételére. Minimális különbséget találtunk ugyan 
az egyes zsírsavak esetében, de a csekély különbségek miatt 
megállapítható, hogy a kultúrák nincsenek hatással a tejzsír táplálkozási 
értékére. 
  
 



Savanyú tejtermékek zsírsav-összetételének és KLS-tartalmának 
változása színtenyészetek hatására 

Vizsgáltuk, hogy a különböző színtenyészetek (Lactobacillus lactis subsp. 
lactis, Lactobacillus lactis subsp. cremoris, Streptococcus salivarius subsp 
thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus 
lactis subsp. lactis biovar, Lactobacillus diacetilactis, Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium lactis) milyen hatással vannak a különböző 
technológiával előállított savanyított tejtermékek (Sana, joghurt) 
zsírsav-összetételére, különös tekintettel a konjugált linolsavra (KLS).  

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az általunk alkalmazott, és a 
tejipari gyakorlatban mindennaposan használt kultúráknak alig van 
hatása a tej zsírsav-összetételére. Minimális különbséget találtunk ugyan 
az egyes zsírsavak esetében, de a csekély különbségek miatt 
megállapítható, hogy a kultúrák nincsenek hatással a tejzsír táplálkozási 
értékére. 
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- Értékes táplálóanyag-tartalom (fehérje). 

- A természet által létrehozott egyik legértékesebb élelmiszer.  

- Ipari és otthoni felhasználása sokoldalú.  

- Tyúk (kacsa, liba, bíbic, sirály, fürj) tojás. 

 Tojássárgája 
 
Különböző méretű részecskék: 
 
1. Szemcsék (1,0–1,3 μm) – fehérjék, lipidek és 
ásványi anyagok. 
 
2. Cseppecskék (20–40 μm) – főleg lipideket 
tartalmaznak (alacsony sűrűségű lipoproteinek (LDL) 
elegye). 



Zsír-a-vízben emulzió: 
Szárazanyag-tartalom: ~50% . 

- Lipidek: 65%, 
- Fehérjék: 31%  
- Szénhidrátok: 4% 
- Vitaminok és ásványi anyagok 

Fő komponensek: 
- LDL  
- HDL  
- livetinek  
- foszvitinek 
 

Tojássárgája 



A tojássárgája szemcsék fehérjéi  
 
Foszvitin (α és β)  
 
Viszonylag hőstabil (110 °C, 10 min). 
 
Sok foszforsavat tartalmazó glikofoszfoprotein → polielektrolitként 
működik (polianion).  
 
Erősen megköti a többszörösen pozitív töltésű ionokat. A Fe3+ 95%-a a 
foszvitinhez kötve található → hasznosíthatósága korlátozott.  
 
A Fe/P mólaránya = 0,5 → kelát-komplex képződik (két foszfárcsoport jut 
egy vasionra). 
 
A nehézfémionok megkötése révén a foszvitin szinergikusan támogatja 
az antioxidánsok működését.  



Lipovitellinek (α és β)  
 
-Nagy sűrűségű lipoproteinek (HDL). Lipid: a szárazanyag 22%-a. 

- Trigliceridek: 35%. 
- Foszfolipidek: 60% . 
- Koleszterin és koleszterin-észterek: 5%. 
 

Kovalensen kötődnek az oligoszacharidokhoz (mannóz, galaktóz, 
glükózamin, sziálsav egységek). 
 
α-Lipovitellin → erősen savas karakter (nagy foszforsav- és sziálsav-
tartalom). 
 
A lipovitellinek komplex formájában, a foszvitinnel együtt fordulnak elő. 
 
Hőstabil fehérjék. 



A tojássárgája lipidjei 
 
A fehérjékkel szoros kapcsolatban, lipoproteinként vannak jelen.  
 
-Zsírsavösszetétel – a takarmányozás az egyik legfontosabb tényező.  

- Szójaolaj (linolsav) → nagy növekedés. 
- Halolaj (20:5, 22:6, 22:5) → növekedés, de nincs összhangban a 
 takarmánnyal bevitt mennyiséggel.  
- Kókuszdió-olaj (10:0) → csak nyomnyi mennyiségben jelentkezett. 
 

A takarmány zsírsav-mintázata sokkal inkább megmutatkozik a tojás 
lipidek triglicerid-frakciójában, mint a poláros lipidek csoportjában. 
 
A tojótyúk takarmányának változtatásával a tojás zszírsavösszetétele 
optimális irányba változtatható → a tojás funkcionális élelmiszer, vagy 
azzá tehető. 
 



Szterolok (a tojás lipidjeinek 4%-a). 
 

- Koleszterin (a szterolok 96%-a, a szárazanyag 2,5%-a  - messze 
meghaladja a többi élelmiszerét). 
→ Felhasználtak-e jelentős mértékben tojást hogy egy adott 
élelmiszer gyártása során? 
- A koleszterin autoxidációja veszélyeztetheti a tojás minőségét.  

 
Albumin (tojásfehérje) 
Fehérjék 10%-os vizes oldata. 
 - Lipidek: 0.03%. 
 - Szénhidrátok: 1%. 
Friss tojás: 7,6 < pH < 7,9  
Tárolás → kb. 9,7-ig emelkedhet (az oldható CO2 diffúziója a tojáshéjon 
keresztül.) Idő- és hőmérséklet-függés.  
Pl. pH = 9,4 (35 °C,  21 nap). 



- Biológiai aktivitással bíró albumin fehérjék –  védelmet nyújtanak a 
mikrobiológiai romlás ellen.  
 

- Enzimek (pl. lizozim), 
- enzim inhibitorok (pl. ovomukoid, ovoinhibitor), 
- koenzim komplex-képző anyagok (pl. flavoprotein, avidin). 

 

Albumin fehérjék 
 
Ovalbumin: a fő albumin fehérje. 
Viszonylag könnyen denaturálódik vizes oldatban mechanikai hatásra 
(rázatás, habverés).  
 
Konalbumin (ovotranszferrin): gátolja a mikrobanövekedést. 
 
Ovomukoid: gátolja a szarvasmarha eredetű tripszin működését, de a 
humán eredetű tripszinét nem.  



Lizozim (ovoglobulin G1) 
- Sok állati szövetben és váladékban is megtalálható.  
- A Gram-pozitív baktériumokat sejtfaluk hidrolízisével pusztítja el. 
 
Ovomucin: fibrilláris szerkezetű → növeli az albumin viszkozitását 
(Sűrű, gélszerű állagú tojásfehérje – négyszer nagyobb koncentráció.) 
Tárolás – a tojásfehérje állaga egyre hígabb. 
 
Flavoprotein: erősen kötődik a riboflavinhoz. 
Elősegíti, hogy a koenzim a vérszérumból a tojásba kerüljön.  
 
Ovoinhibitor: proteináz inhibitor (gátolja a tripszin, kimotripszin 
működését), mint az ovomukoid. 
 
Avidin: megköti a biotint.  
A tojásfehérjében biotinmentes forma. → Antibakteriális tulajdonság. 



Tojásszínező anyagok 
 
- Tojássárgája szín – minőségi jellemző. 
 
- Karotinoidok (a takarmányban) - xantofillok (főleg a lutein) felszívódnak 
a takarmányból. 
 
- A tojássárgája színének erősítése adalékokkal: 
Pl. β-apo-8-karotin etil-észter; citranaxantin (5,6-dihidro-5-apo-β-
karotin-6-on), kantaxanthin (β,β-karotin-4,4'-dion).  
 
 



A tárolás során bekövetkező változások 

-pH – CO2 diffúzió a tojáshéj pórusain keresztül (különösen a 
tojásfehérje-részben fontos). 

-A víz egy része elpárolog → a sűrűség csökken.  

- Kezdetben  ~ 1,086 g/cm3, a csökkenés mértéke/nap  ~ 0,0017 g/cm3. 

- Tojásfehérje – a viszkozitás csökken (ovomucin). 

A tojássárgája tömör és alaktartó (friss) → egyre inkább ellapul (tárolás). 

(Tojássárgája index: a magasság és az átmérő aránya.) 

- A tojásfehérje feldolgozásánál fontos tulajdonságok változása:  

 -habképző sajátságok,     

-habstabilitás.  

- Állott aroma kialakulása. 



Kormeghatározási módszerek: 

-Tojásfehérje viszkozitás teszt.  

- Megvilágítási teszt („flash candling”). A tojássárgája alakja és helyzete.  

-„Lebegési” teszt (hideg vízben fennmarad → régi). Légkamra, sűrűség.  

--A refrakciós index vagy a légkamra méretének meghatározása. 

-Az állott aroma kialakulásának érzékszervi vizsgálata. 

A minőségvesztés mérsékelése: 

- A vízveszteség csökkentése.  

- A tojáshéj bevonása (olajozása) könnyű paraffin-alapú ásványi olajjal. 

- Szabályozott légterű tárolás (CO2 <45% levegővel vagy nitrogénnel.) 

- Alacsony hőmérséklet.  



Hűtve tárolás – az eltarthatóság 6–9 hónapra nő.  
–1,5 oC < T < 0  
85–90%  relatív nedvességtartalom mellett. 
  

A mikrobiológiai romlás kimutatása: 
 
- Tejsav-tartalom > 1 g/kg szárazanyag.  
- Borostyánkősav-tartalom > 25 mg/kg szárazanyag. 
 

A megtermékenyített tojások kimutatása:  3-hidroxivajsav (> 10 mg/kg). 
(Nincs, vagy minimális tápértékbeli különbség.) 



A tojásalapú készítmények fontos jellemzői 
 
Habképző képesség 
 
Tojássárgája → hab  
 
A folyadék/levegő határfelület nagy mértékben megnő → a fehérjék 
denaturálódnak és aggregátumokat képeznek.  
 
A tojásfehérje proteinek habstabilizáló képessége:  
 
Ovomucin – filmet képez a folyadéklamella és a levegőbuborék között. 
 
Globulin  

- Növeli a folyadék viszkozitását. 
- Csökkenti a felületi feszültséget (fontos a habképzési folyamat 
 korai fázisában).  

 



A tojásfehérje habképző tulajdonságának vizsgálatai: 
 
A habtérfogat és a habstabilitás (a habból eltávozó folyadék mennyisége 
adott idő alatt) mérése.   
 
Szárított tojásfehérje – a habképző képesség javítása: 
 
- Savófehérje, kazein, vagy szarvasmarha szérumalbuminnal.  
- Részleges (enyhe) fehérjebontás. 
- A glikoproteinek oligoszacharidjainak részleges hidrolízise. 
 
A tojássárgája jelenléte (0,1%) jelentősen csökkenti a habképződést. 
 
Tojásfehérje – habképző tulajdonság – lazítóanyag (sütőipari termékek, 
sütemények, kekszek.) 



Tojássárgája 
 
- Hatszoros térfogatnövelés. 
- Stabil hab magas hőmérsékleten.  
 
72 °C – optimum, felette: koaguláció.  
Alacsonyabb pH-n a koaguláció kivédhető (ecetsav) → nagymértékben 
stabil szerkezetű szószok gyártása. 



Emulgeáló hatás 
 
Emulgeáló tulajdonság: egész tojás / tojássárgája. 
Ok: fehérjék, foszfolipidek, LDL. 
 
Hasznosítják: krémszerű saláta dresszingek, majonéz gyártása. 
 
Termikus koaguláció 
 
Koagulációs hőmérséklet: 

- Tojásfehérje: 62 °C. 
- Tojássárgája: 65 °C.  

 
pH > 11,9 a tojásfehérje szobahőmérsékleten is gélt képez. 
 
A tojástermékek koagulációs képessége → fontos élelmiszeripari 
kötőanyag. 



Szárított tojás alapú termékek 
 
Fertőtlenítés → feltörés → héjelválasztás → (tojássárgája és fehérje 
elválasztása) → keverés (teljes tojás/tojásfehérje/tojássárgája) → 
tisztítás centrifugálással (szeparátor) → pasztőrözés → 
 
Koaguláció - a pasztőrözés hőmérséklete alacsonyabb, mint amit a tejnél 
alkalmaznak:  

64,5 oC/6 min – teljes tojás  
62 oC/6 min – tojássárgája  
52 oC/7 min – tojásfehérje 
 

A cukrok mikrobiológiai fermentációja →  
 A nemkívánatos barna elszíneződés és kellemetlen 
 aromaképződés megelőzése miatt. 
(Amino komponensek (fehérjék, foszfatidil-etanolamin) és redukáló 
cukrok (glukóz) reakciója.) 



A tojásfehérje/teljes tojás szárazanyag-tartalmának növelése 
(membránszűrés, vákuum-filmbepárlás). 
Tojássárgája – viszonylag magas szárazanyag tartalmú → porlasztva 
szárítás. 

Tojásfehérje: 
- Hőközlés (45–50 oC).  
- Szárítás (nagynyomású diszperzió formájában, 165 oC-os 
levegőáramban).  
(A tojásfehérje 50–60 oC-ra melegszik fel). 
 
- Lassú hőmérséklet-csökkenés (klimatizált kamra, utó-pasztörizálás). 



Fagyasztott tojásalapú termékek 
 
Fertőtlenítés → feltörés → héjelválasztás → (tojássárgája és fehérje 
elválasztása) → keverés (teljes tojás/tojásfehérje/tojássárgája) → 
tisztítás centrifugálással (szeparátor) → pasztőrözés → 
Gyors fagyasztás –40 oC-ra.  
 
- Eltarthatóság: 12 hónap (–15 és –18 oC között). 
- Tojásfehérje → kiolvadást követően gélszerű konzisztencia → nem 
lehet elegyíteni, gátolja a további felhasználást. 
- Kiengedett teljes tojás – hasonló probléma, de kisebb mértékben.  



Növényi és állati eredetű zsiradékok 
 
Összetétel 
Főként változó zsírsavösszetételű trigliceridekből állnak. 
Egyéb összetevők: 3% elszappanosíthatatlan frakció.  
 
Megnevezés 
“Zsír” – szilárd szobahőmérsékleten(?)  
“Olaj” – folyadék. 
Sok zsiradék átmeneti fázisban van a folyadék és a szilárd halmazállapot 
között.  
 

Növényi eredetű zsiradékok 
A kinyerésükhöz szükséges folyamatok alapján: 
- Olajosmag-olajok (nagyszámú forrás). 
- Gyümölcsolajok (csak két forrásnak van gazdasági jelentősége). 



Olíva olaj 
 
- Az olajfa (Olea Europaea sativa) gyümölcspulpjából nyerik. 
- A világ termelésének 90%-a a mediterrán régióból származik 
(Olaszország, Spanyolország). 
 
Hideg préselés → szűz olaj → meleg préselés 40 oC-on → az olajpogácsát 
oldószerrel extrahálják → (“sansa” olaj) – finomítás (kevesebb, mint 
0,3% szabad zsírsav). 
 
Az érzékszervi tulajdonságok és a szabadzsírsav-tartalom közötti 
összefüggés a szűz olajban: 

Extra szűz olaj 0,8% > FFA* Kellemes aromás íz. 

Szűz olivaolaj  2% > FFA* Kisebb intenzitású aromás íz.  

Lampante olaj 2% < FFA* Lényegesen kevésbé aromás. 

* = szabad zsírsav 



Pálmaolaj 
 
- Az olajpálma gyümölcse → két különböző olaj (gyümölcshús, magok).  
 
-Felhasználása: növekvő tendencia. 
 
-Feldolgozás: 
 
Gőzzel kezelés  → az alapból magas lipáz-aktivitás lecsökken  → a 
gyümölcspulp elválasztható a magtól.  
 
Préselés (pulp) → nyers olaj kinyerése → centrifugálás →  
→ forró vizes mosás → szárítás. 
 
Nyers olaj → magas karotin-tartalom → sárgás – vöröses szín. 
Finomított olaj → színtelen (fehérítés). 



Laurinsavban és mirisztinsavban gazdag olajok 
 
Kókuszdió és pálmamagolajok → csak növényi eredetű zsiradékokat 
tartalmazó margarinokban.  
 
Szobahőmérsékleten szilárd.  
 
Szájban olvad → jelentős olvadáshő → hűsítő hatást kelt. 
 
Az eltarthatóságot a zsírsavösszetétel nagyban befolyásolja. 
 
Linolsav csak elhanyagolható mennyiségben van jelen → autooxidációs 
változások gyakorlatilag nincsenek. 
 
Jelenlétük vizet jelentős mennyiségben tartalmazó élelmiszerekben:  
→ előfordulhat mikrobiológiai romlás: C8-C12 zsírsavak felszabadulása 
és metil-ketonokká alakulása → “parfümös jellegű avasodás”. 



Palmitinsavban és sztearinsavban gazdag olajok 
1. Kakaóvaj 
2. Kakaóvaj helyettesítő zsiradékok.  
Olvadáspont: 30-40 o C. Viszonylag szilárdak. 
 
Kakaóvaj   
- Szűk olvadási tartomány. 
- Trigliceridjeik főleg palmitinsavat, olajsavat és sztearinsavat 
 tartalmaznak.  

Trigliceridek 

 

1,3-dipalmito-2-
olein 

1-palmito-3-sztearo-
2-olein 

1,3-disztearo-2-
olein 

Arány  

(csúcsterület %) 

22 46 31 

A kakaóvaj helyettesítése: triglicerid-összetételen alapul.  



Kakaóvaj  
- Olvadás → kellemes hűsítő érzet a szájban. Csupán néhány típusú 
trigliceridre jellemző.  
- Ellenálló az autooxidációval és a mikrobiális romlással szemben. 
Az édességiparban hasznosítják (drága összetevő). 
 

Gyapotmag-olaj   
 
Nyers olaj: sötétvörös, jellegzetes illat.  
 
Mérgező, fenolos komponens (gosszipol). 
 
Finomításkor eltávolítják. 

Palmitinsavban gazdag olajok 
Besorolási kritérium: legalább 10% palmitinsav.   



Gabonacsíra-olajok  
 
Kukoricacsíra olaj a legfontosabb. 
Saláta- és főzőolaj, margarin és majonéz (krémes saláta dresszingek). 
 
Búzacsíra-olaj – nagy tokoferoltartalom → kiemelkedő tápérték. 
 
Rízscsíra-olaj – Ázsia.  
 
Tökmagolaj  
- Dél-Európában fogyasztják.  
- Barna szín, dió jellegű íz. 



Kevés palmitinsavat, sok olajsavat és linolsavat tartalmazó olajok 
A margaringyártás fontos alapanyagai.  
Számos fajtól származó nagyszámú olaj-típus. 
 
Napraforgó: Európa legnagyobb mennyiségben termesztett 
olajnövénye.  
Világossárga, enyhén aromás olaj. 
Finomított olaj – nyersen vagy sütőolajként, margaringyártási alapanyag.  
 

Hüvelyesek 
 
Szójabab olaj 
- Az egyik legnagyobb mennyiségben termelt növényi zsiradék. 
- Finomított olaja: világossárga, enyhén aromás.  
- Aroma-hiba: elágazó láncú furán-zsírsavak gyors oxidációja fény 
jelenlétében → intenzív aromaanyagok (3-metil-2,4-nonandion (MND) 
és diacetil) „babszerű, szénához hasonlító, vajszerű” szag.  



Az eltarthatóság parciális hidrogénezéssel javítható. 
Olvadási tartomány: 22–28 °C … 36–43 °C.  
Margaringyártás alapanyaga (sütőipari termékek). 
 
Termesztés (hagyományos és genetikai tervezés) → az igényeknek 
megfelelő zsírsavösszetételt adó szójabab genotípusok. 
 
Kevés linolsavat és sok olajsavat tartalmazó genotípusok. 
 
- Lényegesen kevésbé hajlamosak az oxidációra.  
- Nem szükséges a részleges hidrogénezés. 
 
Kevés palmitinsavat és telített zsírsavat tartalmazó genotípusok. 
 
Egyes telített zsírsavak (pl. palmitinsav) hozzájárulhatnak az LDL-
koleszterinszint növeléséhez. → Ezek mennyiségét csökkentik. 
  



Földimogyoró olaj 
 
- Jellegzetes zsírsavak: arahidinsav (20:0), eikozénsav (20:1), behénsav 
(22:0), erukasav (22:1) és lignocerinsav (24:0). 
 
- A zsírsavösszetétel nagyban függ a termesztés helyétől.  

Földimogyoró vaj: kenhető paszta állag.  
Összetevők: pörkölt és őrölt földimogyoró, földimogyoró olaj. Esetenként 
hidrogénezett földimogyoró olaj. 

Eredet Linolsav [w/w] Olajsav [w/w] 

Afrika (Szenegál vagy 
Nigéria) 

25% 55% 

Dél-Amerika 41% 37% 



Repceolaj 
 
Hajlamos az autooxidációra (sok linolénsav). 
Hidrogénezés → stabilitása és olvadási sajátságai a kókuszdió olajéhoz 
hasonlóvá válnak. 
 
Hagyományos káposztarepce és réparepce fajták:  
45–50 [w/w] erukasav – szívizom-károsodás.  
 
„Zéro” erukasav-tartalmú fajták (22:1 < 5%). 
 
„Dupla nullás” fajták (alacsony erukasav és goitrogénanyag-tartalom). 
 
Canola: "Canadian oil, low acid”. 
 



Mustárolaj-glikozidok (glükozinolátok)  
 
 
→ izotiociánsav-észterekké hidrolizál (R-N=C=S, mustárolajok) 
→ izomerizáció → tiocianátok (tiociánsavak (H-S-C   N), rodanidok  
(X-S-C   N)  észterei. 
 

- Illékonyak.  
- Olajban oldódnak. 
- Egészségkárosító (goitrogén) hatás. 
- Szubtoxikus dózisban rákellenes védőhatás (nincs hatósági 
 megerősítés). 
- Tönkreteszik az olaj aromáját.  
- Ni-katalizátor mérgek (hidrogénezés).  
 



Szezámolaj 
 
- Jelentős mennyiségű tokoferolt tartalmaz. 
- Fenolos antioxidáns: szezámol (szezámolin hidrolízisével jön létre). 

Sáfrányos szeklice (kerti pórsáfrány) olaja 
 
Carthamus tinctorius  
- Bogáncsszerű növény, fő termőterület: Észak-
 Amerika és India). 
 
- Új fajták: 80% olajsav, 15% linolsav. 
 



Lenmagolaj   
 
- Len (rost- és magtermelés). 
 
- Magas linolénsav-tartalom → könnyen 
oxidálódik (autooxidáció) → keserű anyagok.  
 
- Az autooxidáció során polimerizációs 
folyamatok is lezajlanak → (“gyorsan száradó 
olaj”) → olajfestékek alapja. 
 
- Étkezési célokra a hidegen préselt olaját 
hasznosítják. 



Állati eredetű zsiradékok 
 
Fő zsírsavak: olajsav, sztearinsav, palmitinsav. Nagyon eltérő 
zsírsavösszetétel (faj, fajta, takarmányozás). 
 
Háziállatok zsírdepóiban és a különféle szervek körül található.  
Bőr alatti (szubkután) zsír, egyes szerveket (emésztőrendszer, vese…) 
burkoló zsírréteg. 
 
Tejzsír. 
 
Marhafaggyú  
 
- Világos sárga (karotinoid-tartalma takarmány eredetű). 
- Omlós állagú, törékeny konzisztenciájú anyag, 45-50 oC között olvad 
 meg. 
- Zsírsavösszetételét a takarmányozás alig befolyásolja. 

 



 
Prémium marhafaggyú → melegítés 30–34 oC-ra  → két frakciót 
eredményez.  
Oleomargarin (folyadék).  
- Lágy zsír.  
- A olvasztott vajhoz hasonló konzisztencia → margarin- és sütőipar. 
 
Oleosztearin (szilárd, préselt faggyú). 
Magas dermedéspont (50–56 °C): sütőipari zsiradékok gyártása. 

Prémium minőségű faggyú (“premier jus”)  
 
- A marhafaggyúból előállított termék. 
- Húsnyesedék (frissen vágott, válogatott) → kiolvasztás 50–55 °C-os 
 vízben. 
- Lipolitikus aktivitás: maximum 0,65% szabad zsírsav. 
 



Étkezési marhafaggyú („secunda beef fat”)  
 
- Zsír kiolvasztása: 60−65 °C-os vízben. 
- Tipikus marhafaggyú illat és íz. 
- Szabadzsírsav-tartalom: maximum 1,5%.  
 
Ennél rosszabb minőségű faggyú: ipari felhasználás (pl. szappan- és 
mosószeripar alapanyaga). 
 
Sertészsír 
 
- Származás: hasűri zsír, nyesedék egyéb helyekről.  
- Hátszalonna-zsír  → szalonnagyártás.  
- A faggyú és a vaj után a leggyakrabban fogyasztott állati zsiradék. 
- Szemcsés, olajszerű állag (befolyásolja: fajta és takarmányozás). 



Kereskedelmi forgalomban lévő termékek: 
 
Neutrális sertészsír (a legmagasabb minőségi kategória).  
-Kizárólag a hasüregi nyesedékből származik (hasüregi bőr alatti 
(szubkután) zsír). 
 
- Lágy aroma, fehér szín. 
 
Egyéb szerveket burkoló és a hátszalonnából származó zsír  
- kiolvasztása: gőzzel.  
 
A szervezetben szétszórva elhelyezkedő zsírszövetből származó sertészsír 
- túlnyomásos gőzzel olvasztják ki, autoklávban (120–130 oC).  



A sertészsír kevesebb SSS típusú és több SUU, USU és UUU típusú 
trigliceridet tartalmaz, mint a marhafaggyú.  
(S=telített zsírsavrészlet, U=telítetlen zsírsavrészlet a trigliceridben). 
 
→ A sertészsír dermedése: 

- Alacsonyabb hőmérsékleten. 
-A fázisátmenet szélesebb hőmérséklettartományt ölel fel.  
 

→  Rövidebb idejű eltarthatóság.  
 
A marhafaggyúval szemben a telített zsírsavakat főként az sn-2 
helyzetben tartalmazza (a zsírsavak a glicerin középső OH-csoportjával 
képeznek észterkötést).   
 
→ Sertészsír kimutatása (pl. exportellenőrzés, iszlám vallású országok). 
 
Takarmányozás: zsírsavösszetételét jelentősen befolyásolja. 



Tengeri állatokból származó zsiradékok 
 
Források:  
- Tengeri emlősök (pl. bálnák).  
- A heringek családjába tartozó halak. 
Nagymértékben telítetlen (4–6 allil-csoportot) tartalmazó zsírsavak:  
 
18:4 (6, 9, 12, 15)  
20:5 (5, 8, 11, 14, 17) 
22:5 (7, 10, 13, 16, 19) 
22:6 (4, 7, 10, 13, 16, 19)  
 
A tengeri állatokból származó zsiradékok közvetlenül nem 
hasznosíthatók étkezési célra.  
- Kettős kötések telítése, finomítás. 



A zsírok és olajok minőségét befolyásoló tényezők 
 
A lipolízis mértéke 
 
Szabadzsírsav-tartalom (FFA-tartalom, vagy savszám).  
- Több, mint 1%: 

- Nyers olaj (finomítás nélkül). 
- Faggyú: feltételezhetően romlott.  
- Kivétel: olívaolaj (még 3%-os FFA tartalomnál is fogyasztásra 
 alkalmas. 
 

- FFA kevesebb, mint 0,1% → finomított olaj vagy zsír. 



Érzékszervi szempontból fontos komponensek (C < 14).  

Alacsony móltömegű acil-maradékból felépülő zsírok (pl. tejzsír, 
kókuszdió- és pálmamag-olaj): nincs összefüggés a szabad zsírsavak 
szintje és a minőségromlás észlelése között . 

A szabad zsírsavak elsősorban nem C < 14 zsírsavak. 

 

Oxidatív bomlás 
Telítetlen acil-maradékok (olajok és zsírok) → autooxidáció  
→ gyors lebomlás. 

A lipid peroxidáció detektálása biológiai rendszerekben: 

Peroxidszám – az oxidatív bomlásra vonatkozik.  

A hidroperoxid-csoportot HI-dal (vagy Fe2+ ionokkal) redukálják. 

 Felszabadul a jód → jodometriás titrálás → peroxidszám. 



A hidroperoxidok aromaanyaggá bomlását sok tényező befolyásolja → 
nincs közvetlen összefüggés a peroxidszám és az aromahibák, pl. az avas 
íz között (kialakulás, megelőzés).  
 
Az illékony karbonil komponensek mennyiségének meghatározása: 

- Aroma-deffektusokért felelősek, pl. avas szag (benzidin, anizidin vagy 
heptanal).  
- Aroma nélküli oxo-acilglicerolok vagy oxosavak.  
Nem ismert az aroma-aktív és az érzetet nem kiváltó karbonil 
komponensek aránya → a karbonil érték és az aromahibák közti 
kapcsolat esetleges. 
A tiobarbitursav-teszt (TBA) – kedvelt módszer, de a reakció nem 
specifikus:  
- A lipid peroxidációs folyamat számtalan elsődleges és másodlagos 
termékéből keletkezhet malonaldehid, amely aztán reagál a TBA 
tesztben.  



Számottevő mennyiségű olaj- és linolsavat tartalmazó élelmiszer: a Fe2+-
teszt sokkal érzékenyebb, mint a TBA-teszt.  
 
Az egyedi karbonil-komponensek meghatározásán alapuló tesztek: 
Gázkromatográfiás méréssel párhuzamosan érzékszervi bírálatok.  
→ Az aromahibát okozó szaganyagok felderítése és mérése. 
 
Pl.   
A főtt hús túlfőzött jellegéért felelős molekulák – a hexanal a 
legjelentősebb off-aroma. 
 
A repceolaj avas aromadeffektusáért felelős molekulák – elsősorban 
illékony hidroperoxidok okozzák (1-oktén-3-hidroperoxid, (Z)-1,5-
octadién-3-hidroperoxid) valamint a (Z)-2-nonenal. 



Eltarthatóság becslésére alkalmazható tesztek:  
 
Cél: az oxidációra való hajlam felmérése.  
 
1. A zsír vagy olaj standard körülmények között egy gyorsított 
oxidációnak van kitéve. 
 
- Schaal teszt – a zsiradékot hőntartják (60 oC).  
- Swift stabilitási teszt – a zsiradékot hőntartják (97,8 oC), aerob 
körülmények között.  
 
2. Az oxidáció mértékének meghatározása (érzékszervi bírálat, 
peroxidszám). 
 
Jó korreláció az indukciós periódus hossza és a termék eltarthatósági 
ideje között.  



A sütőolajok hőstabilitása 
 
1. A petroléterben oldhatatlan oxidált zsírsavak mennyiségének 
meghatározása.  
 
A sütőolaj poláris és apoláris frakcióra bontása oszlopkromatográfiával. 
 
2. A füstölési pont meghatározása (az a hőmérséklet, amelyen levegő 
jelenlétében a trigliceridek bomlani kezdenek). 
 
A bomlástermékek jelenlétében ez az érték csökken. 
 
- Normál tartomány: 200–230 oC.  
- 170 oC alatt: a zsiradék romlottnak tekinthető.   


