
26 2012. március ÉLELMEZÉS

AKnorr levesalapok összetevôik révén biztosítják azt, hogy kiegyensúlyozottan jó minôségû és ízû
ételeket tálalhassanak fel a nagyüzemi konyhákon, ahol a nagyobb adagok hatékony elkészíté-

se fontos elvárás. A levesalapok összetétele megfelel a mindenkori élelmiszerekkel kapcsolatos
irányelveknek is, hiszen fôként minôségi, jól ismert összetevôket tartalmaznak. Cikkünkben példa-
ként az egyik leggyakrabban használt levesalap, a Knorr Tyúkhúsleves alap összetevôit mutatjuk be.

Knorr levesalapok — 
minôségi összetevôk a dobozban

A Knorr Tyúkhúsleves alap pél-
dául jórészt szárított alapanya-
gokból: porított csirkehúsból, va-
lamint baromfizsírból tevôdik
össze. Ezt egészítik ki a különfé-
le ízesítôk, só, cukor (dextróz),
színt adó fûszerek, mint például
a kurkuma, adalékanyagként
rozmaringkivonatot és ízfokozót
is tartalmaz.

A klasszikus, házilag készített húsle-
ves lényege a minôségi nyersanyagok ki-
választása, a húsok és a zöldségfélék
aromáinak, tápanyagainak kinyerése
lassú tûzön, hosszú idô alatt történô fô-
zéssel. Erre azonban az intézményi kony-
hákban nincs lehetôség, ahol rengeteg
adagot kell idôre elkészíteni hatékonyan
és költségtakarékosan. Ezekre az elvárá-
sokra a kényelmi termékek jelentenek
megoldást. Ugyanakkor sokszor a pro-
fesszionális termékek összetételével
szemben indokolatlan elôítéleteket táp-
lálnak a konyhákon dolgozók, holott a
kényelmi termékek, például a levesala-
pok többnyire jól ismert hozzávalókat tar-
talmaznak. 

Kovács Ildikó 
élelmiszer-ipari mérnök

Adalékanyagok
Adalékanyagoknak azokat az anyago-

kat nevezzük, amelyeket szándékosan,
kis mennyiségben adnak az adott élelmi-
szerhez. Ezek általában javítják az élel-
miszerek feldolgozhatóságát, eltartható-
ságát, különbözô jellemzôit (állagát, ízét,
színét, illatát stb.), valamint elôsegítik a
tápérték megôrzését. Ilyen adalékanya-
gok például a különféle ízfokozók, antio-
xidánsok. 

Ízfokozók
A különbözô ízfokozó anyagok-

nak nincs kifejezett aromájuk, vi-
szont már nagyon kis mennyiség fel-
használása elegendô az ételek jel-
legzetes ízének felerôsítéséhez, de
nem alkalmasak a rossz íz elfedésé-
re. „Fôbb képviselôik a glutamátok,
amelyekkel kapcsolatban számos
tévhit él az emberekben. A glutamin-
sav a természetben is megtalálható,
például a sajtokban, a húsokban, a
gombafélékben, a cukorborsóban
és a tejben nagyobb koncentráció-
ban mutatható ki. A paradicsom és
bizonyos sajtok ízjavító hatása is a
bennük lévô glutaminsavnak kö-
szönhetô” — tette hozzá Kovács Ildi-
kó  élelmiszer-ipari mérnök.

Dextróz
A Knorr Tyúkhúsleves alap egyik leg-

idegenebbül hangzó összetevôje a dext-
róz, amely tulajdonképpen egy természe-
tes cukorfajta, és jellemzôen ízkialakításra
használják. A glükóz — köznapi nevén
szôlôcukor — egyszerû cukor, amely rend-
kívül fontos a biológiai folyamatokban: a
sejtek energia- és anyagcsereforrásként
hasznosítják. Az élô szervezetekben elô -
forduló glükózt nevezzük dextróznak. 

Antioxidánsok
Külön említésre méltóak az antioxi-

dánsok, amelyek hozzájárulnak az anya-
gok frissen tartásához. Ezek az anyagok
gátolják például a zsírok, olajok avaso-
dását. Antioxidáns például a citromsav

és a Knorr levesalapban is jelen lévô roz-
maringkivonat. 

Allergének
„Ha a termékek egészségre gya-

korolt hatását vizsgáljuk, akkor fog-
lalkoznunk kell a különbözô allergé-
nekkel — mondta Kovács Ildikó. A ké-
nyelmi termékekben általában tejpor,
tojáspor, liszt (glutén) fordulhat elô,
amelyek allergiás reakciókat válthat-
nak ki. A Knorr Tyúkhúsleves alap-
ban például tojás is található, erre a
csomagoláson hívják fel a figyelmet.
Az élelmiszercímkén kötelezô az al-
lergén anyagok feltüntetése, jól lát-
ható helyen. Az összetevôlistában
zárójel után, például: „aroma (tojást
tartalmaz)”, hogy az erre érzékeny
egyének tudatosan táplálkozva el
tudják kerülni az allergiát okozó
anyagokat.”

Jól látható, hogy a professzionális ter-
mékek többsége, így a Knorr levesala-
pok is szárított húsféléket, zöldségeket,
fûszereket, sót és cukrot tartalmaznak,
valamint adalékanyagként ízfokozót, an-
tioxidánst. (X)


