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Malomipari termékek reológiai és összetételi elemzése  
Új fejlesztésű, piaci bevezetés előtt álló egészségtámogató komponensekben gazdag 

búzaőrlemény összetételi jellemzése  

 

Összefoglaló, bevezető:  

A gabonafélék, különösen a búzafeldolgozás egyik hagyományosan ismert, potenciális 

egészségtámogató, azonban jelenleg kiaknázatlan területe a rostanyagokban, és bioaktív 

komponensekben is gazdagabb héjközeli frakciók élelmiszercélú hasznosítása. A Gyermelyi 

Zrt, Bühler AG és a BME ABÉT közös malmi technológiai fejlesztésének eredményeként; 

képesek vagyunk héjközeli frakciókban gazdag őrlemény ipari léptékben történő előállítása.  

Vizsgálataink fő iránya az új frakció összetételi jellemzése, kiemelten koncentrálva az 

esetleges egészség támogató komponensek jelenlétére. A speciális őrleményben 

megnövekedett arányban vannak jelen az élelmi rostok, ásványanyagok, fehérjék hozzá 

hasonlított fehér lisztekhez, teljes szemhez képest. Összetételük bizonyos szempontból 

hasonló a teljes kiőrlésű termékekhez, azonban a belőlük készült végtermékek előállíthatósági 

és érzékszervi tulajdonságait jelentősen jobbak. Az ismeretek birtokában megindulhat a piacra 

szánt termékfejlesztés. 
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Felhasznált anyagok és módszerek: 

 

A speciális őrlemény előállítására alkalmas technológia a Gabonart támogatott projekt 

keretén belül, a Gyermelyi Zrt, a Bühler AG (Svájc) és a BME-ABÉT együttműködésének 

eredményeként jött létre. Ennek köszönhetően képesek vagyunk, ipari mennyiségben, egy a 

búza külső régióit tartalmazó speciális őrlemény előállítására. Vizsgálati mintáinkat többször 

ismételt ipari malmi zárt őrlés során mintavételeztük, ezen eredmények átlagát közöljük. 

Összehasonlító mintaként az azonos őrlés alapanyagául szolgáló búzatételeket, az azonos 

zártőrlésekből származó liszteket és egyes esetekben kereskedelmi forgalomban kapható 

átlagtermékeket (pl. étkezési búzakorpa, teljes kiőrlésű liszt) használtunk.  

Vizsgálati módszereink: 

Nedvesség, hamu, nyersfehérje, nyersrost és nyerszsír tartalom meghatározását a megfelelő 

MSZ 20501/1-87 szabvány segítségével; teljes diétás rost tartalom meghatározását a AACC 

32-07 Determination of Soluble, Insoluble and Total Dietary Fiberin Foods and Food 

Products standard adaptálása segítségével a határoztuk meg. Eredményeinket szárazanyag 

tartalomra vonatkoztatott formában közöljük. 

 

 

Kiemelkedő eredményeink: 

 

Megnövekedett fehérje tartalom: 

Az alapanyagaként felhasznált búzák fehérjetartalom szempontjából átlagosan jó –de nem 

prémium- minőségű tételnek számítottak. Az új fejlesztésű lisztfrakciók szárazanyagra 

vonatkoztatott nyersfehérje-tartalma meghaladja a 20%-ot. Ez az érték lényegesen magasabb 

a hagyományos malmi fehérliszt frakciókénál, de a teljes kiőrlést reprezentáló szemtermés, 

kereskedelmi korpa és teljes kiőrlésű lisztek fehérjetartalmánál is. 
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1. ábra Búza alapanyagok, malmi frakciók és az új fejlesztésű őrlemények átlagos nyers fehérje tartalma 

(szárazanyag-tartalomra vonatkoztatott m/m %, módszer ismételhetősége: 0,3 %) 

 

A fehérjetartalom ilyen mértékű emelkedése az új frakcióban egyértelműen a tápérték jelentős 

növekedésével jár, ugyanakkor jelentősen befolyásolhatja az őrlemény technológiai 

viselkedését. 

 

Megnövekedett élelmi rost tartalom: 

Az élelmi/diétás rost komponensek definíciója számos vita tárgyát képezi az 

élelmiszerkutatók számára: "A diétás rost az ehető növényi részeknek vagy szénhidrátoknak az 

a része, amely ellenáll az emésztésnek és az emberi vékonybélben való abszorpciónak, egyes 

komponensei pedig teljesen vagy részlegesen fermentálódik a vastagbélben. Diétás rost a 

poliszacharidok, oligoszacharidok, lignin és a hozzájuk kapcsolódó növényi alkotók 

összessége. A diétás rostok kedvező fiziológiai hatásokkal bír: jó bélműködést elősegítő, 

és/vagy vér koleszterinszint csökkentő, és/vagy elősegítik a vér glükóz szint csökkentő.” Az 

élelmi rost tartalom része a „Nyers rost” ami a növényi alapú élelmiszerek híg savas és lúgos 

extrakció után visszamaradt komponensek összessége. Mely összetételét tekintve cellulózból 

és az el nem hidrolizált hemi-cellulózból és ligninből áll. A teljes kiőrlésű búzák átlagos 

élelmi rost tartalma lágy búza esetén 3,65%, kemény búza esetén 4,59% [sz.a.], a „”fehér” 

liszté 4% [sz.a.] Eredményeink azt mutatják, hogy az új fejlesztésű liszt nyersrost tartalma 5 

% körüli érték, míg táplálkozási szempontból lényegesen előnyösebb élelmi rost tartalma 18-

24% [sz.a.] között mozog.  
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2. ábra Új fejlesztésű funkcionális liszt nyers- és élelmi rosttartalmának összehasonlítása (szárazanyag-

tartalomra vonatkoztatott m/m %, módszer ismételhetősége: 5-5 %) 

 

 

Következtetések 

 

Az eddig vizsgált összetételi adatok alapján megállapítható, hogy az új technológiai 

fejlesztéssel ipari léptékben előállítható speciális őrlemény tápértéke kedvezőbb az eddig 

rendelkezésre álló malmi termékeknél. Ez a megállapítás nem csak a világos lisztekkel történő 

összehasonlításban állja meg a helyét, hanem a rostokkal dúsított (pl. korpás), illetve teljes 

kiőrlésűnek nevezett készítményekkel összevetve is. További vizsgálataink jelenleg is 

folynak.... 


