
Élelmiszeripari kutatások eredményei I.
А К  — 11 jelű kormányszintű program keretében végzett kutatómunka 

a gyakorlatnak átadott, illetve átadható eredményei

S Z A B Ó  S. A N D R Á S  és S Z Ó R Á D  L Á S Z L Ó  
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi M in isz té rium , Budapest

Bevezetés

Az V. ötéves tervidőszakban а К  —11 jelű, „Az élelmiszerek választékának 
bővítése, feldolgozásuk és tartósításuk új irányai”  c. kormányszintű célprogram 
keretében folyó munka képezte a gerincét a hazai élelmiszer-ipari kutatásoknak. 
А К  —И programvezető intézete a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet volt, 
it t  folyt a kutatási tevékenység jelentős hányada s a K É K I látta el a programban 
feladatot vállaló több mint 150 együttműködő kutatóhely (intézet, vállalat, egye
temi tanszék) munkájának koordinálását.

A К - H  jelű célprogram 3 részprogramra tagolódott. Az első részprogram 
az „Élelmiszerkészleteink növelése” , a második az „Élelmiszerek tápértékének és 
minőségének javítása”  a harmadik az „Élelmiszerek megőrzése”  volt.

I.
Élelmiszerkészleteink növelése

Az „Élelmiszerkészleteink növelése”  c. részprogramban a következő fontosabb 
-  már bevezetett, vagy bevezetés előtt álló, ill. bevezetésre javasolható — kutatási 
eredmények jöttek létre:

— Enzimesen előkezelt, könnyen emészthető koncentrált tejfehérje gyártását 
kezdte meg a Vas megyei Tejipari Vállalat répcelaki üzeme, amelyet 
SPORTROBI néven hozott forgalomba. A készítmény elsősorban tej
cukor-érzékenységben szenvedőknek, valamint fokozott fehérjebevitelt 
igénylő sportolóknak és betegeknek ajánlható.

— A diétás, ill. gyógyhatású termékek körét bővítve forgalomba került a 
humáncélú búzacsíra. A gyártástechnológiát eddig 5 malomban vezették 
be. A búzacsíra-gyártás bővítésére kidolgozott új technológiát az új 
malmok tervezésénél és a malmi rekonstrukcióknál veszik figyelembe.

— A búzamosást helyettesítő intenzív száraztisztítási eljárás hatásfoka 
jobb, az eljárás a beruházási és üzemeltetési költségeket tekintve elő
nyösebb. A fajlagos energiaszükséglet 5 -  10%-kal, az épülettér igény közel 
25%-kal csökken, ugyanakkor a kapacitás növekmény 10-20% .

— Az őrlés intenzitásának növelése, a technológiai és gépészeti paraméterek 
javítás a feltétele az egyenletes lisztminőség biztosításának. Az őrlőkapa
citás felújításához és fejlesztéséhez szükséges pénzösszeg kb. 300 millió Ft.
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— A sütőipari termékválaszték 3 féle új termékkel bővült. A fűszeres rozs
cipó változatokat, a sajtos kenyeret s a siózsemlét ipari méretben, folya
matosan gyártják.

— A Malomipari Vállalat Törökszentmiklósi üzemében gyártott különböző 
extrudált szójatermékek a konzerv- s az édesipar valamint a közétkeztetés 
területén kerülnek felhasználásra. Ezen extrudált szójatermékek kon
zerv-, édes- és vendéglátó-ipari felhasználásával a nemes magvak és a hús 
kiváltásával jelentős megtakarítás érhető el.

— Kukorica-csíraolaj előállítására technológiát dolgoztak ki, amelyet a 
Csepeli Növényolajgyárban alkalmaznak. A nyers kukorica-csíraolajból a 
finomitás után nyert olajat margarin gyártáshoz használják fel.

— Eredményes laboratóriumi kísérleteket folytattak növényi fehérje (nap
raforgó, szója, lóbab) izolálására. Az élelmiszer-ipari bekeverési lehetőség 
megállapításához további üzemi kísérletek végzése szükséges.

— Megállapítást nyert a paradicsommag antioxidáns és fehérjedúsító hatása. 
A paradicsommag, mint konzervipari melléktermék, takarmányozásra 
használható. 1000 t/év konzervipari melléktermék paradicsommag takar
mánytápokban való hasznosítása évi 20 millió F t nyereséget s import 
extrahált szója kiváltást jelenthet.

— A tészta-, keksz- és édesipari lisztek mennyiségi igényei kielégítésére az 
őrlési technológiában gyakorlati alkalmazást nyert egy szétválasztó be
rendezés, amelyet az ipar folyamatosan alkalmaz az újonnan épülő s a 
rekonstrukcióra kerülő üzemekben.

— A hűtő- és a sütőiparban szójakészítmény, Ш. sárgaborsóliszt került vá
lasztékbővítés céljából felhasználásra.

— Diósgyőrben kidolgozták a diabetikus csokoládék gyártástechnológiáját. 
Az új diabetikus termékek gyártásának kezdete várhatóan 1982.

— A tejcsokoládé-készítmények zsírtartalmát csökkentve jelentős anyag
megtakarítást értek el. íz- és minőségjavulást eredményezett a tejcrumb 
és a karamellizált tejpor felhasználása.

— Az édesiparban 34 féle új termék kerület bevezetésre. A fogszuvasodás 
megakadályozására xylit, szorbit, maltit felhasználsával végeztek sikeres 
gyártást.

— A Duna Csokoládégyárban a közeljövőben 3 új terméket, valamint félkész 
termékként szójás marcipán készítményeket állítanak elő. Az így várható 
nyereség mintegy 2 millió Ft-ra tehető évente.

— A sörélesztőtej kesertelenítését és színtelenitését kísérleti körülmények 
között megoldották, gyakorlati bevezetéséhez a technológiai feltételek meg
teremtése szükséges.

— Kidolgozták a zsiradékokból fermentációval történő, 50 — 55% fehérje- 
tartalmú szárazélesztő gyártásának technológiáját.

— Hazai higiénikus vérvételi rendszert terveztek a vágóhídi vér humán 
célú hasznosítására. A vágóhídi melléktermékekből takarmányozásra al
kalmas hidrolizátumokat állítottak elő. Az ipari méretű alkalmazás fo
lyamatban van.

Élelmiszerek tápértékének és minőségének javítása

Az „Élelmiszerek tápértékének és minőségének javítása”  c. részprogramban a 
következő fontosabb kutatási eredmények születtek:
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A minőségmérés objektív módszereinek kidolgozása

— Új, automatizált, a hazai gyártású Contiflo műszercsaládra adaptált mód
szerek kerültek kidolgozásra a Budapesti Műszaki Egyetemen. A vizsgá
lati módszereket a Lacta Tápszergyár, a Pápai Húskombinát, a Cukor
termelési Kutató Intézet és a Szeszipari Kutató Intézet alkalmazza.

— A búza műszeres átvételi minősítésére kidolgozott módszerek beépültek a 
termény átvételi rendszerébe.

— A Nyíregyházi Konzervgyár alma- és paradicsomfeldolgozó vonalának 
önműködő irányítására számítógépes folyamatirányítási módszer került 
kidolgozásra. A hasznosításból származó becsült nyereség kb. 800 ezer 
Ft/év.

— A mátészalkai gyümölcs és zöldség hűtőtárolóban végzett méréstechnikai 
vizsgálatok eredményeként a tárolási veszteség mintegy 50%-kal, az 
energiafelhasználás pedig kb. 5%-kal csökkent. A hasznosításból származó 
évi nyereség 10 millió Ft-ra becsülhető.

— A Gabona Tröszt a kidolgozott lépcsőzetes szárítási technológiai akalma- 
zására modell üzemként a Tamási Körzeti Üzemet jelölte ki. A tapaszta
latok alapján megállapítható, hogy a lépcsőzetes szárítási technológia be
ruházási költsége 1 éven belül, az aktív szellőztetést alkalmazó termény
kezelési berendezések költsége 1 -  3 év alatt térül meg.

— A húsipari gyártásirányításban a VI. ötéves tervidőszakban új módsze
rek kerülnek bevezetésre. Az új módszerek alkalmazásának technológiai 
feltételeit jelenleg a Zala megyei Húsipari Vállalatnál alakítják ki. így 
lehetővé válik az eddiginél gazdaságosabb fehérjefelhasználás.

— A valódi gyümölcspálinkák gyümölcs-eredetének és gyümölcs-fajlagossá- 
gának meghatározására minősítő eljárást dolgoztak ki, amelyet a szesz
ipar kíván alkalmazni.

— Megállapították, hogy a Technikon típusú automatikus analizátorok al
kalmasak a maláta-extrakttartalom, amiláz- és proteáz-aktivitás, etilal
kohol, keményítőszörp, dextrózszörp és ivószörp vizsgálatára. Kívánatos 
lenne mind az ipari, mind a hatósági ellenőrző-hálózatba az automatizált 
meghatározási eljárások elterjesztése.

— A gyorsfagyasztott tésztás készítmények reológiai vizsgálatára új mód
szert dolgoztak ki, ennek alapján az érzékszervi bírálati rendszer ponto
sítható.

— A lisztek hőkárosodásának, nedvesség-, protein- és zsírtartalmának, 
továbbá vízfelvevő képességének meghatározására korszerű ellenőrző 
vizsgálati módszert alakítottak ki, amelyet célszerű lenne minél szélesebb 
körben alkalmazni.

— Egyes konzerválószerek (Ca-propionát, K-szorbát) és az öregedést késlel
tető emulgálószerek meghatározására módszert dolgoztak ki.

— Hűtőtárolóban a klímaviszonyok megváltoztatásával és a rakatelrendezés 
módosításával mintegy felére csökkent a tárolási veszteség. A kifejlesztett 
távhőmérő beépítésével 5%-kal csökkenthető volt az energiafelhasználás. 
A már megépült hűtőtárolókra vonatkoztatva a várható nyereség kb. 
140 millió Ft/év.

— A tartósítóipar részére a különböző típusú és eltérő tulajdonságú gyü
mölcsök és zöldségek objektív minősítéssel történő átvételére mintavételi 
tervek készültek. A mintavételek adatai statisztikai elemzésre kerültek, s a 
kapott eredmények alapján javaslat készült a minőség szerinti osztályba 
sorolás korszerűsítésére.

— Javaslatot dolgoztak ki a vágómarhák vágás utáni minősítésére. A minő
sítési eljárás a VI. ötéves terv időszakában bevezetésre kerül.
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A választékbővítést és a készítményfejlesztést segítő táplálkozástani, élelmiszer-kémiai 
és mikrobiológiai kutatások

— A gyorsfagyasztott élelmiszerek választékbővítése révén az elmúlt terv 
időszakban 41 új termék (új típusú tésztakészítmények, húsos termékek, 
gyümölcskrémek) került fogalomba. Az új termékből gyártott mennyiség 
kb. 15 000 t, termelési értéke mintegy 400 millió Ft.

— Élelmiszerek aromáját befolyásoló illő aminok, karbonilok és savak vizs
gálatára alkalmas módszerek kerültek kidolgozásra. E módszereket a 
minőségellenőrző hálózat kívánja alkalmazni.

Gyártmányfejlesztési kutatások
— A diétás készétel konzervek választéka 8 csirkehúsos bébiétellel, 5 1-es 

töltésű zöldség ivólevekkel, zöldség- és gyümölcskoktélokkal, coeliákiás 
megbetegedésben (lisztérzékenység) szenvedő gyermekek részére kukorica 
keményítővel készült termékekkel bővült.

— Kereskedelmi forgalomba került a Sztár Málna, Sztár King, Sztár Fekete
ribiszke, valamint a C-vitaminnal dúsított Sztár Narancs üdítőital.

— Megindult a bébiétel-olaj gyártása 120 t/év mennyiségben, ez jelentős 
import megtakarítást eredményez.

— Megkezdődött a fagylaltzsír, krémzsír, bevonózsir, és a réteszsír gyártása, 
a hasznosításból származó nyereség mintegy 5 millió Ft évente.

— A szójával dúsított ételfélék fehérjeenergia tartalma átlagosan 5%-kal 
nőtt az eredeti költségnorma megtartása mellett. A szójatermékeket a 
közétkeztetésben a Gyermekélelmezési Vállalat és a Dél-budai Vendég
látóipari Vállalat használja fel.

— Egyes élelmiszer-ipari termékek (paprikaőrlemény, fűszerkeverék) s 
komplett állattápok sugárkezelése, a sugár- és hőkezelés együttes alkalma
zása (paprikaőrlemény), továbbá az etilénoxidos csíraszegényítés (pap
rikaőrlemény, szárított hagyma) toxikohigiénés kivizsgálása során meg
állapított fogyasztási ártalmatlanság új eljárás bevezetéséhez, ill. az 
exportminőség javításához járult hozzá.

— Az előzőekben említett enzimesen előkezelt, könnyen emészthető koncent
rált tejfehérje gyártása -  az üzemi kísérletek sikeres befejezése után — 
a Vas megyei Tejipari Vállalatnál megindult. A fogyasztói kereslet fel
mérése alapján évente legalább 50 t SPORTROBI gyártására volna szük
ség, ezt azonban csak új beruházással lehet megvalósítani.

— A dobozos étolaj gyártása 1982-ben indul, évi kb. 5000 t mennyiségben, 
export céljaira.

— Az Országos Húsipari Kutatóintézetben 5 féle diétás húsipari készítményt 
dolgoztak ki. A diétás készítmények ipari méretű gyártására a V I. ötéves 
tervidőszakban kerül sor.

— A sütőipari kutatások eredményeként az omlós és leveles tésztából ké
szült termékek energiatartalma 8 ,4-17,7%-kal csökkent. Laboratóriumi 
szinten 5 termék receptúrája és technológiája került kidolgozásra. A ter
mékek ipari méretű gyártása a csökkentett zsírtartalmú margarin hiánya 
m iatt még nem indult meg.

II.

Az „Élelmiszerek tápértékének és minőségének javítása”  c. alprogram Gyár
tásfejlesztési kutatások c. témacsoportjában a következő fontosabb, a gyakorlatba 
bevezetett, vagy bevezetésre javasolható eredmények születtek:
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Tejipar
A Magyar tejgazdasági Kísérleti Intézetben megteremtették a liofilezett 

kultúrák előállításának feltételeit. Ennek révén 1979 óta a tejipar liofilezett kultú
rával való ellátása megoldódott.

A Csornai Tejporgyár területén évi 350 t kapacitású, tejfehérje-koncentrátum 
port gyártó kísérleti üzemet létesítettek. A termék felhasználása megkezdődött a 
konzerv- és húsiparban s egyes más élelmiszer-ipari ágazatokban állományjavításra. 
A fehérje-koncentrátum előállításával nátrium-kazeinát import váltható ki.

Kisteleken membránszeparációs technológiával üzemelő, évi 2000 t kapacitású, 
tőkés exportra szállító krémfehérsajt üzem létesült. A gogánfai és a veszprémi 
üzemben beindult a camembert sajt gyártása.

Számos üzemben bevezették az ízesített tejkészítmények (csokoládés, kávés, 
karamellás tej) gyártását, ízesített krémtúrók gyártására pedig utóhőkezeléses 
technológiát alkalmaznak. Több tejüzemben adaptálták a Gervais Danone termék 
gyártási eljárását.

Savanyú tejtermékek és az étkezési tehéntúró gyártására új homogénezéses 
technológiát vezettek be. Az új technológia alkalmazása jelentős gazdasági haszon
nal jár.

Több üzemben kialakították az ízesített tejtermékek folytonos gyártóvonalát. 
A folytonos gyártóvonal alap- és adalékanyag, valamint energia megtakarítást 
eredményez.

Kialakításra került egy berendezés, amely a hazai gyakorlatban alkalmazott 
tejhűtő- és tárolótartályok gépi tisztítására alkalmas. így a tisztítási munkálatok 
termelékenysége közel 40%-kal javul.

Stabilizáló szer oldására hazai gyártású dezaggregátor alkalmazására került 
sor. A berendezés alkalmazása azért is előnyös, mert mintegy 5% stabilizálószer
mennyiség csökkentést tesz lehetővé.

A savanyú tejtermékek mintegy 30%-ánál tervezhető a kifejlesztett kultúra 
és habarásos technológia bevezetése. A habarási technológia alkalmazása felesle
gessé teszi az eddig tőkés importból beszerzett gépeket. Az új kultúra felhasználá
sával pedig javítható a termékek minősége és eltarthatósága.

A fogyasztói tej homogénezésére eljárást dolgoztak ki, ennek teljes körű 
alkalmazása kb. 4000 t tejzsírnak a fogyasztókhoz való juttatását eredményezné 
évente. Célszerű lenne az egyes sajátféleségek alapanyagának homogénezése is, 
ami iparági szinten is jelentős nyereséggel járna.

Tejporgyártásra kidolgozták a „levegőmentes”  porlasztásos technológiát. 
Ezáltal minőségjavulás érhető el, s teljes körű bevezetés esetén kb. 20% csomagoló
anyag megtakarítást eredményez.

A tejipari termékek egy részének csomagolása a jövőben a hazai polipropilén
ből készült poharak alkalmazásával biztosítható. így jelentős mennyiségű, import
ból származó csomagolóanyag takarítható meg.

Ipari alkalmazást nyert a Gervais Danone termékek és a vaj műanyag do
bozos, peremezéses zárású, s a krémfehérsajt fémdobozos csomagolása. Széles körű 
bevezetésre került a PVC + alufóliás multivac rendszerű, valamint a hazai gyárt
mányú viszkóz-(-polietilén társított fóliát alkalmazó csomagolás.

Konzervipar

Az endo-poligalakturonáz enzim ipari gyártása megindult a Phylaxia Válla
latnál. Az enzim alkalmazása a paradicsom feldolgozásnál kb. 2% szárazanyag 
többletet és kb. 20%-os besűrítési idő csökkenést, ill. ugyanilyen mérvű kapacitás- 
bővülést eredményezett. 100 kg sűrítmény előállításának energiaigénye mintegy 
70 MJ-lal csökkenthető, ha a paradicsomlét enzimmel kezelik.
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Az endo-poligalakturonáz enzim széles körű hasznosítása zöldség- és gyü
mölcskoktélok gyártását s a választékbővítést segítené elő. 10 millió liter zöldség- 
és gyümölcskoktél évenkénti gyártása esetén kb. 20 millió Ft népgazdasági haszon 
jelentkezne, s az ehhez szükséges beruházási költség mintegy 30 millió F t lenne.

Kidolgozták a tartósítószer-mentes szőlőlé gyártástechnológiáját. A gyártás- 
technológia gyakorlati megvalósítása azonban jelenleg igen költséges, viszont az 
így előállítható termék a legszigorúbb exportkövetelményeket is kielégíti.

Megoldották a konzerviparban nagyon elterjedten alkalmazott HUNISTER 
osztott, hidrosztatikus sterilezőberendezés korrózióvédelmét: s a módszert az ipar
ban széleskörűen alkalmazzák.

A konzervipari termékek csomagolása terén új javaslatokat dolgoztak ki a 
zárószerkezet módosítására, a lemeztábla-méretek és a szabás-tervek változtatásá
ra. Az új csomagolási technika bevezetése jelentős nyereséggel járna.

Húsipar
A vágómarhák vágás utáni minősítésének módosítására javaslat készült. 

A kidolgozott minősítési eljárás széles körű alkalmazása a V I. ötéves terv időszaká
ban várható.

Cukoripar
Flexibilis elválasztórácsot alkalmaznak a Selypi Cukorgyárban présvíz tisztí

tására. 3 alapegység alkalmazásával az óránként mintegy 48 m3 mennyiségben ke
letkező présvízből kb. 50% répaszeletet nyertek vissza recirkulációs vízfelhaszná
lás esetén.

Gabonaipar
Jelentős por- és zajcsökkenést értek el SZC F típusú szűrőciklon, zajcsillapító 

tokozást biztosító berendezés és hangtompító pneumatikus anyagmozgató rend
szer alkalmazásával. A feltételek javulása jelentős termelékenység-növekedést 
eredményezett.

А К -11 jelű program az „Élelmiszerek megőrzése”  c. részprogramjában a 
következő főbb kutatási eredmények jöttek létre:

Tárolási kutatások

Gabonaipar
Ömlesztett termékek mennyiségi és minőségi jellemzőinek meghatározására 

célműszert és mérési módszert dolgoztak ki, valamint új garatmegoldást fejlesz
tettek ki.

Konzervipar
A Nyíregyházi Konzervgyár számára gyümölcsök bámulását gátló vegyszer- 

receptúrák kidolgozására került sor.

Húsipar
Kidolgozták az export célokat szolgáló, csökkentett n itrit, ill. nitráttartalmú 

szárazáru készítmények gyártási feltételeit. 1981-ben már csökkentett n itrit, ill. 
nitráttartalmú szárazáru került exportra.
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Kidolgozásra került egy új, ún. egyensúlyi pácolási technológia, amelyet 
1981-től a Pest —Nógrád megyei Húsipari Vállalat alkalmaz.

Tartósítási kutatások

Hűtői par
A Magyar Hűtőipari Vállalat Csepeli gyárában eredményesen alkalmazzák a 

korszerű dielektromos technikát fagyasztott hústömbök felengedtetésére.
A málna termőhelyi folyékony széndioxidos fagyasztására eljárást dolgoztak 

ki. A módszert a Szondi Mgtsz, Drégelypalánk s a Börzsöny Mgtsz, Bernece- 
baráti 1982-től alkalmazza.

Konzervipar
Kidolgozták a laskagomba és a kinai kel konzervipari tartósításának mód

szerét. A technológia előnye, hogy a munkafolyamatok végzése a meglevő beren
dezéseken történhet.

Gabonaipar
Bevezették a tésztagyártmányok dielektromos technikával történő csíra- 

számcsökkentését a FSV Tésztagyárában. Az új, dielektromos csiraszámcsökkentés 
költsége (300-400 F t/t) csak mintegy ötödé a hagyományos módszer (1600 — 
2000 F t/t) költségének.

Sugártartósítás

Sugárkezeléssel megoldották a burgonya és a vöröshagyma csírázásának kés
leltetését, s a tárolási idő meghosszabítását. A csíramentesitett gumók minősége 
májusban-júniusban is megfelelő, kereskedelmi értékesítésre és továbbfeldolgo- 
zásra (pl. burgonyapehely gyártás) alkalmas. A besugárzással jelentősen csökkent
hető a tárolási veszteség.

1981-ben sugárkezelt csiperkegomba és szamóca árusítására került sor. A su
gárkezeléssel a friss állapot jelentősen hosszabb ideig tartható fenn, pl. 10 °C-on 
történő tárolás esetén a tárolhatósági idő 2 helyett 6 - 8  nap.

Fűszerek és fűszerkeverékek besugárzásos kezelése során megállapítást nyert, 
hogy 10 kGy dózis esetén nemkívánatos változások nem mennek végbe, toxikus 
anyagok nem keletkeznek.

A besugárzásos tartósítás -  s általában a sugárzástechnika mezőgazdaság
ban és élelmiszer-iparban történő — szélesebb körű alkalmazása megfelelő be
sugárzórendszerek kialakítását igényli. A sugárforrás lehet izotóp (60Co, 137Cs), 
vagy gépi (röntgen) jellegű.

Összegezés

Összegezve а К  —11 jelű kormányszintű kutatási programban végzett mun
kát, megállapítható, hogy az eredeti célkitűzéseknek megfelelő, összességében 
eredményes munka folyt (1). A kutatási eredmények az élelmiszer-ipari termelés 
fejlesztését sokrétűen elősegítették.

A K —11 program folytatódik, e program keretében — figyelembe véve a 
tárcaszintű és ágazati szintű programokban megfogalmazott kutatásokat — a VI. 
ötéves tervidőszakban a kutatás súlypontjai a következők:
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— élelmiszerek értékmeghatározása
— élelmiszerek minőségváltozása
— természetes alapú aromák és színezékek előállítása és kimutatása
— keményítő származékok alkalmazása
— új élelmiszer-ipari gyártástechnológiák kidolgozása és adaptálása

I R O D A L O M

(1) Szórád L ., Szabó S. A ., Ember G.: А  К — П  ku ta tóm unka  értékelése. Élelmezési Ip a r, 35, 
291,1981.
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