
 

Adalék- és segédanyagok a szárazáru gyártásban 

 
A húsipari termékgyártás legjellemzőbb adalékanyagai 

Az adalékanyagokat az előkészítés, a feldolgozás, a csomagolás, a szállítás, vagy a tárolás 

folyamán adják hozzá a húskészítményekhez a termék érzékszervi, kémiai, fizikai 

ésmikrobiológiai tulajdonságainak javítása céljából. A felhasználást a termékeken az 

adalékanyag mennyiségétől függetlenül minden esetben fel kell tüntetni. Ez sokszor hátrányt 

jelent, mivel a fogyasztók többsége nincs tisztában az adalékanyagok hatásával, ezért ők 

könnyen megtéveszthetők, egyértelműen adalékanyag ellenesek. 

Ismertek a fogyasztók körében keringő "listák" a káros vagy kerülendő adalékanyagokról. 

Ezek mindig névtelenek, és tele vannak ellentmondásokkal. Példa erre, hogy a citromsav 

egyszer az ártalmatlan, máskor a veszélyes anyagok közé van sorolva. Az ilyen pánikkeltő 

tévlisták következményeként már a kereskedők is "E-szám mentes" termékeket követelnek a 

gyártóktól, pedig nagyüzemi gyártásban a jó minőségű termék előállítása bizonyos 

adalékanyagok felhasználása nélkül nem lehetséges. 

Nitritek és nitrátok 

A nyers és hőkezelt termékekhez 150mg/kg nátrium-nitrit és 600 mg/kg nátrium-nitrát 

adható. A nitrátból keletkező és a közvetlenül hozzáadott nitrit fő szerepe, hogy gátolja 

bizonyos patogén és romlást okozó mikrobák szaporodását, biztosítja a hústermékekre 

jellemző pácszínt, antioxidáns hatású, és ízharmonizáló szerepe is van. A nitrátokat csak a 

hosszú ideig érlelt nyers termékekhez használják, ahol a nitrit pótlására szükség van. Egyéb 

tartósítószer a nitriten kívül a hústermékekhez nincs engedélyezve. Néhány tartósítószer, pl. 

szorbinsav vagy kálium-szorbát és a natamicin csak a húskészítmények felületkezelésére 

engedélyezettek. 

 
Szárított húskészítmények felületkezelésére: szorbinsav és sói (SA) E200-E203, benzoesav és sói 

(BA) E210-E213, poli-hidroxi-benzát és vegyületei (PHB) E214-E219 keverékként a GMP szerint 

használható. 

Natamicin E235 szárított, füstölt kolbászok felületkezelésére, 1 mg/dm2 felület (5 mm-es 

mélységben már nem lehet jelen)  

A nitrát csak mikrobiológiai úton bomlik le nitritté (a színkialakítás és mikrobagátlás 

szempontjából csak a nitrit hatásos), a konzervhőkezelés pedig inaktiválja a mikrobákat. 

Elméletileg előfordulhat konzervekben is a nitrát, ha nitráttal pácolt húst tesznek a dobozba, a 

nitráttal pácolt húsokat azonban gyakorlatilag nem használják ilyen célra 

Adalék és segédanyagok jelentősége sokrétű és adott esetben többfunkciós lehet. Egyesek íz, 

aroma kialakításában vesznek részt (pl. paprika), míg mások mikroorganizmusokra gyakorolt 

hatásuk mellet akár a szín kialakításában is szerepet vállalnak (pl. Na-nitrit).  

Fűszerek és só használatánál szem előtt kell tartanunk az un. forró pont elméletet. E szerint a 

helyileg nagy koncentráció esetén az íz érzet sokáig meg marad az érzékelés tehetetlensége 

folytán, ezért elvileg kisebb átlagos koncentráció is elegendő. Jó példa erre a párolt és a 

hagyományos szemcsés só esete. Különös tekintettel kell lennünk a fűszeraromák kivonatok 

használatánál. Bár egyenletesen bekeverhetők, de az elmélet alapján több kell, mint a natúr 

származékokból. 

 

Fűszerek:, paprika, bors, fűszerkömény, fokhagyma, szegfűbors, szerecsendió és virága,… 

 

Só (NaCl) hatása: a só általi vízelvonás hatására a mikroorganizmusok egyre kevésbé képesek 

élettevékenységüket fenntartani. A pusztításhoz szükséges koncentráció messze túl 

van az érzékszervileg elviselhető határon. Azonban a  Na-nitrittel szinergens hatású. 



 

Un. sópótláskor a NaCl egy részének helyettesítésénél diétás termékeknél KCl-al 

lehetséges max kb 33%-ig észrevehető íz elváltozás nélkül. 

Na- nitrát: bizonyos mikroorganizmusok számára oxigénforrás. Ehhez nitrát redukáló 

baktériumok nitritté redukálják. A nitrit gátló hatása pH csökkentéssel és só 

koncentrácó emelésével növelhető. Hatására a színkialakítás mellett aromaanyagok is 

képződnek. A húsipar régebben nitrátokat lakalmazott, amelyből a nitrát redukálók 

(Micrococcus denitrificans, M. halodenitrificans, egyes Vibriok, Achromobacter 

denitrificans) nitritet képeztek, amely a színkialakítást segítette (különösen 

pácolásnál).  

Ma már inkább nitrites sókeveréket alkalmaznak. A só, a megfelelő hőmérséklet, a nitrit és 

a betartott higiénia együttesen gátolja a toxinképződést. Főleg a botulizmus 

megelőzése érdekében. Alkalmazása körültekintést, az MÉ előírásait és a receptúra 

betartását igényli.  

Cukor: mikroorganizmusok tápközegeként jelentős. A cukrok közül a számunkra előnyös 

mikroflóra szerint kell kiválasztanunk a megfelelőt: glükóz, szacharóz, 

keményítőszirup. A keményítőszirup lebontása lasabb, így elkerülhetjük a túl gyors 

pH csökkenést. Laktóz nem igen alkalmas, mert sok nemkívánt mikroorganizmus 

fejlődését segíti elő. Adagolása 1% alatt, mert e felett túl savanyú lesz a termék.  

Hagyományosan csak nagyon pici cukrot adagolunk, egyébként a mindenkori starter kultúra 

és a hús összetétel alapján határozzuk meg a cukor fajtáját és mennyiségét. 

 

GDL-glukono-delta-lakton nem honosodott meg Magyarországon 

 

Starter kultúrák: 

 Jó fajta Streptococcusok. Micrococcusok…. Sav és aroma termelők, érlelés szabályozók. 

Általában cukor adagolást igényelnek mint elsődleges tápanyagot.  

 

 


