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Veszélyes anyagok forrásai lehetnek: 

¤ A felhasznált alapanyagok lehetséges 
szennyezései  

¤ Élelmiszer adalékok és a gyártásnál 
felhasznált vegyszerek  

¤ Üdítőitalok csomagolásához használt palack 
anyagokból, doboz anyagokból beoldódó 
vegyületek 

¤ Összefoglalás  



A felhasznált alapanyagok 

lehetséges szennyezései 



•  Mikotoxinok - karcinogének, mutagének 

  ¤ Patulin 

¤ Kék penésszel megfertőzött almákon vagy almából 

készült termékekben található. 

¤ Gyulladást, bélbántalmakat és fekélyt okozhat. Akut 

tünetei az izgatottság, hányás, görcsök és ödéma.  

¤ Egy kísérlet során kiderült hogy az alkoholos 

erjesztés során elbomlik, de a pasztőrözés nem 

befolyásolja a koncentrációját. 



 ¤ Ochratoxin A  
¤ Természetben leggyakrabban 

előforduló mikotoxin, főként 

gabonafélékben és trópusi 

éghajlatú tájakon szőlőben 

található. 

¤ Szervkárosodást, májkárosodást 

okoz. Vérben és izomban gyorsan 

kimutatható. Akut tünete a vese 

funkciójának leromlása. Rákkeltő 

és teratogén. Lassan ürül ki a 

szervezetből mert akkumulálódni 

képes. 



 ¤ Aflatoxinok  

¤ Több típusuk ismert:  aflatoxin B1, B2, G1, G2 és M1. 

¤ Szubtrópusi és trópusi régiók gyümölcseiben találhatóak. 

¤ Mérgezés csak nagy dózis esetén tapasztalható, megzavarja a 

fehérjeszintézist és a sejtekben lezajló enzimműködést. Nagyon 

súlyos estben májbetegséget okoznak. Teratogén és karcinogén 

hatásúak. Bevérzéseket okozhatnak a vesében és a bélben.  

¤ Egy kísérlet során kiderült hogy a grapefruitlében lévő aflatoxin B1 

májkárosodást okozott a kísérleti patkányok szervezetében. 



•  Antropogén szennyezések 
¤ Poliklórozott bifenilek (PCB): Toxikusak, 

ösztrogénhatásúak és daganatkeltők, májban 

és a zsírszövetben halmozódnak fel. Főként 

sárgarépában találhatóak. Fő tünetek: fejfájás, 

szédülés, hányinger, rossz közérzet, 

légzőszervi problémák, remegés. 

 

¤ Toxikus kémiai elemek : Ólom, higany, kadmium, szervetlen 

ón(dobozos üdítőkben) és arzén (szervetlen formája nagyon mérgező). 

Mivel a szervezetben felhalmozódnak gyomorirritációt, idegrendszeri 

elváltozásokat okoznak. 

 

¤ Radioaktív anyagok: Jód 131–es izotópja, stroncium 90–es izotópja, 

cézium izotópok (134 és 137). Főként bogyós gyümölcsök tartalmazzák.  

 

¤ Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH): Karcinogének és 

teratogének. Elsősorban szennyezett levegőn termelt zöldségek és 

gyümölcsök fogyasztásával jutnak a szervezetbe, de az élelmiszerek 

csomagolóanyagából is beoldódhatnak . 

 



Élelmiszer adalékok, a gyártásnál 

felhasznált vegyszerek 



• Élelmiszer adalékok  

 ¤ Színezékek  
¤ Az állandó összetétel fontos. 

¤ Karamell (E150), emulgeáló szerként is funkcionál. 4 

osztálya ismert, (E150a,E150b,E150c,E150d). 

¤ A legkisebb mennyiségben kell hozzáadni az italhoz ami 

még biztosítja a kívánt hatást. 

¤ Kólák gyártásánál használják. 

¤ Túlzott bevitel elhízást okot. 



 ¤ Antioxidánsok  

¤ Késleltetik vagy megakadályozzák az oxidációs folyamatokat. 

¤ Foszforsav (E338) megköti a kalciumot a szervezetben ami 

csontritkuláshoz vezet, csak a kólában fordul elő. Nagy 

mennyiségben való bevitele korlátozza az anyagcserét. 

¤ Az afrikai kóla üdítőkben kis mennyiségben fenolt is kimutattak. 

Gyermekekre és terhes nőkre nézve különösen veszélyes. 



 ¤ Állományjavító és módosító 

anyagok  

¤ Vannak szerves és szervetlen állományjavítók, a szervesek 

nem veszélyesek,a szervetlenek közül a Difoszfát(E450) kis 

mennyiségben veszélytelen, nagy mennyiségben megbontja 

a kalcium-foszfát egyensúlyt. 

¤ Taiwanban történt baleset ahol szándékosan ftalátokat 

adtak üdítőitalokhoz az emulgeálószerek helyettesítőjeként. 



¤ Savanyúságot szabályozó anyagok 

¤ Javítják az ízt, színt vagy állományt. Az 

üdítőital gyártásnál különböző fázisokban 

adják hozzá. 

¤ Elsősorban koffein tartalmú üdítőitalokban 

találkozunk. 

¤ Almasav (E296) kis mennyiségben 

ártalmatlan, túlzott mennyiségben 

szájirritációt okoz. 

¤ Borkősav (E334), hasonlít az íze a 

citromsavéhoz 



 ¤ Édesítőszerek  
¤ Túlzott mennyiségben 

fogyasztva hashajtóhatásúak.  

¤ Aszpartám (E951), migrént, 

homályos látást, fülcsengést és 

szívdobogást okoz. Egyik 

bomlásterméke a  fenilanalin, 

nagymértékű fogyasztása az 

agysejtek pusztulásához vezet. 

¤ Aceszulfám-K a 

szervezetben nem bomlik le, 

rákkeltő hatása még nem 

bizonyított. 



Üdítőitalok csomagolásához használt 

palack anyagokból, doboz anyagokból 

beoldódó vegyületek 



Polietilén-tereftalát (PET) palack 

¤ Hőre lágyuló műanyag, a poliészterek családjába tartozik.  

¤ Magas hőmérséklet hatására megolvad, a termikus bomlás 

melléktermékeként oligomerek, dietilén-glikol, szén-monoxid és 

aldehidek jönnek létre. 

¤ A PET polimerizációjához antimon-trioxid katalizátorokat használnak 

fel, amely mérgező, kis adagban fogyasztva fejfájást, szédülést okoz. 

¤ Csomagolóanyagból ftalátok oldódhatnak be, amelyek a szaporodási 

képességet rontják, gyermekek fejlődését károsítják. 

¤ Nem tanácsos újra felhasználni a mikroorganizmusok megjelenése 

miatt. 



Üveg  

¤ Amorf, homogén test, olvadt 

állapotból túlhűtés hatására 

szilárddá dermed. 

¤ Az üveghez adott kupak anyaga 

lehet; műanyag, amiből szerves 

vegyületek oldódhatnak be, vagy 

fém, amiből kadmium kerülhet az 

italba. 

¤ A csomagolásból ólom, kén és 

kalcium-oxid oldódhat be. 

¤ A zöld színű üvegben króm 

fordulhat elő. 



Alumínium dobozok  

¤ Csomagolóanyaga készülhet 

acélból, ón bevonatú acélból 

vagy alumíniumból. 

¤ A fém nem érintkezik 

közvetlenül az itallal, mivel egy 

belső műanyag bevonattal van 

ellátva. 

¤ Beoldódhatnak műanyag 

adalékok; biszfenol-A. 

¤ A tárolás ideje és 

hőmérséklete szabja meg a 

beoldódás mértékét, alacsony 

tárolási hőmérséklet javasolt. 



Tetra Brik (papírdobozok) 

¤ Magas hőmérsékleten való sterilizálás a 

sterilizálandó anyag tápanyag elvesztése 

nélkül. 

¤ 75% papír, 20% műanyag és 5% 

alumínium.  

¤ Több féle káros anyag beoldódhat a 

csomagolóanyagból: töltőanyagok, 

keményítő, fehérítő szerek, oldószerek, 

PAH, azoszínezékek, aromás aminok és 

ftalátok. 



Összefoglalás  
¤ Az üdítőitalok szennyezése származhat: 

a felhasznált alapanyagokból 

az adalékanyagokból  

 tárolás közben beoldódhat a csomagolóanyagokból  

keletkezhet a szakszerűtlen tárolás következtében 

bekerülhet baleset folytán. 

¤ A felhasznált alapanyagok közül a gyümölcskivonatok 

tartalmazhatnak különböző mikotoxinokat, ilyen a patulin, 

ochratoxin A és az aflatoxin B1. Ezek a vegyületek a tárolás 

során is keletkezhetnek úgy az üzemben, mint a 

háztartásban. 



Összefoglalás II 

¤ A hozzáadott víz tartalmazhatja az adott térségre jellemző  

valamennyi antropogén szennyezőt, nehézfémeket, PAH-okat, 

PCB-ket. 

¤ A csomagolóanyagból beoldódó veszélyes anyagok közül 
legfontosabb: 

• PET palackból az antimon és a ftalátok 

• a kupakalátétből és az üdítős dobozokból a  műanyag 
védőbevonat veszélyes alkotói.  

¤ Hogyan kerüljük el a káros anyagokat? 

• legyünk körültekintőek az üdítőitalok megválasztásánál 

• csak ismert eredetű italt fogyasszunk 

• kerüljük el a sérült csomagolóanyagban tárolt italokat 

• figyeljünk az előírás szerinti tárolásra! 




