
Örömmel ajánlom figyelmükbe a novemberi tematikus számot, amely
szakterületem, az élelmiszer-tudomány legújabb eredményeit célozza
bemutatni, válogatott témákon keresztül.

Az élelmiszerekkel való találkozás mindennapi életünk része. Táp-
lálkozással biztosítjuk az élet fenntartásához szükséges energiát és táp-
anyagokat szervezetünk számára. Az élelmiszerek bioaktív komponen-
sei mindemellett bizonyítottan jótékony hatással vannak az egészségre,
és hozzájárulnak az életminőség megőrzéséhez vagy javításához. Az
aromakomponensek kulináris élvezetet is nyújtanak egy kellemes kör-
nyezetben elfogyasztott ebéd vagy vacsora során. Az egészségtudatos táp-

lálkozás egyre nagyobb teret hódít a fogyasztók körében, és ezzel együtt megnőtt az érdeklő-
dés a tudományos kutatásokon alapuló ismeretek iránt. Felismerve ezt az igényt, egyre szoro-
sabb a kapcsolat a tudományos műhelyek, a nemesítők és a feldolgozók között az elméleti ered-
mények gyakorlati megvalósítása érdekében. A globális környezeti változások az élelmiszerek
biztonságos fogyasztására is hatással vannak, ezért fontos megismerni például azokat a kémiai
szennyezőanyagokat – mint a mikotoxinok és peszticidek –, melyek szervezetbe kerülése egész-
ségkárosodást eredményezhet. Szükség van olyan korszerű, nagy érzékenységű, szelektív ana-
litikai módszerek fejlesztésére, melyekkel az ilyen szennyezők élelmiszerbe kerülésének kockázata
minimálisra csökkenthető.   

Ez a tematikus szám három kutatóműhely – a NAIK Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet,
a SZIE Élelmiszertudománvi Kar Alkalmazott Kémia és az Élelmiszerkémiai és Táplákozás-
tudományi Tanszék, valamit a BME Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tan-
szék – jelenlegi kutatásainak egy-egy szeletét mutatja be. Megismerhetik például a hazai ne-
mesítésű burgonya, dió, paradicsom és fűszerpaprika biológiailag aktív metabolitjait vagy a
probiotikus baktériumtörzsek által termelt bakteriocineket. Izgalmas összeállítást olvashatnak
az aromakomponensekről és a polifenolokról. Áttekintést kaphatnak az aminosavak és a bio-
gén aminok sokszínű tulajdonságairól, arról, hogy hogyan befolyásolják az élelmiszerek mi-
nőségét és biztonságát. Új ismereteket kaphatnak legfontosabb alapélelmiszerünk, a kenyér
alapanyagául szolgáló gabonafajták arabinoxilán-tartalmáról, mely hozzájárulhat egészsé-
günk megőrzéséhez. Szó lesz a peszticid-metabolitok és a maszkolt mikotoxinok kimutatásának
analitikai kihívásairól.

A decemberi számban az élelmiszeripari kutatásokat bemutató közleményekkel folytatódik
az élelmiszer-tudományi körkép.

Kellemes időtöltést kívánok a közlemények olvasásához.
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