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1. BEVEZETÉS 

A különböző okból fogyasztott termékek, élelmiszerek, élvezeti cikkek kémiai 

összetételének ismerete nagy fontosságú, hiszen az egészséges táplálkozás, a különféle 

étrendek tervezése nem képzelhető el e nélkül. Ugyanakkor az élelmiszerbiztonság napjaink 

egyik központi témaköre szintén az élelmiszerek kémiai összetételével van szoros 

kapcsolatban.  

Az élelmiszerek előállításának technológiáját a lezajló kémiai folyamatok ismeretében 

lehet tervezni, optimalizálni. Egyre nagyobb az igény az egészséges élelmiszerek iránt, sőt 

olyan élelmiszerek, táplálék-kiegészítők iránt, melyek bizonyítottan egészségvédő hatásúak. 

Ezek fejlesztése is jelentős részben kémiai kutatások alapján történik. 

A táplálkozás célja a szervezet energia szükségletének biztosítása, a működéshez 

szükséges anyagok megszerzése, továbbá az örömszerzés. 



 

2. A VÍZ 

A kémiai átalakulások közege, továbbá lehetséges reakciópartner. 

A víz elvétele vagy megkötése sok reakció gátlásához, ill. a mikroorganizmusok 

növekedésének lassulásához vezet és ezzel egy sor élelmiszer növekvő tárolási stabilitását 

idézi elő. 

Fizikai kölcsönhatása a fehérjékkel, szénhidrátokkal, lipidekkel és sókkal jelentősen 

hozzájárul ezek szerkezetének kialakításához.  

Élelmiszer technológiai és biológiai szerepének megértéséhez ismernünk kell 

különleges fizikai és kémiai tulajdonságait. 

2.1 A VÍZ SZERKEZETE 

Az oxigén 6 vegyérték elektronja a víz molekulában 4 db sp
3
 hibrid pályán van, 

amelyek egy tetraéder négy csúcsa felé irányulnak. Két hibridpályája O-H kötést hoz létre, 

amelyek kötésszöge 105°-os, a két nem kötő elektronpár torzító hatása miatt. Így a molekula 

alkata „V” alakú. Az O-H kötés nagy polaritása és a molekula asszimetriája miatt a víz 

molekula jelentős polaritással rendelkezik, a molekulák között hidrogén-híd kötés jön létre. 

Ennek köszönhető, hogy a víz olvadás- és forráspontja jóval magasabb, mint amit 

molekulatömege alapján várunk. Ugyancsak  ennek köszönhető, hogy kiváló oldószer.  

A természetben előforduló víz nemcsak a 16-os tömegszámú oxigénből és az 1 

tömegszámú hidrogénből (prócium) áll. Megtalálható a 2 tömegszámú deutérium D és nagyon 

kis mennyiségben 3 tömegszámú trícium T is. Az oxigén izotópok közül pedig a 17 és 18 

tömegszámú is előfordul. 

A különféle lehetséges kombinációkat figyelembe véve 18 féle vízmolekula van, a 

természetben leggyakoribb (99,7%) a próciumból és 16-os tömegszámú oxigénből álló. 

A nehézvíz a szó szoros értelemben D2
16

O, de tágabban a víznek mindazon változata, 

amely a H-nek vagy O-nek valamelyik nehéz izotópját tartalmazza. 

D2O tulajdonságai eltérnek: Op: + 3,8 °C, Fp: + 101,4 °C, r = 1,11 g/cm
3 

(+ 4°C) 

A különböző tömegű vízmolekulák halmazai nemcsak fizikai, hanem kémiai és élettani 

szempontból is eltérően viselkednek. A nehézvízben nem csíráznak a magvak, elpusztulnak a 

halak. 

Nagyobb mennyiségben az emberi szervezet számára is mérgező. Természetes vizek 

elektrolízisekor a nehézvíz a maradékban halmozódik fel. Elkülönítése így, vagy 

desztillációval lehetséges. 



 

2.2 A VÍZ ÉS A JÉG SZERKEZETE 

A vízmolekula dipólus jellege, valamint a H-híd kötések révén hajlamos az 

asszociációra. Ez azt eredményezi, hogy a víz a jégben, ill. a folyékony vízben eltérő 

szerkezetet alakít ki. Ezek a szerkezetek a vízmolekulák távolságában, a koordinációs 

számban, a struktúra átjárhatóságában és élettartamában különböznek.  A jégben minden 

oxigén atom két hidrogén atommal szoros, kettővel pedig lazább kapcsolatban áll. A jégben 

tehát viszonylag laza tetraéderes szerkezet alakul ki. 

A koordinációs szám és a kötés távolság két vízmolekula között a jég víz átmenetnél, 

majd azt követően a melegítés hatására nő. 

A koordinációs szám növekedése emeli a víz sűrűséget, 

a molekulák távolságának növekedése csökkenti. 

A víznek szokatlan tulajdonsága, hogy 0°C folyékony állapotban a sűrűsége nagyobb, 

mint a szilárd állapotú jégé. A hőmérsékletnek 0°C-ról 4°C-ra való emelkedése túlnyomóan a 

koordinációs szám növekedését eredményezi, ezért a sűrűségmaximum ezen a hőmérsékleten 

tapasztalható. További melegítés a második, sűrűségcsökkentő effektust teszi meghatározóvá. 

A vízmolekulák dipólus jellege miatt megvan az a tulajdonsága, hogy ionok, vagy 

poláris molekulák körül több rétegben felhalmozódik. Ezt a jelenséget hidratációnak, a 

kialakuló burkot hidrát buroknak nevezzük. 

A hidrát burkon belül a részecskék orientáltan helyezkednek el. Azok az 

atomcsoportokat, amelyek kedvelik a vizet hidrofil anyagnak nevezzük. Azokat, 

amelyek nem kedvelik a vizet hidrofób anyagnak nevezzük. 

2.3 A VÍZ SZEREPE AZ EMBERI TESTBEN 

Az emberi testnek 60-70 %-a víz, egyes szervek többet is tartalmaznak pl. a szem. A 

szervek kielégítő működéséhez megfelelő vízellátásra van szükség. Az ember napi átlagos 

vízszükséglete 2,5-3 l. A vízszükséglet kielégítetlensége a szervezet gyors gyengüléséhez, 

pusztulásához vezet 15 % vízveszteség halálos. 

Az emberi szervezet a víz: 

2.4 A VÍZ KÖTÉSE AZ ÉLELMISZEREKBEN 

Az élelmiszerekben előforduló víz különböző módon kapcsolódhat a szárazanyaghoz. A 

kötés módja alapján megkülönböztetünk:  

kémiailag kötött vizet;  

fizikokémiailag kötött vizet; 

mechanikailag kötött vizet. 



 

Kémiailag kötött víz: a víz szigorúan meghatározott arányban kötődik szerves vagy 

szervetlen anyagokhoz. A kapcsolódás kémiai reakcióval jön létre (ide soroljuk a 

kristályvízet is) A kötés erős, nehezen (pl. hevítéssel) távolítható el. 

Fizikai kémiailag kötött víz: Az élelmiszeripari nyersanyagokban és az 

élelmiszerekben ez fordul elő leggyakrabban. 

Két fajtája van:  

 adszorpciós víz: főleg a hidrátburokban kötődik. Mechanikai úton nem távolítható el. 

(pl. sajtolás, keverés, rázás). Eltávolítása: melegítéssel, környező levegő 

nedvességtartalmának csökkentésével. 

 Ozmózisos vízkötés olyan élelmiszerre jellemző, amely különböző molekulatömegű 

frakciók keverékéből áll. A nagy molekulatömegű részek vízben nem oldhatók, a kis 

molekulatömegűek viszont oldódnak és a nagy molekulatömegű alkotórészek által 

határolt mikroüregeken belül oldat alakul ki, amelynek az ozmózis nyomása nagyobb. 

Folyadék áramlik be, a vízfelvétel miatt duzzadás lép fel. 

Mechanikailag kötött víz: sajtolással, egyéb behatással eltávolítható. Jelen lehet 

szerkezeti vízként, pl. a kocsonyás üregben, rostok hálózata, húsban 70 %, zöldségekben 8-90 

%. 

A feldolgozás szempontjából a kötött és szabad víz aránya fontos. Például a 

vízelvonásos tartósítási eljárásoknál olyan mértékben kell csökkenteni a víztartalmat, hogy 

szabad víz ne legyen jelen. A legtöbb szabad víz a folyékony halmazállapotú élelmiszerekben 

van.  

Kötött víz a kis víztartalmú, de sok fehérjéből és szénhidrátból álló élelmiszerben 

található. 

Az élelmiszer-gazdaság anyagai általában növényi és állati szövetek. Stabilitásuk 

meghatározója a vízaktivitás (aw) (illetve egyensúlyi relatív páratartalom (je)) 

a vízaktivitás értéke adott hőmérsékleten az adott élelmiszerben levő víz parciális 

nyomásának és a víz telítési gőznyomásának hányadosa (ami az egyensúlyi relatív 

páratartalom századrésze) 

2.5 VÍZ KÖTÉSTÍPUSAI ÉS VÍZAKTIVITÁS 

Mechanikailag kötött víz aw = 0,8 - 0,99  (mozgékony víz)  

Fizikokémiailag kötött víz aw = 0,25 - 0,8 (a vízmolekula mozgásában erősen 

korlátozott) 

Kémiailag kötött víz aw = 0,25 (erősen kötött, nem kifagyasztható) 



 

Zárt rendszerben adott hőmérsékleten az élelmiszer nedvességtartalma és a környező 

levegő páratartalma között bizonyos idő elteltével egyensúlyi állapot alakul ki.  

Ha egy anyag olyan páratartalmú levegőbe kerül, amelynek a páratartalma 

azonos az illető anyagra jellemző egyensúlyi páratartalommal, akkor a 

nedvességtartalom nem fog változni. Ha a környező levegő páratartalma nagyobb az 

egyensúlyinál, az anyag a levegőből vízgőzt adszorbeálni, a nedvességtartalma nőni fog. Ha 

viszont az érintkező levegő nedvességtartalma kisebb, mint az egyensúlyi 

páratartalom, akkor az anyagból víz párolog el, deszorpció következik be 

2.6 A VÍZ BEFOLYÁSA A REAKCIÓ SEBESSÉGRE 

A vízaktivitás befolyással van az élelmiszerekben lejátszódó folyamatokra, az 

élelmiszer minőségére gyakorolt hatása nagy jelentőségű. 

A csökkenő vízaktivitás fékezi a mikroorganizmusok növekedését, valamint azokat a 

reakciókat, amelyet enzimek katalizálnak.  

A borban a víz a legnagyobb mennyiségben jelenlévő alkotó, legfontosabb szerepe, 

hogy a bort alkotó közel ötezer vegyület oldószere. 

2.7 A VÍZ, MINT OLDÓSZER 

Az oldatok a homogén összetett anyagi rendszerek közé tartoznak. 

Az oldószernek a legnagyobb mennyiségben jelenlévő komponenst tekintjük. Az 

oldatok összetételét több módon adhatjuk meg ezek közül a borászatban a térfogatszázalék (% 

(v/v)), és a vegyes százalék (% (m/v)) a használatos.  

Az oldás alapvető elve a „hasonló a hasonlóban oldódik”, ami azt jelenti, poláris anyag 

poláris oldószerben, apoláris anyag apoláris oldószerben oldódik jól. Folyadékok alkotta 

homogén rendszereket elegynek nevezzük, két folyadék esetében oldás helyett elegyedésről 

beszélünk. Két folyadék elegyedhet korlátlanul (ennek is a hasonló polaritás a feltétele), 

korlátozottan, vagy nem elegyedik. A bor szempontjából az alkohol-víz elegy a 

legjelentősebb, hiszen valójában ez az elegy oldja az említett nagy számú komponenst. 

Az oldás folyamata egyensúlyra vezet, ha az egyensúly beállt az időegység alatt 

feloldódó és az oldatból kiváló anyag mennyisége megegyezik. Ilyenkor makroszkópikusan 

nem tapasztalunk további változást. Ha az egyensúly beállt, az oldatot az adott hőmérsékleten 

telítettnek nevezzük. Kevesebb anyag feloldásával telítetlen oldat keletkezik, ha az oldatban 

több oldott anyag van, mint amennyi az adott hőmérsékleten lehetne, túltelített oldatról 

beszélünk. 



 

Az oldás során a feloldandó anyag fázisából az azt felépítő részecskék „kiszakadnak” és 

az oldószer molekuláival lépnek kapcsolatba. Ezt nevezzük szolvatációnak, a feloldott 

részecskét körülvevő, vele kapcsolatba lépő oldószer molekulák alkotják a szolvátburkot. Ha 

az oldószer víz, hidratációról illetve hidrátburokról beszélünk.  

Az anyag jellemző tulajdonsága az oldhatóság (S), ami azt mutatja meg, hogy az 

oldószer adott mennyisége (100g) adott hőmérsékleten mekkora mennyiséget képes feloldani 

az adott anyagból. 

A feloldandó részecskék fázisában ható kölcsönhatást le kell győzni, ami energia 

befektetést igényel, a hidratáció energia felszabadulással járó folyamat. Az oldást kísérő 

energiaváltozást e két ellentétes előjelű energia egymáshoz viszonyított értéke határozza meg. 

(pl. ha a hidratációkor felszabaduló energia nagyobb, mint a feloldandó részecskék fázisában 

ható kölcsönhatás felszakításához szükséges energia (szilárd anyagok esetében rácsenergia), 

az oldás során energia szabadul fel, azaz a folyamat exoterm lesz.) 

Fentiekből következik, hogy a hőmérséklet befolyásolja az oldódást. Pl. a gázok oldása 

mindig exoterm folyamat (a gázrészecskék között nincs legyőzendő kölcsönhatás, viszont a 

hidratáció során valamekkora energia mindig felszabadul), ezért a hőmérséklet emelése az 

oldási egyensúlyt „visszafelé” tolja el, azaz csökkenti az oldott anyag mennyiségét. Szilárd 

anyagok esetében más a helyzet, itt a hőmérséklet emelése növeli a nagy energiájú részecskék 

arányát, ami a szilárd fázisból való kiszakadás esélyét növeli. Így a szilárd anyagok oldódása 

mindig nagyobb mértékű lesz nagyobb hőmérsékleten, csak a növekedés mértéke eltérő: 

endoterm oldódású anyag oldhatósága nagymértékben nő, exoterm oldódású anyag 

oldhatósága csak is mértékben nő.  

Tehát az oldhatóság függ a hőmérséklettől, azonban nem ez az egyetlen befolyásoló 

hatás. 

A nyomás növelése például növeli a gázok oldhatóságát, valamint a 

térfogatcsökkenéssel járó elegyedést is. A továbbiakban az oldatban található egyéb anyagok 

oldhatóságot befolyásoló hatását vizsgáljuk. Általánosan elmondható, hogy minél nagyobb 

mennyiségű oldott anyag van már az oldatban, annál kevésbé oldódik az újabb feloldandó 

komponens. Nagyobb mértékben csökkenti az oldhatóságot az un. sajátion hatás: ha a 

feloldandó só valamely ionja már benne van az oldatban, ez visszafelé tolja el az egyensúlyt, 

azaz csökkenti az oldhatóságot. Speciális eset, ha az oldatban olyan entitás van, ami a 

feloldandó vegyület valamelyik ionjával csapadékot képez, vagy ha komplex képződik az 

oldás során. Ez utóbbi jelentősen képes javítani az oldhatóságot. Az oldat pH-ja is befolyásol: 

pl. gyenge savak oldhatósága nagy mértékben nő a pH emelésével, hiszen ez a 



 

deprotonálódásnak kedvez, és az így keletkező anionok sokkal jobban oldódnak, mint a 

semleges (protonált) molekula. 

Nem szabad összekeverni az oldhatóság befolyásolását az oldás sebességének (azaz, 

hogy az oldási egyensúly mennyi idő alatt áll be) befolyásolásával! Az oldás folyamata 

gyorsítható az oldandó anyag aprításával (a kölcsönhatás nagyobb felületen megy végbe), a 

hőmérséklet emelésével (ez a folyamat gyorsítása mellett befolyásolja az oldhatóságot is!), a 

rendszer keverésével (a diffúzió gyorsítása). 

2.8 A VÍZ MINT REAKCIÓPARTNER 

Mint említettük, a víz nem csak mint reakcióközeg fontos az élelmiszerkémiában, 

hanem mint reakciópartner is.  

A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidroxónium-ionokra és hidroxid-

ionokra: 

2 H2O ↔ H3O
+
 + 2 OH

- 

Semleges oldatban a hidrogén-ion koncentrációja megegyezik a hidroxid-ion 

koncentrációjával, mindkettő értéke 10
-7

 mol/dm
3
 

Ha savat öntünk a desztillált vízbe, ezzel megnöveljük a hidrogénionok koncentrációját. 

Ezzel arányosan lecsökken a hidroxidion-koncentráció. Ha pedig lúgot öntünk a desztillált 

vízbe, ezzel megnő a hidroxidionok koncentrációja és lecsökken a hidrogénionok 

koncentrációja. 

A vizes oldatok savasságának és lúgosságának a mértéke tehát a hidrogén-ionok és a 

hidroxid-ionok koncentrációarányától függ. Mivel igen kis konventrációkról van szó a 

kémhatás könnyebben áttekinthető ha az ionkoncentrációk negatív logaritmusát használjuk a 

koncentráció értékei helyett. Jelük: pH, illetve pOH. 

pH = -lg [H+], 

pOH = -lg [OH-], 

Vízben és semleges oldatokban: pH = pOH = 7, 

Savas kémhatású oldatokban: pH < 7 < pOH, 

Lúgos kémhatású oldatokban: pH > 7 > pOH, 

A savak és bázisok erőssége 

Savak azok az anyagok, melyek az adott reakcióban protont (hidrogén iont) adnak át 

partnerüknek. (vizes oldatban protonjaikat könnyen átadják a vízmolekuláknak, így azok 

hidroxóniumionná alakulnak.) 



 

A sav erőssége attól függ, hogy milyen mértékben képes protonját átadni. Az erős savak 

gyakorlatilag teljes mértékben disszociálnak vizes oldatban, míg a gyengék részlegesen. 

A BRÖNSTED féle protolitikus elmélet értelmében egy HA sav vizes oldatban mutatott 

erőssége a sav és a vízmolekulák protonaffinitásától, vagyis a 

 

1. kép  

folyamat egyensúlyi állandójától függ: 

 

2. kép  

A többértékű savak disszociációja fokozatosan megy végbe. Például a foszforsav 

lépcsőzetes disszociációját és az egyes fokozatoknak megfelelő disszociációs állandót 

összevetve arra következtethetünk, hogy az első lépésben a legerősebb a foszforsav (és 

minden többértékű sav) 

 

3. kép  

A bázisok esetében a Kb hasonlóan értelmezhető. néhány ismert példa:  



 

 

 

4. kép  

2.9 A SÓK HIDROLÍZISE 

Bizonyos sók vizes oldatának kémhatása a semlegestől eltérő. Ennek oka, hogy a só 

anionja, vagy kationja is képes lehet sav-bázis reakcióba lépni a vízzel. BRÖNSTED elmélete 

szerint ha egy sav-bázis pár (HA és A
-
) egyike gyenge, akkor a másik erős. Pl. ha HA gyenge 

sav, akkor A
- 
erős bázis. Ez a víztől protont képes felvenni, így a hidroxid-ionok mennyisége 

nő, az oldat lúgos lesz. 

A
-
+ H2O ↔ HA + OH

- 

Összegezve erős sav és gyenge bázis sója savasan, gyenge sav és erős bázis sója 

lúgosan hidrolizál. 

A puffer-oldatok olyan elegyek, melyek az adott közeg pH-jának állandóságát 

biztosítják akkor is, ha sav, vagy bázis jut hozzájuk, illetve, ha felhígulnak. E tulajdonságuk 

azzal magyarázható, hogy a bennük kialakult disszociációs egyensúlyok következtében olyan 

meghatározott hidroxónium-ion koncentrációjuk van, ami külső hatásra is csak kis mértékben 

változik. A legegyszerűbb pufferoldatok valamilyen gyenge savat és annak sóját (pl. nátrium-

acetát-ecetsav), vagy gyenge bázist és annak sóját (pl. ammónia - ammónium-klorid) 

tartalmazzák, pH-juk a sav és só, illetve a bázis és só viszonylagos koncentrációjától függ. 

A pufferoldatoknak sok fontos alkalmazása van, és nemcsak kémiai eljárásokban van 

jelentőségük, hanem a biológiai rendszerekben is. Az élő szervezetek nedvei, a 

különböző enzimek, élettani szerepüket csak akkor tölthetik be zavartalanul, ha a közeg pH-



 

ja, amelyben hatásukat kifejtik, bizonyos intervallumon belül állandó. Ezt az állandóságot 

csak megfelelő puffer rendszerek biztosíthatják. 

A kémiai reakciók másik fontos típusát a redoxi folyamatok képviselik. Ezek a reakciók 

teljes, vagy részleges elektronátmenettel járnak. Az elektron leadása az oxidáció (az erre 

képes anyagok redukáló szerek), felvétele a redukció (az elektront felvevő anyagok oxidáló 

szerek). A redoxi folyamatok – a sav-bázis reakciókhoz hasonlóan – relatívak: két oxidáló 

szer közül az erélyesebb oxidál, a másik redukál. A redoxi rendszer az oxidált és a redukált 

formából áll, az átalakulás várható irányáról a redoxi potenciál ad felvilágosítást. A redoxi 

potenciál az imént említett redoxi rendszerből készített standard elektród (fémion és elemi 

fém; ugyanazon elem két különböző oxidációs állapota közös oldatban, melybe inert 

fémlemez merül) és a standard hidrogénelektród alkotta galvánelem elektromotoros ereje. Az 

aktuális redox potenciál a standardból számítható, melynek értékét az oldott oxidációs 

állapotok koncentrációja (ha mindkettő oldott, ezek koncentrációjának aránya), a hőmérséklet 

és esetenként az oldat pH-ja módosítja. 

A folyamatok irányának előrejelzésénél a következőt kell figyelembe vennünk: a 

pozitívabb redoxpotenciálú rendszer oxidált formája képes oxidálni a negatívabb redox 

rendszer redukált formáját. A redoxi folyamatok az élet minden területén – így az élelmiszer 

kémiában is – rendkívül fontosak: az oxidációs folyamatok általában az élelmiszerek romlását 

idézik elő. 

Az adott rendszer (pl. a bor) redoxi potenciál nívóját, azaz azt, hogy a rendszer 

mennyire reduktív, az rH értékkel adhatjuk meg. A számítás menetének és megfontolásainak 

bemutatásától eltekintve csak azt emeljük ki, hogy az rH = 27,6 érték a választó vonal, ennél 

alacsonyabb értéke esetén a rendszer redukáló, (magasabbnál oxidáló). 

A mustok rH értéke általában 19-24 közötti, a kész boroké 10-12. Természetesen ez az 

érték erősen függ a technológiától: a reduktív úton készült borok rH értéke alacsonyabb. 

A borok esetében sok könnyen oxidálódó anyag (pl. polifenolok, Fe(II)) átalakulása 

szempontjából lényeges, hogy a közeg mennyire reduktív. A polifenolok oxidációja és ezt 

követő polimerizációja törést eredményez, az antociánok oxidációja a szín romlásához vezet, 

a vas(II) oxidációjával keletkező vas(III) vegyületei közül sok rosszabb oldhatóságú, ami 

szintén töréseket eredményezhet.  

Az élelmiszeriparban, így a borászatban nélkülözhetetlen ezen oxidáció 

megakadályozása, melyet antioxidánsok alkalmazásával érhetünk el. Ezek az anyagok 

könnyebben oxidálódnak, mint az élelmiszerek védendő komponensei, ezért az oxidatív 

hatások őket érik, az élelmiszerek fontos anyagai pedig épek maradnak. 



 

Megjegyzendő, hogy általában ezek a „védett” anyagok is antioxidánsok, melyek az élő 

(emberi) szervezetet védik az oxidatív hatásoktól. Ez a védelem rendkívül fontos, hiszen a 

mai népbetegségek jelentős része a szervezetet érő oxidatív stressz hatására alakul ki. 

Ezeknek az anyagoknak pl. a resveratrolnak (lásd később) tudható be, hogy a kis mennyiségű 

vörösbor fogyasztása több évvel képes megnövelni a várható élettartamot (Francia 

paradoxon). 

2.10 KÉRDÉSEK, FELADATOK: 

- Milyen szerkezeti tulajdonság magyarázza a víz „szokatlanul” magas olvadáspontját? 

- Mit jelent a víz anomális tulajdonsága? 

- A D2O, vagy a DHO olvadáspontja magasabb? Miért? 

- Milyen típusú anyagok jó oldószere a víz? Soroljon fel öt vízben jól oldódó anyagot! 

- Hogyan változtatja meg a hőmérséklet emelése a következő anyagok oldódásának 

mértékét: oxigén, szén-dioxid a nátrium-hidroxid, kálium-nitrát? 

- Melyik pH-n oldódik több szalicílsav a vízben: 2; 11? Miért? 

- Milyen lesz a szódabikarbóna oldat kémhatása? Miért? 

- Az előző kérdésre adott válasz alapján mikor kell (érdemes) szódabikarbónát 

bevennünk? 

- Mit nevezünk oxidációnak? A bor mely vegyületeit veszélyezteti ez a folyamat? 

- Írja fel a borkősav, valamint a szénsav disszociációjának lépéseit! Milyen irányba tolja 

el ezeket a folyamatokat, ha fröccsöt készítünk? 



 

3.  LECKE 

3.1 AZ ÉLELMISZEREK KÉMIAI ÖSSZETÉTELE 

3.1.1 Szárazanyagtartalom 

Az élelmiszerek egyik legfontosabb összetételi jellemzője, amely valamennyi 

élelmiszeralkotó együttes és összes koncentrációját jelenti a víz kivételével. A 

szárazanyagtartalom tehát: 

Sz.a. % = (M - V) / M*100 

Ahol: Sz.a. % = szárazanyagtartalom %-ban kifejezve,  

 M = az élelmiszer tömege,  

 V = az élelmiszerben lévő víz tömege. 

Ennek megfelelően a szárazanyag- és a víztartalom között a következő összefüggés áll 

fenn: 

szárazanyagtartalom = 100 - víztartalom %. 

Meghatározására leggyakrabban a közvetett, ún. szárításos módszereket használják. Az 

eljárás lényege, hogy a vizet állandó hőmérsékleten (105 +/- 2C-on) kíméletesen 

elpárologtatjuk, és a bekövetkező tömegcsökkenést definíciószerűen egyenlőnek vesszük az 

adott élelmiszer víztartalmával.  

A borok esetében extrakttartalomról beszélünk: 

Az összes extrakttartalom, vagy az összes szárazanyag-tartalom minden olyan anyagot 

magában foglal, amely meghatározott fizikai körülmények között nem párolog el. Ezeknek a 

fizikai körülményeknek olyanoknak kell lenniük, hogy a vizsgálat során az extraktösszetevők 

a lehető legkisebb változáson menjenek át.  

A redukálóanyag-mentes extrakt az összes extrakttartalom és az összes cukortartalom 

különbsége.  

A redukált ( cukormentes) extrakt az összes extrakt és az 1 g/l-t meghaladó összes 

cukor, az 1 g/l-t meghaladó kálium-szulfát, az esetleg jelen lévő mannit és bármilyen, a 

borhoz hozzáadott egyéb anyag különbsége.  

A maradék extrakt a cukormentes extrakt, valamint a borkősavban kifejezett kötött 

savtartalom különbsége. Az extraktot g/l-ben fejezzük ki és 0,5 g-os pontossággal kell 

megadni. 



 

3.1.2 Fehérjetartalom 

Az élelmiszerek fehérjetartalma alatt általában a jelenlévő összes egyszerű- és összetett 

fehérjék, ill. egyéb fehérjeszerű anyagok mennyiségét értjük. Meghatározása az összes 

nitrogén koncentrációjának mérésén alapszik. Az így számított fehérjetartalmat szokás 

nyersfehérje-tartalomnak is nevezni, mivel ez az érték nemcsak a valódi fehérjék 

mennyiségét, hanem a mellettük mindig jelenlévő egyéb nitrogéntartalmú anyagok (pl. 

polipeptidek, aminosavak, stb.) koncentrációját is magában foglalja.  

A fehérjék mennyiségén túl az élelmiszer feldolgozásban különösen fontos azok kémiai 

sajátságainak és szerkezetének ismerete is. Ennek jellemzésére az aminosav-összetétel 

szolgál. A fehérjék táplálkozási értékének összehasonlítására általában az ún. esszenciális 

aminosavak (az élő szervezet számára nélkülözhetetlen, csak a tápanyagokkal felvehető) 

mennyiségét határozzák meg.   

3.1.3 Zsírtartalom 

Az élelmiszerek zsírtartalma alatt általában az ún. „nyers zsír” mennyiségét értjük, 

amely az éterrel kioldható, túlnyomórészt triglicerid-komponenseket tartalmazza. 

A zsírok és olajok (pl. sertészsír, növényolaj, stb.), ill. a zsírdús élelmiszerek (pl. vaj, 

margarin, stb.) esetében a kémiai tulajdonságokat nagyrészt a zsírsavösszetétel és a különböző 

típusú zsírsavak (MCT, telített, egyszeresen-, ill. többszörösen telítetlen, stb.) mennyisége 

szabja meg alapvetően.  

A zsírsavösszetétel szabja meg valamely zsírféleség táplálkozási értékét, melyre 

azonban emellett más tényezők is hatással vannak (pl. koleszterintartalom).  

Szénhidráttartalom 

A legtöbb élelmiszeripari ágazatban lényeges az alapanyagok ill. félkész- és 

késztermékek szénhidráttartalmának ismerete, a jellemző szénhidrát-, vagy szénhidrátcsoport 

fajtája azonban már iparáganként változik.  

Az összes szénhidrát mennyisége elsősorban a többféle szénhidrátféleséget, ezen belül 

poliszacharidokat is tartalmazó élelmiszerek esetén, így pl. a gabonaféléknél és az azokból 

készült liszteknél ill. sütőipari termékeknél.  

Az egyszerűen csak „cukortartalomnak” is nevezett szacharóz-tartalom ugyanakkor a 

cukor-, az édes-, a konzerv- és a szesziparban használatos elsősorban, de lényeges minden 

olyan terméknél, amelynek édesítésére és/vagy konzerválására répacukrot használtak fel (pl. 

kakaó, sűrített tej, lekvárok, dzsemek stb.).  



 

Néhány esetben fontos lehet egyes anyagok redukáló-cukortartalmának ismerete is. A 

szacharóz előállítás hatékonyságának ellenőrzése szempontjából alapvető a „kísérő”, ill. 

intermedier szénhidrátok, így a glükóz, a fruktóz és a raffinóz mennyiségének nyomon 

követése. A keményítőtartalom technológiai vonatkozásban igen fontos a liszt alapú sütő- és 

édesipari termékeknél ill. egyes konzerveknél. 

3.1.4 Ásványi anyag tartalom 

Az ásványi anyagok összes mennyiségét az élelmiszer-analitikában összességében a 

hamutartalommal szokás jellemezni. Hamunak nevezzük az élelmiszer szerves 

alkotórészeinek tökéletes elégetése után visszamaradó anyagot. Ez tartalmazza az ásványi 

anyagokat, de rendszerint más vegyületek alakjában, mint az eredeti anyagban. Az 

élelmiszerek hamutartalmának meghatározása több okból is lényeges. Bizonyos készítmények 

nagy hamutartalma szennyezettségre utal. A hamuból lehet meghatározni bizonyos olyan 

szervetlen anyagok mennyiségét, melyek az egyes élelmiszerek értékét jelentősen 

befolyásolják (pl. gyümölcskészítmények réztartalma, borok vastartalma stb.).  

Technológiai és táplálkozási szempontból is kiemelhető a sótartalom (NaCl-tartalom), 

amely különösen a sóval tartósított konzervek, a pácolt húskészítmények és egyes sajtok ill. 

egyéb sózott termékek esetében magas. 

Adalékanyagokból kerülnek bizonyos élelmiszerekbe (elsődlegesen egyes 

húskészítményekbe és félkeménysajtokba) különböző nitrit- és nitrátvegyületek, melyeket az 

eltarthatóság- ill. a színstabilitás növelése érdekében alkalmaznak a gyártásban. 

A hamu nehézfém-komponensei részben egészségkárosító hatásúak és a 

környezetszennyezéssel kerülnek az élelmiszerekbe. Ellenőrzésüket ezért szigorú 

egészségügyi előírások szabályozzák és az egyes elemek maximális mennyiségét szintén 

szigorú előírások határozzák meg. Legfontosabb ilyen nyomelemek az arzén, az ólom, a réz, a 

higany, a cink és a kadmium. Más fémek esszenciálisak, ezért megfelelő mennyiségük növeli 

az élelmiszer fogyasztási értékét. 

3.1.5 Savtartalom 

Az élelmiszerek számos tulajdonságára igen jelentős kihatással van az összes 

savtartalom, amelyet titrálható savtartalomnak is szokás nevezni. E fogalom alatt az adott 

anyag megfelelő indikátor (legtöbbször fenolftalein) mellett végzett titrálása során 

közömbösített lúg (pl. NaOH) mennyiségét értik, melyet savfokként definiálnak, és a fogyott 

lúg milliliterek számértékével adnak meg.  



 

Az összes savtartalom mellett néhány esetben egyes meghatározott savak mennyisége is 

lényeges lehet pl. citromsav, almasav, borkősav, tejsav, ecetsav, vajsav stb. 

A savtartalom fajták szerinti meghatározása bonyolult feladat, ezért rutinszerűen 

általában az illósavtartalmat határozzák meg, amely a vízgőz-desztillációval kinyerhető 

savmennyiséget jelenti ecetsav-egyenértékben kifejezve.  

3.1.6 Rosttartalom 

Az élelmiszerek rosttartalma, nagy táplálkozás-élettani jelentőséggel bír. A 

rosttartalmon belül megkülönböztetik az ún. nyers rost és az élelmi rost mennyiségét.  

A nyers rost a növényi élelmiszerekből savas és lúgos főzés, szűrés és mosás után a 

hamun kívül visszamaradó anyagok összességét nevezzük, melynek jelentős hányadát 

cellulóz képezi, mellette csekély mennyiségben hemicellulóz és lignin található.  

Élelmi rostnak az emésztő-enzimekkel szemben rezisztens poliszacharidokat (cellulóz, a 

hemicellulóz és a pektin, növényi gumik és a kitin) és a lignint nevezzük.  Az egyes 

élelmiszerek nyers- és diétás rosttartalma elsősorban a táplálkozási érték alakításában játszik 

szerepet. 

3.1.7 Vitamintartalom 

Az élelmiszerekben előforduló biológiailag aktív anyagok legfontosabb csoportjait a 

vitaminok és az enzimek képezik. A különböző élelmiszerek vitamintartalmát az alapanyag 

fajtája határozza meg, ami azonban a feldolgozás és a tárolás során bekövetkező átalakulások 

miatt lényegesen módosulhat. Az eredeti vitamintartalom megtartásának mértéke jellemző az 

adott élelmiszeripari technológiára, minél kisebb a vitaminveszteség a gyártás során, annál 

kíméletesebb, értékőrzőbb a technológia. Az egyes élelmiszerekben jelenlévő vitaminok 

fajtája és mennyisége mindezen túl természetesen a táplálkozásbiológiai érték 

meghatározásának alapvető eleme.  

3.1.8 Enzimek 

Az élelmiszerekben előforduló enzimek részben magából az alapanyagból származó ún. 

eredeti enzimek, vagy mikroorganizmusok élettevékenysége következtében szintetizálódó 

mikrobiális enzimek lehetnek.  

Az élelmiszer-technológiában az enzimes folyamatok általában igen fontos szerepet 

töltenek be. Az alapanyagok nagy része is magas enzimtartalmú növényi, illetve állati termék 

és a feldolgozás során számos esetben ugyancsak enzimdús adalékanyagokat használnak fel.  



 

Ennek megfelelően az összes- és a specifikus enzimaktivitás egyaránt lényeges kémiai 

tulajdonságnak számít. Előbbi alatt a rendszerben jelenlévő valamennyi biológiailag aktív 

enzim koncentrációját, míg utóbbin valamely meghatározott enzim- vagy enzimcsoport 

aktivitását értjük. A nagy enzimaktivitás főként a nyers, kezeletlen élelmiszerekre jellemző, 

mely elsősorban a hőkezelés során csökken számottevően.  

Az élelmiszeriparban az enzimes folyamatok vonatkozásában alapvetően két irányú 

feladat jelenik meg. Az értékes élelmiszeralkotók lebomlásához ill. káros melléktermékek 

képződéséhez vezető vagy romlást okozó biokatalitikus folyamatokban az 

enzimtevékenységet gátolni kell, ugyanakkor az irányított, tudatosan tervezett és iparszerűen 

végzett átalakítási reakciókban a maximális enzimaktivitás biztosítása a cél. 

3.2 A BOR KÉMIAI ÖSSZETÉTELE 

A bor nagy számú komponens – valódi ill. kolloidális – alkoholos-vizes oldata. A bor 

folyton változó, érzékeny egyensúlyi rendszer, komponenseinek számát több ezerre becsülik.   

A borban levő szervetlen és szerves komponensek minőségi és mennyiségi viszonyait – 

azaz a bor minőségét – meghatározó legfontosabb tényezők: 

 a termőhely 

 a szőlő fajtája és érettsége 

 a szőlőültetvény kora 

 a szőlőművelés módja 

 évjárat (mikroklimatikus viszonyok) 

 a szüret időpontja 

 a bor előállításának technológiája 

 erjesztési, 

 tárolási, 

 érlelési körülmények 

A borban előforduló vegyületek többféle szempont szerint csoportosíthatók, például 

kémiai összetételük (vegyülettípus) mennyiségük, származásuk, keletkezésük módja vagy 

hatásuk alapján. Most tekintsük át a legkézenfekvőbb szempont, a kémiai összetétel alapján 

történő csoportosítást. A főbb csoportokat és fontosabb képviselőiket az alábbi ábra 

tartalmazza.  



 

 

5. kép  

3.3 KÉRDÉSEK, FELADATOK: 

- Állítsa szárazanyagtartalma szerinti növekvő sorrendbe a következő élelmiszereket: 

babgulyás, sertésflekken; kenyér; TV paprika; kétszersült! 

- Soroljon fel öt borextrakt-összetevőt! 

A  B O R  Á L T A L Á N O S  K É M IA I  Ö S S Z E T É T E L E
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- Keresse meg, hogy a következő élelmiszer alapanyagokban mely aminosav, illetve 

mely esszenciális aminosav fordul elő legnagyobb mennyiségben: zab; szója; 

marhahús; karalábé; tehéntej! 

- Milyen tulajdonságaikkal jellemezzük a zsírsavakat? 

- Mi a zsírok élettani szerepe? 

- Miért alkalmas tartósításra a cukor? (milyen termékeknél használják ki ezt a 

tulajdonságát?) 

- Mik a konyhasó élettani hatásai? 

- Mi a különbség a kősó és a tengeri só között? Melyik használata kedvezőbb élettani 

szempontból? 

- Mi a növényi rost fogyasztásának táplálkozási előnyei? Soroljon fel néhány nagy 

rosttartalmú élelmiszert! 

- Milyen tényezők befolyásolják a bor kémiai összetételét? 



 

4. AZ ÉLELMISZEREK LEGFONTOSABB VEGYÜLETCSOPORTJAI 

4.1 SZÉNHIDRÁTOK 

A szénhidrátok a szerves anyagok közül nemcsak a legszélesebben elterjedt anyagok 

közé tartoznak, hanem a legnagyobb mennyiségben előfordulók közé is. A szénhidrátok a 

növények és állatok anyagcsere folyamataiban központi helyet foglalnak el. A szénhidrátokat 

zöld növények szintetizálják CO2-ból és H2O-ből a fényenergia felhasználásával. 

A szénhidrátok a legfontosabb tápanyagok. 

Kémiailag polihidroxioxovegyületek: többértékű aldehid illetve keton alkoholok. 

Csoportosításuk: 

 monoszacharidok: savas hidrolízissel nem bonthatók cukor egységekké, 

 összetett szénhidrátok: savas hidrolízissel cukor egységgé bonthatók. (oligoszacharidok, 

amelyek 2-6 cukor egységből állnak, poliszacharidok.) 

4.1.1 Monoszacharidok 

A monoszacharidok csoportosíthatók az oxo csoport elhelyezkedése alapján: 

 aldóz 

 ketóz 

és a C atomszáma alapján: 

 3 - trióz  

 4 - tetróz 

 5 - pentóz 

 6 - hexóz 

A kettőt kombinálva pl. aldohexóz, ketohexóz 

Vizes oldatban az oxo és a hidroxilcsoport addíciójával gyűrűs, ciklofélacetál szerkezet 

alakul ki.  

 

6. kép  
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laktolok a gyűrűt alkotó atomok számától függően vagy a tetrahidro-furán (5-tagú 

gyűrű), vagy a tertahidro-pirán (6-tagú gyűrű) származékai, ezért azokat furanóznak vagy 

piranóznak is hívjuk.  

Oldatban a gyűrűs- és a nyíltláncú alakok között dinamikus egyensúly áll fenn, amely 

azonban erősen a zárt forma felé tolódik el. 

Izoméria  

A monoszacharidok, a szénatomszámtól függően legalább egy királis C-atomot 

(melyhez négy különböző atomcsopot kapcsolódik) artalmaznak, ezért a sztereoizoméria 

jelenségét mutatják. A poláris fény síkját elforgatják.  

A legegyszerűbb aldotrióz két izomerének - melyeket a D-, ill. L- betűkkel jelölünk – 

szerkezete: 

 

7. kép L- és D glicerinaldehid izomerek 

A glicerinaldehidből kiindulva szintetikus úton előállítható valamennyi monoszacharid, 

így azok vissza is vezethetők az alapvegyület valamelyik izomerjére, tekintve, hogy a 

reakcióban a kiindulási vegyületben már meglévő OH csoport térszerkezete változatlan 

marad. Ennek alapján sorolják a szénhidrátokat vagy a D- vagy az L- sorozatba. 

D-izomernek nevezzük azt a vegyületet, amelyben a legmagasabb sorszámú 

aszimmetrikus C-atom térszerkezete megegyezik a D-glicerinaldehidéval, L-izomernek pedig 

azt, amelynél ezen C-atom térszerkezete az L-glicerinaldehidéval azonos. A molekulanév 

előtti D-, vagy L- jelölés tehát kizárólag ezen királis centrum térszerkezetére vonatkozik és 

nem utal sem a forgatóképességre, sem a molekulában lévő többi asszimmetria-centrum 

atomjainak térállására! 

A gyűrűs szerkezet kialakulásakor az a C-atom, amely a nyílt formában az oxo-

csoportot tartalmazta, egy újabb asszimmetria-centrummá válik, aminek következtében mind 

az aldózoknál, mind a ketózoknál két újabb ún. diasztereoizomer keletkezik. Ezek a 

kapcsolódó OH - az (glikozidos OH) - térállásában különböznek egymástól és megjelölésükre 

az - ill. - előtagot használjuk. 
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Összefoglalva a monoszacharid szerkezetének jellemzése: 

Molekula alapszerkezete: szénatomszám, oxocsoport jellege  

Hidroxilcsoportok térszerkezete: a kisebb sorszámú aszimmetrikus szénatomokhoz 

kapcsolódó OH-csoportok térállása.  

D-/L- konfiguráció: A monoszacharid D-, ill. L - sorozatba tartozása kifejezi a 

legnagyobb számú aszimmetrikus szénatomhoz kapcsolódó OH-csoportnak a D- vagy L- 

glicerinaldehiddel azonos térállását.  

-/- konfiguráció: Az - és a - prefixum megadja a gyűrűs formában a glikozidos OH 

csoport térállását. 

Csoport Alcsoport Név Előfordulása élelmiszerekben 

  L - Arabinóz Növényi gumik, hemicellulóz, pektin, 

glikozidok 

  D-Ribóz RNS 

Aldózok Pentózok 2-dezoxi-D-ribóz DNS 

  D-Xilóz Növényi gumik, hemicellulóz, 

xilánok,glikozidok 

  2-O-metil-D-xilóz Hemicellulóz 

  D-Glükóz Csaknem minden élelmiszer 

 Hexózok D-Mannóz Poliszacharidok 

  D-Galaktóz Oligo- és poliszacharidok (pl. laktóz ) 

  6-dezoxi-L-mannóz 

(L-raminóz) 

Növényi gumik, glikozidok 

Ketózok Hexu

lóz 

D-Fruktóz Növények és méz 

1. Monoszacharidok előfordulása élelmiszerekben 

4.2 OLIGOSZACHARIDOK 

Az oligoszacharidok általában két, de legfeljebb 50 monoszacharidból glikozidkötéssel 

felépülő molekulák. (egy monoszacharid glikozidos hidroxilcsoportja azonos, vagy másfajta 

monoszacharid valamely hidroxilcsoportjával vízkilépés közben reagál) 

Az oligoszacharidok az egyszerű cukrokhoz hasonló fizikai és kémiai tulajdonságot 

mutatnak.  



 

Legfontosabb képviselőik a két monomerből felépülő diszacharidok. Attól függően, 

hogy a kondenzációs reakcióban milyen tulajdonságú hidroxilcsoportok vesznek részt, a 

keletkező diszacharid lehet redukáló (az egyik glikozidos -OH szabadon marad) és nem 

redukáló (mindkét glikozidos -OH reagál) diszacharidokról. 

 Példaként a szacharóz és a maltóz szerkezete:  

 

8. kép  

4.3 POLISZACHARIDOK 

A poliszacharidok az oligoszacharidokhoz hasonlóan monoszacharidokból épülnek fel, 

melyek egymáshoz glikozidos kötéssel kapcsolódnak. Savas vagy enzimatikus hidrolízissel 

kisebb egységekre bonthatók. A részleges hidrolízis oligoszacharidokat, a teljes hidrolízis 

monoszacharidokat eredményez. 

A poliszacharidok (glikánoknak) felépülhetnek csak egyetlen monoszacharid-féleségből 

(homoglikánok), illetve két- vagy többféle monoszacharidból, illetve monoszacharid-

származékból (heteroglikánok).  

Csoportosítás  

Szerkezetük szerint: 

Homopoliszacharidok: egyféle monoszacharidból vagy monoszacharid-származékból 

állnak: 

 Glükózpolimerek: keményítő, glikogén, cellulóz, lichenin, dextránok 

 Fruktózpolimerek: inulin, leván 

 Egyéb cukrok polimerjei: mannánok, galaktánok stb. 

 Uronsavpolimerek: alginsav, pektinek 
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 Glükózaminpolimer: kitin 

Heteropoliszacharidok: többféle monoszacharidból vagy monoszacharid-származékból 

állnak. 

 a két- vagy többféle monoszacharidból felépülő polimerek 

 az uronsavból és aminocukorból felépülő poliszacharidok (mukopoliszacharidok) 

Fehérjékkel kapcsolt poliszacharidok 

Biológiai szerepük alapján: 

 Szerkezeti poliszacharidok: cellulóz, pektin, kitin, stb. 

 Tartalék tápanyagok: keményítő, glikogén, inulin, stb. 

 Növényi- és mikrobiális  hidrokolloidok: galaktomannánok, xantán, alginátok, 

karragén, stb. 

4.4 ÉRZÉKSZERVI TULAJDONSÁGOK 

A mono- és oligoszacharidok, továbbá azok cukoralkohol származékai néhány általában 

édes ízűek. Az édes ízű, vízben oldódó szénhidrátokat, melyeket cukroknak neveznek, ezen 

érzékszervi tulajdonságuk miatt az élelmiszeriparban főként édesítésre használják.  

A legfontosabb cukorféleségek a következők: 

 Monoszacharidok: glükóz; fruktóz 

 Diszacharidok: szacharóz (répacukor); laktóz 

 Keverékek: keményítőszörp (glükóz, maltóz és malto-oligoszacharodok keveréke); 

invert cukor (glükóz és fruktóz elegye); fruktóz-tartalmú glükóz szirupok 

 Cukoralkoholok: szorbit, mannit, xilit 

A szacharóz valamennyi cukorféleség közül kitűnik igen kellemes, harmonikus ízével, 

amely még nagy koncentráció esetén is mentes mindenfajta kellemetlen mellékíztől.  

Kémiai reakcióik 

Redukció: azon szénhidrátok, melyeknél a molekulákban reakcióképes oxo-csoport 

található, enyhe redukálószerekkel enyhén savas közegben a megfelelő polialkoholokká, 

(cukoralkoholokká) alakíthatók át. Például: 



 

 

9. kép  Szénhidrátok redukciója cukoralkoholokká  

A cukoralkoholok közül élelmiszeripari szempontból legfontosabbak a szorbit, a 

mannit, a xilit és a dulcit. Ezeket, mint cukorhelyettesítő kiváltó anyagokat alkalmazzák a 

dietétikus 

élelmiszerekben, továbbá víztartó és lágyító, kristályosodás gátló,visszanedvesedést 

elősegítő hatásukat használják ki. 

Oxidáció: történhet az egyes szénen, ilyenkor aldonsav képződik, hatos szénen 

uronsavvá, valamint dikarbonsavvá. 

4.5 A MUST ÉS A BOR SZÉNHIDRÁTTARTALMA 

A must cukortartalma a szőlőből származik, legnagyobb mennyiségben glükózt és 

fruktózt tartalmaz. Normális érettségű szőlőből készített must összes redukáló cukor tartalma 

150-250 g literenként. 

 

10. kép A glükóz szerkezete 
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11. kép  A fruktóz szerkezete 

Mindkét hexóz redukáló tulajdonságú. Egészséges szőlő mustjában azonos 

mennyiségben fordulnak elő, az alkoholos erjedés alapanyaga a glükóz. Ebből következik, 

hogy a bor maradékcukrában a kezdeti arány eltolódik, és a 0,5 körüli G/F arány lesz 

jellemző. 

A szőlő által termelt kis mennyiségű pentóz (arabinóz, xilóz, ramnóz) nem erjed ki, 

azaz a mustból a borba kerül, mintegy 0,5-2 g/l mennyiségben.  

Szacharóz a szőlőben, mustban nyomokban, borban egyáltalán nem fordulhat elő! Az 

oligopeptidek közül leginkább a pektinek érdemelnek említést, melyek a bogyó 

membránjából származnak, viszonylag kis mennyiségben. Jelenlétük a szőlőt nehezen 

préselhetővé, a mustot nehezen szűrhetővé teszik. 

4.6 KÉRDÉSEK, FELADATOK: 

- A megadott szempontok alapján sorolja csoportba a ramnózt! 

- Nézzen utána, mit jelent az acetál, illetve félacetál kötés! 

- Rajzolja le a tetrahidro-furán és a tertahidro-pirán molekulát! 

- Írja le egy tetszőleges monoszacharid oxidációjának reakcióegyenletét! 

- Mit jelent az axiális, illetve ekvatoriális helyzet, melyik jellemzi a glükozidos OH 

csoport helyzetét - cukrok esetében? 

- Írja le egy tetszőleges monoszacharid oxidációjának reakcióegyenletét! 

- Mik lesznek a maltóz hidrolízisének termékei? 

- Milyen speciális felhasználását ismeri az alginsavnak? (nézzen utána: szverifikáció) 

- Milyen speciális felhasználását ismeri a ciklodextrinnek? (nézzen utána: 

mikrokapszulázás) 

- Milyen G/F arány jellemző a mustra, a borra, illetve a penészes szőlőre? 
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5. AZ ALKOHOLOK 

Jellemző funkciós csoportjuk a hidroxil-csoport (-OH), mely telített szénatomhoz 

kapcsolódik (ha kettőskötés pillératomjához kapcsolódik enolokról, ha aromás gyűrűhöz, 

fenolokról beszélünk). 

Csoportosításuk a hidroxil-csoportok száma szerint (értékűség), valamint a szénatom 

rendűsége szerint történhet (primer, ha ahhoz a szénatomhoz, amihez az OH-csoport 

kapcsolódik, egy szénatom kapcsolódik; szekunder, ha kettő, tercier, ha három. 

Halmazukban hidrogénkötés alakulhat ki, így viszonylag magas olvadás/forráspontú 

anyagok. Vízzel a kisebb szénatom számú alkoholok korlátlanul elegyednek, a szénlánc 

hosszának növekedése csökkenti az elegyedés mértékét, a hidrxil-csoportok számának 

növekedtével nő az elegyedés mértéke. 

5.1 KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

Reakcióik közül borászati kémiai szempontból az oxidáció, és az észter-képzés. Enyhe 

oxidálószer hatására a primer alkohol aldehiddé, a szekunder ketonná alakul, a tercier alkohol 

csak erélyes körülmények között oxidálható, ekkor két karbonsav keletkezik.  

Kondenzációs reakciók: mint már a cukroknál láttuk, két OH-csoport vízkilépéssel 

éterkötést hozhat létre, alkohol és karbonsav reakciójában észter képződik. 

Az élelmiszerekben való előfordulás, valamint élettani hatások tekintetében egyaránt az 

az etilalkoholnak van számottevő jelentősége, a továbbiakban ezzel foglalkozunk 

részletesebben.   

Az etilalkohol a táplálkozásban mutatott szerepe alapján többfunkciós anyag, amely 

egyszerre: 

élvezeti szer; 

narkotikum; 

általános toxikózist okozó méreg,  

energiát szolgáltató tápanyag. 

Az emberek nagy része fogyaszt időnként vagy rendszeresen különböző mennyiségű 

alkoholt.  

Az alkoholfogyasztás kis mennyiségben általában hasznosnak ítélhető, melynek 

kedvező hatásai a következők: 

 Fáradtságérzet csökken; 

 Relaxáció és optimizmus érzete alakul ki; 



 

 Gátlások és szorongások oldódnak; 

 Aktivitás növekszik; 

 Étvágy fokozódik; 

 Álmatlanság megszűnik. 

Ezek a pozitív effektusok azonban csak nagyon mértékletes alkoholfogyasztás mellett 

meghatározók, és nagyobb mennyiségeknél gyorsan az ellenkezőjükbe fordulnak.  

Az etilalkoholt tartalmazó italokat általában erjesztéssel, magas cukor- vagy 

keményítőtartalmú növényi anyagokból állítják elő. 

Felszívódás, metabolizmus 

Az alkohol legnagyobb részben a duodenumból és a jejunumból, kisebb részben a 

gyomorból és a vastagbélből szívódik fel, ahonnan a szövetekbe, testnedvekbe diffundál és 

eloszlik.  

A felszívódott mennyiség 90 - 95 %-a a májban metabolizálódik, 5-10 %-a a vizelettel, 

a verejtékkel vagy a kilélegzett levegővel változatlan formában kiürül.  

A felszívódás sebességét befolyásoló tényezők a következők: üres gyomor, fehérjék, 

zsírok vagy szénhidrátok hiánya az alkohol hígítása (maximális felszívódású a 20 %-os 

"alkoholtartalmú” ital). 

Az alkohol metabolizmusának főbb lépései a következők: 

Oxidáció acetaldehiddé: a májsejtekben lévő alkoholdehidrogenáz (ADH) enzim segítségével 

az etanolból acetaldehid keletkezik. A folyamatban az alkoholról egy hidrogén a nikotinamid-

adenin-dinukleotidra (NAD+) kerül át és NADH keletkezik.  

Az acetaldehidből ezután aldehid dehidrogenáz hatására acetát képződik.  

Az acetát belép a véráramba, és végül szén-dioxidra és vízre bomlik. 

A teljes alkohol-elimináció (testsúlytól függően)  6-9 g alkohol óránkénti 

kiválasztásának felel meg. Az alkoholbontás azonban annál hosszabb ideig tart, minél 

nagyobb a bevitel abszolút szintje és mind környezeti, mind genetikai tényezők hatnak rá. 

5.2 A BOR LEGFONTOSABB ALKOHOLJAI 

Természetesen a bor esetében is az etanol a legfontosabb alkohol, de vannak további 

említésre méltó alkoholok: 

Metanol is mindig található a borban eltérő mennyiségben. A szőlő pektinjének 

hidrolízisével (az oligopeptid nagy arányban tartalmaz metilalkohollal észteresített 

hidroxilcsoportokat) keletkezik. A pektin elsősorban a szőlőhéjban található, ebből 



 

következik, hogy a vörösborok metanol tartalma mindig nagyobb, mint a fehéreké. Továbbá a 

direkttermő szőlők boraiban nagyobb a metilalkohol mennyisége.  

A metanol súlyosan mérgező, már kis mennyisége is látászavart okoz. Egy liter borban 

ennek a mennyiségnek kb. harmincad része lehet maximálisan (0,3 g/l), ez mégis jelentős 

élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent, ezért minden módon törekedni kell a metilalkohol 

mennyiségének csökkentésére. 

Nagyobb szénatom-számú alkoholok (a borászat szaknyelve ezeket magasabbrendű 

alkoholoknak nevezi, ami azonban megtévesztő, hiszen a kémiában a rendűség más 

értelemben használatos fogalom). Az alkoholos erjedés melléktermékei, további 

átalakulásukkal (oxidáció, észter- illetve acetálképzés) jelentősen hozzájárulnak a bor 

érzékszervi – elsősorban illat – tulajdonságaihoz. 
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Többértékű alkoholok közül a legnagyobb mennyiségű, és jelentőségű a glicerin szintén 

az alkoholos erjedés mellékterméke. Mennyiségét befolyásolják az erjedés körülményei és az 

alkalmazott élesztő fajtája. Édes ízű, nagy viszkozitású anyag, így hozzájárul a bor 

testességéhez, bársonyosságához. A borok glicerintartalma általában 6-10 g közötti 

(botritiszes szőlő borában jóval magasabb érték is lehet), 12 g/l fölött fennáll a hamisítás 

gyanúja (kedvező tulajdonságai miatt gyakran adnak technológiai minőségű glicerint a 

borhoz). 

5.3 AZ ALKOHOLOS ERJEDÉS 

Az ábra alapján látható, hogy az erjedés kiindulási anyagai a glükóz és a fruktóz, az 

erjedés folyamata azonban egységes, hiszen először a cukrok 6-os helyzetű hidroxil-csoportjai 

foszforileződnek, ezt követően a glükóz-6-foszfát izomerizációval fruktóz-6-foszfáttá alakul, 

ez a közös kiindulási anyag az un. Neuberg-észter. Érdekesség, hogy a glükóz – két lépéses – 

átalakulása Neuberg-észterré összességében gyorsabb folyamat, mint a fruktóz 

foszforileződése.  

Az innentől közös átalakulási folyamat fontosabb lépései 

 A Neuberg-észter foszforileződése (fruktóz-1,6-difoszfáttá) 

 A fruktóz-1,6-difoszfát hasadása két db három szénatomos vegyületté 

(dihidroxiaceton-foszfát, és glicerinaldehid-foszfát) melyek egymással egyensúlyban 



 

vannak. Ez az egyensúly a dihidroxiaceton-foszfát felé tolódik el, viszont a folyamatot 

a másik triózfoszfát viszi tovább. 

 A legfontosabb mellékreakció a dihidroxiaceton-foszfát glicerinné alakulása, mely az 

erjedés első szakaszában gyorsabb, majd visszaszorul 

 A fő folyamat következő lépéseinek (oxidáció, molekulán belüli átrendeződés, víz-

elimináció, oxo-enol tautomer átalakulás) eredményeként pirpszőlősav keletkezik. 

 A piroszőlősav számos folyamatban továbbalakulhat tovább, különböző másodlagos 

termékek keletkezése közben  

 Fenti folyamatok egyike a piroszőlősav dekarboxileződése, ami acetaldehidet és szén-

dioxidot eredményez (a gázfejlődés tapasztalható, és az erjedő must jellegzetes illata is 

jól érezhető) 

 A záró lépés az aldehid redukciója etilalkohollá. 

 

12. kép Az alkoholos erjedés folyamata 



 

 

13. kép Piroszőlősavból képződő másodlagos erjedési termékek 

Ezek a folyamatok a borok savtartalmát csak kis mértékben növelik, így nem 

befolyásolják jelentősen a bor minőségét. Jelentős lehet azonban a diacetil és a butándiol 

(valamint egyéb nagyobb szénatom-számú alkoholok) képződése, mert ezek hozzájárulnak a 

bor illatához (a diacetil nagyobb mennyiségben borhibát okoz). 

5.4 KÉRDÉSEK, FELADATOK: 

- Rajzolja fel egy öt szénatomos diol lehetséges szerkezeteit! 

- Jelöljön meg egy primer, egy szekunder és egy tercier OH csoportot! 

- Írja le a propán-1-ol és a propán-2-ol enyhe oxidációjának egyenletét! 



 

- Milyen tényezők befolyásolják az alkoholok vízoldékonyságát? 

- Írja le a metilalkohol és a butánsav reakciójának egyenletét! 

- Milyen módon tolható el a fenti folyamat az észter-képződés irányába? 

- Számítsa ki, hogy egy átlagos testtömegű ember egy „feles” (50 ml, 50 %(v/v); a 

sűrűségadatokat táblázatból keresse ki) elfogyasztása után hány órával ülhet volánhoz! 

- Nézzen utána: hogyan igazolható a technológiai minőségű glicerin adagolása! 

- Írja le az alkoholos erjedés bruttó egyenletét! 

- Sorolja fel, milyen melléktermékek keletkezhetnek piroszőlősavból! 



 

6. SAVAK 

A savak közös tulajdonsága, hogy reakcióikban hidrogénion átadására képesek. 

Csoportosításuk többféle szempont alapján történhet: 

 erősség (a disszociáció mértéke vizes oldatban) 

 érékűség (hány proton leadására képes 

 kémiai összetétel 

 szerves savak  

 szervetlen savak 

Az élelmiszerek szempontjából legfontosabb csoportjuk a zsírsavak, melyek a 

gliceridek legfontosabb alkotói. A zsírok hidrolízisekor nyílt láncú monokarbonsavakat 

kapunk.  

Ezeket csoportosíthatók a  

szénlánc hosszúsága (azaz a szénatomszám), 

telítettség/telítetlenség, 

telítetlen zsírsavak esetében a kettős kötés helye konfigurációja,  

egyéb funkcionális csoportok szerint. 

Az élelmiszerek gliceridjeiben található zsírsavak leginkább páros szénatomszámúak, (a 

zsírsav-bioszintézis során a szénlánc megfelelő számú ecetsav molekula 

összekapcsolódásával alakul ki).  

A többszörösen telítetlen zsírsavak kiemelkedő táplálkozás-élettani jelentőségűek, mivel 

szintézisük az állati szervezetben nem zajlik számottevő mértékben, tehát esszenciálisak.  

A zsírsavakat általában rövidítéssel jelölik, amely a zsírsav szénatomszámát, ezután a 

kettős kötések számát tartalmazza. Eszerint az élelmiszer zsiradékokban a leggyakrabban 

előforduló zsírsavak jelölése: palmitinsav 16:0, az olajsav 18:1, linolsav 18:2.  

A telítetlen kötést tartalmazó zsírsavak a természetben szinte kizárólagosan cisz 

konfigurációjúak, azaz a szénlánc a kettős kötés azonos „oldalán” helyezkedik el.  

 

14. kép Cisz konfigurációjú olajsav szerkezete 
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A transz zsírsavak a telítetlen zsírsavakat tartalmazó olajok mesterséges 

hidrogénezésekor keletkeznek, és fogyasztásuk kifejezetten káros.  

 

15. kép Transz konfigurációjú elaidinsav szerkezete 

A telített zsírsavak közül a természetes zsiradékokban leginkább a mirisztinsav (14:0), a 

palmitinsav (16:0) és sztearinsav (18:0) fordul elő. A telített zsírsavak szabad formában csak 

kis mennyiségben találhatók az élelmiszer-nyersanyagokban. Jelentőségük elsősorban a 

kisebb szénatomszámú zsírsavaknak van, amelyek egy része fontos és jellegzetes 

aromaanyag. A 12 szénatonszámnál nagyobb zsírsavak azonban íztelenek. 

A telített zsírsavak leginkább egyenes láncúak, elágazó láncú zsírsavak szintén ritkán 

találhatók a természetes zsiradékokban.  

Telítetlen zsírsavak esetében aszerint, hogy a végződéstől hányadik szénatomon 

található az első kettős kötés, 9-, 6- és 3 családok különböztethetők meg. A többszörösen 

telítetlen zsírsavak szerkezetére jellemző, hogy a kettős kötések hogyan helyezkednek el 

egymáshoz képest. Ezek mennyisége, illetve mennyiségük aránya rendkívül fontos a 

megfelelő táplálkozás szempontjából, hiszen nélkülözhetetlenek a biológiailag aktív 

membránok felépítésénél. 

Az egyéb karbonsavak általában nem tartoznak a legfontosabb anyagok közé, a bor 

esetében viszont az egyik legfontosabb vegyületcsoportot jelentik. 

Az élelmiszerekben a szervetlen savak közül csak néhány bír jelentőséggel, a foszforsav 

ízszabályzó, a „kénessav” a legelterjedtebben használt antioxidánsok egyike. 

A must legfontosabb savai szőlőből származnak, mennyiségük a bogyóban az érés 

folyamán csökken. Ezért a szüret időpontjának meghatározásánál a savtartalom is jelentős 

szempont! A savak a bor egyik legfontosabb vegyületcsoportja, a sav mennyiségének és a 

savösszetételnek nagy a szerepe a bor karakterének kialakításában. Bár a mustban sokféle 

szerves sav található, ezek közül 1%-ot meghaladó mennyiségben csak a borkősav, almasav 

és citromsav van jelen. Mennyiség szempontjából a borkősav és az almasav a meghatározó. A 

mustban a savak protonált (szabad) részben deprotonált (félig kötött/savanyú só), teljesen 

deprotonált (kötött/só) állapotban fordulnak elő. Megjegyzendő, hogy a savak egy része 

szerves (pl. észter) kötésben van, ez a kötött forma azonban eltér az előzőtől! A titrálható 

savtartalom a lúggal reagáló, azaz a protonált (ill. részben protonált) mennyiséget jelenti.  

A borkősav három optikai izomere közül az L(+) fordul elő a mustban, illetve a borban.  
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16. kép  

A must és a bor legnagyobb mennyiségben előforduló sava. Mennyisége ritkán 

bakteriológiai okok miatt, gyakrabban a borkőkiválás következtében csökken. A borkő a 

borkősav káliummal alkotott savanyúsója, illetve kalciumsója. Ezek oldhatósága az alkohol 

mennyiségének növekedése következtében csökken, így kiválnak a borból. Ez a kiválás nem 

borhiba, hanem a bor kialakulásának természetes velejárója, ha valamelyik alkotó mennyisége 

a szokottnál nagyobb a borban. Oldhatósága a hőmérséklet csökkenésével szintén csökken, 

ezért célszerű a bort palackozás előtt lehűteni, hogy a kiválás még a palackozás előtt 

megtörténjen. 

Az almasav  

 

17. kép Az almasav 

szintén nagy, de erősen változó mennyiségben (L-almasav formában) található a 

mustban, a borkősavhoz épest kisebb a kötött forma aránya. Mennyisége az erjedés 

folyamatában csökken; részben az alkoholos erjedés, részben a malolaktikus erjedés 

folyamatában. Ez utóbbi kémiailag az almasav dekarboxileződését jelenti, melynek során 

tejsav és szén-dioxid keletkezik. A bor nagy almasav tartalma általában nem előnyös, ezért 

mesterségesen előidézik (segítik) az almasav bontását. 

A citromsav  

 

18. kép A citromsav 



 

Mindig megtalálható a mustban és a borban, nagyobb mennyiségéből Botrytises szőlőre 

következtethetünk. Ebből következik, hogy a különleges tokaji borok mindig nagyobb 

mennyiségben tartalmazzák. Leglényegesebb szerepe, hogy a vas(III) ionokkal stabil, oldható 

vegyületet (komplexet) alkot, így csökkenti a vasas kiválás valószínűségét. 

További fontos savak: 

borostyánkősav – fontos szerepe van a „boríz” kialakításában 

tejsav – kellemesen savanyú, mennyisége szinte folyamatosan nő a borban 

glükonsav – jelenléte a nemes rothadást igazolja 

glükoronsav – az előzőhöz hasonlóan, glükózból keletkezik, rothadás folyamán 

Illósavak a bor mindig jelenlévő savai, a mustban viszont nem mutathatók ki. 

Legfontosabb képviselői a hangyasav, ecetsav, propionsav, vajsav (kis szénatomszámú, 

telített karbonsavak) legnagyobb arányban (normális esetben 95% feletti) az ecetsav található 

a borban, hiszen ez az alkoholos erjedés mellékterméke. nagyobb mennyiségben kedvezőtlen 

a jelenlétük. 

A szervetlen savak közül a borászatban legnagyobb szerepe a „kénessavnak” van. A 

kémikusok ma már nem használják ezt a megnevezést, aminek oka, hogy az ennek megfelelő 

H2SO3 összetételű vegyület vizes oldatban gyakorlatilag nem fordul elő. (helyesen oldott kén-

dioxid) 

Ennek oka: 

- a kén-dioxid legnagyobb része fizikailag oldott formában van jelen a vizes oldatban: 

SO2(g) ↔ SO2(aq) 

- a vízzel kémiai reakcióba lépő kén dioxid a hidrát képzésével gyakorlatilag egy időben 

(a kémiában ismert egyik leggyorsabb reakcióban) deprotonálódik: 

SO2(aq) + 2 H2O ↔ HSO3
-
 + H3O

+
 

HSO3
-
 + H2O ↔ SO3

2-
 + H3O

+
 

A különböző formák aránya tehát gyakorlatilag a pH függvénye (a nagyobb oxónium-

koncentráció az egyensúlyokat a felső nyíl irányába tolja el). 

Borkén (K2S2O5 kálium-metabiszulfit) használata esetén az oldáskor keletkező 

metabiszulfit ionok vízzel reagálnak: 

S2O5
2-

 + H2O ↔ 2 HSO3
- 

a továbbiakban a fenti egyensúlyok alakulnak ki. 

A bor oldott kén-dioxid-tartalma részben szabad formában, részben kötött állapotban 

fordul elő. Vigyázzunk, ez a kötött fogalom nem analóg a szerves savak kapcsán említettel! A 



 

kén-dioxid egy része valóban kémiai kötés formájában van jelen, melyeket keto-csoportot 

tartalmazó vegyületekkel hoz létre. Pl acetaldehiddel oxietil-szulfonsavat alkot  

CH3-CHOH-SO3H 

A kötött kén-dioxid nem képes ellátni védő funkcióit, ugyanakkor kedvezőtlen élettani 

hatásai miatt a kötött forma mennyiségére is határérték vonatkozik borokban (hasonlóan a 

szabad formához). A különböző oxovegyületek különböző erősséggel kötik a kén-dioxidot: az 

acetaldehid nagyon erősen (az így kötött kén-dioxid már nem lesz képes kifejteni hatását), a 

glükóz gyengén, itt olyan egyensúly alakul ki, ami képes pótolni a fogyó kén-dioxidot. Ezek 

szerint a musthoz adott kén nagy százaléka „hatékony” lesz (nincs acetaldehid, sok a cukor), 

míg a borhoz (különösen száraz borhoz adott kén-dioxid nagy százaléka gyorsan és tartósan 

hatástalanná válik 

6.1 KÉRDÉSEK, FELADATOK: 

- Rajzolja le a korboxil-csoport protonált és deprotonált alakját, jellemezze 

kötésrendszerét! 

- Keressen – az élelmiszerkémia szempontjából is lényeges – példát a következő 

karbonsav-típusokra! Adja meg a vegyületek szisztematikus és triviális nevét! 

o aromás-karbonsav 

o dikarbonsav 

o hidroxi-karbonsav 

o telítetlen-karbonsav 

o 3-zsírsav 

- Mi az élelmiszeripari antioxidánsok legfontosabb feladata? 

- Adja meg a kénessav oxidációjának egyenletét! 

- Számítsa ki, hogy 1 hl bor kénezéséhez (40 mg/l) hány gramm borkén szükséges! 

- Írja le az almasav-bomlás egyenletét! Milyen jelenség kíséri a folyamatot? 



 

7. NITROGÉN TARTALMÚ VEGYÜLETEK 

7.1 AMINOSAVAK 

Az aminosavak különböző karbonsavak aminoszármazékai, melyek közös szerkezeti 

eleme a CH-csoporton keresztül kapcsolódó karboxil- és aminocsoport. Ehhez az alapvázhoz 

eltérő tulajdonságú oldalláncok (R) kapcsolódihatnak.  

 

19. kép L aminosav, D aminosav 

A természetben több mint 200 féle aminosav található, melyek közül az élő szervezetek 

fehérjéinek felépítésében 20-22 féle aminosav vesz részt. Ezen aminosavak mindegyikénél az 

aminocsoport a karboxilcsoporthoz képest szomszédos helyzetben van (az ilyen aminosavakat 

-aminosavaknak hívjuk). 

Az egyes aminosavak általánosan jellemző tulajdonságait az alapmolekularész, míg a 

speciális sajátságokat az oldallánc határozza meg.  

A legegyszerűbb esetben R = H, a glicin. A többi aminosav esetében az R csoport 

különböző alifás, aromás vagy heterociklikus csoport lehet. A fehérjék felépítésében 

résztvevő aminosavak nevét, különböző oldalláncainak szerkezetét, továbbá ezen aminosavak 

rövidítésére használatos jelöléseket a táblázat tartalmazza. 

Aminosavak neve, rövidítése és szerkezeti képlete 

Név Rövidítés Szerkezeti képlet 

Glicin Gly 

 

Alanin Ala 

 

C O O H

C HH 2 N

R

L  a m ino s a v

H C

C O O H

N H 2

R

D  a m ino s a v

C H C O O
-

H

N H 3

+

C H 3 C H C O O
-

N H 3

+



 

Valin Val 

 

Leucin Leu 

 

Izoleucin Ile 

 

Szerin Ser 

 

Threonin Thr 

 

Tirozin Tyr 

 

Cisztein Cys 

 

 

 

 
2. Aminosavak neve, rövidítése és szerkezeti 

képlete 

 

Név Rövidítés Szerkezeti képlet 

Metionin Met 

 

Aszparaginsav Asp 

 

C H

H 3 C

H 3 C

C H C O O
-

N H 3

+

C H

H 3 C

H 3 C

C H 2
C H C O O

-

N H 3

+

C H

C H 2

C H 3

C H 3

C H C O O
-

C H 2
C H C O O

-

O H N H 3

+

C H C H C OO
-

O H N H3
+

C H 3

H O C H 2
C H C O O

-

N H 3

+

C H 2 C H C O O
-

S H N H 3

C H 2
C H 2

C H C O O
-

S C H 3 N H 3

+

-
O O C C H 2

C H C O O
-

N H 3

+



 

Aszparagin Asn 

 

Glutaminsav Glu 

 

Glutamin Gln 

 

Arginin Arg 

 

Lizin Lys 

 

Hisztidin His 

 

Fenilalanin Phe 

 

Triptofán Trp 

 

Prolin Pro 

 

3.  

Az aminosavak - a glicin kivételével - legalább egy királis szénatomot tartalmaznak, így 

optikai izoméria lép fel. A természetben előforduló vegyületek általában L-konfigurációjúak, 

míg a D-izomerek természetes anyagokból csak ritkán mutathatók ki. 

Az -aminosavak csoportosítása a kémiai szerkezet, illetve tulajdonságok, valamint 

táplálkozásbiológiai szempontok szerint lehetséges. Mivel a fehérjék intra- és 

H 2 N C C H 2 C H C O O
-

N H 3

+
O

-
O O C C H 2

C H 2
C H C O O

-

N H 3

+

H 2 N C C H 2
C H 2

C H C O O
-

N H 3

+
O

H N C H 2 C H 2
C H 2

C H C O O
-

C N H 2

+

N H 2

N H 3

+

CH2
CH2

CH2
CH2 CH COO

-

NH3

+ NH3

+

H N N

C H 2
C H C O O

-

N H 3

+

C H 2
C H C O O

-

N H 3

+

N

H

C H 2
C H C O O

-

N H 3

+

N
H 2

+

C O O
-



 

intermolekuláris kölcsönhatásaiban, és így azok tulajdonságainak alakításában is az 

aminosav-oldalláncoknak van alapvető szerepük, a kémiai csoportosítást célszerű ez alapján 

végezni. 

Az aminosavak alapvetően két csoportra különíthetők el:  

töltéssel rendelkező,  

töltés nélküli (Ez utóbbiak tovább oszthatók az oldallánc polaritása szerint apoláris, 

illetve poláris vegyületekre.) 

Az apoláros aminosavak oldallánca szénhidrogén csoport, amely lehet alifás, ill. 

aromás.  

A poláros aminosavak hidrofil része hidroxil-, vagy szulfihidril csoport lehet. A 

hidroxilcsoport kapcsolódhat alifás szénhidrogénlánchoz, vagy benzolgyűrűhöz. A szulfihidril 

csoport alifás láncban található. 

A szulfihidril csoportot tartalmazó cisztein a természetben általában nem egyedi 

molekulákként, hanem diszulfid hidakkal összekapcsolódó kettős cisztin molekulák 

formájában fordul elő. A cisztein diszulfid híd-képzési tulajdonsága alapvető fontosságú 

nagyon sok fehérje harmadlagos szerkezetének kialakításában.  

A töltéssel rendelkező aminosavak az alapmolekula láncon kívül vagy savas karboxil-, 

vagy bázikus aminocsoportokat tartalmaznak. Ezen csoportok disszociációjának 

következtében előbbiek negatív-, utóbbiak pozitív töltésűek vizes oldatokban.  

Vizes közegben az alapvegyület speciális struktúrájának következményeként az 

aminosavak a környezet hidrogénion koncentrációjától (pH értékétől) függően vagy 

anionként, vagy kationként viselkednek, illetve belső protonvándorlás eredményeképpen ún. 

ikerion formát vehetnek fel.  

 

20. kép  

Savas közegben tehát az amino-csoport protonmegkötése válik dominánssá, míg lúgos 

közegben a karboxil-ionok disszociációja következik be.  

Azt a pH értéket, amelynél molekula kifelé semleges lesz, az adott aminosav 

izoelektromos pontjának nevezzük. Ezen a pH-n az oldatban csak az ikerionos forma van 

jelen. 

R C H C O O H

N H 3

+

R C H C O O
-

N H 3

+

H
+

H
+

H
+

H
+

R C H C O O
-

N H 2



 

Az aminosavak vízoldhatósága – eltérő kémiai szerkezetnek megfelelően – igen 

különbözőek.  

Az apoláros aminosavak vízoldhatósága rossz, Vízben a prolin, a hidroxiprolin, a glicin 

és az alanin jól oldható, a többi aminosav sokkal kisebb vízoldhatóságot mutat. Savak vagy 

bázisok hatására nő az oldhatóság.  

Az szabad aminosavak kémiai tulajdonságait a protonfelvételre hajlamos, bázikus 

jellegű aminocsoport, továbbá a proton-disszociáló savas jellegű karboxilgyök határozza meg 

alapvetően. A kémiai viselkedést az -szénatomon lévő oldallánc tulajdonságai ugyancsak 

befolyásolják.   

A kötésben  lévő aminosavak esetében az oldallánc reakciói válnak meghatározóvá.  

Peptid-képzés: molekulán belül két, igen reakcióképes csoport (a bázisos amino-, 

illetve a savas karboxilcsoport) van jelen. Ez lehetővé teszi az aminosavak közötti 

intermolekuláris reakció lejátszódását, melynek következtében kialakul a fehérje-

specifikus peptidkötés.  

A peptidkötés valamely aminosav karboxil-csoportja és egy másik aminosav 

aminocsoportja között jön létre vízkilépés mellett. A folyamat vázlatosan a következő: 

 

21. kép  

A reakcióban résztvevő, illetve összekapcsolódó aminosavak száma szerint a reakció 

végtermékeként dipeptidek (két aminosav), tripeptidek (három aminosav), oligopeptidek 

(négy-tíz aminosav), illetve polipeptidek (tíznél több aminosav) keletkezhetnek.  

Transzamináció során egy aminosav valamely más szerves vegyülettel reagálva egy 

új aminosavvá alakul. A folyamat az aminosav R-csoportjának lecserélődése a 

partner vegyület valamely aktív csoportjával.  

Transzaminációs folyamatok szinte minden növényi és állati sejtben, illetve szövetben 

lejátszódnak. Az aminosavak lebontása során feleslegessé váló nitrogén zöme is 

transzaminálás révén glutaminsavvá alakul. 

A transzamináció alapvető szerepet játszik a szervezet aminosavakkal történő 

ellátásában, mivel ez teszi lehetővé, hogy az ún. nem esszenciális aminosavak az 

2 N H 2
C H C O O H

R

H 2 O

H 2 O
H 2 N C H C O N H C H C O O H

R R



 

esszenciálisakból felépülhessenek és így az aminosav ellátottság akkor is megfelelő lehessen, 

ha a táplálékokból bizonyos aminosavak hiányoznak.  

Az aminosavak érzékszervi jellemzőit a molekula konfigurációja nagymértékben 

befolyásolja. A D-konfigurációjú aminosavak legtöbb esetben édes ízűek, míg az L-sorozat 

tagjai keserűek. A ciklikus oldallánccal rendelkező aminosavak között édes és keserű ízűek 

egyaránt megtalálhatók. 

Az aminosavak élő szervezetekben szintetizálódnak és használódnak fel. A növényi 

szervezetek képesek az aminosavakat egyszerű vegyületekből előállítani, míg az állati és az 

emberi szervezet ilyen szintézisre csak részben képes. Ezek a szervezetek a saját fehérjék 

felépítéséhez bizonyos aminosavakhoz csak a táplálékból tudnak hozzájutni.  Az aminosavak 

részben a táplálékokkal jutnak be a szervezetbe, ezért elengedhetetlen, hogy a táplálkozással a 

szervezet számára az aminosavakat megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítsuk. 

Ennek hiányában ugyanis a biokémiai reakciók nem megfelelő módon, vagy nem elégséges 

mértékben játszódnak le.  

Táplálkozásbiológiai szempontból az aminosavakat két csoportra (esszenciális és nem-

esszenciális) lehet felosztani. Az aminosavak egy részét az emberi szervezet képes 

szintetizálni, ezeket az aminosavakat tekintjük nélkülözhető, vagy nem-esszenciális 

aminosavaknak. A többi aminosavat a szervezet egyáltalán nem, vagy csak túl lassan képes 

előállítani. Így ezek az aminosavak nem elégséges bevitel esetén hiányoznak a fehérjék 

felépítése során és emiatt a fehérjeszintézis megáll. Az elégtelen fehérjeszintézis pedig 

növekedési, és fejlődési zavarokhoz vezet, emiatt az ilyen aminosavakat szokták 

"esszenciális" aminosavaknak nevezni.  

esszenciális aminosavak:  

 hisztidin, 

 izoleucin, 

 leucin, 

 lizin, 

 metionin, 

 fenilalanin, 

 treonin, 

 triptofán, 

 valin. 



 

A felsorolt esszenciális aminosavakon túl az arginint, a ciszteint és a tirozint ún. "szemi-

esszenciális" aminosavaknak tekintjük. Az arginint a felnőtt szervezet képes kellő 

mennyisébben termelni, de a gyerekek, csecsemők esetében a szintézis nem elegendő a 

növekedés fokozott fehérjeszükségletének kielégítéséhez.  

A cisztein és a tirozin más esszenciális aminosavakból (metioninból, illetve 

fenilalaninból) képes szintetizálódni a szervezetben, ezért ezek csak abban az esetben 

esszenciálisak, ha a kiindulási vegyületek nem állnak rendelkezésre elegendő mennyiségben.  

 Az aminosavak a szervezetben elsősorban a fehérjék felépítésére szolgálnak. Szabad 

aminosavak általában kis mennyiségben és inkább csak növényekben és 

mikroorganizmusokban fordulnak elő. Az aminosavak nitrogénjét a szervezet a 

szükségleteknek megfelelően tárolja, illetve nitrogéntartalmú vegyületek szintéziséhez 

felhasználja, vagy nem-toxikus anyagokká alakítja, és ilyen formában kiüríti. Szénláncukat 

más aminosavak, vagy egyéb vegyületek szintéziséhez, vagy oxidatív folyamatokban 

energiatermelésre használja.  

7.2 A FEHÉRJÉK 

A peptidkötéssel összekapcsolódó aminosavakból felépülő makromolekulák a fehérjék 

(proteinek). Sokoldalú biológiai funkciójuk, kémiai változatosságuk miatt az élő szervezetek, 

ill. az élelmiszerek esetében egyaránt kulcsvegyületeknek tekinthetők.  

Fehérjék minden élőszervezetben előfordulnak. Az szervezetek számára az élelmiszerek 

fehérjetartalma létfontosságú, mivel a szervezet saját fehérjéinek és egyéb N-tartalmú 

alkotórészeinek felépítéséhez és megújításához szükséges aminosavakat a táplálék fehérjéi 

szolgáltatják. 

Az élelmiszerekben előforduló fehérjék felépítésük alapján két fő csoportba sorolhatók. 

Legnagyobb részük kizárólag aminosavakból felépülő, ún. egyszerű fehérje, az aminosavakon 

kívül egyéb vegyületcsoportokat, főként szénhidrátokat és foszforsav-származékokat is 

tartalmazó összetett proteinféleségek száma kisebb, de jelentőségük nagy. 

Az összekapcsolódó aminosavakból kialakuló láncmolekula változó elemeit a 

kapcsolódó oldalláncok jelentik. Ezen oldalláncok kémiai karaktere determinálja elsősorban 

az aminosavak, és ezen keresztül a teljes fehérje molekula poláris vagy apoláris jellegét és 

hidrofilitásának mértékét is. Ez utóbbi tulajdonságokat a fehérjemolekulán belül a poláris és 

apoláris aminosavak egymáshoz viszonyított aránya határozza meg.  



 

Az aminosavakon lévő egyes oldallánc-molekulák adott kémiai, ill. sztereokémiai 

tulajdonságai szerepet játszhatnak a fehérjeláncok közötti másodlagos kötések létrejöttében, 

azaz a térszerkezet meghatározásában.  

a glicin R=H kis térkitöltése miatt könnyű elfordulást tesz lehetővé, ami a lánc szabad térbeli 

irányulását segíti elő 

a hidroxil csoportokhoz kapcsolódhatnak szénhidrátok, és észterkötés kialakítására képes 

molekulák  

a szulfhidril  (-SH) csoportok oxidációja eredményeként képződő diszulfidhidak kialakulása a 

fehérjeláncok összekapcsolásában és térbeli rögzítésükben játszik fontos szerepet  

a fehérjék összetett komplex struktúrájának létrejöttében igen fontos másodlagos orientációs 

kötéstípus az oxigénatomok és az NH-csoportok hidrogénatomja közötti hidrogénhíd-kötés 

a bázikus oldalláncokra jellemző a fémmegkötés és az így létrejött komplexek hozzák 

létre a metalloenzimeket. 

A fehérjék fizikai és kémiai, tulajdonságait a makromolekulát felépítő aminosavak 

száma, minősége és kapcsolódási sorrendje, továbbá a különböző karakterű alkotórészek 

egymáshoz viszonyított mennyiségi aránya, valamint a teljes molekula-komplex struktúrája 

határozza meg. 

A fehérjékre egyidejűleg jellemző a nagyfokú érzékenység és stabilitás. Esetenként már 

egészen enyhe kémiai vagy fizikai hatások módosíthatják, vagy akár alapvetően átalakíthatják 

a fehérjék fiziko-kémiai tulajdonságait és főleg biológiai aktivitását. Másrészt viszont egyes 

fehérjeféleségek bizonyos behatásokkal szemben kivételes stabilitást és ellenálló képességet 

tanúsítanak.  

A fehérjék a szó klasszikus értelmében egyáltalán nem oldódnak, azaz belőlük valódi 

oldat nem, csak kolloid-oldat állítható elő. Ennek megfelelően az oldhatóság  helyett a 

kolloidális stabilitás fogalmát célszerű bevezetni, ami azonban már nem kizárólagosan a 

fehérjemolekula sajátságaitól hanem a fehérje-közeg közötti kölcsönhatásoktól is függ. A 

fehérjék általában poláros oldószerekben stabilabbak. 

Elmondható, hogy a fehérjék kolloidális „oldódását”, ill. az ilyen oldatok stabilitását a 

molekula kifelé mutatott elektromos töltésének növekedése (ami szoros kapcsolatban áll a 

közeg pH-jával) növeli, ugyanakkor minden, a hidratáció hatékonyságát csökkentő tényező a 

csökkenti a stabilitást.   

 A fehérjék elektrokémiai sajátságaira az aminosavakhoz hasonlóan az amfoter karakter 

a jellemző. Ennek megfelelően a fehérjék a közeg pH-értékétől függően sokértékű kationként 



 

vagy anionként, az izoelektromos ponton pedig lényegében komplex ikerionként fordulnak 

elő.  

A fehérjék optikailag aktív vegyületek, mivel a glicin kivételével valamennyi felépítő 

aminosav asszimetrikus szénatomot tartalmaz és így szintén optikai aktivitást mutat. A 

fehérjemolekulák makroszkópikusan mérhető forgatóképessége az egyes aminosavak 

forgatási szögeinek eredőjeként adódik. A fehérjemolekulák vizes oldataikban a poláros fény 

síkját leggyakrabban negatív irányba forgatják el.  

A fehérjék egyik leglényegesebb fizikai jellemzője a molekulasúly, amely számos 

egyéb tulajdonságot is befolyásol. Az egyes fehérjék molekulasúlya igen széles határok között 

változhat, szélső értéke 10.000-től a milliós nagyságrendig terjedhet.  

7.2.1 A fehérjék szerkezete 

A fehérjék rendkívül összetett szerkezete több, egymásra épülő és ugyanakkor 

egymással szoros kölcsönhatásban lévő szerveződési szint egyidejű kiépülésével jön létre. Az 

egyes, jellegükben és hatásmechanizmusukban egyaránt eltérő strukturális szinteket a fehérjék 

elsődleges, másodlagos, harmadlagos, ill. negyedleges szerkezetének nevezzük. 

7.2.2 Elsődleges szerkezet 

A polipeptidláncban az aminosavak szigorúan meghatározott sorrendben helyezkednek 

el. Ez a jól sorrend, (aminosavszekvencia) jelenti a fehérjék elsődleges (primer) szerkezetét.  

Az aminosav-szekvencia adott fehérjére nézve specifikus és jellemző. A fehérjeláncban 

a lánc végein lévő aminosavak egyikének szabad amino-csoportja (N-terminális aminosav), a 

másiknak szabad karboxil-csoportja (C-terminális aminosav) van.  

Az aminosav-szekvenciát elsődlegesen genetikai tényezők határozzák meg.  

7.2.3 Másodlagos szerkezet 

Az egyedi peptidláncok térbeli elrendeződése, ami leggyakrabban ún. „gombolyag”, 

„redőzött” vagy „csavarszerű” lehet. A különböző térformákat a peptidlánc egyes helyein 

kialakuló lokális kölcsönhatások (főként a másodlagos kötéstípusok) hozzák létre. A 

polipeptidmolekula térbeli elrendeződését elsődlegesen az aminosavak határozzák meg 

azáltal, hogy szabad térbeli mozgás csak az alfa-szénatomon lehetséges. A legegyszerűbb 

másodlagos struktúrát redőzött lemezstruktúrának nevezünk. A csigavonalszerűen feltekeredő 

polipeptid-láncstuktúra a hélix. Gyakori, hogy a fehérje másodlagos szerkezete nem egységes, 

spirális, redőzött és strukturálatlan (másodlagos szerkezettel nem rendelkező) szakaszok 

váltogatják egymást.  



 

7.2.4 Harmadlagos szerkezet 

A meghatározott szekunder struktúrájú egyedi polipeptidláncok bizonyos arra alkalmas 

szegmensei intra-, vagy intermolekulárisan sokféleképpen kölcsönhatásba léphetnek 

egymással és ily módon további, bonyolult térbeli struktúrákat alakíthatnak ki. A 

fehérjemolekuláknak ezt az újabb, az előzőeknél magasabb szintű szervezettségi formáját 

harmadlagos szerkezetnek nevezzük.  

A fehérje-komplexek külső alakját és így valamennyi alakfüggő tulajdonságát nagyrészt 

a harmadlagos szerkezet határozza meg.  

A fehérjék alakjukat tekintve alapvetően két fő típusba sorolhatók: 

Fibrilláris fehérjék: a polipeptidláncok elrendeződése párhuzamos és szálas, rostos vagy 

rétegezett szerkezetet alakít ki. Az ilyen típusú fehérjék egyáltalán nem, vagy csak nehezen 

vihetők oldatba. Biológiai funkciójuk általában a szövetek, ill. a sejtek mechanikai védelme, 

strukturális elemek elválasztó hártyák képzése, mechanikai munkát végző, rostos rendszerek 

kialakítása. Fibrilláris fehérjék főként a porcokban, izomrostokban, hajban, ill. körömben 

fordulnak elő.  

Globuláris fehérjék: kompakt, gömbszerű vagy ellipszoid struktúra jellemzi. Az 

élelmiszeriparilag legfontosabb fehérjék ebbe a csoportba tartoznak, hiszen vizes közegben 

ezek mutatnak stabilitást. Ilyen térszerkezetet mutat gyakorlatilag valamennyi 

élelmiszerfehérje, a vázfehérjék kivételével. A globuláris szerkezet a lemezes, a spirális és a 

rendezetlen polipeptidlánc-részek meghatározott egymás melletti elrendeződése.  

7.2.5 Negyedleges szerkezet 

Adott körülmények között egy- vagy többfajta, meghatározott konformációval 

rendelkező fehérjemolekula elsősorban hidrogénkötések révén komplex aggregátumokká 

(fehérjemicellákká) szerveződik. Sok esetben a fehérje makroszkópikus sajátságait az 

aggregátumok belső felépítése és a kapcsolódó egységek közötti kölcsönhatások 

nagyságrendileg erőteljesebben befolyásolja, mint az egyes láncok primer, szekunder, ill. 

tercier struktúrája. 

Ezt a szerkezetet is főként másodlagos kötőerők alakítják ki, melyek legtöbbször 

viszonylag gyengék és már enyhe hatásokra megszűnnek.  

7.3 FEHÉRJE DENATURÁCIÓ 

A fehérjék biológiai funkcióikat csak jól meghatározott, adekvát térszerkezet mellett 

képesek kifejteni. A biológiai aktivitást hordozó formát natív állapotú fehérjének nevezzük. 

Amennyiben ez a natív konformáció valamely külső tényező (hőmérséklet, pH, vegyszerek, 



 

sóoldatok, adszorpció stb.) hatására oly módon változik meg, hogy az a biológiai funkció 

teljes vagy részleges elvesztésével jár, akkor a fehérje denaturációjáról beszélünk.  

A denaturáció lényegében olyan szerkezeti átalakulás, melynek során a másodlagos 

és/vagy harmadlagos struktúrák megszűnnek. A másodlagos kötőerők megszűnésével a egy 

szinte teljesen lineáris, nyújtott peptidlánc jön létre. A natív fehérjékben a gömbszerű 

molekula belső tere felé irányuló apoláris csoportok a denaturáció hatására kifelé fordulnak, 

csökkentve ezzel a kolloidikai stabilitást. Emiatt a denaturálódott fehérjék aggregációs 

hajlama számottevően megnő, ami oldatból való kicsapódáshoz (koagulációhoz) vezethet.  

A denaturáció lehet reverzibilis (megfelelő feltételek mellett az eredeti natív állapot 

visszaállítható), vagy irreverzibilis (a fehérjék biológiai funkciójukat és eredeti 

tulajdonságaikat végleg elveszítik).  

7.4 KÉRDÉSEK, FELADATOK: 

- Milyen az aminosavak, illetve a fehérjék oldhatósága az izoelektromos ponton? 

- Írja le a glutaminsav példáján, hogy mi történik az izoelektromos ponttól indulva a pH 

csökkentés, illetve növelés hatására! 

- Keressen példát 

o  gyűrűs oldalláncú 

o poláris 

o kén-tartalmú  aminosavra! 

- Írja az alanint, glicint és valint tartalmazó tripeptid keletkezésének egyenletét! 

- Keressen olyan élelmiszereket (alapanyagokat), melyek az egyes esszenciális 

aminosavakat nagy mennyiségben tartalmazzák! 

- Milyen vegyület a taurin? Miben található, mi a szerepe? 

- Keressen példát a különféle fehérjetípusokra! 

- Mit okoz a borban a fehérjék bomlása, illetve denaturálódása? 



 

8. FENOLOS VEGYÜLETEK 

A magasabb rendű növények igen gazdagok aromás vegyületekben, melyek egy nagy 

csoportját alkotják a polifenol-jellegű vegyületek, melyek tehát mindennapi étrendünk állandó 

komponensei. Legfontosabb szerepük, hogy természetes színanyagok és nagyon hatékony 

antioxidánsok. A borokban is az egyik legfontosabb vegyületcsoportot alkotják. 

 POLIFENOLOK 

 

  NEM TANNIN ALKOTÓK                TANNIN ALKOTÓK 

 

  FENOLOS KARBONSAVAK  FLAVONOIDOK 

 

 

- oxifahéjsav-származékok:  - katechin monomerek: 

kávésav    (  ) katechin 

p-kumársav    (  ) epikatechin         katechin dimerek 

ferulasav 

     - katechin-galluszsav        katechin trimerek 

oxifahéjsav-észterek :      észterek 

klorogénsav      (+) gallokatechin        katechin oligomerek 

       (-) epigallokatechin 

dihidroxi benzoesavak:            katechin polimerek 

protokatechusav   - kvercetin   

vanilinsav              - leukoantocianidin  

     - kvercetin-glikozid:          polimerek 

trihidroxi benzoesavak:      rutin 

galluszsav             - antocianidin 

ellágsav    - leukoantocianidin-         polimerek 

       monomerek 

 

galluszsav éterjellegű   - antocianidin monomerek:  

származékai:     malvidin 

sziringasav                cianidin       - procianidinek 



 

      delfinidin 

      peonidin 

      petunidin 

      pelargonidin 

 

A bor fenolos vegyületei (Kállay M. nyomán) 

A „flavonoidok” elnevezés egy növényi előfordulású vegyületcsaládot jelöl, melynek 

tagjai hasonló C6-C3-C6 típusú alapvázzal rendelkeznek melyhez különböző helyeken főleg –

OH, illetve CH3O csoportok kapcsolódnak. 

 

22. kép Flavonoid alapvázak 

A fotoszintézisben megkötött szén mennyiségének kb. 1/60-ad része fordítódik a 

flavonoidok képződésére. Az arányból következtetni lehet ezen vegyületek növényélettani 

jelentőségére. A gyümölcsök, termések érése, illetve a növény fejlődése során a flavonoidok 

mennyiségi és minőségi összetétele változik.  
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23. kép flavon váz 

A legfontosabb flavon származékok: 

 2 3 5 7 2’ 3’ 4’ 

Flavonol  OH      

Krizin   OH OH    

Galangin  OH OH OH    

Apigenin   OH OH   OH 

Fizetin  OH  OH  OH OH 

Luteolin   OH OH  OH OH 

Kempferol  OH OH OH   OH 

Kvercetin  OH OH OH  OH OH 

Morin  OH OH OH OH  OH 

4. A legfontosabb flavon származékok: 

Ezek a vegyületek részben szabadon, részben –O– glikozidjaik formájában (szénhidrát 

komponenshez kapcsolódva) fordulnak elő a különböző növényekben. A cukorrészek 

leggyakrabban az aglükonok 3-as, 5-ös  7-es és 4’-es szénatomjához kapcsolódnak. 

A flavonoidok összmennyisége mintegy hússzor nagyobb a vörösborokban a 

fehérborokhoz viszonyítva. Ennek oka, hogy ezen vegyületek jobbára a szőlő héjában, 

magjában találhatóak, és a vörösborkészítés során jóval nagyobb koncentrációban kerülnek át 

a mustból a borba, mint a fehérboroknál. 

A borokból eddig mintegy 250 flavonoidot sikerült izolálni és szerkezetileg jellemezni. 

Ezen vegyületek jelentős része jellemző farmakológiai hatással rendelkezik.  

Ismeretesek un. tannin képző flaván származékok is, a flaván-3-olok, illetve a flaván 

3,4-diolok. Az alapvegyületeknek rendkívül sok típusa ismeretes, amelyek a gyűrűkön 

előforduló hidroxil csoportok elhelyezkedésében és számában térnek el egymástól. Ezen 

vegyületek is döntően –O–  glükozidjaik formájában fordulnak elő. a cukorrészek az 

aglükonok 3, 5, illetve 7-es C-atomjához kapcsolódnak.  



 

A fent ismertetett anyagokkal kémiailag rokon vegyület-csoportot alkotnak az 

antocianidinek, illetve ezek glikozidjai, az antociánok. 

Az antocianidinek alapváza a flavilium-kation: 
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24. kép flavilium-kation 

Antocianidinek 

 R R’ R’’ R’’’ 

Pelargonidin H H OH  

Cianidin OH H OH  

Delfinidin OH OH  OH 

Apigenin H H H  

Petunidin OCH3 OH   

Malvidin OCH3 OCH3   

Peonidin OCH3 H   

5. Antocianidinek 

Az antociánok a növényvilágban igen elterjedt kék, ibolyaszínű, vagy vörös 

festékanyagok, amelyek a virágokban, gyümölcsökben, olykor a levelekben az adott növényre 

jellemző színeződést előidézik. Színük a kémhatástól függően változik. Pl. a vörös rózsa és a 

búzavirág színe ugyanattól a festéktől (cianin) származik. Savas közegben a flavilium-váz 

ionos szerkezetű. Az antocianinok főként a gyümölcsök héja alatti 3-4 sejtsorban találhatók 

meg. 

Az antocianinok vízben oldódnak, az antocianidinek (aglikonok) nem.  A cukorrész 

tehát a vízoldhatóságot javítja, illetve megvédi az érzékeny antocianidint a különböző kémiai, 

vagy enzimes behatásoktól. 

A növényekben előforduló nem flavonoid típusú polifenolok közül kiemelkedő 

biológiai és igéretes terápiás jelentőséggel bír a transz-rezveratrol (3,5,4’ trihidroxi stilbén): 



 

C CH O

O H

O H
H

H

 

6. transz-rezveratrol 

A vegyületnek két geometriai izomerje van: transz- és cisz rezveratrol, mely utóbbi 

fotokémiai úton képződik. A természetben előforduló transz rezveratrolban az OH 

csoportokhoz cukor egységek kapcsolódnak. A rezveratrol tartalmú növényekben ezen 

vegyület főként a héjban, illetve a magban található meg. A kutatási eredmények megállapítsa 

szerint a rezveratrol élettani hatása kettős: mint növényi védőanyag igen fontos szerepet tölt 

be a patogén kórokozókkal (gombás fertőzések) szembeni természetes védekező 

mechanizmusban (növényi immunanyag), ugyanakkor hangsúlyozzák kedvező gyógyszertani 

hatást is, amely a szív- és érrendszeri betegségek elleni védőhatásban nyilvánul meg.  

8.1 A MUST ÉS A BOR AROMAANYAGAI 

A bor illatának és ízének kialakításáért sok száz vegyület együttes hatása felelős. Ezek 

az aromaanyagok. Csoportosításuk történhet keletkezésük, vagy kémiai szerkezetük alapján. 

Keletkezésük szerint: 

- primer (elsődleges) aromák: a szőlőből kerülnek a mustba 

- prefermentatív aromák: a szőlő feldolgozás során képződnek 

- fermentatív (erjesztési) aromák: az erjedés folyamatában képződnek 

- érlelési aromák: a bor érlelése során keletkezik, vagy kerül a borba 

Az első két csoportba tartozó vegyületek mennyisége a bor keletkezése, érése során 

csökken, ennek okát a lejátszódó átalakulási folyamatok (oxidáció, hidrolízis) adják, míg a 

másik két kategóriába tartozó vegyületek vagy közvetlenül az erjedés során keletkeznek, vagy 

az ekkor keletkezett anyagokból képződnek (pl. alkoholokból és savakból észterek). Ide 

sorolódnak az „idegen”, pl. kisfahordós érlelés során a hordó anyagából kioldódó vegyületek 

is. 

Kémiailag: 

- aldehidek: általában az erjedés és a fahordós érlelés alatt képződnek, pl. acetaldehid, 

furfurál, fahéjaldehid, furfurol, vanilin.  



 

- ketonok: a szőlőből származnak, vagy az erjedés alatt képződnek, pl. damascenon, 

diacetil. 

- észterek: fiatal borok aromái, pl. metil-antranilát, kaffeo-tartarát. 

- laktonok: származhatnak a szőlőből, keletkezhetnek erjedéskor és érleléskor is pl. 

szotolon, szoleron, vitisspirán. 

- terpének: leginkább a szőlőből származó ún. elsődleges fehérbor-aromák, pl. linalool. 

- nitrogén-tartalmú vegyületek: leginkább a szőlőből származó aromák pl. pirazinok, 

piridinek. 

- kén-tartalmú vegyületek: erjedéskor, érleléskor keletkező aromák, pl. kén-hidrogén. 

- polifenolok: főként vörösboroknál, pl. flavanon-glikozidok. 

Az illat kialakításában csak azok a vegyületek vehetnek részt, melyek illékonyak, így 

könnyen a bor fölötti légtérbe kerülnek. 

8.2 KÉRDÉSEK, FELADATOK: 

- Rajzolja le a kvercetin szerkezeti képletét! Milyen élettani jelentőséggel bír ez a 

vegyület, mi a fő forrása? 

- Mi a legfontosabb különbség az antocianidinek és az antociánok között? 

- Melyek a bor legfontosabb antocianidinjei, milyen formában találhatók a borban? 

- Mely hazai borokban található a legnagyobb mennyiségű rezveratrol?  

- Keressen példát a boraromák különböző csoportjaira (keletkezés szerint) az alábbi 

táblázatból!  

- Keressen példát a boraromák különböző csoportjaira (kémiai) az alábbi táblázatból!  

- Kutasson, adja meg, hogy mely borokra jellemzők az alábbi illatok, mi vezet a 

megjelenésükhöz! 

illat vegyület mire jellemző ok (technológia) 

Almaillat almasav, a benzil-

acetát 

  

Almavirág ánizssav, amil-acetát   

Aszalt szilva metil-benzoát   

Áfonya hexanoát   

Ananász etil-kaprilát,  etil-

hexanoát, etil-

butanoát 

  

Ánizs anetol   

Banán izoamil-acetát   

Benzin  

(kerozin, petróleum) 

trimetil-

dihidronaftalin 

  

Birsalma dimetil-szulfid, 

dimetil-diszulfid 

  



 

Borsíz 2-fenil-etanol   

Botyitiszes jelleg szotolon   

Citrusok limonén, citronellol   

Cseresznye benzaldehid-

cianohidrin 

  

Dohány hidroxi-

damascenonnak 

  

Eukaliptusz transz-vitisspirán   

Édeskömény anetol   

Fahéj fahéjaldehid   

Feketeribiszke merkaptohexanol   

Földimogyoró etán-tiol, metán-tiol   

Fű hexanalok, 

hexenálok, pirazinok 

  

Füge etil-propionát, 

izobutil-acetát 

  

Füstös aromák 4-etil-guajakol, 

guajakol, 4-

vinilguajakol 

  

Grapefruit nerol, 

merkaptohexanol 

  

Gyöngyvirág linalool   

Hársvirág hotrienol   

Ibolya ionon   

Kajszi amil-propanoát   

Kávé furánmetán-tiol   

Kenyér diacetilnek   

Keserű mandula benzaldehid   

Körte izoamil-acetát, etil-

acetát, feniletil-acetát 

  

Levendula linalil-acetát   

Magnólia geranil-acetát   

Mandula acetoin, benzaldehid, 

furfural, 5-metil-

furfural 

  

Málna etil-acetát, etil-

formát 

  

Muskotály geraniol, linalool, 

nerol 

  

Narancsvirág ánizssav, limonén, 

citronellol 

  

Paradicsom transz-pentanal   

Rózsaillat damascenon, 

geraniol 

  

Spárga pirazin   

Szamóca etil-butirát, metil-

cinnamát, 3-metoxi-

pirazin 

alkilszármazékok 

  



 

Szeder etil-hexanoát, etil-

butirát, amil-

propionát 

  

Szegfűszeg eugenol, a vinil-4 

guajakol 

  

Szőlővirág etil-heptanoát, etil-

pelargonát 

  

Vanília metil-vanillát, 

vanillil-acetát 

  

Vörös áfonya furfural, butanol   

Zöldpaprika metoxi-pirazin   

Bakszag/böckser metil-

merkaptán,dimetil-

szulfid 

  

Direkttermőíz metil-antranilát, 2-

amino-acetofenon 

  

Egéríz tetrahidro-piridin 

származékok 

  

Káposzta metional, metán-tiol   

Műanyag benzotiazol   

Róka metil-antranilátból, 

2-amino-

acetofenonból 

  

Szappan kaprilát, etil-kaprát   

Tea dimetil-tiazol   

Uborka transz-nonenal   

Záptojásszag kénhidrogén   

7.  



 

9. ÁSVÁNYI ANYAGOK 

Az ásványi anyagok a növényi és állati szövetek azon alkotórészei, amelyek a 

hamvasztás után a hamuban maradnak vissza. 

Csoportosíthatók 

- mennyiségük alapján: 

o makroelemek – néhány tizedtől néhány g-ig terjedő nagyságrendben 

szükségesek a szervezet számára naponta) 

o mikroelemek (nyomelemek) – a napi szükségletük néhány g-tól néhány mg-

ig terjed  

- biológiai jelentőségük alapján: 

o esszenciális elemek - ismert a biológiai funkciójuk, 

o nem esszenciális elemek - biológiai szerepük nincs, vagy ismeretlen,  

o toxikus elemek – az élő szervezetre kedvezőtlen hatásúak. 

Fontos megjegyezni, hogy a toxicitás önmagában nem értelmezhető, ismerni kell a 

kedvezőtlen hatás kialakulásához szükséges mennyiséget! Az esszenciális nyomelemek nagy 

dózisa is mérgező, túlzottan alacsony bevitel esetén azonban ebben az esetben hiánybetegség 

alakul ki (pl. a Föld lakosságának közel egyhatodát érintő hiánybetegség a vashiány) Az 

alábbi ábra általánosságban mutatja egy esszenciális nyomelem élettani hatásának alakulását a 

bevitt mennyiség függvényében. 
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meg; LOAEL: nem észlelt kedvezőtlen hatás szintje
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25. kép  

Az ásványi anyagok egyfelől általános funkciókat töltenek be a szervezetben, mint 

például: 

a csont szerkezet felépítése és szilárdságának biztosítása; 

szerves vegyületek felépítésében való részvétel  

enzimrendszerek aktiválása; metalloenzimek működésének biztosítása 

ionegyensúly és ozmotikus egyensúly szabályozása; 

sav-bázis egyensúly szabályozása; 

hormonok, vitaminok és egyéb metabolikus regulátorok hatásának elősegítése. 

E mellett valamennyi ásványi anyagnak van specifikus élettani szerepe is. Ezen 

funkciók száma jelentős eltéréseket mutat, például a cinknek több, mint nyolcvan, míg a 

kobaltnak egyetlen specifikus funkciója ismert. 

Az élelmiszerek ásványi anyagtartalmának nemcsak táplálkozáspszichológiai alapokon 

van jelentősége. Ezek az anyagok hordozói az ízeknek, aktivátorai ill. inhibitorai az 

enzimkatalizálta reakcióknak és egyúttal befolyásolják az anyag szerkezetét. 



 

9.1 A LEGFONTOSABB ÁSVÁNYI ANYAGOK  

9.2 MAKROELEMEK 

9.2.1 Kalcium 

Az emberi szervezet tömegének kb. 2%-át teszi ki. A csontozat és a fogazat 

szerkezetének felépítéséhez és a megfelelő szilárdság biztosításához nélkülözhetetlen. 

Emellett a kalcium szabályozó szerepet játszik a szívműködésben, az idegi impulzusok 

átvitelében és az izomműködésben, továbbá a véralvadás folyamatában.  

Elsősorban a vékonybél felső részéből szívódik fel. Felszívódását növelő faktorok: 

D-vitamin (elősegíti a kalciumkötő fehérje szintézisét, ami növeli a kalcium bélfalon 

keresztüli transzportját.)  

Fehérjék (ill. bomlásukból származó aminosavak) jelenléte 

Laktóz jelenléte 

savas közeg (nagy része oldott formájában van jelen).  

A Felszívódást gátolja a fenti faktorok hiánya, valamint az oxálsav, élelmi rostok, zsír 

fokozott bevitele 

Napi bevitele 400-1200 mg értékek között változik, főként az életkortól függően. A 

természetes élelmiszerek közül a tej és a tejtermékek tekinthetők a legjobb kalcium forrásnak. 

Egyes levélzöldségek és halfélék ugyancsak gazdagok kalciumban.  

9.2.2 Magnézium 

A teljes testtömeg mintegy 0,05 %-át képezi (20-30g). Közel 60 %-a a csontokban 

lokalizálódik karbonátok vagy foszfátok formájában, további 28 %-a a lágy szövetekben, a 

fennmaradó 2 % a testfolyadékokban található.  

A táplálékkal bevitt magnézium mintegy 30-50 %-a szívódik fel a vékonybélből. 

Felvétele a kalciuméhoz hasonló módon befolyásolható.    

A magnézium számos enzimrendszer aktivátora, elsődlegesen azon enzimeké, amelyek 

a foszfát ATP-ről ADP-re történő átviteli folyamatában vesznek részt. Relaxáló hatású az 

idegműködésben és az izomösszehúzódásban, növényekben központi kationja a klorofillnak.  

A magnézium felesleg felborítja a kalcium és a foszfor metabolizmusát 

Napi szükséglete felnőtteknek 250-400 mg. A magnézium hiány fontosabb tünetei a 

következők: izomremegés és gyors szívverés; hallucináció; személyiségzavar; étvágytalanság, 

hányinger, hányás; leggyakrabban alkoholizmus, különböző vesebetegségek esetén alakul ki.. 

Jó forrásai kávé, kakaópor, szójaliszt, fűszerek, búzakorpa, búzacsíra; olajos magvak, teljes 

cereáliák (zab, búza, árpa, hajdina), teljes kiőrlésű lisztek, élesztő. 



 

9.2.3 Nátrium 

Az emberi szervezet kb. 0,2 % nátriumot tartalmaz, eloszlása a szervezetben: 

Extracelluláris tér: 50 %; 

Intracelluláris tér: 10 %; 

Csontrendszer: 40 %. 

A táplálékkal bevitt nátrium a bélből teljes mértékben felszívódik a vérbe, amellyel 

elszállítódik a szövetekhez, majd a vesébe kerülve ott filtrálódik és a szervezet számára 

szükséges mennyiségben visszajut a vérbe.  

A fölöslegben lévő nátrium, ami a bevitt mennyiség 90-95 %-a, nagyrészt a veséken 

keresztül kiválasztódik klorid- vagy foszfát formájában. Alapvető funkciója a sav-bázis-víz 

egyensúly fenntartása, valamint az ingerületvezetésben való részvétel. 

A túlzott nátriumfelvétel által előidézett magas vérnyomással kapcsolatosan egyes 

vizsgálatok kimutatták, hogy azt nem csak a bevitt Na-mennyisége, hanem a táplálék K : Na 

aránya is befolyásolja. Patkánykísérletekben azonos mennyiségű nátrium bevitel mellett a 

kálium mennyiségének normális szintig történő növelésével a magas vérnyomás előfordulása 

csökkenthető volt.  

A túlzott nátriumfogyasztásnak szerepe van a magas vérnyomás kialakulásában, ezért a 

korszerű táplálkozásban a sószegény táplálkozást ajánlják. Normál körülmények között a 

szervezet napi nátrium szükséglete mindösszesen 0,2 - 0,5 g, (ami még nehéz fizikai 

megterhelés, ill. magas külső hőmérséklet esetében sem haladja meg a 2g-ot)! Ezzel szemben 

az átlagos táplálkozási szokások mellett bevitt napi mennyiség hazánkban ennek az értéknek 

többszöröse. Fontos továbbá, hogy a Na tartalom mellett figyelembe kell venni az 

élelmiszerek K: Na arányát is mely optimálisan 1:1. 

9.2.4 Kálium 

A szervezetben az ásványi anyagok mintegy 5 %-át képezi. A szervezet 

káliumtartalmának közel 98 %-a sejteken belüli térben található. A táplálék kálium tartalma 

nagy hatékonysággal (több, mint 90 %) szívódik fel a vékonybélben, elsősorban diffúzió 

segítségével. A szervezetben a kálium és a nátrium szoros összefüggésben van, így szerepük 

is hasonló. 

A káliumszükségletre vonatkozó egzakt adatok nem ismeretesek, leginkább az említett 

1:1 kálium/nátrium arányt célszerű szem előtt tartani. A kálium szinte minden élelmiszerben 

megtalálható, leginkább a baromfifélék, halak, számos gyümölcs és zöldségféle a jó forrás.  



 

9.2.5 Foszfor 

A foszfor táplálkozási és élettani funkciói, illetőleg hatásai nagy mértékben 

kapcsolódnak a kalciumhoz, hiszen a foszfor ugyancsak elsősorban a csontok és a fogak 

felépítésében vesz részt.  

Az emberi szervezet teljes tömegének kb. 1 %-át alkotja a foszfor, teljes 

foszformennyiség kb. 80 %-a található a csontokban és a fogakban, ahol a kalcium:foszfor 

arány 2:1. A foszfor nélkülözhetetlen alkotórésze sok fehérjének, lipidnek és szénhidrátnak. 

Alapvető szerepe van az energiatermelési folyamatokban (ATP), a szövetek felépítésében és 

regenerálásában.  

A foszfor hasznosulásának első lépése általában a foszfor felszabadítása a 

foszfátcsoportokból, majd szervetlen só formájában szívódik fel, a vékonybél felső 

szakaszából.  

A felszívódás mértéke függ a kalcium:foszfor egymáshoz viszonyított arányától, a pH-

tól, a laktóz-, továbbá a kalcium-, a foszfor-, a D-vitamin-, a vas, az alumínium-, a mangán-, 

és a kálium mennyiségétől, valamint a táplálék zsírtartalmától.  

Napi bevitele 300-1200 mg értékek között változik, főként az életkortól függően. 

Hiányában étvágytalanság, izomgyengeség, csontfájdalmak, csontok demineralizációja, 

kalciumvesztés következik be.  

A foszfor csaknem minden élelmiszerben megtalálható, legnagyobb mennyiségben a 

kakaóban és száraz növényi magvakban, húsokban, baromfifélékben, halakban, sajtokban, 

olajos magvakban, hüvelyesekben fordul elő. 

9.2.6 Klór 

Az emberi szervezet kb. 100 g klóridot tartalmaz, amely egy átlagos testméretű 

embernél a teljes testtömeg 0,15 %-a. Elsődleges speciális funkciója a sósav képzése, ami a 

gyomornedv alkotórésze. Főként a sejten kívüli térben található, de jelen van a 

vörösvértestekben és kisebb mennyiségben más sejtekben és szövetekben is.  

A klór ionos formában gyorsan felszívódik a vékonybélből. Az emésztés során a vér 

klorid tartalmának egy része sósav képződésére fordítódik a gyomormirigyekben, és 

kiválasztódik a gyomorba, ahol az emősztőenzimekkel együtt fejti ki hatását. Ezen túl 

szerepet játszik az ozmózisnyomás, valamint a vízháztartás és sav-bázis egyensúly 

fenntartásában. 

Az átlagos táplálkozás során fogyasztott napi 3 - 9 g sokszorosan fedezi a szükségletet.  



 

9.2.7 Kén 

A testtömeg kb. 0,25 %-át képezi, ami a teljes ásványi anyag tartalomnak kb. 10 %-a. 

Szokás a "szépség ásványi anyagá"-nak is nevezni, ugyanis szerepe van a haj fényének és a 

fiatalos és hibátlan bőr kialakításában. Legfőbb jelentősége, hogy alkotóeleme három igen 

fontos aminosavnak, (cisztin, cisztein, metionin) és ezek származékainak, két vitaminnak, 

(biotin, tiamin), továbbá megtalálható az emésztőnedvek közül a nyálban és epében, valamint 

a hasnyálmirigy által kiválasztott inzulinban.  

A kén legnagyobb része a vékonybélből szívódik fel. Az emésztés során a kéntartalmú 

aminosavak lehasítódnak a fehérjékről és a portális keringésbe szívódnak. A kén raktározódik 

a szervezet minden egyes sejtjében.  

Jelentős szerepet tölt be a zsírok metabolizmusában, ugyanakkor mint a tiamin és 

inzulin részeleme fontos a szénhidrátok anyagcseréjében, valamint a CoA-n keresztül, az 

energia átalakításban is részt vesz.  

A kénbevitelt elsődlegesen a kéntartalmú aminosavak fogyasztásával fedezzük és ily 

módon megfelelő mennyiségű kenet fogyasztunk. 

Nemrégiben állapították meg, hogy a fokhagyma egyes kéntartalmú anyagainak vérben történő 

bomlása során kénhidrogén képződik, ami kiemelkedően jó érfal-rugalmasság növelő hatású, így 

védelmet biztosít a szív- és keringési rendszer megbetegedéseivel szemben 

9.3 MIKROELEMEK 

9.3.1 Vas 

Egy átlagos felnőtt szervezetében 3-4 g vas található, ennek 70 %-a a hemoglobin 

alkotója, míg a fennmaradó rész mint tartalék, főként a májban, a lépben és a csontvelőben 

van jelen.  

A vas az egyik legfontosabb mikroelem a táplálkozásban és alapvető jelentőségű az 

életműködésben. A vas fontos enzimek alkotórésze is, de legfontosabb feladata a sejtek 

oxigénellátása.  

A vas felszívódása a patkóbélben és a vékonybél középső szakaszában történik,, de kis 

mennyiségben a gyomorban is bekövetkezik. Az élelmiszerekben lévő vas meglehetősen kis 

hatékonysággal hasznosul: vegyes táplálkozás mellett átlagosan 10 %-os felszívódási aránnyal 

lehet számolni. Felszívódását a kalcium és C-vitamin jelenléte segíti. 

Férfiak részére napi 10 mg, nők részére napi 15 mg vasbevitel javasolt. Hiányának 

tünetei: anémia, fáradékonyság; fizikai és szellemi teljesítmény csökkenése; szervezet 

védekezőképességének csökkenése. 



 

A vas nagy mennyiségben megtalálható a májban, szójalisztben, búzacsírában és -

korpában, tojássárgájában és húsokban, szinte teljesen viszont a tejből és tejtermékekből.  

9.3.2 Réz 

A táplálékkal elfogyasztott réz elsődlegesen a gyomorból és a vékonybél felső 

traktusából szívódik fel.  

Legfontosabb feladata a hemoglobin képződés elősegítése, ezenkívül jónéhány enzim 

alkotója, szükséges a vázrendszer megfelelő kiépüléséhez, fenntartásához. 

Táplálkozási eredetű rézhiány normál körülmények között embernél nem lép fel.    

9.3.3 Cink 

Az emberi szervezet kb. 2-3 g cinket tartalmaz, a szervezetben mindenütt megtalálható, 

de legnagyobb koncentrációban a bőrben, a hajban, a körömben és a szemben található. A 

táplálékkal felvett cink meglehetősen rossz hatásfokkal abszorbeálódik. A felszívódási arány 

átlagosan csak mintegy 10 %-os.  

Nélkülözhetetlen a normál bőr, csont és haj kialakulásához és fenntartásához. Jelenleg 

több mint 70 olyan enzim ismeretes, amelyek működéséhez cinkre van szükség.  

Egészséges felnőtteknél napi minimum 12,5 mg cinkbevitelre van szükség. A cinkhiány 

tünetei: törpenövés; anémia; levertség; étvágytalanság; durva és száraz bőr; máj és 

lépmegnagyobbodás; lassú sebgyógyulás; íz- és szagérzés romlása. 

Legjobb forrásai: marhahús, máj, kagyló, fűszerek, búzakorpa 

9.3.4 Mangán 

Az emberi szervezet 12-20 mg mangánt tartalmaz. A mangán szükséges a 

csontképződéshez, kötőszövetek kialakulásához és fejlődéséhez. Ezen túl aktivátora több a 

szénhidrátok, zsírok, fehérjék és nukleinsavak metabolizmusában szereplő enzimnek. 

Feltételezések szerint a mangánhiány humán fejlődési rendellenességek kialakulásában játszik 

szerepet. 

A táplálékkal bevitt mangán kb. 45 %-ban szívódik fel, elsődlegesen a vékonybélből. A 

mangán felvételét nagy mennyiségű kalcium, foszfor és vas jelenléte gátolja. Etanol hatására 

mangán felszívódás és a máj mangántartalma jelentősen nő.  

Normál táplálkozás mellett a mangán hiány előfordulása gyakorlatilag kizárható.  

9.4 FÉMEK A BORBAN 

A borban található fémek száma az összes összetevőhöz képest csekély – a 

szakirodalom a több ezer szerves komponens mellett mindössze kb. 50-féle fémiont tart 



 

számon –, de jelentőségük annál nagyobb; a bor számos, az ember számára esszenciális 

makro- illetve nyomelemet tartalmaz. Bizonyos fémek nagyobb mennyisége stabilitási 

problémákat okoz, ugyanakkor vannak benne az enzimatikus folyamatok lejátszódásánál 

nélkülözhetetlen fémionok. A borok mikroelemtartalma összefügg a termőhellyel és a 

nyomelemek mennyiségéből következtetni lehet a szőlőkezelés és borfeldolgozás 

körülményeire, esetenként a borhamisításra. Vannak olyan fémek is, melyek mennyisége 

hatással van bizonyos aromakomponensek koncentrációjára. 

Mindezek mellett napjainkban már igen szigorú egészségügyi szabványok írják elő a 

toxikus és nehézfémek lehetséges maximális mennyiségét borokban. Ezen határértékek 

betartása szükségessé teszi az érintett fémek rutinszerű vizsgálatát. 

9.4.1 Mennyiségük 

Mennyiségét tekintve az összes szervetlen anyag jelentősebb alkotórésze a bornak: a 

hamvasztási maradék mennyisége alapján 2-5 g literenként, ami az extrakt (azaz – az illó 

komponenseket leszámítva – a bor összes oldottanyag-tartalma) kb. 10%-át jelenti.A fém 

mennyisége alapján a következő csoportokat szokás megkülönböztetni:  

 Fő- (makro-) elemek: mennyiségük 10-1000 mg/l tartományba esik. Ide tartozik a kálium, 

magnézium, kalcium és a nátrium. (Ha egy fém koncentrációja 1 mg/l, az azt jelenti, hogy 

ebből a fémből 1 kilogrammot 1 millió liter bor tartalmaz.) 

 Nyomelemek: koncentrációjuk 10 mg/l, vagy ez alatti ("ppm tartomány"). Számtalan fontos 

fém mennyisége ebbe a tartományba esik, például réz, ólom, mangán, cink, vas; ez utóbbi 

gyakran „felcsúszik” az előző kategóriába, aminek hatásaira még visszatérünk. 

 Ultranyomelemek: mennyiségük 1 µg/l, vagy ez alatti ("ppb tartomány"), tehát az előző 

csoportba tartozó fémek koncentrációjának ezredrésze a felső határ. Az ide tartozó fémek 

(ezüst, arany, platina, ritkaföldfémek) jelentősége jóval kisebb, mint az előző csoportoké. 

A nyomelemek közé mintegy 20 fém tartozik, melyek az összes szervetlenanyag-

tartalom kb. 1%-át teszik ki. Számukat tekintve hasonlóan népes az ultranyomelemek 

csoportja, mennyiségük azonban az összes szervetlen anyagnak mindössze 0,001%-a. 

9.4.2 Származásuk 

További fontos információkhoz juthatunk, illetve finomíthatjuk a bor fémtartalmáról 

alkotott képünket, ha megvizsgáljuk az egyes elemek borba jutásának módját. Az adott fém 

összes mennyiségét (normál koncentráció) két alapvetô részre oszthatjuk; 

 Elsődleges (természetes) koncentráció: azt a mennyiséget jelenti, ami a szőlőből kerül a 

mustba, illetve a borba. Szerencsés esetben az összes elemtartalom zömét az elsődleges 



 

koncentráció képezi, de sohasem kizárólagosan, így meghatározása nehézségekbe ütközik. 

Könnyű belátni, hogy a szőlőszembe kerülő mennyiség arányos a növény által felvett 

(felvehető) mennyiséggel, amit a termőtalaj minősége határoz meg. E tekintetben az egri 

borok a közepes kategóriába tartoznak. Fontos tényező továbbá a borkészítés módja, például a 

vörösborok elsődleges fémtartalmai magasabbak, hiszen több idő áll rendelkezésre a héjból 

való kioldódáshoz. Az elsődleges koncentráció ismerete kiemelkedően fontos, hiszen 

lehetőséget ad az egyes technológiák által bejuttatott fémmennyiségek meghatározására, azaz 

az adott technológia minősítésére ebből a szempontból, továbbá ki lehet választani olyan 

fémeket, melyek túlnyomórészt a szőlőből kerülnek a borba, így jellemzők lehetnek a 

termőhelyre. Ilyen fémek például a lítium, cézium, stroncium. 

 Másodlagos (kontaminációs) koncentráció: a bor fémtartalmának azon része, amely nem a 

szőlő tápanyagfelvétele útján jut a szőlőszembe illetve a borba. Forrásai lehetnek természetes 

illetve mesterséges (humán) források. Előbbihez tartoznak pl. a tengerek, sósvizű tavak, 

vulkáni tevékenység, egyéb természetes emisszió. Az e forrásból származó elemtartalom 

gyakorlatilag elkerülhetetlen, és nagysága a termőterület geológiai környezetétől függ. 

Utóbbiak a másodlagos elemtartalom azon részét okozzák, mely közvetve vagy közvetlenül 

az emberi tevékenység eredményeként kerül a borba. E csoport legfontosabb képviselői az 

ipari termelés, a közlekedés, valamint a szőlészeti és borászati technológia. 

Számos fém mennyiségének legnagyobb része a fent említett emberi tevékenységek 

valamelyike révén kerül a borba. Gondoljunk például az ipari üzemek, hőerőművek, 

szemétégetők hatalmas fémkibocsátására, mely finom por formában kerül a szőlő levelére, 

bogyóira, innen pedig a borba, növelve az ólom, kadmium, cink és még jó néhány – sok 

esetben káros – fém koncentrációját. A közlekedésből származó ólom mennyisége az utóbbi 

években szerencsére csökkenő tendenciát mutat, de nem szűnt meg mint szennyezőforrás. A 

szőlő termesztése során, elsősorban a növényvédőszerek alkalmazásával járulhatunk hozzá a 

fémtartalom növekedéséhez. A legegyszerűbb példa a réz, ami a bordóilével (réz-szulfát-

oldat) kerül a szőlőbogyóra, majd a mustba. A bor készítése, kezelése, tárolása során 

alkalmazott anyagok, eszközök is jelentős források lehetnek. Itt a vas a legjellemzőbb példa, 

hiszen a bor vastartalmának több mint kétharmada kontaminációs – főként technológiai – 

eredetű.  

A fémek egy részénél megfigyelhető ellentétes irányú változás, azaz mennyiségük az 

állás illetve kezelés során csökken. A kálium egy részét például az élesztők használják el, a 

leggyakoribb azonban az oldhatatlan vegyületek formájában történő kiválás, ami a rézre, 



 

kalciumra, alumíniumra, vasra jellemző leginkább. A nehézfémek többségének 

koncentrációját a különböző derítések csökkentik leginkább.  

9.4.3 Megjelenésük 

Napjainkra a tudomány és technika fejlődése olyan szintet ért el, hogy a korábbiaknál 

jóval összetettebb és árnyaltabb kérdések megválaszolására is lehetőség nyílik. Ez a bizonyos 

kérdés az analitikában így szól: az adott fém – melynek korábban csak az össze s mennyiségét 

vizsgáltuk – milyen oxidációs állapotban, milyen vegyületek formájában fordul elő a vizsgált 

rendszerben. Sajnos a bor a maga komplexitásával a legnehezebben kezelhető rendszerek 

közé tartozik, így nem csoda, hogy csak bizonyos egyszerűsítések mellett sikerült eddig 

eredményeket elérni.  

Az első, könnyebben megválaszolható kérdés, hogy az összes fémmennyiség mekkora 

hányada van valódi oldatban, és milyen a különböző méretű részecskékhez kötött 

mennyiségek aránya. A választ a különböző pórusméretű szűrőkön szűrt borok 

fémtartalmának meghatározásával adhatjuk meg, az eredmények, vagyis a különböző 

pórusméretű szűrőkkel eltávolítható mennyiségek aránya kapcsolatba hozható a bor 

állapotával, és nem utolsó sorban jóslatot ad a szűréstől várható fémtartalom csökkenésről.  

Nagyon fontos ismernünk az adott fém összes mennyiségének azt a hányadát, amely 

„változásra képes állapotban” van, azaz várhatóan részt tud venni kémiai reakciókban. 

(Például „kékderítéssel” eltávolítható, vagy oldhatatlan vegyületet képezhet, azaz bortörést 

okozhat.) Ezt a hányadot nevezzük szabad- (labilis-) fémkoncentrációnak. Jelenleg a 

kidolgozott módszerek tökéletesítése, valamint a szabad fémkoncentráció arányát befolyásoló 

tényezők felderítése folyik. 

Ha egy fémnek többféle oxidációs állapota is lehetséges, fontos lehet ezen oxidációs 

állapotok arányának meghatározása. Kiemelkedő jelentősége van ennek a vas esetében, hiszen 

bortörést csak a hármas oxidációs állapotú vas okoz. A méréstechnika kidolgozásával 

lehetőségünk nyílt modellezni és vizsgálni azokat a folyamatokat, melyek során a borban 

stabil kettes oxidációs állapotú vas hármassá alakul, és törést okozhat. Megállapítottuk 

továbbá, hogy a két forma aránya jellemző a borkészítés módjára (a reduktív eljárással 

készített borokban a kettes oxidációs állapotú vas aránya nagyobb). 

Az eddigiekből kiolvasható, hogy a bor fémtartalma szempontjából kiemelkedő 

fontosságú 

termőhely (a talajból felvehető fémmennyiség, valamint a környezet szennyezőforrásai),  



 

az alkalmazott szőlészeti- és borászati módszerek, eszközök (például a héjon erjesztett 

vörösborok fémtartalma nagyobb, az alkalmazott derítőszerek egyes fémek mennyiségét 

csökkentik, másokét növelik),  

az évjárat (száraz, meleg időjárás esetén – a szőlő kisebb tápanyagfelvétele miatt – 

kisebb lesz a bor fémtartalma) 

E nehezen szétválasztható hatások együttesen alakítják a bor fémtartalmát 

9.4.4 Kálium 

A bor káliumtartalmát főleg a szőlő illetve must kálium- koncentrációja határozza meg, 

mennyiségét kismértékben az élesztők, valamint a borkő kiválás csökkentik. Ez a csökkenés 

egyes borok esetében 5-20%-os a mustokhoz képest, de vannak esetek, amikor növekedés 

tapasztalható. Ennek oka az eltérő kezelésben keresendő: pl. kálium-hexaciano-ferrát(II) 

kálium-metabiszulfit (borkén) hozzáadása káliumbevitelt jelent, míg a derítőszerek általában 

csökkentik a káliumtartalmat. A magas káliumkoncentrációért felelős lehet a túlzott mértékű 

műtrágyázás is. A vörösborok általában nagyobb mennyiségű káliumot tartalmaznak. 

A must káliumtartalma és cukorfoka között szoros korrelációt mutattak ki. A hamisított 

borok (törköly-, seprőbor) káliumtartalma lényegesen alacsonyabb, mint az azonos fajta 

mustjából készített boré. 

9.4.5 Nátrium 

A bor oldott nátriumtartalma lényegesen alacsonyabb, mint a káliumtartalma, ebből 

következően a nátriumszegény diétát tartók számára a bor fontos káliumforrásként szolgálhat. 

A természeti környezet a nátrium mennyiséget lényegesen megváltoztathatja, pl. 

tengerközeli szőlők borának nátriumtartalma a normálisnak a tízszeresét is meghaladhatja. 

A borokban valamelyest több nátrium található, mint a mustjukban, hiszen gyakorlatilag 

nincs a nátriumkoncentrációt csökkentő tényező, sőt pl. a bentonitos derítés növeli a nátrium 

mennyiségét.  

Seprő és törkölyborok nátriumtartalma jelentősen nagyobb, mint a mustból készítetteké. 

Emiatt a magas nátriumtartalom és vele egyidejűleg alacsony káliumszint (K/Na arány kisebb 

mint húsz) borhamisításra ill. nem megengedett kezelésre utal. 

9.4.6 Magnézium 

Átlagos mennyisége borokban 60-140 mg/l. Gyakorlatilag minden, borban előforduló 

vegyülete jól oldódik, így mennyisége a mustéhoz képest nem csökken, sőt általában 



 

növekedés tapasztalható. A fehérborok, valamint a száraz évjáratú borok magnéziumtartalma 

általában kisebb. 

9.4.7 Kalcium 

A borok oldott kalciumtartalma átlagosan 70-120 mg/l. A kalcium mennyisége 

elsősorban borstabilitási szempontból lényeges, hiszen a kalciumion a bor szerves savainak 

egy részével csapadékot képez, melyeknek oldhatóságát az alkoholtartalom növekedése 

tovább rontja. Ezáltal zavarosodás léphet fel, melynek veszélyével 80 mg/l kalciumtartalom 

felett számolnunk kell. 

Fenti folyamatok magyarázzák, hogy a mustok kalciumtartalma általában nagyobb, mint 

a boré. Bár a derítőszerek, pl. bentonit alkalmazása 10-15%-kal is növelheti a bor 

kalciumtartalmát. A kálcium-karbonátos savtompítás következtében ennél jóval nagyobb (50-

100%-os) növekedés is bekövetkezhet. 

A kalcium és magnézium közös hatása, hogy viszonylag nagy mennyiségük és kétszeres 

pozitív töltésük által növelik az ionerősséget, így elősegítik a kolloidok kicsapását, azaz a bor 

tisztulását. 

A másik két alkáliföldfém (a stroncium, és a bárium) – a földkéreghez hasonlóan – jóval 

kisebb mennyiségben fordul elő a borban:. Mennyiségük elsősorban a talajösszetétel 

függvénye. 

9.4.8  Vas 

Magasabb vastartalmak esetén a bor minőségromlása bekövetkezhet: fehértörés 

(vas(III)-foszfát), feketetörés (cserzőanyagokkal alkotott vas(III)-csapadék), kéktörés 

(színanyagokkal alkotott vas(III)-csapadék). Ezzel a jelenséggel már igen alacsony, 5 mg/l 

vaskoncentrációtól számolni kell.  

Szerepe a bor érése és oxidációs folyamatai során jelentős, vas(II)- és vas(III)-ionok 

formájában egyaránt megtalálható a borban.  E fém mennyiségének növekedése a 

legjelentősebb a borászati technológia során. (A fém tároló és feldolgozó eszközökből 

jelentős mértékű a beoldódás.) Az erre vonatkozó vizsgálatok szerint a borok technológiából 

eredő vas-szennyezése századunk elején volt a legnagyobb mértékű, és az utóbbi 

évtizedekben csökkenést mutat. 

9.4.9 Réz 

A vörösborok általában nagyobb mennyiségben tartalmazzák. Mennyisége mustokban 

lényegesen nagyobb, aminek magyarázata a szőlőre kerülő réztartalmú növényvédőszerek 



 

alkalmazása. Az erjedés folyamán a rézionok redukálódnak és az élesztővel együtt 

kicsapódnak. A réz borban stabil vegyületet leginkább a fehérjék tiol-csoportjaival alkot, az 

ilyen kötésben lévő réz eltávolítása a legnehezebb, bár ilyenkor a zavarosodás valószínűsége 

még nagyobb koncentrációk esetén is minimális. 

9.4.10 Mangán 

Az amerikai (direkttermő) fajták borai mangánban gazdagabbak. (Feltételezhető, hogy 

ennek eredménye az ilyen szőlőből készült borok kiemelkedő gyümölcsössége, mangán 

ugyanis a gyümölcsésztereket is előállító enzim aktivátora). Általában a mustok 

mangántartalma valamelyest kisebb, mint a belőlük készült boroké, a borkezelések nem 

csökkentik a mennyiségét.  

9.4.11 Alumínium 

Elsődleges koncentrációja borokban 1 mg/l alatti, de különleges esetben ennek 

többszöröse is lehet. A magas alumíniumtartalom minőségrontó tényező, mert alumínium-

hidroxid-csapadék válhat ki, ami rosszul ülepedő kolloidot képez, így fehér zavarosodást 

okoz. Ennek veszélye 10 mg/l-es koncentrációja fölött áll fenn (Az alumíniumra vonatkozó 

egészségügyi határérték ennél kisebb) 

Az elmúlt 200 évben készült muzeális borok vizsgálata azt mutatja, hogy az utóbbi 

néhány évtizedben megháromszorozódott az alumíniumtartalom. Ez betudható az 

alumíniumtartalmú tárolóedények alkalmazásának, de főképp a bentonitos derítésnek. 

További alumínium-tartalom növelő tényező a szőlő felületén megragadó föld, illetve por, 

amiből alumínium oldódhat be a mustba. A borban oldott alumínium – valószínűleg a 

jelenlévő szerves savakkal alkotott –stabil komplex formában található. 

9.4.12 Ólom 

Az ólom primer koncentrációja nagyon alacsony, legtöbbször ki sem mutatható. A 

másodlagos koncentráció forrásai alapvetően a következők: növényvédőszerek pl. ólom-

arzenát, közlekedésből és egyéb ipari termelésből származó emisszió.  

Az ólom mennyisége a mustban jóval nagyobb, akár tízszerese is lehet, mint a belőle 

készült borban. A fontosabb csökkentő tényezők: erjedés során ólom-szulfid alakjában történő 

kiválás (kb. 50%), derítés (pl. kékderítés 10-30%).  

A bor ólomtartalmának zöme (95%-a) kötött állapotban van (főként 

makromolekulákhoz kapcsolódik).  



 

9.5 KÉRDÉSEK, FELADATOK: 

- Keressen példát különböző biológiai jelentőségű makro- és mikroelemekre! 

- Milyen élelmiszerkémiai paraméter jellemzi az élelmiszerek szervetlenanyag-

tartalmát?  

- Keresse meg az esszenciális fémek RDA értékét! 

- Keressen egy-egy konkrét példát az ásványi anyagok felsorolt „általános funkcióira”! 

- Környezetében mik a borszennyezés legjelentősebb humán forrásai? 

- Milyen folyamatok növelhetik, illetve csökkenthetik a kálium mennyiségét a bor 

keletkezése, érése során? 

- Mely nyomelemek fő forrása a termő talaj? (Mi határozza meg a talaj nyomelem-

összetételét?) 

- Milyen formában található a vas a borban? Milyen folyamatban válik kevéssé 

oldhatóvá, mi lehet ennek a következménye? 

- A napi ajánlott bormennyiség az RDA hány százalékét tartalmazza az egyes 

fémekből? 

- Mit jelent a „kötött” fémmennyiség? 



 

10. VITAMINOK, ENZIMEK 

Vitaminoknak azokat az energiát nem szolgáltató szerves vegyületeket nevezzük, 

amelyeket az emberi szervezet egyáltalán, vagy elegendő mennyiségben nem képes 

szintetizálni, de amelyek a szervezet megfelelő működéséhez bizonyos mennyiségben 

nélkülözhetetlenek.  

A vitaminokat tradicionálisan az ábécé betűivel jelölték, általában a felfedezésük 

sorrendjében (később a fiziológiai funkcióikra utaló hatás kezdőbetűjével). Utóbbira példa a 

K-vitamin, amely nevét a koagulációs faktor névből kapta (véralvadásban játszik fontos 

szerepet).   

Csoportosításuk alapja az oldhatóság, hiszen vitaminok számos táplálkozási és 

fiziológiai tulajdonsága szoros összefüggésben áll oldhatóságukkal. Ez alapján 

megkülönböztetünk zsíroldható és vízoldható vitaminokat. A zsíroldható vitaminok közé az 

A-, D-, E- és a K-vitaminok tartoznak, míg a vízoldható vitaminok közül legfontosabbak a B-

vitamin csoport tagjai és a C-vitamin. 

  Vitaminok  

   

   

Zsíroldható vitaminok  Vízoldható vitaminok 

   

A-vitamin  C-vitamin (aszkorbinsav) 

B1-vitamin (tiamin),  

B2-vitamin (riboflavin) 

D-vitamin  B3-vitamin (niacin),  

B5-vitamin (pantoténsav) 

E-vitamin  B6-vitamin (piridoxin),  

B7-vitamin (biotin), 

B12-vitamin (kobalamin), 

K-vitamin  B15-vitamin (pangaminsav) 

  kolin, 

folsav 

26. kép   



 

A zsíroldható vitaminok csak szénből, hidrogénből és oxigénből állnak, míg a B-vitamin-

komplex tagjai ezeken az elemeken kívül nitrogént is tartalmaznak.  

Avitaminok elsősorban növényi szövetekben fordulnak elő, a C- és a D-vitaminok kivételével, 

amelyek jelen vannak állati szövetekben is, kizárólag abban az esetben, ha a takarmányban 

olyan mikroorganizmusok vannak jelen, amelyek képesek ezeket szintetizálni.  

A zsíroldható vitaminok (az E-vitamin kivételével) provitaminjaik formájában vannak 

jelen a növényi szövetekben, amelyekből a vitaminok az állati ill. a humán szervezetben 

képződnek.  A B-vitaminok valamennyi élő sejtben megtalálhatók, míg ezek legtöbbjéből a 

zsíroldható vitaminok teljesen hiányoznak.  

A zsíroldható vitaminok a béltraktusból szívódnak fel, általában kizárólag zsírok 

jelenlétében. A vízoldható vitaminok a vízzel együtt abszorbeálódnak, amelynek felszívódása 

folyamatosan zajlik a véráramba. A zsíroldható vitaminokat a szervezet képes a 

zsírszövetekben tárolni, míg a vízoldhatók rövid idő alatt kiürülnek. Ebből következik, hogy 

utóbbiak pótlásáról folyamatosan gondoskodni kel, a napi szükségletnél nagyobb mennyiséget 

azonban fölösleges bevinni. Ugyanakkor a zsíroldható vitaminok túlzott bevitele akár 

mérgezést (hipervitaminózis) is okozhat. Az élelmiszerek általában ehhez szükséges 

vitaminmennyiséget nem tartalmaznak, kialakulását a vitaminkészítmények túlzott 

fogyasztása idézheti elő. 

A zsíroldható vitaminok a szervezet strukturális elemeinek metabolitikus folyamataihoz 

szükségesek, amelyeknél mindegyik vitamin-féleség specifikus szerepet tölt be. Ezzel 

szemben a vízoldható B-vitamin komplex tagjainak mindegyike az energia-transzfer 

rendszerhez kapcsolódik. A C-vitamin legismertebb hatása a szervezet oxidatív stressztől való 

védelme (antioxidáns). 

Az un. vitaminhatású anyagok (vitagének) vitamin-hatása, ill. esszencialitása a 

rendelkezésre álló vizsgálati eredmények alapján még nem egyértelműen bizonyított, - de 

valószínűséggel feltételezhető –, hogy a vitaminokhoz hasonló funkciókat töltenek be.  A ma 

ismert legfontosabb vitaminhatású anyagok a következők:  

Bioflavonoidok 

Karnitin (B-T vitamin) 

Koenzim Q (ubiquinon) 

Inozit 

Pangaminsav (B15 vitamin) 

S-metil-metionin (U-vitamin) 

Liponsav 



 

Kolin 

PABA (para-aminobenzoesav) 

Orotsav (B-13 vitamin) 

Ide szokták még sorolni egyes irodalmak az esszenciális aminosavakat, ill. zsírsavakat 

(F-vitaminok). 

A szőlő jó néhány vízoldható vitamint és vitagént tartalmaz, melyek többsége a mustban is 

megtalálható (C-vitamin a mustban csak nyomokban, vagy egyáltalán nem mutatható ki). 

Ezek legfontosabb szerepe, hogy a mustban lévő élesztők és baktériumok növekedését 

elősegítik, így jelentősen befolyásolják a mustban lejátszódó folyamatokat.  

A borban – táplálkozástudományi szempontból jelentős mennyiségben – már nem találhatók 

meg, kivéve a vitagén bioflavonoidokat. 

Az enzimek speciális fehérjék, amelyek az élő szervezetek működésével kapcsolatos 

kémiai és biokémiai folyamatokat katalizálják. 

Működésük – a kémiából ismert katalizátorokéhoz hasonlóan – a reakciók aktiválási 

energiájának csökkentésén alapszik.  

 

27. kép Az A - P anyagátalakulás energiadiagramja enzim nélkül (folytonos vonal), ill. 

enzim-katalízis mellett (szaggatott vonal). 

A nagymértékű aktiválási energia csökkenés következtében a katalizált reakciók 

sebessége jelentősen növekszik, még az élő szervezetre jellemző körülmények között is. 

Az enzimek legkülönlegesebb tulajdonsága a specifikusság, ami azt jelenti, hogy egy 

enzim egy molekula (szubsztrátum) meghatározott reakciójának katalizálására alkalmas.  

Tehát az enzimek 

Reakció-specifikusak, azaz egyfajta enzim csak egy típusú kémiai reakció (pl. 

oxidáció, hidrolízis, stb.) gyorsítására képes. 



 

Szubsztrátum-specifikusak, azaz egy bizonyos enzim – azonos típusú kémiai reakción 

belül is – csak egy meghatározott szerkezetű, szubsztrátum reakcióját katalizálja. 

Az enzimreakciók általános mechanizmusa a következő: 

E + Sz  Esz  E + T 

ahol : E: enzim; 

 Sz: szubsztrát; 

 ESz: enzim-szubsztrát komplex; 

 T: termék. 

Azaz a folyamat első lépéseként az enzim a szubsztrátummal aktivált komplexet képez, 

ami azután az eredeti állapotú enzimre és a katalízis végtermékeire bomlik.  

Az enzim szubsztrátum-specifikusságát a „kulcs-zár” modell szemlélteti, amely szerint 

a szubsztrátum és az enzim úgy illeszkednek egymáshoz, mint kulcs a zárba.  

 

28. kép  Az enzim-szubsztrátum komplex kialakulásának folyamata   

Az enzimek katalitikus aktivitásukat csak speciális feltételek mellett (meghatározott pH, 

ionerősség, hőmérséklet, szükséges kofaktorok).  

Az enzimek csoportosításának alapja reakcióspecifikusságuk. E szerint beszélünk: 

 Oxidoreduktázok 

 Transzferázok 

 Hidrolázok 

 Liázok 

 Izomerázok 

 Ligázok 



 

Fenti csoportok mindegyike további alcsoportokra tagolható egy megfelelő szisztéma 

szerint.  

Így valamennyi természetben előforduló enzim egzaktul és egyértelműen azonosítható. 

Az enzimek azonosítására szám-kódot alkalmaznak, amely az EC (Enzyme Comission) 

betűjel után a különböző szintű csoportokat és alcsoportokat egymás utáni számokkal különíti 

el.  

Az élelmiszerek szempontjából fontosabb enzimek felosztását és az azonosításukra 

használt EC-számokat  a táblázat mutatja: 

Ssz. Csoport Alcsoport Enzim  EC-szám 

1. Oxidoreduktázok    

1.1. Donor: CH-OH 

csop. 

   

1.1.1.  Akceptor: 

NAD
+
 vagy 

NADP
+
 

Alkohol 

dehidrogenáz 

Laktát-dehidrogenáz 

Galaktóz 

dehidrogenáz 

Glükóz-6-foszfát 

dehidrogenáz 

1.1.1.1. 

1.1.1.4. 

1.1.1.48. 

1.1.1.49. 

1.1.3.  Akceptor: 

oxigén 

Glükóz oxidáz 1.1.3.4. 

1.2. Donor: aldehid-

csoport 

   

1.2.1.  Akceptor: 

NAD
+
 vagy 

NADP
+
 

Aldehid-

dehidrogenáz 

1.2.1.3. 

1.2.3.  Akceptor: 

oxigén 

Xantin-oxidáz 1.2.3.2. 

1.8. Donor: S-csoport Akceptor: 

quinone v. 

hasonló 

csoport 

Glutation-

dehidrogenáz 

(aszkorbát) 

1.8.5.1. 

1.10. Donor: difenol, v. Akceptor: Aszkorbát-oxidáz 1.10.3.3. 



 

dienol csoport oxigén 

1.11. Donor: hidro-

peroxid 

- Kataláz 

Peroxidáz 

1.11.1.6. 

1.11.1.7. 

1.13. Szingulár donorok Molekuláris 

oxigén 

Lipoxigenáz 1.13.11.12. 

1.14. Párosított donorok Atomos 

oxigén 

Fenol oxidáz 1.14.18.1. 

2. Transzferázok    

2.7. Foszfát csoportok 

átvitele 

   

2.7.1.  Akceptor: 

OH-csoport 

Hexokináz 

Glicerin-kináz 

Piruvát-kináz 

2.7.1.1. 

2.7.1.30. 

2.7.1.40. 

2.7.3.  Akceptor: N-

csoportok 

Kreatin-kináz 2.7.3.2. 

3. Hidrolázok    

3.1. Észter-kötés 

hidrolízise 

   

3.1.1.  Karboxil-

észter 

hidrolázok 

Karboxilészteráz 

Lipáz (triacil-glicerin 

lipáz) 

Acetil-kolin észteráz 

Pektinészteráz 

Foszfolipáz A1 és 

A2  

3.1.1.1. 

3.1.1.3. 

3.1.1.7. 

3.1.1.11. 

3.1.1.4. és 32. 

3.1.3.  Foszforsav 

monoészter-

hidrolázok 

Alkalikus foszfatáz 3.1.3.1. 

3.1.4.  Foszforsav 

diészter-

hidrolázok 

Foszfolipáz C 

Foszfolipáz D 

3.1.4.3. 

3.1.4.4. 

 

3.2. O-glikozilos kötés 

hidrolízise 

   



 

3.2.1.  Glikozidázok alfa-Amiláz 

béta-Amiláz 

Glukoamiláz 

Celluláz 

Poligalakturonáz 

Lizozim 

Maltáz 

Cellibiáz (celluláz) 

Laktáz 

Invertáz (szacharáz) 

Xilanáz 

3.2.1.1. 

3.2.1.2. 

3.2.1.3. 

3.2.1.4. 

3.2.1.15. 

3.2.1.17. 

3.2.1.20. 

3.2.1.21. 

3.2.1.23. 

3.2.1.26. 

3.2.1.32. 

3.2.3.  S-glikozil 

hidrolázok 

Tioglükozidáz 3.2.3.1. 

3.4. Peptid kötés 

hidrolízise 

(proteinázok) 

   

  Szerin-

proteinázok 

Mikrobiális szerin 

proteinázok (pl. 

subtilin) 

3.4.21.14. 

  Tiol-

proteinázok 

Papain 

Ficin 

Bromelain 

3.4.22.1. 

3.4.22.3. 

3.4.22.5. 

  Karboxil-

proteinázok 

Kimozin (rennin) 3.4.23.4. 

3.5. C-N kötések (a 

peptidkötés 

kivételével) 

hidrolízise 

Ciklikus 

amid-

hidrolázok 

Kreatinináz 3.5.2.10. 

4. Liázok    

4.2. C-O liázok Poli-

szacharid 

liázok 

Pektát liáz 

Pektin-liáz 

4.2.2.2. 

4.2.2.10. 

 

4.4. C-S liázok  Alliin liáz 4.4.1.4. 



 

5. Izomerázok Aldóz- és 

ketóz inter-

konverzió 

Xilóz-izomeráz 

Glukózfoszfát 

izomeráz 

5.3.1.5. 

5.3.1.9. 

5.3. Intramolekuláris 

oxidoreduktázok 

Egyéb intra-

molekuláris 

oxido-

reduktázok 

Hiperoxid-izomeráz 5.3.99.1. 

8.  

Az oxidoreduktázok oxigénfelvételt, továbbá hidrogén-, ill. elektronátvitelt katalizálnak.  

A transzferázok atomcsoportok és gyökök (pl. amino-, metil-, karboxil-, acetil- stb. 

csoport) átvitelét katalizálják egyik vegyületről a másikra.  

A hidrolázok a különböző szubsztrátumok, (pl. észterek, oligo- ill. polimerek) 

hidrolízissel történő bontását katalizálják.  

A liázok valamilyen csoportnak a szubsztrátumtól való leválását vagy 

hozzákapcsolódását katalizálják hidrolízis, oxidáció vagy redukció nélkül.  

Az izomerázok egyes vegyületek szerkezeti átalakulását segítik elő.   

A szőlőből sok-sok enzim kerül a mustba, borba. Ezeknek számos élettani hatásuk 

mellett rendkívüli jelentőségük van a mustban és a borban lejátszódó folyamatok segítése 

szempontjából (pl. alkoholos erjedés, almasav-bomlás, stb.) A borászati technológia is sok 

enzimet használ, melyek a kereskedelmi forgalomban kaphatók.  

10.1 KÉRDÉSEK, FELADATOK: 

- Honnan származik a vitamin elnevezés? 

- Mit nevezünk hiánybetegségnek? Milyen hiánybetegséget eredményez a C, D, A, E, 

komplex B vitaminok hiánya? 

- keressen példákat az egyes vitaminok legjelentősebb forrásaira! 

- Nézzen utána a C-vitamin felfedezése, élettani hatás igazolása történetének! 

- Mely vitaminokat kell a táplálkozás során szervezetünkbe juttatni, melyiket milyen 

rendszerességgel? 

- Hogyan alakul a vitaminok, enzimek mennyisége a bor készítése, érlelése során? 

- Mi a katalizátor definíciója? 

- Miért lényeges az enzimek nagy specifitása, illetve hatékonysága? 

- Milyen enzimek játszanak fontos szerepet a bor erjedése, érése során? 

- Mondjon példát metalloenzimre! 



 

11. ÉLELMISZEREKBEN TALÁLHATÓ EGYÉB ANYAGOK 

A táplálkozás során vesszük magunkhoz azokat az anyagokat, amelyek 

nélkülözhetetlenek a megfelelő minőségű élet szempontjából. Az eddigiekben láttuk, hogy 

ezek az anyagok nagyon eltérő mennyiségben szükségesek, és rendkívül változatos funkciókat 

látnak el a szervezetben. Ugyanakkor tény az is, hogy a megbetegedések több mint 

kétharmada közvetve, vagy közvetlenül összefügg a táplálkozással. Ezek egy részét a nem 

megfelelő mennyiségű, illetve összeállítású étkezés okozza, más részüket pedig az 

élelmiszerek élettanilag kedvezőtlen komponensei, kontaminánsai (az élelmiszerbe került 

szennyező anyagok). Utóbbiak mennyiségének csökkentése, azaz az élelmiszerbiztonság 

növelése érdekében indult az EU-ban a „termőföldtől az asztalig” című projekt, mely 

egységes rendszerbe (un. élelmiszer-láncba) foglalva igyekszik megoldani a szennyezők 

mennyiségének minimalizálását. 

Hogyan kerülhetnek szennyezők az élelmiszerekbe? 

alapanyagokkal 

adalékanyagokkal 

a gyártástechnológia következtében 

tárolás során (pl. csomagoló anyagokból) 

a felbontástól a fogyasztásig 

A szennyezők veszélyességének megítélése külön tudomány, a toxikológia területe, 

melynek feladata az élő szervezetet károsító anyagok hatásainak, a mérgezés 

mechanizmusának tanulmányozása, terápiájának kidolgozása. 

Természetesen az egyes szennyező vegyületek valódi kockázatát végső fokon a 

szervezetbe jutásuk valószínűsége jelenti, ami függ 

mennyiségétől a környezetben 

megoszlásától a környezeti elemek között (pl. a talajhoz erősen kötődő szennyezők 

kisebb valószínűséggel jutnak a táplálékláncba, mint a növények által könnyen felvehetők) 

feldúsulásától a táplálékláncban (a zsírban oldódó anyagok felhalmozódnak az állati 

szervezetben) 

élettartamuktól (perzisztencia) (a gyorsan elbomló anyagok kisebb valószínűséggel 

jutnak be, dúsulnak fel a szervezetben) 

A szennyezők csoportosítása több szempont alapján történhet: 

eredet szerint 

bejutás módja szerint 



 

mennyiség alapján (mikro, makro) 

hatás alapján (primer: az adott vegyület, szekunder: bomlási termékek hatása) 

a hatás időtartama szerint (rövid, vagy hosszú távú ) 

kémiai szerkezet alapján 

Eredet szerint: 

1. Természetes eredetű toxikus anyagok (az élelmiszerek természetes alkotórészei) 

Nutritív anyagok (csak bizonyos fogyasztói csoport számára veszélyes a fogyasztása, pl. 

laktóz intolerancia) 

Nem nutritív anyagok (pl. cianogén glükozidák –barackmag; szolanin – megzöldült 

burgonya; morfin – mák.) 

Növényi eredetű toxinok (a növények által saját maguk védelmére termelt rovar- ill. 

gombaölő szerek, tengeri algák által termelt toxin (pl. ciguatoxin) ) 

Gombatoxinok (mikotoxinok) (kalapos – mérgező – gombák, penészgombák, pl. 

aflatoxin, ochratoxin patulin) 

Állati eredetű toxinok: (tengeri halak, puhatestűek által termelt méreganyagok) 

2. Kontaminánsok (toxikus hatású idegen szennyezők) 

Környezeti eredetű anyagok (Forrás: ipari termelés, közlekedés, hulladékégetés, Pl. 

toxikus mikroelemek, poliaromás szénhidrogének (PAH-ok), poliklórozott szénhidrogének 

(pl. PCB-k))  

Peszticidek (a mezőgazdasági termelés során alkalmazott növényvédőszerek, melyek 

veszélyességét nagy számuk, eltérő kémiai szerkezetük, hatásmechanizmusuk, toxikusságuk, 

perzisztenciájuk jelenti) 

Állatgyógyszerek, takarmányadalékok (ide tartoznak az antibiotikumok, a növekedést 

serkentő anyagok, stb.) 

Technológiai eredetű szennyezők 

 - a technológia folyamán alkalmazott, 

 - a folyamatban keletkező,  

 - egyéb úton (pl. tároló edényzetből, csomagolóanyagból) az élelmiszerbe jutó 

anyagok. 

3. Adalékanyagok (csak olyan anyagok alkalmazhatók, melyeknek nincs (nem ismert 

(!)) károsító hatása.  



 

11.1 ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KOCKÁZATOT NÖVELŐ KÉMIAI TÉNYEZŐK 

A kemizáció fejlődese és térhoditasa kovetkeztében az ember környezetében több 

tízezer vegyi anyag van jelen. Az élelmiszer-alapanyagok termelése és feldolgozasa soran 

számtalan forrasbol juthatnak idegen anyagok a táplálékba Az élelmiszer-alapanyagok 

tisztasaga a környezet vegyi anyagokkal való szennyezettségétől függ. A kornyezeti eredetű 

szennyező anyagoktol semmifele elelmiszer sem lehet teljesen mentes. 

A növenytermesztés soran vegyi anyagok kerülhetnek a növenyekbe a felhasznált 

műtrágyáktól és novenyvedő szerektől, valamint az alkalmazott agrotechnikai műveletektől 

függően, ezek maradékokat képezhetnek. Az állattartásban alkalmazott gyógyszerek 

takarmány-kiegeszítők és adalékanyagok szintén eredményezhetnek maradékokat. A 

nyersanyagok tárolasa során sok nemkívánatos, sőt veszelyes szennyező eletkezhet, mint pl. a 

mikotoxinok. A raktárak kezelésére használt gázosítószerek is hagyhatnak maradékokat. Az 

élelmiszerek gyártasa soran alkalmazott gépekből, berendezesekből további szennyező 

anyagok kerülhetnek az élelmiszerekbe. Nem megfelelő gyártástechnológia alkalmazásakor 

az élelmiszerkomponensekből vagy a jelenlevő egyéb anyagokból toxikus reakciótermekek 

keletkezhetnek. 

A csomagoló anyagokbol, tarolóedenyekből sokfele vegyi anyag oldodhat ki. Az otthoni 

ételkeszites hibai (tulsutes, piritas) tovább növelhetik az élelmiszerek szennyezettségét. 

A szennyező anyagok közös jellemző tulajdonsága, hogy nem akarattal juttatják az 

élelmiszerekbe. Jelenlétuk nem kívanatos, de többnyire elkerülhetetlen. Az élelmiszerekben 

előforduló idegen anyagok más csoportjait szándekosan alkalmazzák, mint pl. az 

agrotechnikai és az állattenyesztesben alkalmazott vegyi anyagok, az adalekanyagok és az 

aromák. Előbbiek egészségkárosodast okozó maradékot nem képezhetnek, utobbiak 

felhasználása szigorú technologiai előirasokhoz kötött. Az élelmiszerekben előforduló idegen 

anyagok toxikus, mutagén, rákkeltő hatásának megitélése kockazatbecsléssel törtenik. Az 

élelmiszerekben potencialisan jelenlévő idegen anyagok emberre való ártalmatlanságának 

megitélése toxikologiai adatokon és biokemiai ismereteken alapszik.  

A FAO/WHO által megállapított és közzétett legfontosabb paraméterek: 

ADI (Acceptable Daily Intake – megengedhető napi bevitel) az illető anyag 

meghatarozott mg/testtomeg kg-ban kifejezett mennyisége, amely naponta egész élettartamon 

keresztül fogyasztható felbecsülhető egészsegügyi kockázat nélkül. Az ADI egy tartomanyt 

jelent nullától a megadott hatarig, ez a szóban forgó anyag elfogadhatósági zónaja.  



 

NOEL (No Observed Effect Level, hatástalan szint) egy ágensnek az a legnagyobb 

koncentraciója vagy mennyisége, amely az állatkíserletben nem okoz kimutatható, 

kedvezőtlen morfologiai, funkcionalis, növekedési, fejlődési és élettartambeli változast.  

Group ADI (ADI csoport) a hasonló toxikus hatású vegyületek egy csoportjára 

meghatározott megengedhető napi bevitel, abból a célbol, hogy együttes bevitelük limitalt 

legyen.  

ALARA (As Low As Reasonably Achievable) az ésszerűen teljesithető legkisebb szint. 

PMTDI (Provisional Maximum Tolerable Daily Intake, atmeneti maximalisan 

elviselhető napi bevitel): Csak a nem felhalmozódó kémiai szennyező anyagok esetén 

alkalmazzák. Az értek a megengedhető human expoziciot jelenti. Abban az esetben, ha egy 

nyomelem egyben esszencialis tápanyag is egy tartomanyt adnak meg, ahol a kisebb árták a 

feltátlenül szükséges szintet, a nagyobb pedig a még elviselhető szintet jelenti.  

A kemiai élelmiszerbiztonsag feltétele, hogy a toxikologiai kiserletek eredmenyei és 

egyéb biologiai szempontok figyelembevételével meghatarozott megengedhető/toleralható 

napi/heti bevitelt meghaladó mennyisegű szennyezőanyag ne kerülhessen a fogyasztó 

szervezetébe az élelmiszerek és az ivovíz közvetítésével. Az élelmiszerekkel szervezetbe 

kerülő anyagok mennyiségének becslése az élelmiszerek tényleges koncentracióji és a 

fogyasztási adatok alapján történik. 

A FAO/WHO Codex Alimentarius általanos élelmiszerhigiéniai iranyelveinek 

fogalommeghatározasa szerint az elelmiszer-biztonság fogalma: „…annak biztosítasa, hogy 

az élelmiszer nem okoz egészségi ártalmat a fogyasztónál, ha azt a tervezett módon készítik el 

és fogyasztják.”  

11.2 KÖRNYEZETI- ÉS IPARI EREDETŰ SZENNYEZŐ-ANYAGOK 

11.2.1 Toxikus elemek 

Ólom 

A kornyezeti eredetű olomszennyezes a talaj, a viz es a levegő kozvetitesevel jut a 

novenyekre, az elelmiszer-nyersanyagokra. Az allati eredetű elelmiszerek – a tej kivetelevel – 

altalaban tobb olmot tartalmaznak, mint a novenyek. A legnagyobb olomkoncentracio a 

puhatestűekben, rakokban, halakban, ill. a belsősegekben fordul elő. 

Monitoring adatok szerint az elelmiszerek olomszintje a fejlett orszagokban az 

olomtartalmu 

uzemanyagok korlatozasa es egyeb kornyezetvedelmi intezkedesek hatasara 

folyamatosan csokken.  



 

Kadmium 

Csak rendkivul szűk biztonsagi sav van a normaletrendi expozicio es a mar karos 

hatassal jaro expozicio kozott. Az etrendi kadmium bevitelhez a dohanyzok eseteben 

hozzaadodik a dohanyfusttel a tudőbe kerulő, ott megkotődő, nagy mennyisegű kadmium. A 

nemdohanyzok szamara a human expozicio legfőbb forrasa az etrend. Azoknak az 

elelmiszereknek a kadmium tartalma, amelyeket a napi bevitel becslesehez figyelembe 

vesznek lassan csokkenő tendenciat mutat.  

A legfontosabb kadmium forrast a gabonaneműek es a zoldsegek adjak beleertve a 

burgonyat is. A cerealiakban a szennyeződes főket a magvak feluleten van jelen, ahonnan a 

malmi feldolgozas folyaman reszben vagy teljesen eltavolithato. Ezert a kadmium 

koncentracio a 

lisztben es a kenyerben kisebb, mint a gabonaszemben. A kadmium bizonyos 

elelmiszerekben kemiailag kotott formaban van jelen, amikor a biohozzaferhetősege 

korlatozott es igy a toxicitasa mersekeltebb.  

Arzén 

Az elelmiszerekben es vizben előfordulo legtoxikusabb arzen-forma a III es V 

vegyertekű szervetlen arzén. A metilalt formanak azonban, mint peldaul a dimetil-arzenatnak 

kicsi az akut toxicitasa, mig a halakban es rakfelekben előfordulo legfontosabb arzen-fajta, az 

arzenobetain, nem tekinthető toxikusnak. A rakokban, kagylokban es tengeri vizinovenyekben 

a dimetil-arzenil-riboz szarmazekok, mint "arzen-cukrok" fordulnak elő. Az emberre valo 

mergezőseguk reszleteiben meg nem ismert. Az elelmiszerekben a szerves arzenvegyuletek 

vannak tulsulyban, a halak arzentartalmanak csak nehany %-a szervetlen formaju. 

11.3 POLICIKLUSOS AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK (POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON 

–PAH) 

A kondenzalt policiklusos aromas szenhidrogenek veszelyes kornyezetszennyezők. Kb. 

200 PAH alapvegyuletet ismerunk, ezekhez mintegy 1000 derivat tartozik. A PAH vegyuletek 

irritativak, szenzibilizalnak, potencialisan karcinogenek emberre. A PAH-ok indikator 

vegyulete a legerősebb karcinogen aktivitast mutato 3,4-benzpiren /benzo(a)piren, BaP/. A 

gyűrűben hidrogent helyettesitő csoportok a karcinogenitast modositjak, altalaban erősitik. A 

metabolitok a valtozatlan PAH-okkal egyutt a vizelettel es a szeklettel urulnek. Az eliminacio 

ket lepesben tortenik, az első, gyors szakaszt a zsirszovetben valo felhalmozodasuk koveti, 

ahonnan csak lassan tavoznak. Az erősen szennyezett levegőjű ipari centrumok kozeleben 

termesztett gabonafelek az irodalmi adatok szerint 1-4 mg/kg benzo/a/pirent es kozel 10-50 



 

mg/kg negy, illetve annal nagyobb gyűrűszamu poliaromas szenhidrogent tartalmazhatnak, 

atlag ketszer-haromszor tobbet, mint a tiszta levegőjű, ipari letesitmenyektől tavol fekvő 

mezőgazdasagi teruleteken termelt gabonafelek.  

Leveles zoldsegfelek (salata, kaposzta, paraj, stb.) nagy feluletukon lenyegesen nagyobb 

mennyisegben koncentralnak PAH-okat, mint a kis fajlagos feluletű zoldsegfelek. Bizonyos 

novenyek kepesek felvenni a benzo/a/pirent es egyeb PAH-okat a talajbol is, igy a 

gyokerzoldsegek, elsősorban a sargarepa PAH szennyezettsege a talaj szennyezettsegenek 

megfelelően alakul.  

Az allati eredetű elelmiszer nyersanyagok gyakorlatilag mentesek a PAH-oktol. 

Egyes elelmiszeripari technologiai folyamatok is hozzajarulhatnak PAH-ok 

keletkezesehez, illetve a vegtermek szennyeződesehez. A fustoles volt az első, melyről 

bebizonyitottak, hogy benzo/a/piren szennyeződest eredmenyez. A fustolt elelmiszerek 

fogyasztasaval hoztak osszefuggesbe legelőszor a rak előfordulas gyakorisagat. A fustoles 

soran a PAH-ok a termek feluletere rakodnak es allas kozben lassan a termek belsejebe 

diffundalnak. Az elelmiszer-feldolgozas egyeb műveletei kozul a sutes, a piritas es a porkoles 

ugyancsak PAH-ok kepződesehez vezethet. A grill-sutes faszenen altalaban nagyobb 

mennyisegű benzo/a/pirent eredmenyez a termekben, mint a szokasos fustolesi eljarasok. A 

porkolt kavebol magaba a kaveitalba a PAH-oknak csak kb. a tizedresze megy at.  

A PAH szennyeződes tovabbi forrasa lehet a nem megfelelő tisztasagu extrahalo 

oldoszerek (pl. benzin) alkalmazasa a novenyolajiparban. PAH szennyeződesek az 

elelmiszerekbe az e csoportba tartozo vegyuletekkel szennyezett csomagolo- es 

burkoloanyagokbol is bejuthatnak. A legfontosabb ilyen kozvetitőanyagok az 

elelmiszercsomagolo papirok impregnalasa, műanyagokban segedanyagkent alkalmazott 

kemeny paraffinok es sajtburkolasra hasznalt mikrokristalyos viaszok (cerezinek), tovabba a 

csomagoloanyagokban, csővezetekekben szinezesre, stabilizalasra hasznalt korom. 

11.4 POLIKLÓROZOTT VEGYÜLETEK (KLÓROZOTT SZÉNHIDROGÉNEK, PCB-K, DIOXINOK, 

DIBENZOFURÁNOK) 

A poliklorozott szerves vegyuletekre (angol elnevezesuk szerint, persistent organic 

pollutants roviditesevel POP vegyuleteknek nevezett anyagokra) altalaban jellemző, hogy 

mindenutt jelen vannak a kornyezetben hosszu ideig perzisztalnak mind a kornyezetben, mind 

az elő szervezetekben, erősen lipofil vegyuletek, a taplaleklancon at feldusulnak, a 

zsirszovetben raktarozodnak, atjutnak a placentan, kivalasztodnak a tejjel es szeles 

toxikologiai spektrummal rendelkeznek. 



 

11.4.1 Klórozott szénhidrogén típusú növényvédőszerek 

A DDT (diklor-difenil-triklormetilmetan) rovarolő hatasat 1939-ben fedeztek fel. Az 

1950-es evektől kezdve sorra jelentek meg a csoport tobbi tagjai, a HCH (hexaklorhexan) 

izomerek, a HCB (hexaklorbenzol), aldrin, endrin, dieldrin, toxafen, heptaklor, endoszulfan, 

metoxiklor. Rendkivul perzisztensek, a talajban eveken at megmaradnak, bomlasuk lassu, 

fennyel, hővel, nedvesseggel szemben viszonylag ellenallok. 

Ma mar kornyezeti szennyezőanyagnak szamitanak, az elelmiszerek szennyezettsege 

főkent a kornyezetben perzisztalo maradekokbol szarmazik.  

11.4.2 Poliklórozott bifenilek (PCB-k) 

A poliklorozott bifenilek (PCB-k) vazat ket egymassal szigma kotessel kapcsolodo 

benzolgyűrű kepezi, melyben a hidrogen atomokat 1-10 db kloratom helyettesiti. A PCB 

rövidítés 209 molekulát takar, melyeket osszefoglalo neven kongenereknek neveznek. 

Preferalt konformaciojuk nem-sikszerkezetű (nehany kongener a dioxinokhoz hasonlo sik 

szerkezetet vehet fel, es biokemiai, toxikologiai tulajdonsagaiban a legveszelyesebb tetraklor-

dibenzo-dioxinra emlekeztet). 

A poliklorozott bifenilek ipari termekek. Becslesek szerint napjainkban meg mindig 

tobb tonna PCB-szerű vegyulet kerul a kornyezetbe. 

A PCB-k terbeli szerkezetuktől es klortartalmuktol fuggően kulonfele toxikus tuneteket 

ideznek elő, immunszupresszivek, teratogenek, a sikszerkezetűek osztrogen hatasuak. A PCB-

k es dioxinok bio-hozzaferhetősege a zsirt vagy olajat tartalmazo elelmiszerekből az emberi 

szervezetben tobb mint 75%. A zsirszovetben es a majban halmozodnak fel. A kiurules az 

alacsony metabolizacios ratanak koszonhetően lassu. A felezesi időt emberben 8-10 honapra 

becsulik. Az emlősokben a PCB-k atjutnak a magzatba es kivalasztodnak a tejjel. 

Az elelmiszerek PCB tartalma szoros osszefuggest mutat a kornyezetben mert 

szintekkel.  

A szokasos etrendi PCB bevitelnek nincs jelentős kockazata az emberi egeszsegre. Az 

atlagos napi etrendi bevitelt azonban lenyegesen meghaladhatja egyes fogyasztoi csoportok 

expozicioja, ha etkezesi szokasaik jelentősen elternek az atlagtol.  

11.4.3 Poliklórozott p-dibenzo-dioxinok és poliklórozott dibenzofuránok 

Amikor dioxinokrol beszelunk, altalaban a poliklorozott dibenzo-para-dioxinokat 

(PCDD-k) es a poliklorozott-dibenzofuranokat (PCDF-k) egyutt ertjuk alatta. A dioxinok mint 

szennyezőanyagok mindenutt jelen vannak a kornyezetben, az elelmiszerekben es az emberi 

szervezetben. 



 

Kulonboző vegyi folyamatokban nem kivant mellektermekkent keletkeznek. A 

novenyek a talajbol nem kepesek felvenni, a szennyeződes a levegőből valo kiulepedes reven 

jon letre.  Az elelmiszerekben a dioxinok mindig a PCB-kel egyutt fordulnak elő. A 

szervezetbe kerult dioxinok es dioxinszerű (sikszerkezetű) PCB-k felszivodasa, sok 

tenyezőtől fugg. 

Az elelmiszerek dioxin szennyezettseget a levegőbe kerult anyagok kiulepedese okozza. 

Kozvetett forras lehet az allatok szennyezett takarmanya, vagy a csomagoloanyagokbol valo 

kioldodas elelmiszerekbe. Zsirban oldodo anyagok leven az allati zsirszovetekben 

raktarozodnak. A novenyi elelmiszerek dioxin tartalma rendkivul kicsi. 

11.4.4 Egyéb környezeti szennyezőanyagok 

A dibutil-ftalat es dioktil-ftalat a PVC es gumi-felesegek lagyitasara legelterjedtebben 

hasznalt lagyitok, műbőrokben, padlobevonatokban, stb. nagy mennyisegben talalhatok. A 

lagyitok lazan kotődnek a makromolekulakhoz, konnyen migralnak. A ftalat-lagyitok nagy 

illekonysaguk miatt szinte mindenutt megtalalhatok a kornyezetunkben, igy jelenletuket 

kimutattak ipari teruletek kozeleben, vizből, levegőből es zoldseg-felek leveleiről is. Az 

elelmiszerekben jelenlevő ftalat-lagyitok nemcsak az erintkező lagy PVC berendezesekből 

szarmazhatnak, hanem kornyezeti szennyezeskent is bekerulhetnek.  

11.5 TECHNOLÓGIAI EREDETŰ SZENNYEZŐ ANYAGOK 

11.5.1 Gépekből, berendezésekből, edényekből kioldódó illetve katalizátorokból visszamaradó 

fémek 

Az elelmiszerek olomszennyezettsege csak tiltott felhasznalas, baleset folytan 

szarmazhat a feldolgozas, tarolas folyaman veluk erintkezesbe kerulő gepek, berendezesek, 

edenyek feluleteről. A technologiai eredetű olomszennyezes esetleges forrasai zomancozott 

edenyek, keramiak, forrasztott dobozok, kadmium-szennyezes zomancozott edenyekből, 

keramiakbol kerulhet elelmiszerekbe. A haztartasokban es a vendeglatoiparban hasznalatos 

főző, talalo es tarolo edenyek anyagaval szemben tamasztott elelmezes-egeszsegugyi 

kovetelmenyeket rendeletek ill. szabvanyok szabalyozzak. Az olom, kadmium, cink es 

sargarez tiltott femek, ezen femekből keszult feluletek, alkatreszek, bevonatok 

elelmiszerekkel rendeltetesszerű erintkezesben nem hasznalhatok. A nikkel es a vorosrez 

felhasznalasa korlatozott, egyedi elbiralast igenyel. 



 

11.5.2 Csomagolóanyagokból, tároló- és szállítóberendezésekből kioldódó szennyező-anyagok 

A műanyagok gyartasahoz rendkivul sokfele es nagyszamu (tobb ezer) kiindulasi-, 

seged- es adalekanyagot, stabilizatort, antioxidanst, csusztatot, szinezeket, lagyitot, stb. 

hasznalnak. Igy az elelmiszerekben előfordulo idegen anyagok kozott nagy szamban 

szerepelnek a csomagoloanyagokbol, tarolo- es szallitoberendezesekből kioldodo kemiai 

anyagok. Ezert az elelmiszerekkel rendeltetesszerű felhasznalas soran erintkező anyagokkal 

szemben szigoru elelmezes-egeszsegugyi kovetelmenyeket tamasztanak. 

A műanyagok toxikologiai megitelesenel a kioldhato anyagok toxicitasa a meghatarozo. 

Maguk a műanyag makromolekulak nem toxikusak, gyakorlatilag nem oldodnak. A 

visszamarado monomerek, oligomerek azonban tobbe-kevesbe toxikusak, es kioldodasukkal 

szamolni kell. A felhasznalhato kiindulasi anyagokat, valamint adalek- es segedanyagokat az 

un. „pozitiv listak” tartalmazzak. A műanyag gyartasanak kiindulasi anyagai, a monomerek, 

szinte kivetel nelkul toxikusak. Nehany kozuluk, a vinilklorid (VC), akrilnitril, sztirol, 

rakkeltő vegyuletek. 

A műanyagok lagyito-tartalma az elelmiszerekbe es italokba kioldodhat, igy a lagyito 

tartalmu anyagok jelentős szennyező forrast kepviselnek. Elsősorban a lagy PVC es 

gumifelesegek tartalmaznak gyakran tekintelyes mennyisegű lagyitot.  

A csomagoloanyagokbol az elelmiszerekbe, italokba kioldodott lagyito mennyisege 

fugg az elelmiszerek, italok osszeteteletől, elsősorban zsir- ill. alkohol-tartalmatol, valamint 

az erintkezes idejetől, hőmersekletetől. Elelmiszeripari műanyagok szinezesere hasznalt 

pigmentek eseteben a toxikus, kioldhato nehezfem szennyeződesek jelenthetnek veszelyt az 

egeszsegre. Olom-, kadmium-vegyuletek, valamint diaril-szarmazekok nagy toxicitasuk miatt 

gyartasukhoz nem hasznalhatok.  

A gumi a tobbi makromolekulas szerkezetű műanyaghoz viszonyitva tobbfele es 

nagyobb mennyisegű seged-es adalekanyagot tartalmaz, melyek toxikologiai szempontbol 

tobbnyire aggalyosak. A gyartas soran a seged- es adalekanyagok egymassal is reakcioba 

lephetnek. Egeszsegugyi szempontbol fontos szennyezőforrast jelenthetnek az 

oregedesgatlok, stabilizatorok es vulkanizalas gyorsitok el nem reagalt maradekaikent 

jelenlevő, ill. a feldolgozas soran keletkezett aromas amin vegyuletek, mivel tobbseguk 

mergezőnek, karcinogennek es/vagy mutagennek bizonyult. Veszelyesseguket fokozza, hogy 

a kornyezetben, elelmiszerekben, stb. előfordulo nitrogenoxidokkal, nitritekkel, nitratokkal 

rendkivul erős rakkeltő hatasu nitrozaminokka alakulhatnak. Ez a reakcio vegbemehet a 

gyomorban is, ahol az uralkodo savas pH kedvez az aminok nitrozalodasanak.  



 

11.5.3 Élelmiszer-feldolgozásból, ételkészítésből eredő szennyező anyagok 

Az elelmiszerek, etelek elkeszitese altalaban – tortenjek otthon, vagy egy 

elelmiszeripari uzemben – főzest, sutest, valamifele hőhatast, emzimes, vegyszeres 

beavatkozast jelent, aminek kovetkezteben, a kulonfele molekulak reakcioba lephetnek 

egymassal, es uj vegyuletek jonnek letre. A kemiai reakciok sebessegei 10 Celsius fok 

emelkedes eseten megduplazodnak. Bar a technologiai folyamatok tobbnyire izletesebbe es 

konnyebben emeszthetőve teszik az elelmiszereket, az egyes alkotoreszek reakcioja 

kovetkezteben nem kivanatos vegyuletek is kialakulhatnak. Megemlithetők peldaul. a husok 

tulsutesekor keletkező mutagen, teratogen hatasu porkanyagok, amelyek olyan kis 

mennyisegben fordulnak elő, hogy artalmas hatasuk nem eszlelhető, az emberiseg evszazadok 

ota fogyasztja őket, de konkret megbetegedest meg nem sikerult a fogyasztasukra 

visszavezetni. 

Az ipari elelmiszer-feldolgozas technologiai folyamatai soran keletkező toxikus 

anyagok 

tobbek kozott: 

- Az etilentiourea (ETU) jelenlete egyes elelmiszerekben, italokban (pl. sor) a 

ditiokarbamat tipusu fungicid novenyvedőszerek hasznalatara vezethető vissza. A bomlatlan 

ditiokarbamatok melegverűekre gyakorlatilag nem mergezők, problemat a rakkeltő 

bomlastermek az ETU jelenti. Az ETU tartalom főzes hatasara novekszik. Mivel a 

ditiokarbamatokat előszeretettel hasznaljak komlo kezelesere, elsősorban sorben kell ETU 

maradekok megjelenesere szamitani. 

- A nitrozaminok, amelyek tobbsege minden eddig vizsgalt allatfajon teratogennek, 

mutagennek es karcinogennek bizonyult, nitritek es szekunder aminok reakcioja soran 

keletkeznek. Ez a reakcio vegbe mehet a nitratot vagy nitritet es amin forrast (feherje) 

tartalmazo elelmiszerben (pacolt husok), de a reakciopartnerek talalkozasa eseten a 

gyomorban is. A reakciot antioxidansok, pl. aszkorbinsav, gatoljak. Korabban a sorok jelentős 

nitrozamin forrast jelentettek. Ennek oka a malata kozvetlen fustgazos szaritasa volt. Miutan 

vilagszerte attertek a kozvetett szaritasra, ez a problema megoldodott. Az elelmiszerek 

nitrozamin tartalma – ha egyaltalan kimutathato – mg/kg-os nagysagrendben van. 

- A klorpropanolok, ezeken belul is elsősorban a 3–monoklor-propan-1.2-diol (3-

MCPD) es a 1,3-diklor-2-propanol (1,3-DCP) bizonyos elelmiszer tipusokban keletkezik, 

zsiradekok es klor reakcioja kovetkezteben. Leggyakoribb előfordulasi helyuk a sosavval 

hidrolizalt novenyi feherjek (HVP), es a savas korulmenyek kozott fermentalt szojaszosz.  



 

11.6 NÖVÉNYVÉDŐSZEREK MARADÉKAI 

Kulturnovenyeink vedelmere tobbek kozott novenyvedő szereket hasznalunk fel az 

integralis novenyvedelem elveinek megfelelően, amely a vedekezes valamennyi lehetseges 

eszkozet felhasznalja, mindegyiket a maga helyen. Ennek elfogadasaval, fokozott figyelmet 

kell forditani a peszticidek negativ hatasaira, a kozvetlen toxicitason tulmenő human 

egeszsegugyi veszelyekre es a kornyezet-szennyeződes veszelyere. Az alkalmazott hatoanyag 

mennyiseg, a metabolizmus es az esetleges akkumulacio egyuttes eredmenyekent a 

termenyekben betakaritaskor tobb-kevesebb novenyvedő szer hatoanyag marad. Az 

egeszsegre karos hatasok, az alkalmazasi korulmenyek es a termenyből vagy feldolgozasi 

termekeiből atlagosan naponta elfogyasztott mennyiseg figyelembevetelevel minden peszticid 

hatoanyagra (szukseg eseten termekfelesegenkent) megallapitjak a maximalis megengedhető 

hatoanyag maradekot, amit mg/kg egysegben fejeznek ki. Ahhoz, hogy a hatoanyag 

mennyiseg a megengedett szint alatt maradjon a felhasznalasi előirasok, kulonosen az 

alkalmazasi dozis, valamint az elelmezes-egeszsegugyi varakozasi idő megtartasa szukseges. 

Az elelmezes-egeszsegugyi varakozasi idő a hatoanyag toxicitasan kivul annak 

perzisztenciajatol is fugg. 

Alapvető elelmezes-egeszsegugyi kovetelmeny a lakossag biztonsagos es megfelelő 

minősegű elelmiszerekkel tortenő ellatasa. A novenyvedőszerek felhasznalasanak 

elelmiszerbiztonsagi kriteriumai a varakozasi idő alatti minel tokeletesebb lebomlas, az ehető 

reszekben a lehető legkisebb szermaradek es hogy a szervezetbe juto maradekok tartos bevitel 

eseten sem legyenek egeszsegkarosito hatasuak. Ennek biztositasara szigoru szabalyozast, 

kovetelmenyrendszert allitottunk fel az EU előirasokkal osszhangban. 

11.7 ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK MARADÉKAI 

Az intenziv allattartas nagy letszamu csoportok egyutt-tartasat jelenti, amelynek soran a 

megbetegedesek legtobbszor az egesz allomanyt veszelyeztetik. A mai allattartast az 

allatgyogyaszati keszitmenyek rendszeres es tomeges felhasznalasa jellemzi. Celjuk a 

fertőzesek megelőzese, a megbetegedesek gyogykezelese, valamint a termeles fokozasa. Az 

allatgyogyszerek palettaja szűkebb, mint a human gyogyaszate, dontően antibiotikumok, 

szulfonamidok, parazitaellenes szerek, gyulladascsokkentő anyagok alkalmazasa a jellemző. 

Hormonok adasa (pl. rakkeltő osztrogen) hozamfokozas celjabol tilos. Az allatgyogyaszati 

keszitmenyek elelmiszertermelő allatokon tortenő alkalmazasa kovetkezteben a kezelt allatok 

ehető testszoveteiben (izom, maj, vese, zsir, tej, mez, tojas) toxikologiailag aktiv maradekok 

(reziduumok) kepződhetnek. Az allati szervezet nem vedőszűrő az ember szempontjabol, pl. 



 

az allat majaban lezajlo metabolizacio eredmenyekent az eredeti hatoanyagnal toxikusabb 

szarmazekok is kepződhetnek. A toxikologiailag aktiv maradekok a taplaleklancon keresztul 

az egesz human populaciot erinthetik. Az allati eredetű elelmiszerekkel az emberi szervezetbe 

juto maradekok allergiat, enzim defektust, bakterium rezisztenciat okozhatnak, karosithatjak a 

verkepzőrendszert, rakkeltő, mutagen, teratogen stb. hatast valthatnak ki. Az allati eredetű 

elelmiszerek nem tartalmazhatnak olyan minősegű es mennyisegű maradekanyagokat, 

amelyek a fogyaszto egeszsege szempontjabol elfogadhatatlan kockazatot jelentenenek. 

Ennek biztositasara az allatgyogyaszati keszitmenyekre vonatkozoan elelmezesegeszsegugyi 

varakozasi időt kell megallapitani minden kezelt allatfajra kulon-kulon. 

A kemia szennyezőanyagok jelentős reszet az emberek az elelmiszerek kozvetitesevel 

veszik fel, ennek egy resze az allati eredetű elelmiszerek utjan, a gyogyszermaradekokkal 

kerul az ember szervezetebe. A mai kemikalizalt vilagban irrealis elkepzeles volna a 

maradekanyagmentes elelmiszerek előallitasat celkent kitűzni. A helyes allatgyogyszer 

alkalmazasi gyakorlat, az ADI, a hatarertekek meghatarozasa, az elelmezes-egeszsegugyi 

varakozasi idő előirasa mind azt a celt szolgalja, hogy a lehető legkisebb kemiai expozicio 

erje az embert az allati eredetű elelmiszerek kozvetitesevel. 

11.8 BIOLÓGIAI EREDETŰ VEGYI SZENNYEZŐANYAGOK 

11.8.1 Mikotoxinok 

Mikroszkopikus gombak mindenutt jelen vannak a kornyezetunkben. Nagyon fontos 

szerepuk van a szerves anyagok biologiai lebontasaban. Kimutathatok a talajban, novenyeken, 

mezőgazdasagi termenyeken. Ma meg nem teljesen tisztazott okokbol es feltetelek kozott 

emellett olyan bonyolult szerkezetű, jelentős biologiai aktivitasu anyagokat, un. masodlagos 

anyagcseretermekeket szintetizalnak, amelyekre a gomba novekedesehez nincs szukseguk.  

Ezeket az anyagokat hatasuk alapjan mikotoxinokra es antibiotikumokra osztjuk. A ket 

csoport kozott nem vonhato eles hatar, szamos mikotoxinnak van antibiotikus hatasa, s az 

antibiotikumoknak is van nemkivanatos hatasa a magasabbrendű szervezetekre. A gombak 

jelenlete az elelmiszereket ill. elelmiszer-nyersanyagokat hatranyosan befolyasolja. Karosito 

hatasuk az elelmiszer erzekszervi tulajdonsagainak romlasaban, tapertekenek csokkeneseben 

es az altaluk termelt mikotoxinok egeszsegkarosito hatasaban nyilvanulhat meg. Csaknem 

minden novenyi termek szolgalhat szubsztratkent a gombak novekedesehez a betakaritas, 

szallitas, tarolas es feldolgozas folyaman. Szerencsere a peneszek jelenlete az elelmiszerekben 

nem jelenti automatikusan a mikotoxinok jelenletet is. A toxinkepződeshez megfelelő 

hőmerseklet, oxigen, szubsztratum es levegő paratartalom szukseges. A toxintermeles 



 

genetikai jellegű, kornyezeti tenyezők nem indithatjak el, csak mennyisegi viszonyaikat 

befolyasolhatjak. A gomba szaporodasa, a nagy miceliumtomeg, tehat maga a gomba-

szennyezettseg, nem jelent feltetlenul toxinkepzest is. Ugyanaz a gombafaj tobbfele 

mikotoxin egyidejű szintetizalasara kepes, ugyanakkor egy adott mikotoxint szamos gombafaj 

kepes termelni. A gyakorlatban sok esetben egy-egy elelmiszer egyszerre tobb mikotoxinnal 

lehet szennyezett. Ez nagymertekben neheziti az egyes mikotoxinok emberi egeszsegre 

gyakorolt hatasanak igazolasat, veszelyesseguk mertekenek pontos megallapitasat, hiszen a 

legtobb epidemiologiai vizsgalatban csak a taplalekban jelenlevő mikotoxinok egyuttes 

hatasanak tanulmanyozasara van mod. Tovabbi nehezseget jelent az egyeb tenyezők – a 

hepatitis B virus fertőzes, alultaplaltsag, taplalkozasi szokasok, stb. – zavaro hatasanak 

kiszűrese is. 

A peneszes elelmiszerek fogyasztasanak betegseget okozo hatasa regota ismert. Egyes 

tropusi orszagokban a megnovekedett majrak gyakorisagot reszben az aflatoxinoknak is 

tulajdonithatjuk. Ezek a felvetesek azonban meg tovabbi bizonyitasra, az egyeb hatasok 

kizarasara szorulnak. A mikotoxinok kozvetlen szennyeződeskent vagy kozvetve jutnak a 

taplalekunkba, a szennyezett takarmanyt fogyaszto allatoktol szarmazo elelmiszerek, 

elsősorban a tej, tojas es belsősegek reven. 

Bar a novenyi elelmiszerek csaknem kivetel nelkul jo taptalajok a gombak 

novekedesere, mikotoxin szennyezettseguk miatt leginkabb a foldimogyoro es dio, a 

gabonaneműek, babfelek, olajos magvak erdemelnek kulonos figyelmet. 

11.8.2 Aflatoxinok 

Az aflatoxinokat elsősorban az Aspergillus flavus es Aspergillus parasiticus fajok 

termelik. Az aflatoxin csoport tagjai kemiai szerkezetuk szerint furano-kumarin szarmazekok. 

Kozuluk legjelentősebb az aflatoxin B1, B2, G1, G2. 

A novenyi termenyekben a B1 es G1 toxin fordul elő leggyakrabban es a legnagyobb 

mennyisegben. Az Aflatoxin B1 es B2 toxinokkal szennyezett takarmanyt fogyaszto tehenek 

tejeben kivalasztodo hidroxilalt metabolitokat Aflatoxin M1 es M2-nek („Milk”) neveztek el. 

A takarmanyban levő toxinnak 1-2%-a valasztodik ki a tejjel. Az Aspergillus flavus aflatoxin 

termelő torzsei vilagszerte jelen vannak a talajban es a levegőben, viszonylag szeles 

hőmersekleti intervallumban kepesek szaporodni. Meg tudjak fertőzni a labon allo gabonat is, 

de raktari korulmenyek kozott is fejlődnek. Ennel fogva ezek a gombak elvben kepesek 

megfertőzni es aflatoxinokkal szennyezni valamennyi emberi ogyasztasra szolgalo gabonat es 



 

egyeb termenyt. Az emberi megbetegedesek előidezese szempontjabol legveszelyesebb 

novenyi termenyek a foldimogyoro, olajos magvak es a kukorica. 

Az aflatoxinok erős mergek, hosszabb expozicios idő utan kis dozisok fogyasztasa 

eseten is majkarosito, genotoxikus es immunszupressziv hatasuak. A rendelkezesre allo 

adatok alapjan a hatas B1>G1>B2>G2 sorrendben csokken. Az aflatoxin M1 rakkeltő 

potencialja kb. egytizede a B1-enek.  

Az emberi es allati megbetegedesek előidezese szempontjabol legveszelyesebb es ezert 

folyamatos ellenőrzest igenyelnek az importbol szarmazo olajos magvak (foldimogyoro, 

napraforgo, pisztacia, diofelek), a gabonafelek, a kukorica, a szoja, a rizs, szaritott 

gyumolcsok es a fűszerek. Az olajos magvak feldolgozasakor az aflatoxinok kb. 85%-a a 

takarmanyozasra szolgalo prespogacsaba, mig mintegy 15%-a az olajba kerul. A szokasos 

kemiai olajfinomitas soran az aflatoxinokat az etolajbol eltavolitjak, azonban a nem finomitott 

foldimogyoro-, ill. szojaolaj szennyezett lehet. Az aflatoxinok hőstabilak, főzesnek 

ellenalloak. A magasabb hőmersekleten tortenő elbomlasukra vonatkozo irodalmi adatok 

ellentmondoak, egeszen kis mertekű csokkenestől egeszen 50-70%-ig terjedő bomlast is 

leirnak, az UV feny hatasara bomlanak. Az aflatoxin M1 pasztőrozeskor nem valtozik.  

11.8.3 Ochratoxinok 

Az ochratoxinokat elsősorban az Aspergillus es a Penicillin torzsek termelik. 

Legfontosabb kepviselőjuk a kloratomot tartalmazo ochratoxin A (OTA), főleg az Aspergillus 

ochraceus es a Penicillium verrucosum peneszgombak termelik, bar a klimatikus 

korulmenyek es elelmiszerek (pl. rizs, kave, aszalt gyumolcs) fuggvenyeben mas-mas 

Aspergillus altorzsek szerepe is jelentős (A. carbonarius, A. niger, A. terreus). Az OTA 

leggyakrabban es legnagyobb mennyisegben a gabonaneműekben es huvelyesekben (kakao-, 

kave- es szojababban) fordul elő. Hazai eghajlati korulmenyek kozott is kepződhet, a 

takarmanyokban időnkent jelentős szinteket er el. Takarmany eredetű ochratoxikozis 

Magyarorszagon is jol ismert, kulonosen a sertes es baromfi erzekeny ra.  

Az etrendi human expoziciohoz legnagyobb mertekben a gabonafelek es a belőluk 

keszitett termekek jarulnak hozza, de fontos szerepe van a kavenak, a disznohusnak es a 

disznovert tartalmazo keszitmenyeknek, a huvelyeseknek es a fűszereknek is a napi bevitel 

alakulasaban. Ujabb adatok szerint a bor, a szőlőle es a szőlő is OTA forrast jelent. 

Gabonafelekben a toxinkepzes gombafertőzottseg eseten mar a termőhelyen 

megkezdődhet es a tarolas soran is folytatodhat, kulonosen nagyobb nedvessegtartalom 

eseten. A gabona magvak fizikai kezelesevel (mosas, feluleti koptatas) az OTA 



 

szennyezettsegnek tobb mint a fele eltavolithato. Az őrlesnek maganak nincs, vagy csak 

jelentektelen befolyasa van az OTA szintekre es a kenyergyartas folyaman is csak reszleges 

bomlas kovetkezik be. Az ochratoxin hőstabil, főzes kozben nem bomlik el. Kaveban 

porkoles hatasara valo lebomlasara egymastol teljesen elterő velemenyek talalhatok az 

irodalomban. Egyes szerzők nem tapasztaltak jelentős bomlast, mig masok 50-100%-os 

csokkenesről szamolnak be. 

11.8.4 Patulin 

A patulint az Aspergillus, Penicillin es Byssochlamys torzsek termelik. Kemiai 

szerkezete szerint telitetlen ottagu lakton. Antibiotikus hatasa is van, azonban jelentős 

toxicitasa miatt mikotoxinnak kell tekinteni. A patulin peneszes gyumolcsokben, 

zoldsegekben es cerealiakban, illetve takarmanyokban fordul elő. Megtalalhato a kulonfele 

penesszel fertőzott friss, vagy feldolgozott gyumolcs es zoldsegkeszitmenyekben (levekben, 

szoszokban, kompotban, stb.) is, de leggyakrabban a serult feluletű „kek penesz” miatt 

romlott almafelekben mutathato ki. A szennyeződes merteke osszefugg a romlas fokaval es 

nem terjed at a romlott szovettől tavolabbi reszekbe.  

A patulin hő hatasara nem bomlik, savas pH-n stabil. Hosszabb tarolas soran, vagy 

szulfitok hatasara magas hőmersekleten, aszkorbinsav hozzaadasra, illetve alkoholos 

fermentacio es aktiv szenes kezeles soran csokken a mennyisege. Lugos kozegben es 

szulfhidril csoportot tartalmazo molekulak (pl.: cisztein es glutation) jelenleteben a patulin 

elveszti biologiai aktivitasat. 

A patulin nagyon mergező hatasu anyag, LD50 erteke egeren 16-35 mg/ttkg kozott 

valtozik a beviteli modtol fuggően. Citotoxikus hatasa kovetkezteben antibiotikus, gomba- es 

protozoaolő tulajdonsagai is vannak. Szamos enzim, koztuk az RNS es DNS polimeraz 

enzimeket gatolja. Mutagen es rakkeltő hatasa nem tekinthető bizonyitottnak. A szervezetben 

nem akkumulalodik. Az immunrendszert nagyobb dozisok eseten karositja.  

11.8.5 Fusarium toxinok 

A Fusarium gombafajok szeles korben elterjedtek az egesz vilagon. Nagy reszuk 

rendelkezik toxintermelő kepesseggel. Sokfele mikotoxint kepesek szintetizalni tag 

hőmersekleti intervallumban, igy a hazai eghajlati viszonyok mellett is. A korabban 

evtizedeken at alkalmazott monokulturas mezőgazdasag, a fertőzott novenyi hulladekok 

beszantasa, kesőbb a gombabetegsegek elleni rendszeres vedekezes elmaradasa 

nagymertekben elősegitette Magyarorszagon, hogy a talaj Fusarium fajokkal fertőzotte valt. A 

gombafertőzottseg a gabonafelek eseten jelentős gazdasagi kart, hozamkiesest es 



 

minősegromlast eredmenyez. Szempontunkbol a Fusariumok altal termelt mikotoxinok kozul 

a zearalenonnak (F-2 toxin), a fumonizineknek van legnagyobb jelentősege, szolni kell meg a 

trichotecenekről.  

11.8.6 Zearalenon 

A legujabb adatok szerint a Fusarium graminenearum, a F. culmorum, F. cerealis, F. 

equiseti es F. semitectum termeli. A Fusarium gombakulturakbol izolalt zearalenon-

szarmazekok kozul a zearalenon (F-2 toxin) a legjelentősebb, mint a novenyi termekek 

termeszetes szennyezője. 

A Fusarium a gabonafeleket mar a foldeken megtamadja. A fertőzes szemmel lathato, 

igy a szennyezett termeny elkulonithető, az emberi fogyasztasbol elvben kizarhato. 

Elsősorban kukoricaban, rizsben, buzaban, arpaban es a malataban kepződik F-2, főkent meg 

a betakaritas előtt. A gomba novekedese es a toxin kepződese a betakaritas utan is folytatodik, 

ha a termeny kezelese es szaritasa nem megfelelő. A gomba szaporodasanak optimalis 

hőmerseklete 22-26 0C, a toxinkepződese 6-12 0C kozott van. Ezzel magyarazhato, hogy a 

nedvesen betarolt kukorican a toxintermeles az őszi, alacsonyabb hőmerseklet hatasara indul 

meg. A zearalenon kemiai szerkezeteben es elettani hatasaban egyarant kulonbozik a tobbi 

Fusarium toxintol. Kemiai szerkezetet tekintve fenolos rezorcinsav-lakton. Heveny mergezest 

nem okoz. Osztrogenhormon-hatasu anyag. Allatoknal pera- es huvelyduzzanatot idez elő. 

Hatasara a meh es a tejmirigyek megnagyobbodasa, fokozott valadekozasa figyelhető meg. 

Rendszertelen ivarzast, vetelest, a spermatermeles zavarat okozza. A zearalenon esetleges 

rakkeltő hatasa nem kellően bizonyitott. Egerekben szignifikansan novelte a hipofizis 

adenomak gyakorisagat, de patkanyban nem.  

11.8.7 Fumonizinek 

A fumonizineket főleg a Fusarium verticillioides, Fusarium moniliformin es a Fusarium 

proliferatum torzsek termelik. Szerkezetuket tekintve hidroxi-eikozan szarmazekok eszterei. 

Legjelentősebb kozuluk a fumonizin B1, B2 es B3. Szennyezettsegkent leggyakrabban 

kukorican fordulnak elő, főleg a betakaritas előtt es a szaritas korai szakaszaban keletkeznek, 

de neha a spargaban, sorben, rizsben, cirokban is kimutathatok. Hazai eghajlati korulmenyek 

kozt is kepződnek. Tejjel nem valasztodnak ki, es csak erősen szennyezett takarmannyal 

hosszu időn at etetett szarvasmarhak husaban lehetett fumonizint kimutatni. A fumonizinek 

hő-stabilak, jelentős mertekű csokkenesre csak 150 
o
C feletti hőkezelesnel lehet szamitani. Ha 

a feldolgozas soran nedves őrles alkalmazhato, a fumonizinek egy resze eltavolithato a vizzel.  



 

11.8.8 Trichotecének 

A trichotecenekhez, melyeket főleg a Fusarium tricintum, F. solani, F. nivale es F. 

oxysporum gombak termelnek, tobb mint 50 kemiailag rokon, bonyolult szerkezetű metabolit 

tartozik. Elelmiszerszennyezőkent csak egy reszuket azonositottak. Ezek kozul legfontosabb a 

T-2 es H-2 toxin, tovabba a deoxinivalenol (DON). A tetraciklikus trichotecenek kemiailag 

szeszkviterpen tipusu vegyuletek. A DON akut mergező hatasai: emelyges, hanyas, hasmenes, 

has- es fejfajas, laz. A tunetek 30 perccel etkezes utan jelentkeznek. Nem rakkeltő. A T-2 es 

HT-2 toxin Jelenleg e toxinokra meg nincs ertekelhető hosszu tavu toxicitasi es 

karcinogenitasi vizsgalat. 

Az élelmiszer-adalékanyagok használatának megítélése a modern táplálkozás 

szempontjából lényeges kérdés, ezért a következőkben összefoglaljuk ezek használatának 

okait, módját.  

Az élelmiszer-adalékanyagokat szándékosan, a technológia részeként, az élelmiszerek 

érzékszervi tulajdonságainak javítása, eltarthatóságának növelése, tápértékének megőrzése, 

feldolgozhatóságának megkönnyítése céljából adják az élelmiszerekhez. Tehát végső soron a 

fogyasztó elvárásainak kielégítése céljából. 

Adalékanyag minden olyan élelmiszerként önmagában nem fogyasztott és jellemző 

élelmiszer összetevőként nem alkalmazott anyag „tekintet nélkül arra, hogy van-e tápértéke 

vagy sem, amelyet az adott élelmiszer gyártása, feldolgozása, elkészítése, kezelése, 

csomagolása, szállítása és tárolása során technológiai célból, szándékosan adnak az 

élelmiszerhez, melynek eredményeként önmaga vagy származéka közvetlenül vagy 

közvetetten az élelmiszer összetevőjévé válik. (Magyar Élelmiszerkönyv) 

főbb jellemzői: 

- nem élelmiszer, 

- szándékosan, határozott céllal adják az élelmiszerekhez, 

- kis mennyiségben - legfeljebb 10 g/kg nagyságrendben - használják, 

- felhasználásával a folyamatban vagy a termékben kedvező hatást váltanak ki. 

Az adalékanyagokkal kapcsolatos nemzeti és nemzetközi szabályozások az Élelmiszer 

Adalékanyag Szakértő Bizottság (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 

rövidítve JECFA), munkájára épüítve lerakták az adalékanyagok biztonságos 

felhasználásának alapelveit, megadták az adalékanyagok specifikációit (azonossági és 

tisztasági követelményeit). 

Ezek közül a legfontosabbak: 



 

- Az élelmiszer előállítása során csak engedélyezett adalékanyagot szabad felhasználni, 

csak ahhoz az élelmiszerhez és csak abban a mennyiségben, amilyet az előírások 

megengednek. 

- Az élelmiszer adalékanyag alkalmazása akkor engedélyezhető, ha a rendelkezésre álló 

tudományos eredmények alapján a felhasználás körülményei között, a javasolt 

mennyiségben ártalmatlan, tehát a fogyasztók egészségét nem veszélyezteti. 

- nem szolgál a hibás alapanyag, a rossz higiénés körülmények, a nem megfelelő 

technológia alkalmazásának elfedésére vagy az élelmiszer tulajdonságainak, 

jellegének megváltoztatásával a fogyasztó félrevezetésére. 

- alkalmazásának szükségessége technológiailag igazolható és a kívánt cél elérésére 

alkalmasabb módszer nem ismert. 

- a fogyasztó szervezetébe kerülő adalékanyag mennyisége nem haladja meg a 

megengedhető napi bevitel (ADI) értékét 

- akívánt hatást még biztosító legkisebb mennyiségben alkalmazható 

- összetétele állandó, tisztasága a lehető legnagyobb mértékű. 

Az adalékanyagok felhasználását az élelmiszer címkéjén fel kell tüntetni! (E-számok) 

Az élelmiszer adalékanyagokkal kapcsolatos toxikológiai, technológiai és tisztasági 

kérdéseket rendszeresen felülvizsgálják és újraértékelik. Az ezek veszélyességéről időről-

időre felröppenő, tudományosnak álcázott hírek sohasem megalapozottak. 

Az élelmiszer adalékanyagok csoportosítása a felhasználási cél, illetve technológiai 

funkció alapján történik.  

Az élelmiszer adalékanyagok csoportjai: 

Színezékek Stabilizátorok (habstabilizálók) 

Tartósítószerek Ízfokozók 

Antioxidánsok Étkezési savak 

Emulgeáló szerek Savanyúságot szabályozó anyagok 

Emulgeáló sók Csomósodást és lesülést gátló anyagok 

Sűrítő anyagok Módosított keményítők 

Zselésítő anyagok Tértfogatnövelő szerek 

Habzásgátlók Kelátképző anyagok 

Fényező anyagok (kenőanyagok) Enzimek (a technológiai segédanyagként használt 

enzimek nem tartoznak ide) 

Lisztkezelő szerek Szilárdító anyagok 

Nedvesítő szerek Tömegnövelő szerek 



 

Hajtógázok és csomagológázok 

Az élelmiszer-színezékek olyan természetes vagy mesterséges anyagok, keverékek 

amelyeket az élelmiszer előállítása során alkalmaznak a végtermék színének javítása vagy 

kialakítása céljából. Lehetnek természetesek, természetes eredetűek vagy mesterségesek. 

A természetes színezékek az élelmiszerekben természetesen jelenlevő színezőanyagok, 

amelyeket az adott színezőanyagban gazdag élelmiszer-alapanyagokból vonnak ki vagy 

szintetikus (biotechnológiai) úton állítanak elő. A természetes alapanyagból tiszta színezékek 

előállítása igen költséges, ezért a jó minőségű természetes színezékek általában drágák.  

A természetes eredetű színezékek állati vagy növényi eredetű nyersanyagokból 

előállított, az élelmiszerekben természetes módon nem előforduló anyagok. (pl. karamell.) 

A mesterséges színezékek szintetikus úton előállított, az élelmiszer alapanyagoktól 

idegen szerkezetű anyagok. A természetes színezőanyagoktól sokkal stabilabbak, teljesen 

íztelenek és szagtalanok, színezőképességük lényegesen nagyobb, olcsóbbak, és az 

élelmiszeripari technológiai folyamatoknak ellenállóbbak. 

Toxikológiai szempontból a fogyasztók egészségét nem károsítják, de sokan 

érzékenyek, allergiások lehetnek rájuk. 

Az antioxidánsok olyan természetes vagy szintetikus úton előállított anyagok, amelyek 

azélelmiszerekben megakadályozzák vagy késleltetik az oxidációs folyamatokat. Az 

élelmiszerekben végbemenő oxidatív folyamatok számos nemkívánatos elváltozást 

okozhatnak: ilyenek a kedvezőtlen érzékszervi változás, a táp-, illetve a biológiai érték 

csökkenése, esetenként, toxikus anyagok megjelenése is.  

Az antioxidánsok típusai: 

oxigénkötőként, melyek  nagyon könnyen oxidálódnak, miközben ártalmatlan termékek 

keletkeznek. (pl. aszkorbinsav). 

kelátképzők egyes fémek jelenléte erősen fokozza az oxidációt, (különösen olajokban és 

zsírokban) ezeket a fémeket képesek megkötni, és ezáltal az oxidációt lassítani. (pl. a 

citromsav, az aszkorbinsav és az etilén-diamin-tetraacetát (EDTA). 

gyökfogók a legnagyobb problémát jelentő oxidációs folyamatok a gyökös láncreakciók, 

ezek láncvivőit kötik meg a gyökfogók, leállítva ezáltal az egyébként nagyon gyors 

folyamatot (pl. BHT, a BHA,a gallátok és a tokoferolok elsősorban a zsír- és olajtartalmú 

élelmiszerekben használatosak) 

A szinergisták jelentősen fokozzák az antioxidánsok hatásosságát. (pl. borkősav, 

citromsav, foszforsav, tejsav és ezek sói)  



 

A tartósítószerek olyan anyagok, amelyek óvják az élelmiszerek minőségét és növelik 

eltarthatóságát azzal, hogy megvédik a mikroorganizmusok okozta romlástól. Vannak a 

tartósító hatással is rendelkező anyagok az élelmiszerek természetes összetevői között 

(konyhasó, cukor, alkohol, ecetsav, tejsav, stb.), melyek nem tartoznak ebbe a csoportba. A 

tartósítószerek gyakran mérgező, töményen maró, irritatív anyagok, ennek ellenére a 

kötelezően feltüntetendő allergén anyagként csak a kéndioxid szerepel a tartósítószerek 

közül. A többi az élelmiszerekben megengedett mennyiségben ártalmatlan, így alkalmazásuk 

általában kisebb kockázatot jelent, mint a tartósítás nélkül forgalomba hozott élelmiszerek 

fogyasztása. (megakadályozhatják az élelmiszerekben a baktériumtoxinok, és mikotoxinok 

képződését) 

Nincs olyan kémiai tartósítószer, amely egyformán hatásos valamennyi 

élelmiszerromlást okozó mikroorganizmus ellen, így legtöbbször a különféle tartósítószerek 

kombinációját alkalmazzák. 

Az állományjavító és -módosító anyagok az élelmiszerek megfelelő állományának 

kialakítását, megőrzését vagy a technológiai műveletek végrehajthatóságát segítik elő. Több 

adalékanyag csoport és nagyon sokféle anyag tartozik ide, amelyek nagyon sokféle módon 

fejtik ki kedvező hatásukat. A felhasználási körülményektől és az élelmiszer tulajdonságaitól 

függően ugyanaz az állományjavító anyag is eredményezhet más-más hatást.  

Az emulgeálószerek olyan anyagok, amelyek lehetővé teszik két vagy több nem 

elegyedő (eltérő polaritású) fázis, stabil emulziójának képzését vagy fenntartását. 

A habképzők egy gáz egyenletes diszperzióját segítik elő egy folyékony vagy szilárd 

élelmiszerben. 

Az ömlesztő sók olyan anyagok, amelyek átrendezik a fehérjék szerkezetét a sajt 

előállítása során, hogy megakadályozzák a zsír elkülönülését. 

A szilárdító szerek a gyümölcsök és a zöldségek szöveteit keménnyé, ropogóssá teszik, 

illetve zselésítő szerekkel szilárd gélt képeznek. 

A zselésítő anyagok gélképzéssel adnak szerkezetet az élelmiszernek. 

A nedvesítőszerek a kis páratartalmú atmoszférában is megakadályozzák az 

élelmiszerek kiszáradását, illetve elősegítik a porok oldódását vízben. 

A tömegnövelő szerek olyan anyagok, amelyek hozzájárulnak az élelmiszer tömegéhez 

anélkül, hogy jelentősen növelnék energiaértékét. 

A térfogatnövelő szerek gázt szabadítanak fel a sütéskor, és ezáltal növelik a 

tésztatérfogatát. 



 

A stabilizátorok segítik a diszperz rendszer fenntartását az élelmiszerben, illetve 

megőrzik, vagy felerősítik az élelmiszer meglévő színét.  

A sűrítőszerek növelik az élelmiszer viszkozitását. 

A módosított keményítők sűrítőanyagként, stabilizátorként és emulgeálószerként 

egyaránt használatos anyagcsoport. 

A savanyúságot szabályozó anyagokat az élelmiszerek és az italok gyártásának 

különböző fázisaiban az íz, a szín vagy az állomány kialakítása, ill. stabilizálása céljából, 

továbbá a pH szabályozására használják. Az engedélyezett szerves savak és sóik többségének 

nincs limitált mennyisége, ezek, a szabadon felhasználhatók. A szervetlen savakat csak 

bizonyos speciális élelmiszerek előállítására alkalmazzák, minimális mennyiségben. Nagy 

hígításban ezek a savak már nem tekinthetők az egészségre ártalmasnak. A foszforsav, a 

kénsav és a sósav használata engedélyezett élelmiszerekhez, szigorúan szabályozott 

körülmények között. A pH szabályozására szervetlen karbonátok, hidroxidok és oxidok 

alkalmazása is megengedett. 

Az édesítőszerek az élelmiszerek édes ízének kialakítására vagy fokozására szolgálnak. 

Lehetnek természetes eredetűek vagy mesterségesek. 

A cukoralkoholok (szorbit, mannit, xilit, laktit, maltit) energiatartalma gyakorlatilag a 

glükózéval azonos, a cukrokhoz hasonló módon (de lassabban) metaboizálódnak.  

A mesterséges édesítőszerek sokkal édesebbek a szacharóznál, és az aszpartámtól 

eltekintve teljesen energiamentesek. Fogkárosító hatásuk nincs. Toxikológiai szempontból a 

legtöbbet vizsgált és legellentmondásosabb élelmiszer-adalékanyagok. A gyakorlatban 

kombinációban alkalmazzák, őket, mert növelik egymás édesítő hatását. 

Az aromák is adalékanyagok az EU konform szabályozás az aromaanyagokat nem 

tekinti adalékanyagnak, mert eltérő megítélés alá esnek, más módon kezelendők.  

Az aromaanyag ízesítő tulajdonsággal rendelkező, meghatározott összetételű vegyület . 

A természetes aromaanyagokat emberi fogyasztásra alkalmas, természetes állapotú 

vagy feldolgozott növényi vagy állati termékekből állítják elő kizárólag fizikai módszerekkel, 

vagy fermentációs eljárással.  

A természetazonos aromaanyagot az aromanyersanyagokból kémiai eljárással nyerik ki 

tiszta állapotban, vagy szintetikus úton állítják elő, kémiailag mindig azonos az emberi 

fogyasztásra szolgáló anyagokban jelenlévő aromaanyaggal. 

A mesterséges aromaanyag olyan kémiai anyag, amely az élelmiszerekben természetes 

tartalomként nem fordul elő. 



 

Az aromakészítmény (aromakivonat) olyan többkomponensű termék, mely aroma 

tulajdonságokkal rendelkezik, és amelyet megfelelő fizikai eljárással (pl. 

desztillációval,oldószeres kivonással) vagy enzimes, illetve mikrobiológiai kezeléssel emberi 

fogyasztásra alkalmas nyers-, vagy a szokásos élelmiszertechnológiai eljárásokkal (pl. 

szárítással, pörköléssel, fermentálással) feldolgozott növényi vagy állati eredetű anyagból 

állítanak elő. A jelenleg ismert aromakomponensek száma több ezerre tehető, az 

élelmiszerekben általában nagyon alacsony koncentrációban fordulnak elő, így 

élelmiszerbiztonsági szempontból nem jelentősek. 

Az ízfokozó (ízkiemelő) anyagoknak önmagukban nincs ízük vagy illatuk, de már 

nagyon kis mennyiségük a is sokszorosan felerősíti az élelmiszerek saját ízét, aromáját. 

Legjellemzőbb képviselőik a glutamátok, a guanilátok és az inozinátok. 

fényező (kenő) anyagok, ezeket bizonyos élelmiszerek külső felületén mintegy 

bevonatként alkalmaznak (pl. méhviasz a drazsékon), 

csomósodást és lesülést-gátlók, melyeket az élelmiszerek összetapadásának, csomóssá 

válásának megakadályozása céljából használnak (szilikátok, karbonátok),  

inert csomagológázokat és hajtógázok, csomagoláskor a levegő kiszorítására, illetve a 

csomagolóeszközből az élelmiszer kihajtására alkalmaznak (pl. nitrogén, nemesgázok),  

lisztkezelőszerek javítják a liszt sütési tulajdonságait (pl. aszkorbinsav, L-cisztein)  

enzimek segítik, gyorsítják a technológiai folyamatokat (pl. invertáz). 

Az élelmiszer adalékanyagok tisztaságát világszerte szigorú előírások szabályozzák, 

hiszen az egyes adalékanyagok engedélyezését megelőző toxikológiai vizsgálatokat is tiszta 

anyaggal végezték el. Fentiekből kiderül, hogy az adalékanyagok körültekintő és 

szabálykövető alkalmazása nem veszélyezteti a fogyasztók egészségét, mégis célszerű 

használatuk lehetőség szerinti visszaszorítására törekedni, még akkor is, ha ez a termék 

bizonyos tulajdonságainak romlásához vezet, ezt azonban a fogyasztóknak is meg kell 

érteniük. 

A borok előállítása során is elsődleges fontosságú kérdés, hogy az egészség védelmére, 

valamint az érzékszervi tulajdonságok optimális kialakítására törekedjünk. Ezt segítik a 

borok különböző komponenseire vonatkozó előírások, melyek minimum, illetve maximum 

limitek formájában kerülnek megállapításra, közlésre. Például a Magyar Borkönyv 

Technológiai fejezetében a következő táblázat található: 

11.9 KÉRDÉSEK, FELADATOK: 

Elemezze a táblázat adatait!  



 

- Keressen példákat a borászati technológiai tanulmányai alapján a bor előállítása során 

használt adalékanyagokra! 

- Nézzen utána kémiai összetételüknek, viselkedésüknek! 

- Milyen szabályok vonatkoznak ezen anyagok használatára? 

- Az egyes komponensek esetében technológiai, élelmiszerbiztonsági, vagy egyéb okai 

vannak a határérték megállapításának? (különítse el a három csoportot!) 

- Hogyan jutnak a felsorolt szennyezők a borba? 

- Miért nagyobb a siller és vörösborok megengedett metanol-tartalma? 

- Hogyan kerül a borba hidrogén-cianid? 

- Mi lenne a 10 mg/l-nél nagyobb vas-koncentráció veszélye? 

- Keresse fel az Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapját, gyűjtsön információkat a 

szőlőtermesztés és borászati terület szabályzásáról 

- Sorolja fel a szőlő élettani szempontból legfontosabb vegyületeit, és a borban 

esetlegesen megtalálható veszélyes vegyületeket! 

 

Az m.t. különleges minőségű bor kémiai jellemzői 

Alkoholtartalom 

tényleges alkoholtartalom,     legalább 9,0% vol 

Természetes alkoholtartalom 

késői szüretelésű,       legalább 12,1% vol 

válogatott szüretelésű,      legalább 12,1% vol 

töppedt szőlőből készült bor,     legalább 12,8% vol 

jégbor,        legalább 12,8% vol 

aszúbor,        legalább 13,6% vol 

főbor,         legalább 11,5 % vol 

Cukormentes extrakttartalom,      legalább 22,0 g/l 

késői szüretelésű,       legalább 22,0 g/ 

válogatott szüretelésű,      legalább 22,0 g/l 

töppedt szőlőből készült bor,     legalább 22,0 g/l 

jégbor,        legalább 22,0 g/l 

aszúbor        legalább 25,0 g/l 

főbor,         legalább 22,0 g/l 

Titrálható savtartalom (borkősavban kifejezve),   legalább 4,5 g/l 

Illósav-tartalom (ecetsavban kifejezve) 



 

fehér és rozé,        legfeljebb 1,2 g/l 

siller és vörös,       legfeljebb 1,4 g/l 

töppedt szőlőből készült bor,     legfeljebb 2,1 g/l 

jégbor,        legfeljebb 2,1 g/l 

aszúbor,       legfeljebb 2,1 g/l 

főbor,         legfeljebb 1,4 g/l 

Összes kénessavtartalom 

5,0 g/l cukortartalomig 

fehér és rozé,        legfeljebb 250,0 mg/l 

siller és vörös,       legfeljebb 200,0 mg/l 

5,1 - 45,0 g/l cukortartalom esetén 

fehér és rozé,        legfeljebb 260,0 mg/l 

siller és vörös,       legfeljebb 210,0 mg/l 

45 g/l cukortartalom felett,      legfeljebb 350,0 mg/ 

töppedt szőlőből készült bor,     legfeljebb 400,0 mg/l 

jégbor,        legfeljebb 400,0 mg/l 

aszúbor,        legfeljebb 400,0 mg/l 

főbor,         legfeljebb 400,0 mg/l 

Szabad kénessavtartalom,      legfeljebb 60,0 mg/l 

Szorbinsavtartalom,       legfeljebb 200,0 mg/l 

Szulfáttartalom (kálium-szulfátban kifejezve),   legfeljebb 2,0 g/l 

Kloridtartalom (nátrium-kloridban kifejezve),   legfeljebb 100,0 mg/l 

Nátriumtartalom,       legfeljebb 60,0 mg/l 

Vastartalom,        legfeljebb 10,0 mg/l 

Ólomtartalom,        legfeljebb 0,25 mg/l 

Réztartalom,        legfeljebb 1,0 mg/l 

Cinktartalom,        legfeljebb 5,0 mg/l 

Metil-alkohol-tartalom 

fehér és rozé,        legfeljebb 100,0 mg/l 

siller és vörös,       legfeljebb 250,0 mg/l 

Hidrogén-cianid-tartalom,      legfeljebb 0,1 mg/l 

9.  



 

12. BOR ÉS EG ÉSZSÉG (IN VINO SANITAS) 

Hangzatos graffiti, ami egyben jó marketingfogás is, vagy több ezer éves tapasztalat 

kikristályosodása, ami csak valami fatális véletlen okán maradt ki az ókori bölcsességek 

gyűjteményéből? 

Az tény, hogy a bor az emberiség történetében évezredek óta jelen van, sőt központi 

szerepet játszik. Részévé vált a vallásnak, művészeteknek és mindennapjainknak egyaránt. 

Jótékony hatását eleink nagyon régóta ismerték – vagy legalábbis sejtették: gyógyító erejéről 

számtalan legenda ismert, a leghíresebb orvosok, mint például Hippokrates, vagy később 

Paracelsus is hittek gyógyító hatásában. Egészségvédő tulajdonságát is régóta használják: már 

Cézár légiói is rendszeresen kaptak bort a hadjáratok idején.  

A legutóbbi századok kevésbé kedveztek a bornak: az egyéb szeszesitalok térhódítása 

az egész világon, a filoxéra vész Európában, az alkoholtilalom az USA-ban tépázta meg a bor 

hegemóniáját. Hazánkban a múlt század második felében – ismert okok miatt – sajnálatosan 

nagyot csökkent mind a borkészítés, mind a borfogyasztás minősége. 

A bor élettani hatásának vizsgálata csak néhány évtizede – a francia paradoxon kapcsán 

– került a tudományos érdeklődés fókuszába. A fő kutatási módszerek egyfelől az évekig tartó 

és sok ezer embert érintő statisztikai vizsgálatok, melyekkel orvosilag igazolható a bor ilyen 

irányú hatása, másfelől a laboratóriumi vizsgálatok, melyek az egyes ismert hatásokért felelős 

anyagokat hivatottak felkutatni, és a hatásmechanizmusokat tisztázni. Az utóbbi évtizedek 

mindkét „fronton” jelentős eredményeket hoztak, egyre jobban ismerjük a bor élettani 

hatásait, és az ezért felelős összetevőket. Úgy tűnik, hogy a vizsgálatok igazolják őseink hitét 

(tudását?) a bor gyógyító mivoltáról. 

Mielőtt a már feltárt fogyasztási előnyöket tárgyalnánk, szükségesnek tartjuk 

leszögezni, hogy akár gyógyszernek tekintjük a bort, akár élvezeti cikknek (a gyógyszerek 

között biztosan a legfinomabb, az élvezeti cikkek között pedig valószínűleg a 

legegészségesebb) fogyasztásakor be kell tartanunk jó néhány fontos szabályt. Másképpen 

szólva csak kulturált borfogyasztás – azaz a minőséget, minőségi módon – esetén várhatunk 

kedvező hatásait.  

De mik is ezek a hatások?  

Nem véletlen, hogy a borfogyasztás és gasztronómia ezer szállal kötődik egymáshoz; a 

bor maga jelentős energiaforrás is, de ettől sokkal lényegesebb, hogy növeli a gyomornedvek 

kiválasztását, azaz aperitifként étvágygerjesztő, és az emésztést segíti. Ugyancsak javítja az 

emésztést a perisztaltika fokozásával. Ezen túl segíti az elfogyasztott élelmiszer 



 

tápanyagainak felszívódását. Illata, zamata– megfelelő választás esetén – harmonizál az 

élelemmel, kölcsönösen kiemelik egymás értékeit, ezáltal növelve örömérzetünket. Ezen túl a 

bor remek táplálék kiegészítő: mikroelemek, vitaminok és más fontos anyagok találhatók 

benne. Ezek nem föltétlenül nagy mennyiségük, sokkal inkább könnyű felvetőségük és közös 

hatásuk komplex volta miatt hatékonyak. 

A legismertebb és legfontosabb a bor szív és keringési rendszerre gyakorolt hatása. A 

vizsgálatok kimutatták, hogy az alkohol fogyasztása (kb. 25-35 g/nap) 20-60%-kal csökkenti 

az infarktus kockázatát. Az is tény, hogy a bor minőségileg „több” mint az alkoholtartalma. 

Bizonyítottan értágító, érfal rugalmasság növelő, növeli a szív működésének 

„gazdaságosságát”, trombózis ellenes, vérbőséget okoz, ezáltal javítja az oxigénellátottságot. 

A koleszterin szintre is kedvezően hat: csökkenti az LDL és növeli a HDL (azaz a „jó” 

koleszterin) arányát. 

Ugyancsak kedvezően hat a légzésre, növeli a tüdő vitálkapacitását, javítja a 

vérellátottságot és a vérben szállított oxigén mennyiségét. Ezek alapján asztmatikus tünetek 

csökkentésére alkalmas.  

A mozgásszervekre is jótékony hatással van: növeli az izmok szubjektív teljesítményét, 

továbbá segíti a csontritkulás kialakulásának megelőzését. 

Javítja a bőr vérellátottságát, gyulladáscsökkentő, vérzéscsökkentő, elősegíti a seb 

gyógyulását. 

A vese működését stimulálja, csökkenti a vesekőképződés valószínűségét,  

fogyasztásakor javul a karbamid és ammónia kiválasztása, sajnos az ásványi anyagok 

kiválasztását is hasonlóképpen elősegíti, ezzel csökkentve a szervezet mikroelemeinek 

mennyiségét. 

Több fontos hormon termelését elősegíti: stimulálja a pajzsmirigyet, a mellékvesét, a 

hasnyálmirigyet, ezáltal javítja az általános erőnlétet. Fokozza továbbá a nemi hormonok 

termelését. 

Erősíti az immunrendszert: javítja a szervezet méregtelenítésének hatékonyságát 

(toxinok, vírusok, baktériumok), csökkenti a rákos megbetegedések többségének 

valószínűségét (az antioxidáns hatás erősítésével), lassítja az öregedés folyamatát. Ellene hat a 

felnőttkori cukorbetegség kialakulásának. 

Antidepresszáns hatása közismert, de ezen túl növeli a szellemi frissességet, 

teljesítőképességet, kreativitást. Euforizáló hatású. Hatékonyan segíti az időskori agyi 

funkciócsökkenés megelőzését, mert növeli az agy vér és oxigénellátottságát. Független 

vizsgálatok igazolták, hogy a bort – kis mennyiségben rendszeresen fogyasztók – IQ-ja 



 

magasabb a kontrollcsoportéhoz képest. Az azonban nem dőlt még el, hogy a bor fogyasztása 

volt-e IQ növelő hatású, vagy a magas IQ-jú emberek válnak nagyobb valószínűséggel 

kulturált borfogyasztóvá… 

Egyes vélemények szerint a minőségi borfogyasztás nemhogy nem növeli az 

alkoholizmus kialakulásának esélyét, hanem nagy valószínűséggel ki is zárja azt. 

A kockázatok és mellékhatások tekintetében… Sajnos semmi, így a bor sem tökéletes! 

A lehetséges káros hatások között főképpen az alkohol okozta elváltozások említhetők, mint 

például a máj problémái (hepatitisz, zsírmáj, májzsugor), hasnyálmirigy gyulladás, 

vitaminhiány, idegrendszeri zavarok, pszichikai problémák (hangulatingadozás, 

megnövekedett veszélyérzet). Növekszik továbbá a köszvény kialakulásának valószínűsége. 

Persze ezen problémák kialakulása kiküszöbölhető a mérsékelt alkoholbevitellel, melynek 

mértékét személyre szabottan kell megállapítani. Sajnos a borba kerülő idegen anyagok, 

toxikus nyomelemek, a szőlészeti és borászati technológia során felhasznált vegyületek (pl. 

növényvédő szerek és szermaradványok) már igen kis mennyiségben is egészségkárosító 

hatásúak lehetnek, ezért a felsorolt fogyasztási előnyök csak az ilyen szennyezőktől mentes 

boroktól várhatók el. 

Látjuk, hogy a bor hatása rendkívül komplex, mint ahogyan összetétele is. Szokás a 

bort az „oldatok királyának” nevezni, ami nem túlzás, figyelembe véve, hogy több ezer 

komponens „élő” egyensúlyi rendszeréről van szó. Ilyen körülmények között szinte lehetetlen 

egy-egy hatásért egy-egy vegyületet felelőssé tenni. Az analitikusok feladata sem könnyű 

tehát, hiszen a vizsgálandó komponensek zömének mennyisége milligramm/liter, vagy ennek 

töredéke, és az egyensúlyban nincs kizárva ezen összetevők egymásba való átalakulása. A bor 

„finomszerkezetének” vizsgálata tehát csak megfelelő szakmai és műszeres analitikai háttér 

birtokában lehetséges.  

Mely komponensekhez köthetők az említett hatások? 

12.1 POLIFENOLOK 

Nemcsak egészségre jótékonyhatásuk miatt, hanem borászati szempontból is az egyik 

leglényegesebb vegyületcsoport.  

A nem flavonoid-fenolok vagy egyszerű fenolok majdnem kizárólag a bogyóhúsban 

találhatók főleg észter-típusú vegyületek formájában. Feltételezhető, hogy a borban előforduló 

benzoesav-származékok az antocianinok lebomlásának termékei. Az egyéb nem flavonoid-

fenolok közül említést érdemel a rezveratrol. A rezveratrol a stilbének családjába tartozó 

fenolos vegyület. A szőlőbogyóban az érés során elsősorban a héjszerkezetben halmozódnak 



 

fel, de kimutathatók a magrészből is. Ebből következik, hogy a borok rezveratrol-tartalma 

elsősorban az alkalmazott szőlőfeldolgozási technológiai függvénye. Meghatározható 

jelentőségű tehát a cefreáztatás időtartama is hőmérséklete, a széndioxidmaceráció, a 

pektinbontó enzimkezelés, a hiperoxidáció alkalmazása, valamint a lé kinyerés 

présnyomásának nagysága. A publikációk kiemelik a kedvező gyógyszertani hatását is, mely 

szív és érrendszeri betegségek elleni védőhatásban nyilvánul meg. 

Feltételezhető, hogy a borban előforduló benzoesav-származékok az antocianinok 

lebomlásának termékei, miszerint a floroglucin mellett keletkezhet p1. a peonidinből 

vanillinsav, a cianidinből protokatechusav, a delfinidinből galluszsav. A fahéjsav-

származékok szabad állapotban, valamint az antocianinokkal alkotott vegyületek (acilezett 

antocianinok) formájában találhatók meg. A nem flavonoidfenolok érzékszervi jellemzője a 

kevésbé összehúzódó íz. Különböző kezelésekkel mennyiségük csak kis mértékben 

csökkenthető. 

Az egyéb nem-flavonoidok közül említést érdemel a rezveratrol. A vörösbor 

alkotórészeiből nagyjából 0,1%-ot képvisel a rezveratrol, a fehérborban még kevesebb van. A 

vegyületet viszonylag későn, 1992 ben írták le először a borral kapcsolatban. 1997-ben arra is 

rájöttek az azt kutató vegyészek és orvosok, hogy a rezveratrol szerkezete nagyon hasonló az 

ösztrogénéhez, és ahhoz hasonló hatásokkal is rendelkezik. A két vegyületnek ezért sok 

tekintetben hasonló a hatása is. 

Hiperlipidémás patkányokban, a rezvertrol csökkenti a CV-mortalitást azáltal, hogy 

meggátolja a vérlemezkék összetapadását és csökkenti a lipidszintet. Friss humáneredm ények 

szerint a rezveratrol az LDL oxidációja is gátolja. A legújabb kutatások a rezveratrol cisz-

izomerjét és a picied nevű glikozidját veszik célba. Mostanában mutattak rá arra is, hogy a 

rezveratrol, más flavonoidokhoz hasonlóan, gátolja az eikozanoid-szintézist, a vérlemezke-

aggregáció fontos lépését. 

A Katechinek (3-flavanolok), melyek alapváza a 2-fenil-kromán (flavan)-váz. 

Vízoldhatók, hidrolízissel nem bonthatók le, tehát nem észter-jellegűek ezért kondenzált 

tanninoknak nevezzük őket. A bor P-vitamin aktivitása a katechin-koncentració 

növekedésével egyenes arányban nő. A fejlődésben lévő borokban egyszerű katechinek, 

gallokatechinek, valamint ezek oldott, vagy kolloidálisan diszpergált átalakulási termékei 

találhatók. A P-vitamin hatás a fiatal borokban a legjelentősebb, ebből a szempontból ezek 

fogyasztása ajánlott. 



 

12.2 BIOGÉN AMINOK 

A bor biogén aminjainak igazi jelentősége a borérlelés során van, de élettani hatásuk 

később is jelentkezik. Bár vannak a bornál több biogén amint tartalmazó ételek, így a halak 

vagy a sajtok, de a bor alkoholtartalma, egyes központi idegrendszerre ható gyógyszerekhez 

hasonlóan, gátolja a biogén aminokat a szervezetben lebontó monoamono- oxidáz (MAO)-

enzimet, így több biogén amin képes felszívódni. Ezek közül pozitív hatást tulajdonítanak az 

örömérzetet okozó tiraminnak és a szerotoninnak, amely oldja a feszültséget. A tokaji 

borokban a Botritis cynerea hatására különösen sok szerotonin képződik, tehát azok 

feszültségoldó hatása. Az alkohol említett hatása miatt – különösen a biogén aminokra 

érzékeny személyeknek – nem föltétlenűl előnyös sajtot és bort (szeszes italt) együtt 

fogyasztani! 

 

Antioxidánsok 

A borfogyasztó országokban állandó téma volt a bor káros és jótékony hatásainak 

szembe álltása. Megpróbálom ezt a témát kicsit a fenolos komponensek szemszögéből láttatni. 

Régóta tapasztalt tény, hogy a borok asszeptikus hatással rendelkeznek, de az 1950-es évek 

során bizonyosodott be, hogy ennek hátterében a bor fenolos anyagai állnak, főleg a 

vörösborok antocianinjai és flavonoidok a fehérborokban. Az antocianinok általában 

glükozidok formájában vannak jelen, melyek hidrolízisekor az aglükon rész rendelkezik 

baktericid hatással. A mustban lévő antocianidinek csak az erjedés után kezdenek hidrolizálni, 

így csak a már kierjedt bornak van aszeptikus hatása, és csak egy idő után éri el a 

maximumot. Ehhez az szükséges, hogy a fenolos anyagok polimerizálódjanak; a kb. 10 

molekula kondenzációjával létrejött egységeknek a legerősebb az aszeptikus hatása. Szív és 

érrendszeri megbetegedések egyik kiváltó oka az erek falán történő meszesedés, amelyet a kis 

sűrűségű lipoproteinek (LDL) oxidációja katalizál. Ha az LDL mennyisége hirtelen 

megemelkedik, a szervezet nem lesz képes az önszabályozására, így a felesleg a 

szabadgyökök hatására oxidálódik, majd lerakódik az ér falán, túltermelődnek a lipidek is, 

majd azok lerakódása után az eret elzárják. Mára elfogadott tény hogy az oxidációt okozó 

szabadgyököket a borban található polifenolok bizonyos mennyiségig hatástalanítani tudják. 

A francia paradoxon 

Epidemiológiai adatok szerint, a legtöbb fejlett országban az étrend gazdag zsírokban, 

főleg telített zsírsavakban és koleszterinben, és ez jelentős kalória-bevitellel kombinálva 

összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri halálozásokkal. Ugyanakkor Franciaország 

bizonyos területein ez a hatás nem mutatható ki, az itteni kardiovaszkuláris eredetű 



 

halálozások lényegesen alacsonyabbak, mint a hasonló táplálkozású szokásokkal bíró más 

országokban, mint pl. az Egyesült Államokban Az eltérésre sok vizsgálat próbált fényt 

deríteni. Az eredetileg feltételezett ok, a franciák stressz-szegény, lazább életmódja azért nem 

bizonyult helyesnek, mert más, ezzel összefüggő rizikófaktorok ugyanúgy jelen voltak: a 

magas vérnyomás, a dohányzás, a túlsúly. Különbségnek egyedül a rendszeres, mérsékelt 

vörösbor-fogyasztás mutatkozott. 

Az utóbbi tíz évben számos tudományos vizsgálat bizonyította, hogy a 

borfogyasztásnak, különösen a vörösbor mérsékelt és kulturált élvezetének egészségmegőrző 

hatása van. Kiderült, hogy az alkohol maga, de különösen a bor fenolvegyületei antioxidáns 

hatással rendelkeznek A biokémiai kutatások, karöltve az orvostudományi kutatásokkal, 

kiderítették, hogy számos betegséget a reaktív oxigénfajták idéznek elő. Újabban az is 

kiderült, hogy a sejt- illetve szöveti elhalásokat okozó növényi betegségek vagy számos 

stressz-hatás is a reaktiv oxigénfajtáktól (prooxidánsoktól) függ. A reaktív oxigénfajták 

(szuperoxid, szingulett oxigén, hidroxilgyök, hidrogén peroxid) károsak, nem úgy mint a 

természetes oxigén, amely az élethez elengedhetetlenül szükséges. A reaktív oxigénfajták 

nagy reakcióképességük miatt károsítják a fehérjéket, lipideket, de főleg a nukleinsavakat. A 

nukleinsavak módosítása mutációk, tumorok kialakulásához vezethet, és az előbb említett 

életfontosságú vegyületek módosítása végül sejthalált, szöveti elhalásokat (nekrózisokat) 

okozhat. Érdekes, hogy azok az emberi, állati vagy növénybetegségek, amelyeknek közvetlen 

előidézői a reaktív oxigénfajták, mind szöveti nekrózisokkal járnak együtt. Ilyenek például a 

szív- és érrendszeri betegségek, asztma, ízületi bántalmak, az idegszövetek károsodásával 

kapcsolatos betegségek bizonyos szembetegségek, számos növényi betegség, amilyen például 

a burgonya fitoftórás, alternáriás betegsége, számos lisztharmatbetegség, a cukorrépa 

cerkospórás levélfoltossága, stb. 

Az egészséges szervezetben mindig keletkezik bizonyos kis mennyiségű prooxidáns, 

azaz reaktív oxigénfajta, de ezeket normális esetben közömbösítik, hatástalanítják az 

antioxidánsok. A legismertebb antioxidáns a C-vitamin és az E-vitamin, a karotinoidok, és 

több fenolvegyület. Ezeken kívül fontos antioxidáns hatásúak bizonyos enzimek, melyek 

aktivitása az egészséges szervezetben zavartalan. A bor fenolvegyületei közül elsősorban a 

rezveratrol hatását elemezték, és kimutatták, hogy védő hatása lehet ennek a természetes 

antioxidánsnak p1. a szívinfarktusok, az érrendszei megbetegedések megelőzésében. Ezt a 

hatást főleg olyan vidékeken lehet észlelni (például a francia borvidékeken), ahol a lakosság 

rendszeresen fogyaszt vörösbort meglehetősen kulturált körülmények között. A kékszőlő 

héjában, magvaiban és kocsányában mutatható ki a rezveratrol, illetve egyéb fenolvegyületek 



 

is. A borba ezekből a növényi alkotórészekből oldódnak ki az említett hasznos vegyületek. A 

borban lévő rezveratrol humán egészségi hatása a leginkább ismert, de a rezveratrolon kívül 

más fenolos vegyületek is kifejthetnek antioxidáns hatást.  

A francia paradoxont tovább vizsgálva, kiderül, hogy a jelenség nemcsak 

Franciaországra, hanem a Földközi-tengeri mediterrán országokra is jellemző. Az itt jellemző 

táplálkozási szokások, az alacsony hús - és tejtermékfogyasztás, a bőséges zöldség-, 

gyümölcs-, főzelék- és salátafogyasztás, valamint a sok telítetlen zsírsavat tartalmazó 

olívaolaj használata, valamint az étkezésekhez kapcsolódó mérsékelt borfogyasztás 

együttesen eredményezik a kedvező hatást. 

A vörösbor szív- és érrendszerre kifejtett kardioprotektív hatása több jelentős kémiai 

folyamaton keresztül juthat érvényre; antioxidáns hatás, trombocita-aggregációt gátló hatás és 

értágító hatás. A Francia paradoxont és a mediterrán diéta pozitív hatását igazolni látszik, 

hogy a vörösborban 1800-4000 mg/l koncentrációban jelen lévő fenolos vegyületek in vivo és 

in vitro körülmények között antioxidáns és gyökfogó hatásúak, gátolják a lipidperoxidációt. A 

boreredetű fenolos vegyületek (flavonoidok és nem flavonoid típusú komponensek) gátolják 

az LDL oxidációját, az eikozanoid-szintézist, a trombocita-aggregációt és fokozzák az 

értágító hatású nitrogén-oxid termelését. A hatás egyik eleme lehet, hogy a fitoösztrogén 

rezveratrol hatása nagyon sokban hasonlít az ösztradiolhoz, az emberi szervezetben előforduló 

ösztrogénhez. Az pedig köztudott, hogy a menopauza eléréséig, tehát amíg megfelelő 

mennyiségű ösztradiolt termel a szervezetük, a nők jobban védve vannak a legtöbb szív- és 

érrendszeri esemény ellen, mint a férfiak. Sokak szerint ez okozza a rezveratrol szív és 

érrendszeri pozitív hatásait. 

Megállapították, hogy az alkoholfogyasztás és a kardiovaszkuláris, valamint összes 

mortalitás közötti összefüggést U- vagy J-alakú görbével lehet jellemezni. Ez azt jelenti, hogy 

az alkoholt nem fogyasztók kardiovaszkuláris rizikója kicsit magasabb, mint a mérsékelt, 12-

24 g alkoholnak megfelelő italt fogyasztóké /1-2 orvosi egység/. Ugyanakkor az ennél többet 

ivók életkilátásai az alkohol toxikus hatásai nyomán kialakuló megbetegedések miatt sokkal 

rosszabbak voltak. 

Egy reprezentatív vizsgálatban vörös-, rozé-, fehérbor és szőlő endothelon-l-re kifejtett 

hatását vizsgálták. Az endothelon-1 okozza az erek konstrikcióját, ha pedig túltermelődik, az 

erek fala megkeményedik, rigiddé válik és az erek eltömődnek. A vizsgálat szerint, az 

endothelon-l-re kifejtett hatás mértéke a polifenol-koncentrációval volt arányos. Eszerint, a 

fehérbornak és a rozénak nem volt hatása, a szőlőlé mutatott kis fokú aktivitást, a vörösbor 



 

pedig egyértelműen pozitív hatást mutatott. (Legnagyobb hatása a cabernet sauvignonból 

készült bornak volt.) 

Egy másik kutatás 5, a vérben lévő és a szívbetegségek rizikófaktoraként számon tartott 

alkotóelemet vettek górcső alá. Ezek, mint a fehérvérsejtek vagy más, koagulánsként szolgáló 

fehérjék - eltérően például a magas koleszterinszíntől vagy a vérrögök kialakulásától - nem 

állnak közvetlen kapcsolatban a szívbetegségek patológiájával. Ugyanakkor a normálisnál 

nagyobb mennyiségben való jelenlétük jelzi a véredények gyulladását, ami növeli a 

szívbetegségek kialakulásának kockázatát. Az eredmények szerint alkoholt fogyasztóknál a 

vizsgált 5 paraméterből 4 alacsonyabb volt, mint a nem-ivóké. Az eredményeket az alkohol 

típusa, legalábbis a vizsgálatban elfogyasztott mennyiségben, nem befolyásolta. Az 5 vizsgált 

paraméterből négyet: fehérvérsejt. albumin, fibrinogén és Vilicfaktor alacsonyabbnak találtak 

az alkoholt bármilyen mennyiségben fogyasztóknál, mint az absztinenseknél. Ez igaz volt az 

alkalmi-, a keveset és a mérsékelt alkoholfogyasztókra, és többé-kevésbé a sokat ivókra is, bár 

az ő fibrinogén-szintjük emelkedett. A korábbi alkoholisták értékei hasonlóak voltak az 

absztinensekéihez.  

Vizsgálták például azt is, hogy a vörösbor ellensúlyozza-e a cigaretta az érrendszerre 

gyakorolt káros hatását. Az eredmények szerint 2,5 deciliter vörösbor megszünteti egy 

elszívott cigaretta érrendszerre gyakorolt negatív hatását. Az eddigi tapasztalatok szerint a 

vörösbor részben semlegesítheti az artériák azon működési zavarait, amelyek egy cigaretta 

elszívása után alakulnak ki. 


