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Beszámoló a „Kémia és táplálkozás”
címû ankétról

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya 1998.
február 27-én a „Kémiai és Táplálkozás” témakörben ankétot tartott. Az
ankét része „A magyar nemzetközi stratégiai alternatívái a tudományos
társadalom szolgálatában, a XXI. század technológiáinak természet-
tudományos megalapozása” rendezvénysorozatnak. A Holló János, az MTA
rendes tagja vezette tudományos ülésszakon, amelyen mintegy 80
tudományos kutató, egyetemi oktató, ipari és élelmiszerellenõrzõ
szakember jelent meg, 5 elõadás hangzott el. Az elhangzott elõadásokról az
összefoglalók közzétételével szeretnénk tájékoztatni a szélesebb szakmai
közvéleményt.

Biacs Péter, a kémiai tudomány doktora, a Központi Élelmiszeripari
Kutató Intézet fõigazgatója, egyetemi tanár a

„Kémiai szempontok az élelmiszeripari
gyártmányfejlesztésben”

címmel tartott elõadást.

Az élelmiszerekkel kapcsolatban 3 alapvetõ szerepet különböztetünk
meg: tápértéket adó, élvezeti értéket biztosító és egészségmegõrzõ
funkciót. Ezek mindegyike fontos a fogyasztóknak, életkortól,
foglalkozástól, szociális helyzettõl függõen más-más mértékben. Az
élelmiszerek energiahordozó tulajdonsága a mindennapos fogyasztást teszi
szükségessé, az élvezeti érték szempontjából lényegesek a szín, a textúra és
más fizikai jellemzõk, míg a betegség-megelõzõ szerepe bizonyos
összetevõknek már biológiai (élettani) megközelítést igényel. Az
élelmiszertudomány ezért mind az élettelen, mind az élõ
természettudományokra épít, amikor anyagtudományi vizsgálatokat végez,
hiszen az élelmi anyagok sérülése, deformálódása fizikai szempontokat, a
szennyezõdés és összetétel változás kémiai megközelítésmódot feltételez,
míg az élelmi anyagok fertõzõdése (higiénés romlása) vagy biotechnológiai
(fermentációs) átalakítása a biológia (mikrobiológia) területére esik.

Az élelmiszerek elõállítása, az élelmiszer alapanyagok feldolgozása
fizikai, kémiai és biológiai módszerekkel egyaránt történhet. A gyártási
eljárások között találunk hõkezelést (sterilezés, pasztõrözés), mélyhûtés és
gyorsfagyasztást, nagy nyomású technikákat, elektromágneses és más
besugárzásos kezeléseket és fermentációs (enzimes, mikrobás)
technológiákat. A gyártmányfejlesztés történhet az úgynevezett makro-
összetevõk (fehérjék, zsírok, szénhidrátok) összetételének módosításával
(pl. fehérjedúsítás) vagy a mezo-összetevõk (adalékanyagok) hozzáadásával
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és végül mikro-összetevõk (vitaminok, ásványi anyagok) adagolásával.
Mindhárom nagyságrenden szükség van az összetevõk megbízható
mérésére, meghatározására (mintavétel és analízis), valamint pontos
adagolására és egyenletes eloszlatására.

A fogyasztók igényeit az úgynevezett élelmi-lánc (termelõ-feldolgozó-
kereskedõ-fogyasztó) minden lépésében és egymásra épülve kell
figyelembe venni, így a kémiai módszerekkel meghatározható
szennyezéseket, azok eredetét meghatározni. A természetes eredetû,
környezetbõl származó szennyezések mellett azonban egyre inkább
számolni kell a termesztés, tenyésztés során alkalmazott vegyszerekkel
(kemizálás) a feldolgozó gépek anyagából eredõ fémszennyezõdésekkel, de
fõleg a csomagolóanyagokból az érintkezõ felületeken az élelmiszerekbe
kerülõ anyagok feldúsulásával.

Külön megközelítést érdemelnek a szállítás, raktározás során fellépõ
hatások és végül a fogyasztóknál (háztartásokban, vendéglátóhelyeken,
közétkeztetésben) fellépõ harmadlagos szennyezõdések. A kémiával
szembeni ellenérzést fokozzák a hamisítások, az élelmiszermérgezések és
a fogyasztók megtévesztése, mellyel szemben az összetétel pontos
megadásával, az élelmiszer címkék (árujelzések) gondos elkészítésével és a
táplálkozási jelölésekkel (napi adag kiszámítható feltüntetésével) lehet
védekezni. Az élelmiszermérnökök képzésében a kémiai szempontok
lényeges helyet foglalnak el, de nagy számban dolgoznak az élelmi-
szeriparban vegyészek és vegyészmérnökök is, akiknek szakismeretei
nélkülözhetetlenek a megbízható és biztonságos élelmiszerek elõállításá-
ban. Az élelmiszerbiztonság követelményeinek betartása ugyanolyan
jelentõs, mind a minõséggel kapcsolatos elvárások, ezért az Élelmiszer-
törvény és a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint a nemzetközi szabványok
(Codex Alimentarius, ISO, EN) a kémiai szempontokat is érvényesítik.

Gaál Ödön, a biológiai tudomány kandidátusa, az Országos Élelmiszer-
és Táplálkozástudományi Intézet fõosztályvezetõje

„Az élelmiszerkémia és a táplálkozástudomány kapcsolata”

elõadásának összefoglalója szerint a táplálkozástudomány összefüggéseket
keres a lakosság táplálkozása és egészségi állapota között, mivel régóta
ismert, hogy az egyes betegségek kialakulásában az elfogyasztott ételek
mennyisége és összetétele jelentõs szerepet játszhat. Az összefüggések
felismerése alapot nyújt a táplálkozási ajánlások kidolgozásához.

Ételeink igen soktípusú anyagot tartalmaznak, és ezek a különbözõ
szerkezetû molekulák igen nagy számú variációját tartalmazzák. Ahhoz,
hogy az egyes anyagok hatását felismerjük szükséges, hogy minél
pontosabban ismerjük a jelenlevõ anyagok mennyiségét és szerkezetét.
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Az élelmiszerkémia a kémia fejlõdésével együtt alakult ki. Elég utalni
néhány vegyület nevére pl. ecetsav, almasav, citromsav.

Az élelmiszerek összetételével kapcsolatos vizsgálati eredmények egy
részét a tápanyag összetételt a tápanyag-táblázatokban teszik közzé.

A régebbi táblázatokban adatokat találunk a fõbb komponensekre, a
fehérje, szénhidrát és zsír összmennyiségére. Amint kiderült az, hogy az
egyes fehérjék, szénhidrátok, zsírok hatása különbözõ lehet, az
élelmiszerrel foglalkozó vegyészek feladatuknak tekintették, hogy az
említett fõbb vegyület csoportok szerkezetét jobban megismerjék és leírják.
A részletesebb szerkezet ismeretében a táplálkozástudomány egyéb ágainak
mûvelõi lehetõséget kaptak arra, hogy az élelmiszerek egyes
komponenseinek hatását vizsgálhassák. Ehhez természetesen szükséges az
analitikai kémia újabb és újabb eredményeinek és egyre többet tudó –
sajnos igen drága – technikai eszközeinek igénybe vétele.

Néhány példa: A zsírokkal kapcsolatban ma is elsõ kérdés a mennyiség.
Azonban nem mindegy, hogy a zsírok nagy csoportján belül milyen
vegyületek, viaszok foszfolipidek, trigliceridek stb. vannak jelen, de a
zsírsavakból és glicerinbõl álló trigliceridek esetében is fontos, hogy
milyen zsírsavakból épülnek fel.

Az ember szervezetének szüksége van olyan zsírsavakra is, amelyeket
nem képes elõállítani. Ezeket a vitaminokhoz hasonlóan, de azoknál
nagyobb mennyiségben, a táplálékkal kell elfogyasztani. Ma már
rendelkezünk olyan analitikai eljárásokkal, amelyek lehetõvé teszik az
egyes zsírsavak elválasztását, azonosítását és mennyiségi meghatározását.

Hasonló a helyzet a fehérjéket felépítõ aminosavakkal is. A táplálék
fehérjékben elõforduló 20 aminosav közül 10 ún. esszenciális aminosav.
Mivel ezeket nem tudjuk elõállítani, szükséges olyan fehérjéket
fogyasztani, amelyekben jelen vannak az esszenciális aminosavak. A
táplálkozási szakemberek már a múlt században is tudták, hogy különbség
van az egyes fehérjék biológiai értékében. Ennek a különbségnek a fehérjék
összetételében rejlõ magyarázatát az élelmiszerkémiai vizsgálatok adták
meg.

A szénhidrátok néven összefoglalt vegyületcsoportnak ugyancsak
nagyszámú képviselõjét lehet megtalálni az élelmiszerekben. Ezek
vizsgálata azért jelentõs, mert ismertté vált, hogy szerepük és hatásuk
igencsak eltérõ.

A kémiai analitika fejlõdése lehetõvé tette, hogy igen kis mennyiségben
(µg/kg) jelenlevõ anyagokat, vitaminokat, mikroelemeket is mérni lehes-
sen. Így lehetõvé vált ezek jótékony és esetleg káros hatásainak vizsgálata.
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Az élelmiszerek kémiai összetételének vizsgálata mellett igen fontossá
vált az élelmiszeripari és konyhatechnikai folyamatoknak az egyes
élelmiszer komponensekre gyakorolt hatásainak tanulmányozása. Nagyon
érdekes terület az esetleges káros hatások kivédhetõségének felderítése is.

Az élelmiszer nyersanyagokban és késztermékekben tárolás alatt
bekövetkezõ változások nyomon követése magától értetõdõen igen fontos.

Az eddigiekbõl talán úgy tûnik, hogy a problémák a
táplálkozástudomány valamely más szakterületén vetõdnek fel és az
élelmiszerkémia segítségével válnak megoldhatóvá. Ilyen esetek valóban
vannak. Nyilvánvalóan a fordított eset is fennáll, addig nem lehet egy
anyag hatását vizsgálni, ameddig azt fel sem fedezték.

Farkas József, az MTA levelezõ tagja, a Kertészeti és Élelmiszeripari
Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára az

„Élelmiszerkémiai szempontok a minõségmegõrzési és
tartósítási módszerek fejlesztésében”

címmel tartott elõadást.

Manapság a fogyasztók kosarába az élelmiszereknek kb. 75 %-a
valamilyen módon feldolgozott, tartósított formában kerül. Ennek az az
oka, hogy a városiasodás folytán térben és idõben egyre jobban elkülönül
egymástól az élelmiszer-nyersanyagok mezõgazdasági termelése és az
élelmiszerek fogyasztása (a világ népességének már közel 50 %-a
városlakó). Az élelmiszerek távolsági szállításának és a szezonalítás
megszüntetésének igénye a veszteségek megelõzését, csökkentését teszi
szükségessé: tartósítást, minõségmegõrzést követel meg.

Általánosan elterjedt tartósítási módszereink (hõkezeléses konzerválás,
szárítás, fagyasztva tárolás) kialakulása évszázados-évezredes fejlõdés
eredménye volt. Ezek a ma már klasszikus módszerek azonban nagy
energiaigényûek és megváltoztatják az élelmiszerek eredeti jellegét. A
modern fogyasztók a frisshez közelálló, természetesebb jellegû,
vitaminjaikat jobban megõrzött, ugyanakkor kevés konyhai munkát igénylõ
és jobban eltartható élelmiszereket kívánnak. Az élelmiszerkutatás és az
ipar ezekre az ellentmondó igényekre tekintettel a kíméletesebb, az eredeti
minõséget és jelleget jobban megõrzõ, ugyanakkor kisebb energiaigényû
feldolgozási-tartósítási módszerek kidolgozásával reagál, amihez azonban
az élelmiszerek kémiai összetételének és a különbözõ eljárások által
elõidézett fizikai, érzékszervi és tápérték-változásokat okozó kémiai
folyamatoknak az ismerete nélkülözhetetlen. Az elõadás az ezeken a
szempontokon alapuló fejlesztési irányokra mutatott be példákat, utalva a
kémiai ismeretek és vizsgálatok szerepére. A hõkezeléses tartósítás
minõségkímélõ módjai egyrészt a nagyhõmérsékletû, rövid ideg tartó
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hõkezelést megvalósító, úgynevezett UHT-aszeptikus csomagolásos
tartósítás és a vákuum-csomagolásban l00 ºC-nál kisebb hõmérsékleten
fõzött és hûtve tárolt, úgynevezett „sous-vide” termék készítése. A
„minimal processing” eljárások a hûtõtárolás és enyhe, önmagukban nem is
hatékony antimikrobás stressz-hatások (hurdle effects) együttes
alkalmazása révén fejtenek ki eltarthatóság-növelést. Az élelmiszer-
tartósítás új, nem-termikus, antimikrobásan mégis hatékony fizikai
módszerei az ionizáló sugárzások, valamint a nagy hidrosztatikus nyomás
alkalmazásai, amelyek minimális kémiai változással járnak, illetve
szelektív hatásaik révén új funkcionális tulajdonságok elõidézését is
magukban rejtik.

Az elõadó zárszavában kifejtette, hogy a kémiai, biológiai és fizikai
tudományterületek ismeretanyagának létfontosságú alkalmazásait jelentõ
élelmiszerkutatás lényegesen több anyagi és erkölcsi támogatást érdemelne.

Hoschke Ágoston, a kémia tudomány kandidátusa, a Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára

„A kémia kapcsolata az élelmiszer biotechnológiával”

címû elõadásának összefoglalójában a következõkrõl számolt be.

A biotechnológia interdiszciplináris jellege miatt szoros kölcsönhatásban
van számos tudományággal, de fejlõdésében fontos szerepe volt a kémiai
tudományoknak. A kémia körülhatárolható kutatási területeinek folyamatos
specializálódása és bõvülése kedvezõen hatott a biotechnológia integrációs
folyamatára. Számos új tudományterület jött létre (molekuláris biológia,
genetic engineering, protein engineering, biochemical engineering stb.),
amely kedvezõen hatott az élelmiszerbiotechnológia elõrelépésére is. Az
utóbbi években hangsúlyozott szerepet kapott az úgynevezett új típusú
élelmiszeripari termékek, gyógyhatású fermentált élelmiszerek elõállítása,
valamint a tradicionális élelmiszeripari technológiák olyan irányú
fejlesztése, amely biotechnológiai módszereket alkalmaz.

A géntechnológia az élelmiszer biotechnológiai fejlesztés egyik
kulcskérdése. Jelentõs eredményeket értek el az élelmiszeripari termékek
minõségét befolyásoló és meghatározó komponensek anyagcsere útjainak,
genetikai szabályozásának megismerésében, illetve a genetikai
manipulációval történõ törzsjavítás területén (pl. tejsavbaktériumok
anyagcseréje, sör- és borélesztõk aromatermelése, biogén aminok
szintézise, hipertermelõ törzsek és termofil mikroorganizmusok
alkalmazása).

A biotechnológiai módszerek ipari alkalmazása területén elsõsorban a
fermentációs eljárások fejlesztése (folyamatos technológiák, korszerû
downstream mûveletek, affinitáskromatográfia, integrált rendszerek stb.) és
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a rögzített biokatalizátorok ipari léptékû bevezetése (pl. alkoholmentes sör
elõállítása, borok almasav tartalmának biológiai csökkentése, új típusú
édesítõszerek elõállítása, bakteriocint és zimocint termelõ starterkultúrák
alkalmazása) jelentett jelentõs elõrelépést.

A környezetvédelemben egyre erõsödõ tendencia az élõ környezet
tehermentesítése az élelmiszeripari melléktermékekként, hulladékként
keletkezõ szerves anyagoktól, illetve az újratermelõdõ biomassza
értéknövelõ felhasználására (biofuel). A biotechnológiai eljárások
(mikrobiológiai és enzimes biokonverzió, újrahasznosítás, rögzített sejtek,
koimmobilizáció) reális lehetõséget biztosítanak a fenti feladatok ipari
méretû, gazdaságos megvalósítására.

Salgó András, a kémia tudomány kandidátusa, a Budapesti Mûszaki
Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára elõadását a következõ címmel
tartotta meg:

„Analitikai módszerek szerepe az élelmiszerek összetételének
vizsgálatában és eredetjellemzésében”

Az elõadás áttekintette az élelmiszervizsgálatokban leginkább
alkalmazott kémiai analitikai módszereket, azok fontosabb fejlõdési
tendenciáit. Az élelmiszerek makro- és mikroösszetételének kémiai
változékonysága rendkívül nagy, különös tekintettel az alkalmazható
vizsgáló módszerek korlátaira.

Az összetétel-vizsgálat megbízhatóságát alapvetõen meghatározó
mintavétel és mintaelõkészítés speciális kérdéseire, valamint a
mintacsökkentés, vizsgálati idõ és költségcsökkentés módszerei és a mikro
módszerek kidolgozásának lehetõségeire az elõadó részletesen kitért.

Összefoglalta a mûszeres módszerek fejlõdésének új irányait és
súlypontváltozásait a kémiai módszerek mellett a biokémiai. fizikai,
molekuláris és biológiai eljárások tekintetében és elemezte az érzékszervi
vizsgálatok fontosságát az élelmiszervizsgálatokban.

Rámutatott azon módszerekre is, amelyek elsõsorban a biológiailag aktív
komponensek kimutatásának specifikusságát javítják, s amelyek mint gyors
eljárások a minõség és a technológiai biztonság javítását szolgálják.

Az élelmiszerek minõségét meghatározó, eredetvizsgálati módszerek és
méréstechnikák kémiai, molekuláris biológiai, reológiai és roncsolásmentes
fizikai változatai, illetve azok egyes gyakorlati alkalmazásai szintén
részletes ismertetésre kerültek.

Molnár Pál
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