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Kutatócsoport

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Élelmiszertudomány Élelmiszerkémia: Az általános- és szerves kémiának a dietetikusi szakma szempontjából kiemelt

fejezetei – a középiskolai anyag súlyozott átismétlése, kiegészítve a szakma szempontjából fontos új
ismeretekkel: a kémiai elemek, oxidáció-redukció, kémiai egyensúly, a szerves vegyületek csoportjai,
szénhidrogének, aromás vegyületek, alkoholok, karbonsavak és származékaik, aminosavak. A
laborgyakorlatokon az alapvető eszközök módszerek megismertetése után elkezdjük az élelmiszerek
összetevőinek meghatározását az élelmiszeriparban ismert, hagyományosan alkalmazott módszerekkel.

Rizikófaktorok az
élelmiszerekben: toxikus
anyagok, agrokemikáliák,
GMO

Az élelmiszertermelést érintő európai előírások rendszere, a nyersanyagtermelés szabályozásának
rendszerei. A földtől az asztalig
terjedő minőségszabályozás eszközei lehetőségei: fajtaoltalom, vetőmagtörvény, növényvédelmi
törvény, Élelmiszerkönyv. A
zöldségfélék és gyümölcsök minőségének biztosítása a termelés alatt, a minőség megőrzése a tárolás
során, táplálkozási értékeik.
A környezetkímélő termesztési módok és termékek, a bio, öko, integrált termelés eszközei, előírásai. A
genetikai módosítás
minőségügyi kérdései. Speciális tejkészítmények fejlesztése: laktózmentes, galaktóz szegény,
probiotikus. Az élelmiszerek
jelölésére vonatkozó előírások, az európai szemlélet változása a terméken megjeleníthető egészségre
vonatkozó állításokkal
kapcsolatban. A fogyasztók tájékoztatására alkalmazható módszerek, lehetőségek, ezzel kapcsolatos
előírások.

Élelmiszerbiokémia Az élelmiszer összetevők kémiai tulajdonságai és biokémiai szerepe:
Aminosavak, fehérjék, monoszaharidok, oligoszaharidok, poliszaharidok, zsírsavak, acilgliceridek, egyéb
lipidek, vitaminok,
polifenolok, ásványi elemek.
Az élelmiszer csoportok jellemző élelmiszerkémiai összetevői:
Gabonák és gabonatermékek, zöldségek és gyümölcsök, tej és tejtermékek, húsok és húskészítmények,
zsiradékok, tojás,
édességek, fűszerek és fűszernövények, élvezeti szerek.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
Élelmiszerkémia laboratóriumi gyakorlat: A laborgyakorlatokon az élelmiszeriparban ismert, hagyományosan alkalmazott
módszerekkel határozunk meg élelmiszer összetevőket: zsír, telítetlen zsír, aminosav, fehérje, sikér, konyhasó, kalcium.
Bemutatjuk a
Élelmiszerbiokémia laboratóriumi gyakorlat: Refrakció mérése, polariméteres mérés, összes fehérje tartalom, nitrát és nitrit
tartalom, valamit peroxidáz enzimaktivitás spektofotométeres mérése.
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