
Funkcionális élelmiszerek 
 

Gabona, zöldség, gyümölcs 



Gabonafélék 
  

Fő gabonafélék: búza, rozs, rizs, árpa, köles és zab.   
 
Búza és rozs: alkalmas a kenyérkészítésre. 
 
Az emberiség legfontosabb élelmiszerforrásai közé tartoznak. 
 
Az ipari országokban a kenyérfogyasztásból eredő tápanyagellátás 
fedezi: 
 
- napi szénhidrátszükséglet 50%-át, 
- a fehérjeigény mintegy egyharmadát, 
-a B-vitamin-szükséglet 50-60%-át.  
 

Fontos ásványi anyag- és nyomelem-forrás. 



A gabonafélék szénhidráttartalma 
Keményítő 
A gabonafélék fő tároló szénhidrátja. 
Előfordulás: a szemtermés endospermiumának sejtjeiben. 
 
Keményítő szemcsék: 
- Mérete és alakja eltérő a különböző gabonafajoknál.  
- A poliszacharid molekulák sugárirányban rendeződnek.  

- Amorf réteg (főleg amilóz).  
- Szemi-kristályos réteg (amilopektin).  

- Duzzadás, zselatinizáció (jellegzetes hőmérséklet-tartomány). 
 
Gabona keményítők: ~ 25% amilóz és ~ 75% amilopektin. 
 
Viaszos kukoricafajták: főként amilopektin → melegítés hatására 
határozott duzzadás. 
 
Egyéb fajták: amilózban gazdag → csak kis mértékben duzzad. 



Egyéb szénhidrátok  
 
- A szemtermés külső rétegében fordulnak inkább elő. 
- Elsősorban a sejtfalalkotók közé tartoznak.  
Kis mennyiségben vannak jelen az endospermiumban  
→ mennyiségük a kiőrlési fok növelésével nő. 
 
Pentozánok, cellulóz, β-glükánok és glukofruktánok. 
 
Diétás rost (táplálkozási és fiziológiai szempontból) a keményítőn és a 
ligninen kívüli oldható és nem oldható szénhidrátok összessége.  
Forrás: gabonafélék és hüvelyesek. 
 
Pentozánok 
 
- Rozsliszt: 6–8%. 
- Búzaliszt: 1,5–2,5%. 



1. Vízoldható pentozánok (vízzel extrahálható): 15–20-szor több vizet köt 
meg, mint a vízoldható fehérjék → nagy viszkozitású oldatokat képez. 
- Lineáris arabinoxilán-lánc – D-xilopiranóz egységek (Ws-AX) 
extrahálható vízzel.  
- Nagymértékben elágazó arabinogalaktán peptid.  

2. Vízben nem oldódó pentozánok 
Az arabinoxilán egy része nem oldható vízben (Wi-AX).  
 
Ws-AX (vízoldható arabinoxilán) → Megnöveli 
- a tészta vízmegkötő képességét,   
- a viszkozitást → a gázbuborékok stabilitását. 

 
Wi-AX (vízben nem oldható arabinoxilán) → Kedvezőtlen hatások. 
- Fizikailag gátolja a gluténképződést.  
- Destabilizálja a gázbuborékokat. 



Endoxilanázok → főként a Wi-AX-t hidrolizálják → javul a sütési 
eredmény. 
A búzalisztben endoxilanáz inhibitorok vannak jelen → a liszthez adott 
endoxilanázok aktivitását gátolják.   
→ Olyan mikrobaenzimek alkalmazása, melyekre nem hatnak ezek az 
inhibitorok (molekuláris mérnöki módszerek).  

Rozs: a pentozánok vízben nem oldható része víz hatására rendkívül 
nagy mértékben megduzzad.  
→ Felelős a tészta reológiai sajátságaiért.  
→ A rozslisztből készült termékek sütési tulajdonságaiért. 
→ Sütőipari termékeknél javítja a bélzet lédússágát és rághatóságát.  
 
Rozsliszt: optimális keményítő: pentozán arány 16:1.  



β-glükán 
 
- Árpa 3–7%,  
- Zab 3,5–4,9%,  
- Búza és rozs szemtermése 0,5–2%.  
 
- D-glükopiranóz egységek β-1,3 és β-1,4 kötésekkel kapcsolódnak, 
lineáris poliszacharidok. 
- Nyálkás, viszkózus állagú anyagok. 
-Alkalmasak vizes oldatok viszkozitásának növelésére.  
 

Sörgyártás: a β-glükánok problémát jelenthetnek a sörlé tisztításánál 
(cefreszűrés). 



A gabonafélék fehérjéi 
 
Aminosav-összetétel 
Kis lizin- és metionin-tartalom.  
Met: különösen kevés van a búzában, rozsban, árpában, zabban és 
kukoricában.  
Nemesítés → próbálkozások az esszenciálisaminosav-tartalom 
mennyiségének növelésére → több Lys-t tartalmazó árpa- és 
kukoricafajták. 
 
A gabonafélék Osborne-frakciói 
A fehérjék eltérő oldhatóságán alapul. Lisztminta szekvenciális 
extrakciója: 
1. Albuminok: víz. 
2. Globulinok: sóoldat (pl. 0,4 mol/l NaCl). 
3. Prolaminok: 70%-os vizes etanol elegy. 
4. Glutelinek: a lisztből visszamaradó frakció. 



Glutelinek → 60%-os  vizes 1-propanol elegy (60 oC).  
- Nagy móltömegű (HMW) alfrakció – kicsapódik.  
- Kis móltömegű (LMW) alfrakció– oldatban marad.  
 
Albuminok és globulinok: az enzimek főként ezekbe a frakciókba 
sorolhatók.  
 
Prolaminok és glutelinek: tárolófehérjék. 

Frakció Búza Rozs Árpa Zab Rizs Köles Kukorica 

Albumin 14,7 44,4 12,1 20,2 10,8 18,2 4,0 

Globulin 7,0 10,2 8,4 11,9 9,7 6,1 2,8 

Prolamin 32,6 20,9 25,0 14,0 2,2 33,9 47,9 

Glutelin 45,7 24,5 54,5 53,9 77,3 41,8 45,3 

Az Osborne frakciók mennyisége különböző gabonafélékben 



Egyes Osborne-frakciók fajfüggő elnevezése 

Frakció Búza Rozs Árpa Zab Rizs Köles Kukorica 

Albumin Leukozin - - - - - - 

Globulin Edesztin - Avenalin - - - - 

Prolamin Gliadin Szekalin Avenin Hordein Zein Orizin Kafirin 

Glutelin Glutenin Szekalinin - Hordenin Zeanin Orizenin - 

Búza, rozs és árpa: hasonló aminosav-összetétel. 
  
Az egyes gabonafajok botanikai származása csak a prolaminok 
aminosav-összetételében tükröződik. 



Cölokália (lisztérzékenység) 
 
Minden korosztályt érinthet (csecsemők, kamaszok és felnőttek). 
Genetikailag fogékony személyek.  
 
Okozhatja: búza, rozs és árpa (a zab szerepe még bizonytalan).  
 
Következmények: 
- A bélnyálkahártya (mukóza) bélbolyai károsodnak, majd elpusztulnak. 
- Az epitélium sejtjei degeneratív károsodást mutatnak. 
- A tápanyagfelszívási funkció komoly zavart szenved. 
 
A betegség okozója: a búza, rozs és árpa prolamin frakciója. 
 
Megelőzés: rizs, köles és kukorica fogyasztásával a fenti fehérjék 
kiiktatása az étrendből. 



Glutén képződés 
 
Búzaliszt + víz → dagasztás → viszkoelasztikus kohéziv tészta.  
A glutén felelős a tészta plasztikus tulajdonságáért és stabilitásáért.  
 
A glutén összetétele: 
- 90% fehérje. 
- 8% lipid. Lipoprotein komplex egyes gluténfehérjékkel. 
- 2% szénhidrát. Vízoldékony pentozánok – jelentős mennyiségű vizet 
kötnek meg. 
 
Glutén fehérjék + hozzájuk kapcsolódó lipidek → felelősek a tészta 
kohéziv és viszkoelasztikus sajátságaiért.  
 
Reológiai tulajdonságok: 
→ A tészta gáztartó képessége a kelesztés során. 
→ A termék porózus szivacsszerű bélzetének elasztikus tulajdonságai. 



Rozs és egyéb gabonafélék: 
 
- Nem képződik glutén.  
- A pentozánok és egyes fehérjék savanyú közegben megduzzadnak.  
→ Hozzájárulnak a gázmegkötő-képességhez. 
→ Befolyásolják a sütési minőséget. 
 
A búzaglutén fehérjekomponensei és szerkezete 
 
A hidratált frakció hatása a tészta reológiai sajátságaira: 
 
- Búza prolaminok (gliadin): a viszkozitásért felelősek.  
- Gluteninek:  a tészta szilárdságáért és elasztikus tulajdonságáért 
felelősek. 



Diszulfid kötések 
 
- Molekulán belüli diszulfidhidakat csak az α-gliadin és a γ-gliadin 
tartalmaz.  
 
- Gluteninek: a HMW (nagy móltömegű) és LMW (kis móltömegű) 
alegységek fehérje-aggregátumokat képeznek, melyeket (többek közt) 
molekulák közti hidrogénhíd-kötések és hidrofób kölcsönhatások 
tartanak össze. 
 
Az egyes gluténfehérjék hozzájárulása a sütési minőséghez 
 
- Az egyes gluténfehérjék szerkezete és mennysége változhat az egyes 
búzafajtáknál → eltérő tésztaképződési és sütési jellemzők.  
 
- Gluténfehérjék értékelése: milyen mértékben alkalmas arra, hogy 
nagymolekulájú fehérje-aggregátumok  képződjenek belőlük?   



Egymással ellentétes hatású folyamatok a tésztaképződés és a 
gluténkialakulás fázisában:  
 
- Láncképződés 
- Láncszakadás  
 
Nagy tészta és glutén szilárdság akkor érhető el, ha: 
 
- Elégséges mennyiségű polimerizációra alkalmas gluténfehérje van jelen 
(x-típusú, azaz 4 ciszteinil-oldalláncot tartalmazó HMW alegység;  
LMW alegység).  
 
- A lehetséges legkisebb mennyiségben vannak jelen a láncképződést 
megszakító anyagok (alacsony móltömegű tiolkomponensek, páratlan 
számú ciszteinoldalláncot tartalmazó gliadinok, y-típusú, azaz hét 
ciszteinil-oldalláncot tartalmazó HMW alegységek).    



A gabonák lipidtartalma 
 
A gabonamagvak: viszonylag kis mennyiségű lipidet tartalmaznak. 
Különbségek – zab endosperm sejtek: 6–8%; búza: 1,6%. 
 
Főként a csíra részben tárolódnak → olaj kinyerés. 
Aleuronréteg – számottevőbb mennyiség. 
 
A gabonafélék lipidjeinek zsírsavösszetételében nincs jelentős 
különbség. A zsírsavak között a linolsav dominál.  
 
 
Búzaliszt: 1,5–2,5% lipid (liszttípustól függ). 
 



A búza lipidjei nagymértékben befolyásolják a sütési minőséget. 
 
- A keményítőhöz nem kapcsolódó lipidek  
(a liszt lipidállományának 75%-át adják)  

- trigliceridek, 
- digalaktozil diacilgliceridek. 

- Keményítővel asszociátumokat képező lipidek: többnyire 
lizofoszfatidok. 
 
A tészta reológiai tulajdonságait a keményítőhöz nem kapcsolódó lipidek 
befolyásolják.  
 
Szabad, keményítőhöz nem kapcsolódó lipidek:  
- Az apoláros lipidek 90%-a. 
- A poláros lipidek 20%-a.  

 szabad 

 kötött lipidek 



 
Tésztaképződés → a lipidek aggregátumokat képeznek a gluténnal.  
 
A dagasztás során: 
→ A glikolipidek teljesen hozzákapcsolódnak a gluténhoz.  
→ Az egyéb lipidfrakciók 70–80%-a kötődik meg. 
→ A trigliceridek megkötésének mértéke a tésztakezeléstől függ 
(intenzív levegőztetés és lipoxigenáz adagolás). 
 
A poláris lipidek előnyös hatást gyakorolnak:  
- A tészta gázmegkötő képességére. 
- A sütési térfogatra (egy minimumértéket követően). 



 
Tésztaképződés → a lipidek aggregátumokat képeznek a gluténnal.  
 
A dagasztás során: 
→ A glikolipidek teljesen hozzákapcsolódnak a gluténhoz.  
→ Az egyéb lipidfrakciók 70–80%-a kötődik meg. 
→ A trigliceridek megkötésének mértéke a tésztakezeléstől függ 
(intenzív levegőztetés és lipoxigenáz adagolás). 
 
A poláris lipidek előnyös hatást gyakorolnak:  
- A tészta gázmegkötő képességére. 
- A sütési térfogatra (egy minimumértéket követően). 



A szabad, keményítőhöz nem kapcsolódó lipidek 
hatása zsírmentes búzalisztből készült kenyér sütési 

tulajdonságára. (Morrison, 1976)  

——   lipidek (összes) 
−◦–◦–  apoláros lipidek  
– •– •– poláros lipidek 
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A poláros lipidek tésztaminőségre gyakorolt pozitív hatásának 
lehetséges magyarázatai:  
 
1. A poláros lipidek a gáz/folyadék határrétegben feldúsulva stabilizálják 
a gázbuborékokat → nem engedik összeolvadni.    
 
2. 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 feldolgozásában szerepet játszó enzimek 
 
Amilázok 
 
A búza és a rozs α- and β-amiláza. 
Tésztakészítés: optimális aktivitásuk szükséges a tésztaképződéshez 
(élesztő). 
- Búza: aktivitása minimális az érett magokban. 
- Rozs: nincs kihangsúlyozott nyugalmi állapot. 
 
Kedvezőtlen betakarítási körülmények (magas hőmérséklet, nagy 
nedvesség tartalom) 
→ idő előtti csírázás („sprouting”) – kívülről nem látható,  
→ α-amiláz aktivitás megnő → nagyfokú keményítőbomlás a sütési 
folyamat során → kenyérhibák. 



Lipázok 
 
Liszttárolás – a szabad zsírsavak mennyisége megnő:  
- A búza lipáz hatása – a korpában dúsul fel.  
- A lisztben jelen lévő mikrobákból származó lipáz hatása.   
 
A nyugalmi állapotban lévő magvakban aktivitása alacsony. 
Árpa – kivétel: jelentős lipázszint.  
 
Az árpa szemtermésének aprítása → a lipáz aktivitása megnő → a 
linolsav felszabadul az acil-lipidekből → a lipoxigenáz és hidroperoxidáz 
enzimek hatására hidroxi-zsírsavak keletkeznek.  
Linolsav-átalakulás → off-aromák. 
 
Hőkezelés → a fenti enzimek inaktiválódnak → a minőségromlás 
megelőzhető.  
 



Fitáz 
 
Gabonafélék fitát(inozitol-hexafoszfát)-tartalma  ~  1%. 
 
A gabonában lévő foszfor mintegy 70%-át megköti.   
 
Főként az aleuronrétegben fordul elő → Mennyisége a kiőrlési foktól 
függ.  

fitinsav 



A fitát részleges hidrolízise → inozitol tetra- és trifoszfát. 
 
Táplálkozásfiziológiai szempontból kívánatos.  
 
- A kevésbé foszforilált inozitok nem képeznek olyan stabil komplexet a 
kationokkal, mint a fitát → a cink, vas, kalcium és magnézium ionok 
felszívódása nem gátolt.  
 
- Táplálkozási szempontból: mutatják a fitát pozitív hatásait.  

Tésztakészítés: a fitát egy része hidrolizál. 
 
Fitázok: lehetnek gabona eredetűek, mikroba eredetűek (pl. élesztő).  
- Fehérkenyér (egy óráig tartó sütési folyamat): a fitát 85–90%-a 
lebomlik.  
- Teljes kiőrlésű rozskenyérben 25–35%-a alakul át.   



Lipoxigenázok (LOX) 
 
- Gabonafélékben: linolsav → 9-hidroperoxi-zsírsavak.   
- Rozs lipoxigenáz: linolsav →13-hidroperoxi-zsírsavak. 
 
A búzalisztben található lipoxigenáz: specifilusan reagáló LOX → a 
karotinoidok lassú kooxidáció során átalakulnak → a tésztafélék sárgás 
színe fakul. 
A tésztagyártás során inaktiválni kell a búza lipoxigenázt. 
 
Polifenol-oxidázok 
 
Főként a magok külső rétegében találhatók.  
A teljes kiőrlésű lisztek barnulását okozhatják.  



Peroxidázok és katalázok 
 
Felgyorsítják az aszkorbinsav nemenzimes oxidációját (hem katalízis) → 
dehidro-forma.  
→ Mindkét enzim elősegíti az aszkorbinsav lisztjavító hatását.  
 
 
Glutation dehidrogenáz 
 
Elősegíti a glutation (GSH) oxidációját H-akceptor (pl. dehidro-
aszkorbinsav) jelenlétében.  
 
A dehidroaszkorbinsav négy diasztereoizomerjét eltérő sebességgel 
alakítja át.  
 
Búzaliszt – viszonylag nagy aktivitás.  
 



A búzaliszt tiol komponenesei 
 
1. Szabad állapotú 
- glutation (G-SH) a csírában és az aleuronrétegben található → 
koncentrációja nő a kiőrlési fok növekedésével. 
- cisztein C-SH 
 
2. Oxidált formában 
 G-S-S-G  
 C-S-S-C  
 
3. Fehérjéhez kötött formában 
 G-S-S-P 
 C-S-S-P  
 
G-S-S-P és C-S-S-P redukciója → G-SH és C-SH felszabadul. 
 



 
A tésztaképzés során a G-SH nagyon gyorsan reagál a P-S-S-P liszt 
fehérjékkel, és diszulfidhíd-kicserélődés megy végbe : 
 
 
 

G-SH + P-S-S-P → G-S-S-P + PSH  

 
A nagy móltömegű gluténfehérjék hasítása → a tészta viszkozitása 
csökken.  
 
A molekulák közti diszulfidhidak hasítása → a glutén és a tészta 
szerkezete gyengül. 
 



 
Sütési próbák 
 
- Kisült késztermék térfogata. 
- Alak. 
- Bélzet szerkezete és elasztikussága.  
- Íz.  
  
Elvégzése és kiértékelése: standardizált körülmények (pl. azonos 
összemérés minden egyes termékre). 



A sütési minőség befolyásolása adalékokkal 
 
Gyártás – nagy tételben, nagyfokú automatizálás (gazdaságosabb) de az 
alapanyag minőségét azonos szinten kell tartani.  
 
Adalékanyagok: 
 
- A liszt tulajdonságainak módosítása, hogy összhangban legyen a 
gyártási folyamatnál megvalósítandó céllal (pl. rövid tésztaképzési idő, 
alacsony energiafelhasználás).  
- Termék: előírásoknak megfelelő tulajdonságok biztosítása.  
 
A gyenge sikérminőségű lisztek javítása:  
Aszkorbinsav, bromátok alkálifém-sói és enzimaktivitással bíró szójaliszt.  
→ Növelik a tészta nyújtással szembeni ellenállását, a dagaszthatóságot 
és javul a fermentáció.  
→ A sütési térfogat megnő, és a bélzetszerkezet javul. 
 



Cisztein vagy proteinázok hozzáadása → a fentiekkel ellentétes hatás 
(gyengül a sikér).  
 
Lágyabb tészta → kisebb energia input (süteménygyártás). 
 
Az adalékok módosítják a tészta reológiai tulajdonságait és a sütőipari 
késztermékek minőségét.  
 
- Emulgeálószerek, 
- sütőipari zsiradékok, 
- keményítő szirupok,  
- tejpor, szójaliszt,  
- só, 
- α-amiláz és proteináz készítmények. 



Az aszkorbinsav hatása a tésztaképzés során (búzaliszt): 

Tésztaképzéskor a redukált glutation és a gluténfehérjék között SH/SS 
kicserélődés → a gluténfehérjék depolimerizálódnak → meggyengül a 
sikér. 
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Oxigén a tésztában → az aszkorbinsav dehidroaszkorbinsavvá oxidálódik 
(aszkorbinsav oxidáz, Men+, hem-tartalmú komponensek, peroxidáz, 
kataláz).  
Az endogén eredetű glutation a dehidroaszkorbinsavat aszkorbinsavvá 
redukálja → a dehidroaszkorbinsav elvonja a glutationt (a 
gluténfehérjékkel kevesebb SH/SS-kicserélődés). 
(Glutation dehidrogenáz, GSH-DH). 
 
A dagasztás módja (intenzitása) → a levegőből felvett oxigén 
mennyisége. 
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P-S-S-P 

GSH-DH 

½ O2 



A lipoxigenáz aktivitást mutató liszt adagolásának hatása a búzalisztre 
 
Szójaliszt hozzáadás, tésztaképzés:  
→ Javulnak a tészta reológiai tulajdonságai, megnő a tészta stabilitása 
(dagasztáskor nem lágyul el hamar).  
→ Növekedhet a kenyér térfogat. 
Csak nagyteljesítményű dagasztógépeknél hatékony (levegő). 
 
Másik hatás: karotinoid pigmentek kifehéredése.  
Fehér kenyér – nem probléma. 
 
Több, mint 1% (lipoxigenáz-aktivitással bíró) szójaliszt → off-aromák. 
 



Ciszteinadagolás hatása (búzaliszt) 
 
Cisztein → a glutenin frakcióval SH/SS kicserélődés megy végbe. 
→ A glutén ellágyul. 
→ A tészta nyújtással szembeni ellenállása csökken. A nyújthatóság nő.  
→ A tésztaképződési idő csökken. 
→ A tészta stabilitása csökken.  
 
Alkalmazható: nagy sikértartalmú liszteknél. 
 
Ebben az esetben egy optimális cisztein-szinttel jelentős sütési térfogat-
növekedést lehet elérni. 
 
Ok: gáztartóképesség megnő, a bélzet szivacsos szerkezete javul. 
 



Az α-amiláz adagolásának hatása (búzaliszt) 
 
Nyugalmi állapotú magvakból származó liszt: 
→ Kis mennyiségű, élesztő által is metabolizálható cukor.  
→ Alacsony α-amiláz aktivitás.  
 
Amiláz forrás: malátaliszt/mikrobiális eredetű készítmények.  
→ A keményítő fermentálható maltózzá bomlik.  
→ Kedvező növekedési körülmények az élesztő számára.  
→ Kelesztéskor kellő mértékű CO2-termelés.   
 
Gyenge sikérminőségű liszteknél nem ajánlatos malátalisztet használni. 
(Proteolitikus aktivitása is van!)  
Malátaliszt helyett: mikrobiális eredetű α-amiláz készítmények.   



Egyéb hatások:  
 
1. α- és β-amilázok → redukáló cukrok → nemenzimes barnulás (sütés 
során).  
Kedvező hatás (héj színe és aromája). 
 
2. Késleltetik a bélzet öregedési folyamatait. 

Emulgeálószerek és zsiradékok  
 
A liszt sütési minősége – pozitív korreláció a poláros lipidek 
mennyiségével. 
Emulgeálószerek adagolása → javulnak a  
- tészta tulajdonságai (gáztartó képesség), 
- sütési eredmény (kenyér térfogat). 
- A termék lassabban öregszik, eltarthatósága javul. 



- Nyers lecitin. 
- Mono- és diacilgliceridek. 
- Mono- és diacilglicerid-származékok (a OH-csoport(ok) észterezése 
ecetsavval, borkősavval, tejsavval, monoacetil-, vagy diacetil-
borkősavval.) 
 
Triacilglicerolok (zsiradékok) adagolása a tésztához  → a kisült termék 
térfogata általában csökken. 
 
Kivétel: egyes búzafajták lisztjei.   



Zöldségek és gyümölcsök 
 

Zöldségek 
 
A zöldségek emberi táplálkozásra alkalmas friss növényi részek, melyek 
nyers és/vagy feldolgozott (főzölt, párolt vagy tartósított) formában 
fogyaszthatók.  
Az érett magvak (pl. borsók, babok, gabonamagvak) nem tekinthetők 
zöldségeknek.  
 
Csoportosítás a fogyasztott rész alapján 
 
- Levél (pl. fejes saláta). 
- Szár (pl. spárga). 
- Gyökér (pl. sárgarépa). 
- Virág (pl. brokkoli). 
- Gumó (pl. fokhagyma).  
 



- Éretlen, húsos mag (pl. zöldborsó, zöldbab).  
- Botanikai értelemben vett gyümölcs (pl. uborka, tök, paprika, 
paradicsom) – de a növény a zöldségfélékhez tartozik. 

Összetétel 
 
Nagyon változó, függ a fajtól, származási helytől, stb. 
 
A legtöbb zöldségféle esetében: 
 
- Szárazanyag: 10–20%. 
- Nitrogéntartalom: 1–5%. 
- Szénhidrátok: 3–20%. 
- Lipidek: 0,1–0,3%. 
- Nyersrost: ~ 1%. 
- Ásványi anyag: ~  1%.  

Burgonya, 
Krumpli, 
Pityóka. 



 
Fontos egyéb összetevők: vitaminok, aromaanyagok, diétás rostok.  
 
Néhány gumós- és mag-zöldség → magas keményítő-tartalom (nagy 
szárazanyag-tartalom). 

Nitrogéntartalmú komponensek 
 
35–80%-uk fehérje, a többi szabad aminosav, peptid vagy egyéb anyag. 
 
A fehérje frakció döntő hányadát enzimek adják → a feldolgozáskor 
káros vagy hasznos hatás. 
 
Hozzájárulhatnak:  
- A jellegzetes zamat kialakulásához.  
- Kellemetlen aromák képződéséhez, a szövetek gyengüléséhez, 
elszíneződéséhez. 



Enzimek 
 

- Oxidoreduktázok (pl. lipoxigenázok, fenoloxidázok, peroxidázok). 

- Hidrolázok (pl. glikozidázok, észterázok, proteinázok). 

- Transzferázok (pl. transzaminázok). 

- Liázok (pl. glutaminsav dekarboxiláz, aliináz, hidroperoxid liáz). 

- Ligázok (pl. glutamin szintetáz). 

Enzim inhibitorok  

 

Hüvelyesek (szója): Kunitz-inhibitor, Bowman-Birk inhibitor. 

Burgonyában: a szerin proteinázokat gátló anyagok. 

Babokban és uborkafélékben: a pektinbontó enzimek inhibitorai.  



Aminok 
 
- Spenót: hisztamin, N-acetilhisztamin, N,N-dimetilhisztamin.  
- Paradicsom és padlizsán: triptamin, szerotonin, melatonin és tiramin.  

Szénhidrátok 
A legnagyobb mennyiségben előforduló cukrok: glükóz és fruktóz (0,3–
4%) és szacharóz (0,1–12%).  
 

Szabad nem fehérjealkotó aminosavak 
 
Oldalláncukat tekintve a homológ sor nagyobb tagszámú aminosavai 
(homoszerin, homometionin és amino-adipinsav). 
 
S-alkilcisztein szulfoxidok: a hagyma zamatának fontos prekurzorai. 



Keményítő  
 
Széles körben előforduló tároló szénhidrát. 
Nagy mennyiségben megtalálható néhány 
gyökér és gumószöldségben.  
 
 
 
Inulin: a fészkesvirágzatúak (Compositae, pl. 
articsóka) tároló szénhidrátja.  
 
 
Pektin  
 
Különleges szerepe van a zöldségfélék szöveti 
szilárdságának biztosításában.  



Pektinek lebontása: pl. gyümölcslevek (lényerés, létisztítás). 
 
 
Pektinek bomlási folyamatainak lassítása: gyümölcs és zöldség  
megfelelő konzisztencia és minőség megőrzése. 
 
Pektinbontó enzimek:  
- Pektin-észteráz: metilezett karboxilcsoport észterkötését hidrolizálja. 
- Pektáz (poligalakturonáz): poligalakturonsav-láncot hasítja hidrolízissel. 
- Pektázliáz: poligalakturonsav-láncot eliminációs mechanizmussal 
hasítja. 
 
Előfordulás: paradicsom, uborka, alma, banán…  
A paradicsom szöveti szilárdsága nő: 
- a teljes pektintartalommal,  
- a Ca és Mg-tartalom növekedésével, 
- a pektin észterezettségének csökkenésével. 



A zöldségek pektin-észterázai csak 88 °C feletti hőmérsékleten 
inaktiválódnak teljesen.  
Karfiol tartósítása (70 oC) → aktív  marad és oldhatatlan pektátok 
dúsulnak fel → kedvező a szöveti szilárdság megőrzése szempontjából.   
 
 
 
Lipidek 
 
Alacsony lipidtartalom: trigliceridek, gliko- és foszfolipidek. 
Karotinoidok – esetenként nagy mennyiségben (paprika, paradicsom, 
görögdinnye). 
 
Szerves savak 
 
Szabad titrálható savasság: 0,2–0,4 g/100 g friss szövet – a 
gyümölcsökhöz képest kisebb mennyiség.  
A pH viszonylag magas (5,5–6,5). Kivétel: pl. paradicsom. 

α-karotin 



Almasav és citromsav a legnagyobb koncentrációban. 
Egyes zöldségekben kiemelkedően sok oxálsav (pl. rebarbara). 
 
Aromaanyagok 
 
Gombák  
A linolsav enzimes oxidációja.  
 
 
(R)-1-octén-3-ol (champignon-szerű aroma)  
 
 
 
1-octén-3-on (gombaszerű illat – alacsonyabb küszöbérték!)  
 

hőkezelés  



Zeller aroma: 
Ftálidok (levelekben, gyökérben, gumóban és 
magokban). 

Fő komponens: 3-butil-4,5-dihidroftálid 
(szedanolid). 

Cékla: a fő aromajelleget kialakító anyag a geozmin.  

Retek 

Glükozinolátok (széleskörben elterjedtek a 
Brassicaceae fajoknál).  

4-metil-tio-transz-3-butenil-izotiocianát – csípős íz.  

szeletelés 



Fokhagyma és hagymafélék 
A „könnyfakasztó faktor” (lachrymatory factor) kialakulása: 

Főzés → 3-merkapto-2-metilpentan-1-ol . 
- Nagyon kis aromaküszöb: 0,0016 μg/l (vízben). 
- Illata: húsleves- / hagymaszerű.  

transz-(+)-S-(1-propenil)-L-
cisztein szulfoxid 

(Z)-propéntial-S-oxid (II) 

alliináz  A hagyma 
felszeletelése: 

piruvát 



Alkil-
tioszulfonátok  
– nyers 
hagyma. 

Propil- és propenil- 
diszulfidok és triszulfidok 
– főtt hagyma. 

Dimetiltiofének – sült hagyma. 



S-allil-L-cisztein szulfoxid (alliin) 

A fokhagyma 
aromájának 
jellegzetes 
komponense. 

alliináz 

A fokhagyma aroma kulcs-
prekurzora (fokhagyma 
gumókban).  

Diallil-tioszulfinát (allicin) 
és diallil-diszulfid 



Allil-izotiocianátok – nagy koncentráció – a magas illatküszöb (375 

μg/kg (vízben)) ellenére részt vesznek az aroma kialakításában. 

3-metiltiopropil-izotiocianát 
(5 μg/kg) 

2-feniletil-tiocianát  
(illatküszöb 6 μg/kg, 
vízben)  

Főtt fejes káposzta 



Mustárolaj: A főtt fehér- és vöröskáposzta illékony komponenseinek 

több, mint 6%-a.  

 

Legfőbb összetevők: 2-propenil, 3-butenil-, 2-feniletil-izotiocianátok.  

mirozináz 
izotiocianátok Allil-glükozinolát 



Kelbimbó  
- Friss állapot, főzés – megfelelő aroma. 
- Fagyasztott állapot, főzés – nem megfelelő –  viszonylag kevés allil-
mustárolaj és több allil-nitril. 
Izotiocianátok: kis koncentrációban kellemes, étvágygerjesztő hatás 
Nitrilek: a fokhagymára emlékeztető illat.  

Az allil-glükozinolát a főzés során,  
a hő hatására nitrilekké bomlik. 

Blansírozás a fagyasztás előtt. 

A mirozináz enzim inaktiválódik. 



Főtt karfiol és brokkoli  
 
Lényeges aromaanyagok: kén tartalmú komponenesek 
(mint a fejeskáposztánál).  
Pl.  karfiol: 3-metiltiopropil-izotiocianát, 3-
metiltiopropil-cianid, nonanal. 
 
 
Cisztation-β-liáz → aroma-hibát létrehozó reakciót 
katalizál! 

A homocisztein lebomlása elkerülhető. 

Blansírozással inaktiválni kell. 



Vitaminok 
 
Mennyiségük nagy ingadozást mutat. Függ: 
  
- Faj, fajta. 
- Éghajlat. 
- Tárolás időtartama. 
 
Pl. spenót – aszkorbinsav tartalom: 40–155 mg/100g friss tömeg.  
 
Burgonya 
- Betakarítás után: 15–20 mg/100 g. 
- 6–8 hónapos tárolás (4 °C),  
 50%-os veszteség. 
- Hámozás és főzés: 40–60%-os veszteség. 
 



Ásványi anyagok 
 
A legnagyobb mennyiségben jelenlévő: kálium. 
Kalcium, nátrium, magnézium.  
Legjelentősebb anionok: foszfát, klorid és karbonát.  

Növényi pigmentek  
 
Karotinoidok 
Antocianinok 
Klorofill 
Betalainok 

A levelek és az 
éretlen gyümölcsök 
zöld színe.  

klorofill a (kékeszöld) 
klorofill b (sárgászöld) 



feofitin a és b klorofillok 
– Mg 

olajbarna 

szürkésbarna 
 komponensek 

klorofillok  
– Mg  + Sn2+   + Fe3+ 

Szárított zöldségek tárolása → színváltozás. 
Ok: a klorofill feofitinné alakul.  
Előfordul még: blansírozás hatására, fagyasztva tárolás során.  



A babfélék és a kelbimbó feofitin-tartalma : 
- Blansírozás (2 perc 100 oC-on) után: 8–9%. 
- 12 hónapos tárolást (−18 o C-on) követően: 68–
83%. 

Betanin: a cékla fő pigmentanyaga. 

Betalainok 
betacianinek – vörös-ibolya 
betaxantinok – sárga 

Betanin 
- Vízoldható 
- Természtetes élelmiszerszínezék – de 
 használata limitált! 
Színtelen származékokká hidrolizál.   

Betalainok általános 
szerkezete 



Eltarthatóság  
Korlátozott: levélzöldségek (saláta, spenót), éretlen, húsos magok 
(babok borsók), karfiol, uborka, spárga, paradicsom… 
 
Hónapokig tárolható: gyökér- és gumós zöldségek (pl. répafélék, 
burgonyafélék, karalábé, fehérrépa, cékla, zeller, hagyma és egyes 
káposztafajták). 
 
Megfelelő körülmények 
- Hűtve tárolás. 
- Magas páratartalom (ERP = 80–95%).  
 
Összetétel-változás  
- Tömegcsökkenés: 2–10%.  
- Aszkorbinsav- és karotin-tartalom csökkenése. 
- Keményítő- és fehérjebomlás. 
- A szabad savtartalom megnő (pl. karfiol, spenót, fejessaláta). 
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Gyümölcsök 

- Almatermésűek. 
- Csonthéjasok. 
- Bogyósok.  
- Trópusi és szubtrópusi gyümölcsök.  
- Héjas gyümölcsűek. 

Csoportosítás 

Valódi termés 

Áltermés 

Vadgyümölcsök 
 

Termesztett  
gyümölcsök  



Kis mennyiségben 
előforduló anyagok: 
- N-tartalmú anyagok 
- Lipidek 
- Pigmentek 
- Aroma anyagok 
- Vitaminok 
 
  

Összetétel  
 
Befolyásolja: 
- Fajta 
- Érettségi stádium  
Szárazanyag-tartalom: 10–20%.  
(Bogyós gyümölcsök, almatermésűek, citrusfélék és trópusi 
gyümölcsök). 

Fő összetevők: 
- Cukrok 
- Szénhidrátok 
- Szerves savak 

Organoleptikus sajátságok 

Tápérték 



Magvak (héjas gyümölcsűek pl. dió, mogyoró, mandula, gesztenye) 
Nedvességtartalom: 10% alatt 
N-tartalmú anyagok ~ 20% 
Lipidek ~  50% 

Monoszacharidok 
 
Glükóz és fruktóz: arányuk nagyon változó. 
Egyéb monoszacharidok: nyomnyi mennyiségben (pl. arabinóz, xilóz). 
 
Kivételek:  
- Heptulózok – alma- és barackfélék, földieper. 
- Heptulózok és oktulózok (0,2 – 5,0%) – avokádó.  



Oligoszacharidok 
 
Szacharóz a domináns. 
- Maltóz: kis mennyiségben (szőlőfélék, banánok és guava).  
- Melobióz, raffinóz, sztachióz: szőlőben.  
 
A redukáló cukor / szacharóz arány nagyban eltér a fajok közt.  
 
- Cseresznye, szőlő, füge: gyakorlatilag nincs szacharóz.  
- Kajszibarack, őszibarack és ananász: a répacukor mennyisége 
meghaladja a redukáló cukrokét. 
  



Poliszacharidok 
 
- Cellulóz 
 
- Hemicellulóz (pentozánok) 
 
- Pektinek  

Az oldhatatlan pektin-frakció mennyisége csökken. 

Az oldható pektin-frakció mennyisége nő. 

A teljes pektin-tartalom csökken. 

Érés 

Nem redukáló vég redukáló vég 

Xilóz – β(1,4) –mannóz 
– β(1,4) – glükóz – 
α(1,3) – galaktóz 



Keményítő 
 
Éretlen gyümölcsökben. 
Kivétel: banán (még érett állapotban is több, mint 3%)  
              magvak (brazil dió (paradió)). 
 
Szerves savak 
 
L-almasav 
A húsos gyümölcsökben és a csonthéjasokban dominál.  
 
Citromsav 
Bogyósgyümölcsök, citrusfélék és trópusi gyümölcsök. 
 
Borkősav: csak szőlőben számottevő.  
 
Gyümölcslevek: citrát/izocitrát arány → detektálható a citrát vizes 
oldatával való hígítás.  



Fenolos komponensek 
 
Főleg glikozidok formájában, részben észterek formájában vannak jelen. 
 
Aktív antioxidáns sajátság. 
-Függ: a OH-csoportok számától, helyzetétől és a pH-tól. 
-Sok gyümölcs színét és ízét befolyásolják. 
 
Tartósítás:  
→ Fémkomplexek keletkeznek → elszíntelenedés.  
→ Turbiditás, zavarosodás (fehérje-komplexek kialakulása).  

Alosztályok: 
Flavanolok (Faol), Antocianidinek (Acn), Flavanonok (Faon), Flavonok 

(Fon), Flavonolok (Fool), Izoflavonok (Ifon). 



Alosztályok: 
1. Flavanolok (Faol) 
2. Antocianidinek (Acn) 
3. Flavanonok (Faon)  
4. Flavonok (Fon) 
5. Flavonolok (Fool) 
6. Izoflavonok (Ifon)  

R: H, OH vagy OCH3 



Az élelmiszerek polifenol-tartalma függ: 
 
- Fajta. 
- Éghajlat. 
- Érettségi fok.  
Pl. almában: 1.3 g/kg (Golden Delicious) – 6–10 g/kg (Jeanne Renard). 
 
Tanninok – „szájösszehúzó”, fanyar „éretlen alma íz”. 
 
Flavanonok (naringin, neoheszperidin) – a citrus gyümölcsök keserű íze. 

polifenol 
oxidázok 

monofenolok o-difenolok o-kinonok 

Nemkívánatos barna 
elszíneződés  

oxidáció 

polifenol 
oxidázok 



Az elszíneződés megelőzése: 
 
- Enzimek inaktiválása hőkezeléssel. 
- Redukálószerek (SO2 vagy aszkorbinsav). 
- A rendelkezésre álló oxigénszint csökkentése.  

Polifenolok  
Fémionok 
(Al3+, Sn2+, Fe3+) 

pH > 4 

Intenzív színű 
komplexek 

Pl. leukoantocianinok → melegítés sav jelenlétében → átalakulás 
→ főtt alma és körte vörös színe. 

Fenol komponensek 

Fehérjék 

Nagy turbiditású komplexek 
(gyümölcslé, sör és bor) 


