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Köszöntő 

 

Sok szeretettel köszöntjük a Kedves 

Olvasót! 

A Magyar Táplálkozástudományi 

Társaság új szolgáltatást kíván indítani 

tagjai részére. A szakirodalom nyomon 

követése alapvető, naprakésznek kell 

lenni a táplálkozástudomány területein. A 

fiataloknak is fontosak ezek az 

információk, az ő részvételükre, aktív 

közreműködésükre is nagyon számítunk, 

biztatjuk őket arra, hogy keressenek és 

mutassanak be általuk fontosnak tartott 

irodalmi adatokat. 

A Hírlevelet folyamatosan készítjük, az 

induláskor kéthavi gyakoriságot 

tervezünk. 

Akár a Hírlevéllel, akár a Magyar 

Táplálkozástudományi Társaság életével 

kapcsolatos ötletet, visszajelzést, érdekes 

szakmai anyagot szívesen fogadunk. 

Látogassák a honlapot is www.mttt.hu! 

Kellemes olvasást kíván:  

a Szerkesztőbizottság 

 

Tisztelt Tagtársunk! 

 

 

Ön most frissen kiadott Hírlevelünket 

olvashatja. A Táplálkozástudományi 

Morzsák Hírlevél célja az, hogy a 

Magyar Táplálkozástudományi 

Társaság tagságának biztosítson friss, 

érdekes, hasznos olvasnivalót többek 

között a táplálkozástudomány, 

élelmiszertudomány, 

táplálkozásmarketing területén. A 

hírlevél 2 részből áll: az elsőben friss, 

a szerkesztők által válogatott 

közlemények rövid "summázása" 

található, a második részben egy fiatal 

kutató, PhD hallgató összefoglaló 

írása kerül a hírlevélbe. Ő a kutatási 

területéhez kapcsolódó témában 

részletesebb összefoglalót készít, 

feldolgozva a friss irodalmat 

is. Minden Hírlevélben más és más 

hallgató írását olvashatják majd. Így a 

szakterület széles spektrumához fog a 

Hírlevél kapcsolódni. 

http://www.mttt.hu/


Rövid összefoglalók 

 

Az energiasűrűség és a súlygyarapodás összefüggései 

Mint az közismert, az energiasűrűség (DED – Dietary energy density) alapvető jelentőségű 

táplálkozási faktor a testtömeg kontroll tekintetében. A nagy energiasűrűség egyenes arányú 

kapcsolatot mutat a kóros testtömeg gyarapodással (túlsúly, elhízás). Ezen tények ellenére a 

szakirodalomban nem található, olyan átfogó tanulmány, illetve eredmény, mely a 

serdülőkorúak kóros súlygyarapodása és a nagy energiasűrűség közötti összefüggéseket 

foglalná össze, annak ellenére, hogy esetükben az egyik legmagasabb rizikójú korcsoportról 

van szó. Az alábbiakban ismertetett cikk ezen szakmai hiátust kívánta betölteni. A vizsgálat 

kezdetekor 1149 vizsgálati anyagból választották ki azt a 12 tanulmányt, melynek körülményei, 

mintanagysága, korcsoporti sajátosságai lehetővé tették az áttekintés (,,review”) műfaja által 

megkövetelt feltételeket. Eredményeik alapján a vizsgált 10-19 év közötti korosztály körében, 

a bevont tanulmányok eredményei 4 esetben mutattak pozitív, 2 esetben negatív összefüggést 

a kóros súlygyarapodás és a magas DED között, a további 6 tanulmány nem mutatott 

asszociációt. Megemlítendő ugyanakkor, hogy ezek a vizsgálatok több szempontból is 

különböztek, eltérőek voltak a tervezési metódusok, a DED számítási módszerek és a 

táplálkozási értékelő eszközök is. Ajánlásuk alapján érdemes a jövőre nézve egy olyan 

általánosan elfogadott módszertant kialakítani és meghatározni, mely segítségével már könnyen 

vizsgálható az említett kapcsolat. 

 

Andrea Arango-Angarita, Sonia Rodríguez-Ramírez, Lluis Serra-Majem, Teresa Shamah-Levy (2018) Dietary 

Energy Density and Its Association with Overweight or Obesity in adolescents: A Systematic Review of 

Observational Studies. Nutrients. 10(11). pii: E1612. DOI: 10.3390/nu10111612 

 

 

 

 

 

 

 



Az antioxidáns bevitel protektív hatása  

A szisztematikus összehasonlítás, review fókusza a C-vitamin, a karotinoidok és az E-vitamin 

megfelelő vérkoncentrációjának hatása volt, a szív és érrendszeri megbetegedések, daganatok 

kialakulására, valamint a halálozásra (ebben az esetben a megfelelő zöldség és gyümölcs 

fogyasztás markereként szolgált). Az eredmények alátámasztották azt az ismert evidenciát, 

miszerint a megfelelő C-vitamin, összkarotin, β-karotin, α-karotin, β-kriptoxanthin, likopin és 

az a-tokoferol bevitel és vérkoncentráció redukálja a fent említett betegségek kialakulásának 

kockázatát. Ugyanakkor a mesterséges E-vitamin szupplementáció, már nem mutatta az 

előzőekben említett pozitív, protektív hatást. Ennek értelmében a szerzők helytállónak találják 

a jelenlegi nagy mennyiségű zöldség és gyümölcsfogyasztási ajánlásokat, mindemellett viszont 

a nem étrendből származó, E-vitamin szupplementációt - hatástalansága miatt - nem ajánlják 

az egyes krónikus betegségek megelőzősében. 

Dagfinn Aune, NaNa Keum, Edward Giovannucci et al (2018) Dietary intake and blood concentrations of 

antioxidants and the risk of cardiovascular disease, total cancer, and all-cause mortality: a systematic review 

and dose-response meta-analysis of prospective studies. Am J Clin Nutr. 108:1069–1091. DOI: 

10.1093/ajcn/nqy097  

Alkohol vs. egészségvesztés 

 Az előző hírlevélben szó volt az alkohol biztonsággal fogyasztható mennyiségéről és az ezzel 

kapcsolatos korábbi evidenciák megkérdőjelezhetőségéről. Az alább hivatkozott összefoglaló 

tanulmány 26 év és 195 ország adatai alapján készült, extrém nagy mintán és az előzőekhez 

hasonló megállapításokat tette: Az alkoholfogyasztás a globális betegségterhelés egyik vezető 

kockázati tényezője és jelentős egészségügyi veszteséget okoz. Megállapítható, hogy az összes 

halálozás és a daganatos megbetegedések kockázata fokozatosan emelkedik az 

alkoholfogyasztás mennyiségi növekedésével, és az egészségvesztést minimalizáló fogyasztás 

mértéke nulla. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy az alkohollal kapcsolatos szabályozási 

politikákat világszerte felül kellene vizsgálni, összpontosítva az alkoholfogyasztás 

csökkentésére irányuló erőfeszítésekre. 

Max G Griswold, Nancy Fullman, Emmanuele Gakidou et al. (2018) Alcohol use and burden for 195 countries 

and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet. 392 

(10152): 1015-1035. DOI: 1016/S0140-6736(18)31310-2 

 

 

 



Vegetáriánus tányér (VegPlate) 

A vegetáriánus és növény alapú étrend egyre inkább közismertté, elterjedtebbé válik a tudatosan 

táplálkozók körében. Ismeretes ugyanis, hogy ezek a nagyobb mértékben növényi alapú 

étrendek mind etikai megítéltség, mind ökológia hatás szempontjából kedvezőek, nem beszélve 

az állati eredetű fehérje és táplálék csökkentésének egészségre gyakorolt jótékony hatásairól 

(szív és érrendszeri betegségek, daganatok kockázatának csökkenése, etc.). A fő kérdés ezen 

étrendek esetében ugyanakkor az egyének tudásszintjének megfelelőségében rejlik, mivel a 

nem megfelelően összeállított vegetáriánus vagy lakto-ovo vegetáriánus étrend 

hiánybetegségek és egyéb emésztési deficienciák kialakulásához vezethet. A közlemény 

tanulsága alapján a ,,VegPlate” elnevezésű platform erre a problémára nyújthat megoldást, 

mivel segít abban, hogy mi kerüljön az egyes étkezésekkor a különleges diétát folytatók 

tányérjára úgy, hogy az megfeleljen mind a diéta, mind pedig az egyes makro és 

mikronutriensek ajánlott bevitelének kívánalmaihoz. Az alkalmazás részletes összegekkel, 

változatos élelmiszerfajtákkal próbál segíteni, nem csak az egészséges felnőtteknek, hanem a 

terhes és szoptató nőknek is. Sokrétű nyersanyag adatbázisa miatt a mediterrán diétát folytatók 

körében is jól alkalmazható rendszer 

Luciana Baroni, MD, Silvia Goggi, MD, Maurizio Battino, MD, PhD (2018) VegPlate: A Mediterranean-Based 

Food Guide for Italian Adult, Pregnant, and Lactating Vegetarians. Journal of the Academy of Nutrition and 

Dietetics. 118 (12): 2235–2243. DOI: 1016/j.jand.2017.08.125 

Nagy zsír- és kis szénhidráttartalmú reggeli fokozza a 24 órás zsíroxidációt idősebb 

felnőttekben 

A zsírokat oxidáló képesség összefügg az anyagcsere-betegségek alacsonyabb kockázatával. A 

vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsák, hogy a tápanyagbevitel ideje befolyásolja-e a napi 

anyagfelhasználást, valamint az anyagfelhasználás és metabolikus indexek közötti 

összefüggést. 29 egészséges felnőtt 25 és 35 kg/m2 közötti BMI értékkel nagy zsír-, illetve nagy 

szénhidráttartalmú reggelit fogyasztott 4 héten keresztül. A vizsgálat kezdetekor, illetve a 4 

hetes diéta után 24 órás étkezés utáni légzési hányadost (RQ), cukorterhelés után inzulin 

érzékenységet mértek. Elmondható, hogy a reggeli tápanyag-összetétele befolyásolja a 

tápanyag-hasznosítást idősebb felnőttek esetében. A nagyobb zsír-, kisebb szénhidráttartalmú 

reggeli fogyasztása csökkentheti az anyagcsere-betegségek kialakulását. 

Nikki C Bush, Holly ES Resuehr, Laura Lee Goree, Julie L Locher, Molly S Bray, Taraneh Soleymani,and 

Barbara A Gower (2018) A High-Fat Compared with a High-Carbohydrate Breakfast Enhances 24-Hour Fat 

Oxidation in Older Adults. The Journal of Nutrition. 2018. February pp. 220-228. DOI: 10.1093/jn/nxx040 



CRISPR módszer - Epigenetikai mérföldkő a kutatásban 

A CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats), azaz „halmozottan 

előforduló, szabályos közökkel elválasztott palindromikus ismétlődések” –ből eredő elnevezés, 

mely alapvetően a baktériumok genomjában található rövid, ismétlődő DNS-szakaszok neve. 

Az egyes szakaszokat egy rövid „helykitöltő” ún. ,,spacer” DNS-szekvencia követ, mely 

megfelel egy olyan vírus vagy plazmid egy szakaszának, amellyel a baktérium azt megelőzően 

már kontaktusba került. A Cas fehérjék a CRISPR-ek közötti helykitöltőket detektálva 

identifikálják a baktériumsejtbe behatoló idegen nukleinsavakat és darabokra vágják, hasítják 

azokat. Hasonló rendszer az eukariótákban is működik, ott RNS-interferenciának nevezik ezt a 

jelenséget. A rendszer laboratóriumban is felhasználható, olyan módon, hogy a Cas9 enzim és 

a megfelelő RNS-szakasz sejtbe történő bevitelével, az enzim meghatározott helyen vágja el 

annak DNS-ét, amivel lehetővé válik a gének minden korábbinál pontosabb módosítása, így a 

módszer alkalmas arra, hogy sejten belül konkrét helyeken mutációkat hozzanak létre a 

genomban. A rendszer az adott ponton egy vagy kétszálas hasítást végez a genom célszakaszán, 

ennek hatására beindul a sejt ,DNS-repair” mechanizmusa, mely alapvető esetben az egyes 

DNS-károsodások, törések kijavításáért felel. A pontos javításhoz szüksége van egy templátra, 

mely egy olyan DNS-partikulum, amely komplementer a javítandó résszel. Ezt mesterségesen 

pótolva egy olyan javítótempláttal láthatjuk el a DNS-t, amely a vágás helyétől mindkét 

irányban tartalmaz egy 40-90 bp-os komplementer régiót. A javítóenzimek ennek alapján 

(általunk módosítottan) javítják ki a sejt kromoszómáját - és eközben beépítik azt a 

(mesterséges) szakaszt is. 

Melody Redman, Andrew King, Caroline Watson, David King (2016) What is CRISPR/Cas9? Arch Dis Child 

Educ Pract Ed. 101(4): 213–215. DOI: 10.1136/archdischild-2016-310459 

Luciano A. Marraffini, Erik J. Sontheimer (2010) CRISPR interference: RNA-directed adaptive immunity in 

bacteria and archaea. Nature Reviews Genetics. 11 (3): 181–90 DOI: 10.1038/nrg2749 

 

 

 

 

 

 



Külön életkorokban mért testtömeg index és a premenopauzában kialakuló mellrák 

kockázatának összefüggése 

Az elhízás komoly kockázati tényező a melldaganat kialakulásában. 758952 premenopauzában 

lévő nő vizsgálata során a testtömeg index és a premenopauza során kialakuló mellrák között 

erős összefüggést mutattak ki. A 18-24 éves korban mért nagyobb BMI érték magasabb 

kockázati tényező, mint a későbbi korban (45- 54 év) kialakuló túlsúly. Fiatalkori elhízás (BMI 

≥35 kg/m2) 4,2-szeresen növeli a mellrák kockázatát a fiatalkori soványsághoz viszonyítva 

(BMI <17 kg/m2). Az összefüggés erősebben kimutatható az ösztrogén receptor-pozitív 

és/vagy a progeszteron receptor pozitív mellrák esetében, mint a hormon-negatív mellrákok 

között. A vizsgálat alapján elmondható, hogy a testtömegváltozás és premenopauzában 

kialakuló mellrák összefüggésében a fiatalkori elhízás a legfőbb rizikófaktor. 

The Premenopausal Breast Cancer Collaborative Group (Shoemaker MJ) (2018) Association of Body Mass 

Index and Age With Subsequent Breast Cancer Risk in Premenopausal Women. JAMA Oncology June 21. 

DOI: 10.1001/jamaoncol.2018.1771 

 

A CO2 -kibocsátás hatása a globális emberi táplálkozásra 

Az elkövetkező 30-80 évben a légköri CO2 koncentráció eléri azt a kritikus értéket (550 ppm), 

ami felett a növények fehérje-, cink- és vastartalma 3-17%-kal csökken. 151 ország fehérje-, 

vas- és cinkbevitelét vizsgálva prognosztizálható, hogy a környezet ilyen fajta változása miatt 

további 175 millió ember cink-, és 122 millió fehérjehiányban fog szenvedni. A hiányos 

vasbevitel következtében 1,4 milliárd fogamzóképes nő és 5 év alatti gyermek olyna országban 

él, ahol az anémia előfordulása meghaladja a 20%-ot, és itt a táplálékkal bevitt vas mennyisége 

még több, mint 4%-kal csökkeni fog. A legmagasabb kockázatú régiók - Dél- és Délkelet-Ázsia, 

Afrika és a Közel-Kelet. 

Matthew R. Smith  and Samuel S. Myers (2018) Impact of anthropogenic CO2 emissions on global human 

nutrition. Nature Climate Change. DOI: 10.1038/s41558-018-0253-3  

 

 

 

 

 



Gasztroturizmus: A román és a magyar konyhaművészet különbségeinek kutatása 

Szerző: Kútvölgyi Viktória 

 

A gasztroturizmus az utóbbi években világszerte önálló utazási döntést megalapozó tényezővé 

vált [1]. Long [2] meghatározása szerint a gasztroturizmus nem korlátozódhat csupán az ételek 

megkóstolására, hanem a termőföldek megtekintésén át, a fesztiválokon való részvétel is elemét 

képezi [3]. A gasztroturizmus a kulturális turizmus szegmense [4]. A kulturális turizmus a 

hagyományos értelembe vett kulturális vonzerőn kívül magába foglalja a helyi étkezési 

szokások megismerését is [5]. Long kihangsúlyozza, hogy más nemzetek ételeinek az 

elfogadása révén lehet igazán más kultúrát megtapasztalni és a fennálló különbségeket feltétel 

nélkül elfogadni. A turizmus és az ételek közötti kapcsolat szorossága egyre inkább érezhető. 

Számos kutatás bizonyítja, hogy a meglátogatandó terület kiválasztásakor, az utazó döntésében 

meghatározó szerepet játszik az adott ország konyhájának népszerűsége [6]. Az UNWTO 

(United Nations World Tourism Organization) 2016-os kutatása alapján az utazási 

motivációknál a hagyományos értelembe vett kulturális tényezőket és a természeti vonzerőket 

követően a harmadik helyen a gasztronómiai kínálat állt.  

„A nemzet sorsa attól függ, hogy miként táplálkoznak” [7]. Az országok, népcsoportok étkezési 

szokásait számos tényező befolyásolja, elsődlegesen a földrajzi fekvéséből eredő adottságok, 

az adott területen megtermelhető nyersanyagok változatossága, a kereskedelem és a gazdaság 

fejlettség szintje, az ünnepi és hétköznapi élet szokásai, hagyományai, a vallási beállítottság, 

[8] és az infrastruktúra. 

A román konyha kialakulására hatással volt a magyar, a francia, a szerb, a török és a bolgár 

konyha. Gyakran használt fűszerük a csombor, a kapor, a bazsalikom, a majoranna, a lestyán, 

a tárkony, a petrezselyem, a kakukkfű, a fokhagyma és a torma [9].  A levesek közül a ciorba 

(csorba), a bab-, a káposzta-, a zöldség-, és a raguleves (sertésből vagy csirkéből) a 

legnépszerűbb. Leveseik betétjeként kedveltek a húsgombócok. A húsételek között sertésből, 

birkából, marhából és baromfiból szívesen készítenek ételeket. A különféle húsokat olajba 

mártva faszénparázs felett roston sütik. Jellegzetes ételük a mititei, amelyhez darált marhahúst, 

sertéshúst és bárányhúst azonos arányban összekevernek, hozzáadják a finomra vágott 

vöröshagymát; sóval, borssal, zúzott fokhagymával, csomborral, kakukkfűvel ízesítik és 

szódabikarbónával összedolgozzák. (A szódabikarbóna a hús szerkezetének a lazításához 

szükséges.) A keveréket hűtőbe teszik, hagyják összeérni az ízeket, majd apró kolbászokat 

formáznak belőle és grillen megsütik. Mustárral, ketchuppel és uborkával kínálják [10., 11]. 



A román konyhában elterjedt a húsételek gyümölcsökkel történő különleges ízesítése. Kedvelt 

a birsalma, a szilva, a sült alma, az éretlen szőlő és a vörös áfonya használata savanyúságként 

és édességként egyaránt [10]. A köretek közül a mamaliga, a kukoricakása a legelterjedtebb, 

melyet gyakran önálló fogásként önmagában is fogyasztanak. Édességként édes lepényt 

(placinta), palacsintás (clatite), szirupba áztatott mandulás süteményt (saraille) kínálnak. 

Palacsintát kukoricalisztből is készítenek, amit lekvárral vagy joghurttal leöntve tálalnak. Az 

étkezést gyakran sajt zárja, amely tehén-, kecske- és bivalytejből egyaránt készülhetnek. Az 

egyszerű és ünnepi étkezések alkalmával elmaradhatatlan a cujka, azaz a szilvapálinka, amint 

apertifként, valamint záró italként egyaránt fogyasztanak [10., 11]. 

A román és a magyar konyha összehasonlítása során számos eltérés figyelhető meg. A magyar 

konyhán a levesek, mártások legfontosabb sűrítő eljárásaként a rántás használata elterjedt, 

vagyis a zsírban pirított liszt (olykor hagymával, paprikával kiegészítve), vagy a tejfölös 

habarás (tejföl és liszt keveréke). A tejfölös habarást hő kiegyenlítéssel adják az ételhez, annak 

érdekében, hogy a tejföl ne csapódjon ki, és azáltal az étel esztétikai értéke ne csökkenjen. A 

román konyha a rántást nem kedveli. A román levesek csorba típusúak. A zöldséget és a húst 

bő vízben előzetes pirítás, pörkölés nélkül teszik fel főni. A magyar konyha a főzésen kívül 

mindig akar valamit sütni, rántani, a román inkább a félig nyers, salátaszerű adalékokkal 

egészíti ki az ételt. Például vizsgáljuk a puliszkát. Ha nem tejes vagy túrós puliszka, akkor a 

román olajjal és sózott vagy füstölt hallal ízesíti, a magyar, ha teheti, egy kis hagymát pörköl 

hozzá, vagy megpirítja, magát a puliszkát is. A magyarok elsősorban ecettel savanyítanak, a 

románok csorbáikhoz főleg ciberét használnak [12]. A cibere gyakorlatilag erjesztett 

búzakorpa, ezt savanyításra használják, akár ecet vagy citromlé helyett [13]. A román konyha 

központi kalóriaforrása az étolaj, főleg napraforgóból vagy tökmagból készítettet használnak, 

míg a magyarok a sertészsírt részesítik előnyben. A magyarok régebben csak a böjtös ételekhez 

használtak étolajat. Jellemző a különbség a fokhagymahasználat módja között is: a magyar 

ember vagy a pecsenyébe tűzve süti, vagy fokhagymás levet főz belőle, vagy nyersen fogyasztja 

az étel mellé. A román a fokhagymát nyersen sóval összetöri famozsárban, vízzel vagy savóval, 

esetleg olajjal felereszti, és ebbe mártogatja az ételt (mujdei) [12].  

A gasztroturizmusban résztvevők a román konyhaművészet kapcsán megtapasztalhatják, hogy 

a tömeges étkezés módszerei kevéssé hatják át a konyhájukat, azaz a letisztult, egyszerű, 

természet közeli, családias légkör uralkodik a konyhaművészetükben.  
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