
A  szellemi munkás, hivatalnok munká
jának java részét zárt helyen, íróasztál 
fölé görnyedve végzi. A helyiség nem 
megfelelő szellőzése, rossz megvilágítása, 
a sok ülés stb. számos egészségügyi veszélyt 
jelenthet számára.

A  fizikai munkást a foglalkozásából 
eredő ártalmak egész sora teheti beteggé, 
vagy munkaképtelenné. így a túlerőltetés, 
a. szükséges pihenés hiánya, a munkahely 
túlzsúfoltsága, stb. Egyes iparágakban ezen 
kívül még egészen különleges veszélyek 
is fenyegetik a munkást. így a nyomdá
szokat, akkumulátortöltőket az ólommér
gezés, a tímárokat a lépfenés fertőzés, 
a bányászokat a bányatüzek, robbanások, 
földomlások, a kőműveseket, kőfaragókat, 
molnárokat a belégzett por útján a tűdő- 
gümőkór. A fémgyárak; szövőgyárak mun
kásainak idegrendszerét a folytonos nagy 
zaj viselheti meg.

A dolgozó nők és dolgozó férfiak meg
betegedése azonoa körülmények között 
százalékosan a nők kárára tolódik ei. 
Munkásnőknéi pl. a gümőkóros megbete
gedések lényegesen gyakoribbak,, mint a 
férfiaknál.

Vigyázzon a dolgozó nő, hogy munkája 
mellett családi életét se hanyagolja el.

A munkaadó is sokat tehet a munkás 
egészségének érdekében. A munkahelyen 
elegendő mosdó, zuhanyozó, fürdő, továbbá 
étkező, társalgó helyiség álljon a munkások
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rendelkezésére. A munkások részére munka
ruhát kell rendszeresíteni, amelynek test
hezállónak kell lennie. A rosszulszabott 
munkaruha sok balesetnek volt már az 
okozója. A világítás, fűtés a munka minő
ségéhez alkalmazkodjék. Rendkívül fontos 
különösen a zsúfolt munkahelyek kielégítő 
szellőztetése. Porképző üzemekben por
szívókat, úgynevezett axhaustorokat cél
szerű alkalmazni.

A balesetek elkerülésére megfelelő védelmi 
berendezések foganatosítandók. A munkást 
a balesetek elleni védekezésre ki kell 
oktatni.

Az állam, a munkaadó jól megépített 
lakásokkal és különböző jóléti intézmé
nyekkel (munkásétkezdék, napközi ottho
nok, sportpályák) igyekszik a munkások 
szociális jólétét és egészségét előmozdítani. 
Ugyanezt a célt szolgálja a gyárakban 
létesített gyárorvosi, gyárgondozónői szol
gálat is.

Az iparban foglalkoztatottak testi épsé
gének megóvását a törvények és rende
letek egész sora biztosítja’. így törvény 
írja elő a fiatalkorúaknak, nőknek, terhes 
nőknek, szoptató anyáknak foglalkozta
tását, a munkaidő tartamát stb. Az ipar
ban és mezőgazdaságban, továbbá keres
kedelemben dolgozók megbetegedése, meg
rokkanása esetén azok ellátását különböző 
biztosító intézmények, mint Országos Tár
sadalombiztosító Intézet stb. végzik.

•Tá p l á l k o z á s u n k

Egészségünket csak úgy őrizhetjük meg, 
ha mindazon tápanyagok megszerzéséről 
gondoskodunk, amelyek testünk rendsze
res működéséhez feltétlenül szükségesek. 
Vegytani ismereteink elhaladásával hova
tovább sikerült élelmianyagainkat alkat
részeikre felbontani. A múlt században 
a táplálkozás kérdésével foglalkozó kutatók 
kiderítették, hogy élelmianyagjaink fehérjé
ből, szénhidrátokból, zsírokból, sókból 

. és vízből állanak. A Uhérjék szervezetünk 
építőanyagjai. A bélosatornákban építő
köveikre, az aminosavakra esnek szét, 
hogy azután a bél falán át a vérbe jutván 
az emberi szervezetnek megfelelő fehérjévé 
egyesüljenek. Egész sorát ismerjük az 
aminosavaknak, számuk elér: a 26-ot. 
A fehérjék, illetőleg az aminosavak abban 
különböznek a szénhidrátoktól és zsíroktól, 
hogy 16— 17% nitrogént tartalmaznak. 
Az emberi és állati szervezet nem tud 
aminosavakat előállítani, éppen ezért a 
fehérjékben, illetve aminosavakban való 
ellátásunk teljesen a táplálékból származó 
mennnyiségektől függ. A kísérletek során 
azonban kiderült, hogy nem mindegy, 
milyen fehérjét fogyasztunk, mert igen 
sok olyan fehérje is van, amelyet — elegendő 
nitrogéntartalm uk ellenére — szervezetünk 
nem tud a szükséglet szerint felhasználni. 
Némely fehérje ugyanis nem tartalmazza 
mindazon aminosavakat, amelyek az em
beri fehérje összetételében szerepelnek, 
vagy pedig az aminosavak egymáshoz való 
aránya különböző, úgyhogy az új fehérje 
felépítéséhez ebből vagy abból az amino- 
savból nincs elegendő, ilyenkor mindig 
a legkisebb mennyiségben szereplő amino- 
savtioz kell szervezetünknek alkalmaz
kodnia, ugyanakkor viszont a többi amino- 
savból kisebb-nagyobb felesleg mutatkozik 
Az újabb vizsgálatok még azt is kiderí
tették, hogy szervezetünk egyes amino
savakat bizonyos mértékben átalakítani 
képes, ezek szerint tehát nem minden 
aminosavra van okvetlenül szükségünk. 
A  lényeges, pótolhatatlan (esszenciális) 
aminosavak száma 9— 10.

Egy 70 kg-os ember a testének működése

következtében keletkező kopások miatt 
naponta . körülbelül 13— 26 g fehérjét 
veszít. Ha szervezetünk állandóan annyi 
fehérjét kap, mint amennyit ugyanannyi 
idő alatt elhasznál, fehérje-egyensúlyban 
van. A vizsgálatok azonban megállapí
tották, hogy áz a mennyiség, amellyel 
szervezetünk fehérjé-egye.nSúlyba kerül, a 
fehérjék. minősége szerint változik. Ez a 
tapasztalat azzal magyarázható, hogy a 
különféle fehérjékberi áz egyes nélkülöz
hetetlen aminosavak egymáshoz való aránya 
más és más. Minél hasonlóbb valamely 
fehérje összetétele az emberi test fehér
jéjéhez, annál kevesebb kel! belőle az 
egyensúly fenntartásához, s annál nagyobb 
ennek a fehérjének biológiai értéke. A bio
lógiai értéket számmal szoktuk kifejezni. 
Minthogy a legnagyobb biológiai értékek 
egyikét a tejfehérje képviseli, ezért a tej. 
fehérjét 100 biológiai értékűnek vesszük. 
A többi fehérje biológiai értéke Thomas 
szerint a következő:

H ús.............
Hal ........
Tej ............
Rizsfehérje . .  80
Burgonya-

fehérje . . .  70

Paraj fehérje .. 65
Borsófehérje . .  50
Búzafehérje . .  40
Babfehérje . . . .  30 
Kukorica, 

fehérje . . . .  13

Megjegyzendő azonban, hogy ez a bio
lógiai érték csak az-emberre vonatkozik, 
az állatok számára más az arány. De 
még emberre vonatkoztatva is eltérők az 
értékek, ha az egyén korát vesszük figye
lembe. Az a tehérje, amely felnőtt ember 
számára teljes értékű, gyermeknek nem 
mindig jelent teljes értéket. Akkor táplál
kozunk helyesen, ha minél több fehérje- 
fajtát fogyasztunk, mert ezek egymást 
jól kiegészítik s belőlük a szervezet fel 
tudja építeni saját fehérjéjét. A kutatók 
sokáig vitatkoztak azon, mennyi fehérjét 
is fogyasszon naponta az ember. Különböző 
szempontok figyelembevételével arra ax 
eredményre jutottak, hogy a kellő szükség
let kielégítéséhez napi 60— 80 g fehérje 
fogyasztása kívánatos. Ez az úgynevezett
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fehérje-optimum, vagyis a legmegfelelőbb
fehérjemennyiség, szemben a fehérje-mini
mummal, vagyis a legkisebb fehérjemennyi-. 
séggel, amely szükséges ahhoz, hogy a 
szervezet kárt ne szenvedjen. Ez napi 
30— 60 g között ingadozik.

Az a megállapítás, Hogy az embernek 
általában naponta és testsúly-kilogrammon- 
kint egy g fehérjére van szüksége, csak 
felnőtt egyénre vonatkozik. Gyermekeknek 
ennél jelentősen több kell, mégpedig:

1—3 év között
3—5 i i
5— 12 • »

12— 15 > »
15— 17 » >
17— 21 • »

3.5 g kilogrammonkint
3.0 * >
2.5 > t
2.5 » »
2.0 t »
1.5 > »

Ugyancsak a terhes, valamint a szoptató 
anyáknak is több kell: a terhesség 4— 6 
hónapjában 1.5 g, a szoptatás idején 2.0 g 
kilogrammonkint.

Tápanyagjaink második csoportját a 
fűtőanyagok képezik. Ide tartoznak a szén
hidrátok és a zsírok. A szénhidrátok a 
cukorféleségek és a keményítő anyagok. 
A  cukrok édesízűek, vízben jói oldódnak. 
. Ide tartozik a répa- vagy nádcukor, a szőlő-, 
gyümölcs-, maláta- és a tejcukor. Ide 
sorolható még a méz, amely főleg szőlő
éi gyümölcscukorból áll. A keményítő 
nagyon sok cukormolekula egyesüléséből 
keletkezik, nem édesízű, hideg vízben 
nem oldódik. Emésztőnedvek hatására 

.Bök szőlőcukorra hasad. Keményítő van 
a lisztben, hüvelyesekben, burgonyában. 
Szintén sok cukormolekulából épül fel a 
növények vázanyaga, a cellulózé is. A 
cellulózét szervezetünk emésztőnedvei nem 
tudják bontani, csak az a kis része érté- 
kesítődik, amelyet a bélbaktériumok erjesz- 
tCi szednek szét cukorrá.

A  bélből felszívódott cukorvegyületek 
a vér segítségével szervezetünk összes 
■sejtjeihez eljutnak, ahol a szükség szerint 
elégek. Minél nagyobb munkát végzünk, 

-annál több cukrot égetnek el sejtjeink. 
A cukroknak a szükségleten felüli mennyi- 
Oége a máj’--in és izmokban glikogén, 
■vagy más néven állati keményítő alakjában 
■fellraktározódik. Ha a cukorraktárak tel
jesen megteltek, a szénhidráttöblet zsírrá 
alakul

Az ember naponta átlagosan 500 g 
szénhidrátot fogyaszt. Elég gyakran fel
vetődik az a kérdés, hogy lehetséges-e 
élet szénhidrát nélkül? Erre nincs határo
zott válasz, mert minden táppálékkal 
mindig jut némi szénhidrát a fogyasztó 
szervezetbe.

Tápanyagjaink közé tartozik a zsír is. 
Megkülönböztetünk állati és növényi zsíro

kat. Állati eredetű a disznó-, liba-,
kacsazsír, vaj, faggyú. Növényi szárma
zásúak az olajok, aminők a napraforgóolaj, 
szójaolaj, olívaolaj, tökmagolaj stb. Minél 
folyékonyabb egy zsír, annál könnyebben 
emészthető. Az olajokat hidrogén-gázzal 
mesterségesen keményítik is, ilyen pl. 
a margarin, amelyet konyhatechnikai cél-; 
ból jól felhasználhatunk. A zsírok mellett 
még nagy jelentőségük van egyes zsír
szerű anyagoknak, a lipoidoknak is. Ezek 
közül fontosabbak a koleszterin, lecitin. 
Sejtjeink nélkülözhetetlen alkatrészei. Ilyen 
lipoidokban gazdag élelmiszer a máj, 
velő, tojássárgája, vaj. Zsírtartalmú élelmi
anyagokkal jutnak szervezetünkbe a zsír
ban oldódó, nélkülözhetetlen vitaminok is.

Az emberi szervezet napi zsírszükséglete 
50— 60 g. Ez a mennyiség azonban helyen
ként és időnként, sőt évszakonként is vál
tozó. A magyar konyha hívei igen sok 
zsírt fogyasztanak, ezzel szemben a francia 
étrenden élők aránylag keveset.

A fehérjéket alkotó aminosavakat szer
vezetünk nem tudja felépíteni, de már 
jelentősen könnyebb a helyzete a fűtő
anyagok dolgában, mert bizonyos mini
mumtól eltekintve a szénhidrátokat zsírok
kal, vagy a zsírokat szénhidrátokkal 
helyettesíthetjük. Sőt bizonyos tekintetben 
még a fehérjék is fűtőanyagul szolgál
hatnak, mert elégésük folyamán hőt termel
nek, azonban ez a fűtőanyag rendkívül 
drága s a belőlük keletkezett salakanyagok 
kiürítése jelentősen megterheli a szervezet 
működését. A szervezet a felesleges aminó- 
savakat valóban el is égeti, mivel azonban 
ez nem célirányos, lehetőleg változatos 
étrenddel olyan fehériekeverék fogyasztá
sáról kell gondoskodnunk, amely nagy 
biológiai értékű fehérjét szolgáltat s ezért 
kevés felesleges aminosavnak kell elégnie. 
Szervezetünk a tápanyagok égésekor fel
szabaduló hőt, illetve energiát egyrészt 
állandó hőmérsékletének fenntartásár*, 
másrészt a munka végzésére használja fel.

Minél nagyobb munkát végez a szervezet, 
annál nagyobb a tápanyag-, illetve fűtő
anyag-igénye. Tápanyagjaink fűtő-,, illetve 
energiatartalmát úgy fejezzük ki, hogy je
lezzük, mennyi hőt fejlesztenek elégésük 
alkalmával. Az egy gramm tápanyag elé
gésekor felszabaduló hőmennyiséget égés
hőnek nevezzük. Az égéshőt kalóriákban 
számoljuk : egy nagy, vagy kilogramm-kaló
riának nevezve azt a hőmennyiséget, amely 
egy liter 15.5° C-u víz hőmérsékletét egy fok
kal, vagyis 16.5* C-ra emeli.

Az élelmiszerekben lévő tápanyagok el
égésük alkalmával nem egyforma mennyi
ségű hőt szolgáltatnak. így egy g. fehérje 
égéshője 4.1 kai., egv g. szénhidrát égéshője 
szintén 4.1 kaL, ellenben egy g zsír elégé

sekor 9.3 kai. keletkezik. Tápanyagjaink
égéshőjüknek megfelelően egymást helyet
tesíthetik táplálékjainkban. így a 9.3 kal-t 
tartalmazó 1 g. zsírt 2.3 g. szénhidrát 
vagy fehérje pótolhatja.

Felmerül most már az a kérdés, hogy 
az emberi test napi tevékenységének fenn
tartásához mennyi kalória szükséges. Minél 
nagyobb munkát végez valamely szerve
zet, annál több tápanyagra van szüksége, 
mivel tevékenységéhez mérten több anya- 

ot éget el s ennek következtében több 
őt is termel. A hőtermeléssel és 3  végzett 

munka nagyságával párhuzamosan viszont 
az oxigánfogyasztás is emelkedik. Ilyen 
módon az oxigénfogyasztás nagyságából 
következtethetünk a Végzett munka nagy
ságára is. A végzett munka nagyságának 
pontosabb megmérése érdekében az ered
ményeket két tényezőre kell bontanunk. 
Először ismernünk kell a vizsgálandó sze
mély alapanyagcseréjét. Alapanyagcserén 
értjük a szervezetnek azt az állapotát, 
amikor belső tevékenysége a lehető leg
kisebbre csökkent. Ezt az állapotot 
akkor érjük el, ha az illető 24 óra hosszat 
nyugodtan feküdt, 12  óra óta semmit 
sem evett s felöltözve 18, ruha nélkül 28* C 
hőmérsékletű helyiségben tartózkodik. A 
felnőtt szervezet ilyenkor óránként és test- 
súly-kilogrammcnkint egy kalóriát termel. 
Ezek alapján egy 70 kilogrammos embernek 
alapanyagcseréj éhez naponta 1680 kal-ra 
van szüksége. Ha az alapanyagcserében 
fogyasztott oxigén mennyiségét levonjuk 
a munka alatt fogyasztott oxigén mennyi
ségéből, megkapjuk a munka értékének 
megfelelő oxigánfogyasztást. Az oxigén
fogyasztás mérésének felhasználásával sike
rült a legkülönbözőbb munkák kalória
fogyasztását megállapítani. A legkisebb 
kaióriafogyasztással járó testi munka a 
kézzel való varrás. Már az ipari munkák 
kalóriafogyasztása jóval nagyobb. Leg
nagyobb a bányászok és aratómunkásók 
kalória fogyasztása. Az aratómunkás tel- 

■ jesítményét, aki 14— 16 órát is dolgozik 
naponta, a nehéz terhet emelő egyén 
munkájával hasonlítjuk össze. A megfelelő 
számítások szerint az aratónak egy napi 
munkájával 1000 embert lehetne felvinni 
a második emeletre. Általában a felnőtt 
ember napi kalóriaszükséglete a következő:
Ha semmi testi munkát nem 

v é g e z ........................................... 2450 kai.
Az ülő foglalkozású egyénnek . . . .  2700 » 
A  mérsékelt izommunkát- végző

egyénnek '................................. 3050 *
Ha mérsékelt izommunkát végez, 

de serényebben dolgozik . . . .  3400 » 
Ha nehéz izommunkát végez . .  4150 »

, Ha nagyon nehéz izommunkát
végez ...........................................  5500 »

SUt 4a Telj ffiáa* f i H f l a

A nők kalőrlszükséglete kisebb alapanyag
cseréjük következtében kevesebb, mint a 
férfiaké. A könnyű testi munkát végző
nek 2200 , elárusítőnőnek vagy pin*'rnőnek 
2700, nehéz testi munkát vég*4 nőnek 
3000 kalóriára van szüksége.

A szellemi munkás munkavégzéséről és 
munkájának nagyságáról az oxigén fogyasz
tás nem ad képet. De ha a szellemi munka 
nagyságát oxigénfogyasztással nem is tud
juk mérni, ez mégsem jelenti azt, hogy a 
szellemi munka kevésbbé fárasztó, mint a 
testi és hogy a szellemi foglalkozást űzőnek 
sokkal kevesebb kalóriára van szüksége, 
mint a testi munkát végzőnek.

A fent említett adatok azonban csak 
felnőttekre vonatkoznak. Ugyanis külön
böző korban a kalóriaszükséglet más és 
más. Ezt a legcélszerűbben úgy számít
hatjuk ki, ha a 2400-as alapértéket a kor
nak megfelelő szorzószámmal megszorozzuk
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Életkor: Ezorzószám: Kalóriaszükséglet;
1—  2 ................... 0.35 840
2— 3 ................... 0.42 1003
3—  5 ................... 0.5 1200
5— 7 ................... 0.6 1440
7— 9 ................... 0.7 1680
9— 11 ................... 0.8 1920

11—  12 ................ 0.9 2160
12—  15 ................ 1.0 2400

Az anyagcserekutatóknak méltán nagy 
büszkesége, hogy eredményeikkel fontos 
szolgálatokat tehetnek embertársaiknak, 
Méréseikkel, kutatásaikkal bebizonyították, 
hogy célszerűbb eszközökkel, a felesleges 
mozgások kikapcsolásával nagy munka
megtakarítások érhetők el. A munkaélettaa 
arra törekszik, hogy a munkások csak olyan 
mértékű munkát végezzenek, amellyel nem 
veszélyeztetik szervezetük éppségét s olyan 
táplálékot kapjanak, amely alkalmazkodik 
a testük szükségletéhez.

Alegmegfelelőbb az olyan étrend, amely
ben a "fehérje, zsír és szénhidrát egymás
közti aránya 1 : 1 :  5— 7. Ezen arány alap
ján tehát, föltéve, hogy egy 70 kilogrammos 
ember napi táplálékának 3000 kalóriát 
kell tartalmaznia, lehetőleg úgy állítsuk 
össze a napi étrendiét, hogy abban 70 g» 
fehérje, 70 g. zsír és 500 g. szénhidrát legyen, 
Hogy táplálékunk munkavégzésünknek meg
felelően elegendő kalóriát tartalmaz-e vagy 
sem, azt testsúlyunk ellenőrzésével állapít
hatjuk meg. Újabban azonban kiderült, 
hogy a táplálkozási kérdések sokkal bonyo
lultabbak, mint ezt akár csak néhány évti
zeddel ezelőtt gondolták. Szervezetünk 
igen pontosan dolgozó gépezet, amely nem
csak azt követeli meg, hogy kellő mennyi
ségű fehérjével és fűtőanyaggal lássák él, 
hanem azt is. hogy megkapj*
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a működéséhez szükséges összes anyagokat. 
.Szervezetünk zavartalan működésének fenn
tartásához mai felfogásunk szerint mintegy 
36 különböző szerves és szervetlen vegyület 
szükséges. Ha ezek közül bármelyik hiány
zik, testünk nem tudja a rárótt feladatokat 
hibátlanul elvégezni, ha pedig akárcsak 
egy vegyület is, de hosszabb időn ót hiány
zik, az illető anyag hiányára jellemző, 
halállal végződő betegség is keletkezhet.

E szükséges vegyületek azonban nincse
nek élelmianyagjainkban egyformán el
osztva, egyikben több, másikban keve
sebb lelhető fel belőlük, sőt némelyikből 
teljesen hiányozhatnak is. Az újabb kuta
tások élelmiszereinket két nagy csoportba 
osztják. Az egyikbe azok a vegyületek 
tartoznak, am elyekből nélkülözhetetlen 
anyagszükségletét látja el a test, ezeket, 
mivei segftságükkél a betegségek kifejlő
désétől védjük meg magunkat, itvédö táp
anyagoknak* nevezzük. Ilyen védőtáp
anyag a tej, a tojás, a friss zöldfőzelék, 
a gyümölcs, a burgonya és az állati belső 
szervek. Ezekkel szemben azokat a táp
anyagokat, amelyekben semmi, vagy csak 
kevés védőtápanyag található, kalóriát 
vagy energiát szolgáltató élelmianyagnak 
nevezzük. Ilyen a cukor, a fehérliszt, a 
asír.

E felsorolást látva, könnyen érthető az 
a nagy változás, amely táplálkozástudomá
nyukban az értékelést illetően végbement. 
Azelőtt a főzelékfajtákat, gyümölcsöket 
tápérték szempontjából meglehetősen le
becsülték, mert kalóriaérték tekintetében 
vajmi keveset jelentettek, ma ellenben, — 
ismerve becses, nélkülözhetetlen tápanyag- 
tartalmukat — tudjuk, hogy étrendünkben 
a legfontosabb helyek egyikét kell betöl
teniük. Ha a modern felfogáshoz igazodó 
helyes, egészséges étrendet akarunk össze
állítani, akkor szükségletünket először a 
fontos védő élelmianyagokkal kell kielégí
tenünk s csak ha ezek nem szolgáltatnának 
egyben elegendő fűtőanyagot is, gondos
kodunk tésztafélékről, zsírról, szalonnáról. 
Tekintettel arra. hogy az egyes védőtáp
anyagok a különféle élelmianyagokban más- 
más mennyiségben szerepelnek, a tökéletes 
ellátás szempontjából kívánatos, hogy táp
lálkozásunk változatos legyen.. A legsú
lyosabb élelmezési hiba, ha egyoldalúan 
táplálkozunk, mert a folyton ismétlődő 
ételből természetszerűleg hiányoznak bizo
nyos nélkülözhetetlen táplálkozási tényezők, 
ez pedig az egészségnek csak kárára válhat. 
Az egyhangú étrenden élő ember test- 
hövekedése meglehetősen gyatra, csontjai 
sokszor rendellenesen fejlődnek, fogai rosz- 
szak, ellenállóképessége csökkent, fertő- 
íőbetegség, gümőkór könnyen végez vele.

Sajnos, a magyar dolgozók nagyon cél
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szerűtlenül táplálkoznak, aminek igen sű*
lyos következményei is vannak. Miképpen 
lehetne ezen segíteni? A segítésnek első 
módját mindjárt a termelésnél kell megta
lálnunk. Ha a dolgozó az alább feltüntetett 
étrend szerint táplálkozna, am i, népünk 
egészségének megóvását jelentené, .akkor 
tápanyag-termelésünket kellene nagy mér
tékben fokoznunk. Az országépítő 3 éves 
terv kapcsán tejtermelésünket 120 , tojás
termelésünket 400 százalékkal kellene nö
velnünk. Ugyancsak kívánatos lenne, ha 
mindenki a számára szükséges mértékben 
juthatna friss zöldséghez és zöldfőzelékféle- 
séghez. Ezért rá kell vennünk a falusi 
és városi lakosságot, hogy aki csak teheti, 
teremtsen magának egy kis zöldséges ker
tet. így szolgálatba állíthatpánk a parla
gon heverő városi telkeket^ a falusi házak 
kopár udvarait. A termelési és. kutatási 
adatok segítségével kiszámítható az a leg
kisebb terület, amely egy öttagú család 
szükségletét kielégítheti, Megfelelő ter
melési rendszerrel és gondozással ez már 
100 négyszögölön is elérhető. Ezen a terü
leten az öttagú család évi fogyasztásához 
szükséges öt mázsa burgonyán kívül annyi 
konyhakerti növény termelhető, hogy a 
Magyarországon éppen leginkább hiányzó 
A- és C-vitamin bőséges mennyiségben 
kerülhetne az asztalra, Mellékelten köz
lünk egy ilyen kerttervezetet, amelyből 
mindenki kiszámíthatja, miből mennyit 
termelhet és a terményei mennyi A-, illetve 
C-vitám int tartalmaznak.

A helyes étrend összeállítása számtalan 
körülménytől függ. Az erre vonatkozó taná
csok csak körvonalakat jelentenek, hiszen 
mindig figyelembe kell venni az egyes élelmi- 
anyagok árait és a piacra kerülő cikkek idé
nyét. (Táblázataink között közlünk egy 
tájékoztatást, amely nagyjában mennyi
ség szerintié! tünteti azokat az élelmiszer- 
fajtákat, amelyeket az egészséges étfend 
összeállításakor figyelembe kell vennünk.)

Ezek után egyes fontosabb .védőtáplá
lékok értékeit. ismertetjük.

Különféle tejfajtáink között étrendünk
ben elsősorban a tehéntej, szerepel. A  tej 
legeszménvibb táplálékaink közé tartozik, 
mivel majdnem kivétel nélkül tartalmazza 
mindazokat a tápanyagokat, amelyekre 
az embernek szüksége van. Egyetlen hát
ránya nagy víztartalma, emiatt felnőtt 
ember nem táplálkozhat kizárólag tejjel, 
hiszen a szükséges kalóriaértékek meg
szerzése ■ érdekében ..naponta 4— 5 litert 
kellene belőle fogyasztania. Az egyes táp
anyagok megfelelő mértékben fordulnak 
elő a tejben, így fehérjetartalma, főleg a 
kaseinfphérje,. eléri a 3.5%-ot. Értékét 
növeli még az is, hogy fehérjéje teljes bioló
giai értékű, vagyis kellő arányban tártai-
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mázzá az összes szükséges aminosavakat, 
Található még benne finom szemcsékben 
elosztva 3.5%  zsír, (ez adja a tej fehér 
színét), ami nagy felülettel bírván, meg
emésztését nagyban megkönnyíti. A tejben 
van 5%  körüli cukor is, ami nemcsak táp
értékét, hanem ízét is emeli. Ásványanyag
tartalma is gazdag, főleg foszfor- és mész- 
sók találhatók benne, ez különösen a csont
képzésre hat igen kedvezően- A tej vita
mintartalma is jelentős, van benne karotin 
és A, B,, Bj, C és D-vitamin. Értéke miatt 
lehetőleg ne maradjon ki étrendünkből. 
A mai tápiálkozástani vélemény szerint 
az lenne a kívánatos, ha a felnőtt ember 
naponta 4— 6 deci tejet fogyasztana. Tejet 
nyersen csak akkor fogyasszunk, ha-bizto
san egészséges tehéntől származik. Ha 
eredete ismeretlen, minden esetben for
raljuk fel. A csecsemő számára viszont 
nem a tehéntej a legeszményibb táplálék, 
hanem az anyatej. Részben azért, mert 
annak összetétele a legmegfelelőbb a gya
rapodás szempontjából, részben pedig azért, 
mert a benne lévő immunanyagok megvédik 
a csecsemőt a különféle betegségekkel szem
ben. Áldott állapotban lévő, valamint 
szoptató anyáknak lehetőleg biztosítsunk 
napi egy liter tejet. A tej tárolása sok 
nehézségbe ütközik, mert kiváló táptalaj 
a baktériumok számára. A  baktériumok 
szaporodását egy-két napig úgy kerülhetjük 
el, hogy a tejet 4— 5 °C-ra lehűtjük. Zérus 
fok alá nem szabad a tejet hűteni, mert 
akkor kellemetlen ízt kap. A felforralás 
is elpusztítja a baktériumokat. Szokták 
a tejet pas~‘ őrözni is, ekkor vagy hirtelen 
95*-ra felhevítik, vagy 20 percig 65"-on 
tartják s ezután körülbelül -f-2 ”-ra lehűtik.

Az aludtej fogyasztása is igen egészséges. 
A tej úgy alvad meg, hogy az elszaporodott 
tejsav-baktériumok által termelt tejsav 
hatására a rój ben lévő kaecinfehérje ki
kapcsolódik. Jó aludtejet akkor‘ kapunk, 
ha az elkészítendő tejet egy evőkanál jól 
sikerült aludtejjel beoltjuk. Tejszínből. 
vagy tejfelből készítik a vajat köpüléssel. 
Ekkor a tejben lévő kicsiny zsírszemcsék 
egymáshoz tapadnak. Egy kilogramm vaj 
készítéséhez 25— 30 liter tej kell. A leg
jobb, ha 16— 30 közötti hőmérsékleten 
végezzük a köpüiést. Minél sárgább a 
természetes, tehát nem festett vaj, annál 
több vitamin, főleg karotin. van benne. Az 
aludtejből készül a túró. A túró könnyen 
romlik, ezért ha el akarjuk tenni, 2  %  
konyhasót keverjünk hozzá és fahordóban 
lehetőleg szorosan préseljük le. A  túrót 
tekinthetjük a legolcsóbb állati eredetű 
fehérjeforrásnak, igen jó szolgálatot te
szünk gyermekeink fejlődésének, ha a túró 
.minél gyakrabban szerepei étrendjükben. 
A  kicsapódott kasetnből baktériumok közre

működésével készül a sajt. A  sajtokat 
zsírtartalmuk szerint osztályozzák, van 
túlzsíros 50%-on felüli, zsíros 40%  körüli, 
félkövér és sovány 25%  alatti zsírtartalmú 
sajt.

A tojásban mint valami kincsesládában 
van összegyűjtve mindazon tápanyag, 
amelyre a fejlődő madárnak szüksége van. 
Főként ezért olyan értékes eledel a tojás. 
A tojásfogyasztáskor leginkább a tyúk
tojás kerül szóba, ennek átlagos súlya 50 
g, ebből 5 g esik a héjra, 30 a fehérjére 
és 15 a sárgájára. Egy tojás tápértéke 75 
— 80 kai. Átlagosan 8 g fehérje, 4— 5 
g zsír, 0.5 g ásványi anyag és 31— 32 g 
víz van benne. A tojás értékét nagyban 
emeli, hogy nagyon ízletes, igen jól emésztő
dik s csodálatosan gazdag védőtápanyagok
ban, sok benne a különféle vitamin és só- 
féleség.

Igen értékes táplálék még a vér is. Saj
nos,’ még manapság sem használják fel 
sok helyen a baromfivért, pedig a vérben 
a tejhez hasonlóan minden tápanyag
féleséget megtalálhatunk, amire szerveze
tünknek szüksége lehet. Ugyanezért van 
nagy értéke a véreshurkának. Ha hozzá
juthatunk, ne mulasszuk el étrendünkbe 
beiktatni. Aki teheti, 2— 3 hetenkint egy
szer fogyasszon véreshurkát.

A hús fehérje- és zsírtartalma, valamint 
az ezekkel együtt járó életfontos tápanyagok 
miatt nagyon fontos élelmianyagunk. A 
levágott állatok egy része mindjárt a levágás 
után kerül fogyasztásra, míg más esetek
ben megfelelőbb élelmiszert kapunk, ha 
néhány nap után kerül csak az asztalra. 

Az állat megölése után rövidebb-hosszabb 
idő elmúltával a húsa megmerevedik 
(hullamerevedés). Ennek oka az, hogy az 
izomrostokban lévő fehérje a keletkező 
tejsav hatására megalvad. A huilamere- 
vedés bizonyos esetekben (a^yonhajszolás 
miatt) a halál bekövetkezése után néhány 
percre is bekövetkezhetik, mivel ilyenkor 
különösen sok tejsav halmozódik fel az 
izomzatban. A huiladermedés egy-két 
nap múlva az izomban történő kémiai vál
tozások következtében megszűnik, ezt neve
zik húsérlelődésnek.

A  hús, mint a legtöbb tápanyagunk, 
nem egységes anyag. Tartalmaz izomrosto
kat, ezeket összetartó kötőszövetet, ereket, 
ideget, vérmaradékot, s több-kevesebb 
zsírt. Tápiálkozástani szempontból e részek 
összetétele az egymáshoz való arányuk
tól függ. A zsíros húsban ketfosebb a fehérjek 
a sovány húsban alig találunk zsírt. A hús
ban a fehérjék mellett még különféle fel
frissítő hatású kivonatanyagokat találunk. 
Ezek a kivonatanyagok találhatók meg a 
húslevesben, s ezek hatnak serkentőleg 
szívműködésünkre, frissítőleg szellemi tévé-



kenységünkre, úgyszintén megindítják a 
a gyomor-mirigyek fokozott tevékenységét. 
Ez okból a húsleves az étkezésünk elején 
szerepel. A húslevesben fehérje nincs, 
mivel a kifőzésre kerülő hús sejtjeiből nem 
tud a főzővízbe bejutni.

Ámbár az emberek szívesen fogyasztják 
a húst, mégis meg kell jegyeznünk, hogy 
a húsnál tápérték tekintetében többet 
érnek a különféle zsigerek, főleg a máj, 
a vese, a velő. A májban nemcsak nagy
számú kellemes izanyag rejtőzködik, hanem 
mint a szervezet nagy tartalokközpontja, 
számtalan értékes tápanyagot is tartalmaz. 
Nemcsak igen értékes fehérjét, Szénhidrá
tot és zsírt szolgáltat, hanem ezenkívül 
még sok vitamint, ásványi anyagot, a többi 
között a vérképzéshez nélkülözhetetlen 
vasat és rezet is tartalmazza, sőt egy,a vér
képzést különösen elősegítő hatóanyagot 
is fellelhetünk benne, ezért a vérszegény 
emberekre gyógyszerként hathat. Igen 
értékes eledel a zsigerek között a vese. 
Elég Sok fehérje van benne és tekintélyes 
mennyiségű A- és Bs-vitamin. Egészséges 
táplálék továbbá a velő. Bár fehérjetartalma 
aranylag csekély, de igen sok értékes zsfr- 
szerű vegyület van benne, közülük nagyobb 
mennyiségben lecitin. Fogyasztunk még 
tüdőt, lépet, szívet, ezek azonban az előbb 
említett szerveknél kevésbbé értékesek.

ZöldfSzelékek. összetételükre jellemző a 
nagy víztartalom (75-—95%)._ A friss zöld
főzelékek szintén a védőtáplálékaink közé 
tartoznak. Nincs bennük annyi fehérje 
vagy zsír, mint az előbb említettekben, 
viszont sok nélkülözhetetlen vitamin- és 
sófajtát tartalmaznak s bőséges fogyasztá
sukkal hathatósan elősegíthetjük egészsé
günk megóvását. Ezekben az élelmiszerek
ben jelentős mennyiségű rostot is találunk, 
amely emészthetetlensége miatt a bél
tartalom térfogatát növeli, mozgásra ser
kenti a béllzmokat, ezáltal a béltartalom 
tövahaladása gyorsabbá válik, s a rothadás 
is kisebb mértékű. A zöldf.őzelékek jel
lemző sajátossága még az is, hogy nagy- 
mennyiségű zsírt és cukrot képesek fel
venni, s ezen anyagok hozzáadásával úgy 
kalória-, mint élvezeti értékük lényegesen 
emelkedik.

Népünk egyik kedvelt étele a káposzta, 
amelyről kiderült, hogy különösen sava
nyított alakjában fontos téli néptáplálék, 
mert aránylag sok C-vltamintartalmával
Íelentősen pótolja a télen különösen hiányzó 
íatóanyagot. Főzelékfajtáink közül az 
utóbbi időben különösen divatossá vált a 
zöldpaprika és a paradicsom. Voltaképpen 
már nem is főzeléknek, hanem gyümölcs
nek számítanak. Lehetőleg nyersen fogyasz- 
szuk őket, mert így sok olyan hatóanyaghoz
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juthatunk, amelyek főzés közben tőnkre 
mennek- Ez főleg a C-vitaminra vonat
kozik. Éppen a paprika C-vitaminban leg- 
dúsabb terményünk egyike, hiszen 10  deká
jában 200 milligramm van ebből a ható
anyagból, vagyis négyszer annyi, mint a 
citromban. Tekintettel arra, hogy egy 
embernek naponta átlagosan SO milligramm 
C-vitaminra van szüksége, 10 deka friss 
zöldpaprikával négy ember igénye kielégít
hető. A fűszerpaprikában már nincs C- 
vitamin, mert a szárítás és az őrlés alkal
mával mind tönkremegy. A paradicsom 
különösen az utolsó évtizedekben vált 
kitűnő gyümölccsé. Ma már mindnyájan 
fogyasztjuk nyers szeleteit kenyérrel vagy 
salátaként elkészítve. Nincs annyi C-vita- 
min benne, mint a zöldpaprikában, viszont 
igen gazdag karotinban, ami mint az A- 
vitamin előanyaga, szintén fontos és nél
külözhetetlen tápanyagunk. Mivel főzés
kor a karotinnak csak kis része megy tönkre, 
paradicsommal készült ételeinknek még 
mindig jelentős karotintartabr.uk van. A 
többi zöldfőzelékeink is értékes élelmi
anyagja étrendünknek.

A burgonya nagy keményítőtartalma 
miatt nemcsak a legolcsóbb energiát adó 
élelmianyagunk, hanem sok más értékes 
vegyületet is rejtvén magát-n. fontos 
védőtáplálékunk í§. Sajnos. íeh k'jetartalma 
csak 2 %, ez azonban biológiailag igen érté
kes. Á burgonya- többi élelmiszerünkhöz 
viszonyítva jól tárolja a C-vitamint, s 
ezért egyik legfontosabb téli C-vitamin- 
forrásunk. A burgonya kiszedésekor átla
gosan 15—-2Ó milligramm C-vltamint tar
talmaz 10  dekánként, ennek felét áprilisig 
megőrzi, tehát ha télen naponta aszta
lunkra kerül, C-vitaminból nem megvetendő 
mennyiséggel látjuk el szervezetünket. 
Egyre azonban feltétlenül ügyelni kell. 
Lehetőleg héjában kell főznünk a burgo
nyát, különbén a C-vitamin, mint vízben 
oldható tápanyag a főzővízbe vándorol, s ha 
ezt használatlanul kiöntjük, nagy veszte
ségek érnek ebből a tápanyagból.

A gyümölcs. Régente a gyümölcsöt mint 
élelmianyagot álig értékelték. Kalória
értéke kicsiny lévén, víztartalma pödig 
nagy, kizárólag élvezeti cikknek tekintet
ték, Ma azonban már tudjuk, hogy a gyü
mölcs énnek ellenére igen értékes, mert a 
szervezet működését fenntartani segítő 
különböző védőanyagokból, vitaminokból 
és Sókból igen sokat tartalmaz. A gyümöl
csökben lévő ásványi anyagok kedvezően 
befolyásolják- az anyagcserét, a több-keve
sebb mennyiségben szereplő C-vitamin és 
a szervezetben A-vítaminná alakuló karo- 
tin pedig vitaminszükségletünk kielégíté
séhez járul hozzá. C-vItamlnban leggazda
gabb gyümölcsfajtáink a csipkebogyó, 'fe

kete ribizli, szamóca, málna. Sajnos, az 
alma, amely egyike a legnagyobb mennyiség
ben szereplő gyümölcsünknek, nem tar
talmaz sok C-vitamint, de szerencsére ezt

a keveset, tél idejére elég jól tárolja, úgy
hogy télen, amikor máskülönben a friss 
zöld élelmlanyagokhoz alig jutunk, némi
képpen pótolja e hiányokat.
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□•ól e drb kg kg mg g g ing mg mg

Kelkáposzta nyári 3 0.36 120 12 4 20  * 0.80 2.40 5 200 600
» téli 3 0.18 42 24 3 2 0 1 1.60 4.80 5 400 1200

Fejeskáposzta nyári 3 0.36 120 15 5 20  l 1.00 3.00 1 50 150
» téli 3 0.18 42 27 9 1 0 1 0.90 2.70 1 90 270

Kalarábé korai . . . . 2 0.48 94 8 4 1 2 | 0.480 0.96 —
» kései . . . . 2 0.24 46 16 S 12  X 0.96 1.92 —

Paradicsom 10 0.30 •50 100 10 10  % 1.00 , 10.00 2 200 2000
Paprika .................. 6 1.36 84 21 3.52 5 0 1 8.75 52.50 0.6 20 120
Uborka 5 6.00 --- 20 4 7 T 0.28 1.40 — ---
Spárgatök 2 1.20 — 25 12 44= 0.48 0,96 0.5 60 120
Sárgarépa . . . . . . . . 5 9.00 45 9 3 + 0.27 1.35 6.0 540 2700
Petrezselyem 3 5.40 ~~ 13 6 A 0.24 0.72 --- —
Z q I I  Ct" ooenee<annnen 2 0.06 46 10 5 5 4= 0.25 0.50 — —z-
Cékla 3 15.00 15 3 24= 0.06 0.30 6 180 900
Vöröshagyma —«. 7 14.00 880 35 5 10 0.50 3.50 _ — —

dufc*
hagy-

Zöldbab .................. 8 200.00 10 Í.2 4 * 10.03 0.40 1 10 í o o
Zöldborsó 10 500.00 -— 8 0.3 84= 0.03 0.64 1 10 10Ó
Paraj ...................... 3 230.00 8 2.5 5 * 0 .12 0.40 16 400 1280
Sóska ........... 2 .3.60 7 3.5 44= 0.14 0.28 10 350 700
Saláta «»•««•• • 3 3.60 120 18 6 12 0.72 2.16 2 120 360

Összesen : . ,  ........... 85 ! 90.89 10600
Utakra 15% 15 ■

1
í

100 Levonva 20% tisztítást
veszteség, marad . 72  e 85ÖO|

*  «  főzve

Tiszt, kenyér. A  gabonafélék az embe
riség legfontosabb élelmianyagjai közé 
tartoznak. Közülük a mérsékelt égöv 
alatt a bú2a és a rozs játssza a főszerepet. 
Újabban Magyarországon a rizstermelés 
is mind -sgyobb jelentőséget nyer, úgy
hogy egy-két éven belül a saját szükség
letünket már teljesen ki tudjuk elégíteni. 
A gabonaféléknek különösen nálunk van 
nagy ielentősége, mivel napi kalória- 
szükségletünk jelentékeny részét szolgál
tatják. A magyar nép. különösen a tiszán
túli, túlnyomórészt kenyéren és tésztán 
él- A  kenyér és tészta lisztjét az egész

világon többnyire búza- és rozsszerhek* 
bői készítik. A  búzának igen sok, több- 
száz fajtája ismeretes. Úgy a búzánál, 
-mint a többi gabonafélénél nagy szerepet 
játszik a minőség meghatározásában a2 
1000 szem súlya, az abszolút súly, ami a 
szemek nagyságát fejezi ki. Következtet
nünk enged arra is, hogy milyen a szernek 
tömöt.tságe, s így liszt, vagy sikértartalma. 
Az 1000 szem súlyának meghatározása 
nagy szerepet játszik a magnemesitésnél. 
A búza használati értéke annál magasabb, 
minél jobb lisztet ad. A liszt minőségét 
a fajta, a mag tisztasága, hektolitersúlya.
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acélossága és sikértartalma határozza meg. 
A hektoliter súly 70— 85 kg között van 
és ugyanazon fajta keretén belül annál 
nagyobb, minél nagyobbszemű a búza. 
A tisztaság, víztartalom, acélosság szintén 
befolyással van a hektolitersúlyra. A sikér
tartalom nincs mindig egyenes arányban 
a hektolitersúllyal. Sikértartalom dolgá
ban vezet a közönséges búza, a legnagyobb, 
befolyással van rá a száraz éhgajlat. Az 
ugarba vetett búza sikértartalma jó. 
Acélosnak mondjuk a búzát, ha símahéjú, 
fényes, barnáspiros színű és ha vágjuk, 
fényes törésű.
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Búza .. . .  10.4 15.0 1.8 63.7 2.3
Rozs .. . .  11.4 13.2 1.6 69.1 2.6

A búzaszemen kívül helyezkedik el a héj, 
azon belül az aleuron réteg, a szem tompább 
végében~találjuk a csirát és iegbelül rakó
dott le a szem f ótömege : a “keményítő. 
A búzát természetes, őrletlen állapotában 
csak elvétve használják. Például a kis- 
oroszok nemzeti eledelüket, a kútját rend
szerint karácsonykor fogyasztják. Ez víz
ben duzzasztott, főtt búzaszemekből készül, 
amelyhez mézet és mákot kevernek. A 
búzaszemekből koptatással csinálják a 
burist, ezt rizs helyett használhatjuk.

A lisztkészítés céljából a szem egyes 
alkatrészeit egymástól elválasztják. így 
eltávolítódik a szemeket körülvevő maghéj. 
ennek tápértéke csekély. De az már nagy 
kár, hogy a héjjal együtt elvesz a gabona
szem csirája is, amelynek nagy fehérje-, 
zsír-, vitatnia- és sótartalma van. Táp- 
lálkozástani tekintetben voltaképpen ez a 
legértékesebo része a gabonaszemnek. De 
mégis el kell távolítani a csirát, már csak 
azért is, mert könnyen avasodik és ezzel ve
szélyezteti a liszt tartósságát. Ennek ellenére 
nem is egy mozgalom indult meg avágből, 
hogy a fogyasztók az egész búzaszemet hasz
nálják fel a kenyérsütésre. Az ilymódon ké
szült kenyerek az úgynevezett teljes kenye
rek, amelyekben valóban megtalálható a 
búzaszem minden alkatrésze. Hátránya az 
ilyen kenyérnek, hogy sok héjalkatrészt, 
cellulózét tartalmaz, amelyek izgatólag'- 
hatnak a bél izomzatára s ezért sok egyén
nél bélhurutot idéznek elő. A Graham- 
kenyér is teljes búzakenyér, s mivel sok 
benne az emészthetetlen héjrész s aránylag 
kevés szénhidrátot tartalmaz, ezért cukor
betegek étrendjében szokták felhasználni.

A lisztkészítés célja, hogy a gabonaszem
ből a héjalkatrészeket, a csirát eltávolítsák 
,s lehetőleg tisztán elkülönítsék a mag 
isztes részét. Az eltávolítást, vagy ahogy 
nevezik; a kiőrlést fokok szerint mérik.

ez %-ban jelzi a kapott liszt mennyiségét. 
Ipía nagy a kiőrlési fok, sötét lisztet kapunk, 
mert aránylag sok héjrész maradt a liszt
ben, viszont kis kiőrlési fok esetén világos 
a liszt, mert kevés héjalkatrészt hagytak 
benne. 70—-80 fokos kiőrléssel barna ke
nyérlisztet kapunk, 60%-os kiőrléskor már 
tészta készítésére alkalmas fehérliszt nyer
hető. A lisztkészítés előtt azonban még meg 
kell tisztítani a gabonát. Ekkor eltávolít
ják a csépléskor belekeveredett szalma- 
alkatrészeket, kavicsot, homokot, port. 
pelyvát, valamint a gyommagvakat. Az 
őrlés előtt sokszor megmossák és újra 
megszárítják a szemeket, hogy ezzel is tisz
tább legyen a liszt.

Régebben az úgynevezett parasztőrléssel 
másképpen Őrölték a gabonát, mint a 
mai magasőrléssel. A parasztőrlés az egész 
szemet egyszerre zúzta szét a malomkövek 
között s a korpát utólag szitálással távolí
tották el belőle. Így a finom héjalkatrészek 
benne maradtak a lisztben s nem sikerült 
sohasem egészen fehér liszteket kapni. 
A mai magasőrlésű rendszerben viszont 
először koptatnak, hámoznak, törnek s 
csak azután Őrölnek, szitálnak. így kap
ják a darát és dercét. A darát és dercét 
azután sima hengereken őrlik a szükséges 
finomságú lisztté. Ilyen módon csak a ke
ményítőt és síkért tartalmazó lisztes rész 
kerül a készítménybe. A malmok három 
gyártmányt hoznak forgalomba, darát, 
lisztet és korpát. A gabonaszem őrlésekor 
a következő készítmények kerülhetnek for
galomba :

Darák : A, B ; fehér lisztek : Oggg, Ogg, 
Og, 0, 1 ; barna lisztek : 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 : 
fekete lisztek : 7, 7.5 ; takarmányliszt: 8 ; 
korpák : Fk, Gk.

A  lisztek a szin alapján kerülnek osztá
lyozás alá. Legfinomabbak a nullás 
lisztfajták.

A liszt minősége szerint az összetétele 
is változik, amennyiben a fokozódó ki- 
őrléskor nagyobb a fehérje-, hamu- és 
zsírtartalom, kisebb a keményítő-mennyi
sége és sötétebb a liszt. A búzaliszt össze
tétele a különböző kiőrlési fokoknál a 
következő:

Liszt letörlés Fehérje Szénhidrát Hamu
0—30 13.2 82 0.5

30—70 15.1 78 0.9
70—75 19.4 70 1.7
75—80 20.0 64 2.5

A búzában lévő fehérjék közül a leg
fontosabbak egyike a siker. Ezt a vízben 
nem oldható fehérjeféleséget úgy külö
níthetjük el, ha a lisztet vízzel tésztává 
gyúrjuk és a tésztából a keményítőt vízzel 
kimossuk, mire egy ragacsos, nyúlós anya

got nyerünk, ez a sikér. A magyar lisztek 
sok síkért tartalmaznak, ezért kemény, 
könnyen nyúlós tészta gyúrható belőlük 
(rétes). A.z utolsó harminc évben a magyar 
búza fehérjetartalma 13.5%-ról 15— 16% 
közé emelkedett, ami az 1907-es vizsgálatok 
6ta 15%-os nemesedést jelent.

A liszt az említett fehérje-és szénhidrát
alkatrészeken kívül még vitaminokat és 
ásványi anyagokat is tartalmaz, mennyi
ségük természetesen nagy mértékben függ 
a kiőrlési foktól. A különféle minőségű 
lisztek vitamintartalma 100 grammban:

Fehér Barna 
búzaliszt búzaliszt Rozsliszt

A-vltamln . . . . Ny
B—vitám in . . . . 110 145
B-vitamin . . . . . . . .  Y35 80 280
Nikotinsavamld .. m g!.5 0.6 ?
C-vitamin . .  .. . . . .  —• —

Ny — nyomok ; 
gramm.

1 =  gamma mg=» mili-

A védőanyagok fontosságának felfedező
i v e l  azonban az utóbbi időkben igen 
megváltozott a lisztről és kenyérről alko
tott véleményünk. A  kutatások során 
kiderült, hogy minél fehérebb a liszt, 
annál kevesebb védőtápanyag található 
benne. Így a fehérliszt készítésekor teljes 
egészében elvész a gabonaszem csirája, 
amelynek 40%-a biológilag igen értékes 
fehérje, 12%-a zsír. Vannak benne még 
A- és B-csóportbeli vitaminok s azonkívül 
fontos erjesztők, továbbá zsírszerű vegyü- 
ietek és különféle ásványi sók. Sajnos, 
a magyar nép még mindig ragaszkodik 
a fehér kenyérhez, sőt a család jólétét 
a kenyér színével méri. Az egészség meg

óvása érdekében pedig éppen arra kellene 
rábírnunk mindenkit, hogy a fehér kenyér 
helyett a barnát válassza, mert ezzel sokkal 
több értékes védőtápanyag kerül szerve
zetünkbe.

Szűkös Időkben vagy szokásból a készí
tendő kenyér mennyiségének növelése ér
dekében niás élelmianyágokat is szoktak 
a kenyértásztához keverni, például bur
gonyát. A burgonyáskenyér a magyar 
konyhatechnika egyik jellegzetessége. Ná
lunk mind a péksütésű, mind a házikenyeret 
már régóta burgonyával keverik. Néha 
egészen 20—25%-ig kevernek burgonyát 
a kenyérliszthez. A modern élelmezístan 
szemszögéből tekintve, a burgonya ilyen- 
rányú felhasznájása igen hasznos, mert 
íz ilyen kenyér nemcsak lassabban szárad 
üi, hanem a burgonya fehérjéje a lisztfehérje 
értékét is jelentősen növeli. A kenyér 
fehérjetartalmának növelése érdekében igen 
hasznos, ha kenyerünkbe 5% szóialisztet 
keverünk, ez az ízén semmit sem változtat, 
Viszont sokkal laktatóbb mindennapi élelmi

anyaghoz jutunk. Szűkös Időkben jelentős 
mennyiségű kukoricaliszt is kerülhet ke
nyerünkbe. Mivel a kukoricaliszt olajtar
talma nagy, könnyen avasodik, ezért csak 
a friss1 őrlésű a jó. A kukoricaliszt avaso- 
dását gyakran úgy akadályozzák meg, 
hogy a csirát az őrlési eljárás közben 
eltávolítják s nem őrlik bele a lisztbe. 
A csírátlan liszt zsírtalma csekély s ezért 
jól eltartható. A csirát viszont olajkészl- 
tésre lehet felhasználni. De nemcsak kenyér- 
készítéshez használjuk a kukoricalisztet. 
Az olaszok és a románok híres polentája, 
az erdélyi puliszka, a máié kukoricaliszt
ből készül. A búzaliszttel való takarékos
kodás szempontjából a köles is számba- 
véhető. Az ősmagyarok köleskenyeret sü
töttek. Hosszas kísérletezés után sikerült 
olyan kenyeret előállítani, amelyben jelen
tős arányban szerepel a köles. A köles- 
kenyér úgy készül, hogy a kölest először 
vízzel péppé főzik, majd 10— 20%-os 
arányban a búzaliszthez keverik. Így igen 
Ízletes kenyeret kaphatunk, amelynek az 
a jó tulajdonsága, hogy sokáig friss marad.

A kenyér kelesztésére a kovászt vagy 
az élesztőt használják. A kovász hosszabb 
időre eltett nyers kenyértészta, amelyben 
a levegőből belékerülő baktériumok elszapo
rodnak. Az élesztő viszont egysejtű gombák 
tömegéből áll. Kelesztéskor a lisztben lévő 
5— 6%  cukor a baktériumok, illetve gombák 
hatására elbomlik és az így keletkezett szén
sav a tésztát fellazítja. A sütés folyamán 
a lisztben lévő keményítő elcsírizesedik, 
a sikér megalvad, de nyujtfcatósága miatt 
a keletkezett szénsav nem tud elillanni, 
hanem kisebb-nagyobb hólyagok alakjában 
a tésztában marad és azt lazává teszi. 
A nagy kenyerek sütési ideje, hosszabb, 
néha másfél óra, a kicsinyeké lóval rövi- 
debb, a zsemlyéé pedig csak 25 perc. Egy 
kilogramm lisztből 1.36—1.40 kg kenyér lesz.

Energiát adó táplálékaink egyik legfon
tosabbika a cukor. Rendkívül sokfajta 
cukor van. Az összes cukrok kalórikus 
értékben azonosak, mind 4.1 kalóriát 
nyújt grammonként, ezzel szemben éde- 
sítési képességük igen különböző. A külön
böző cukrok édességét édesítési egység 
alapján hasonlítjuk össze. Ezen azt értjük, 
hogy hány gramm édesítő anyag azonof 
édességű egy gramm répacukorral. Így «, 
szőlőcukornak 1.9, a malátacukornak 2.17, 
a tejcukornak 3.7 édesítési egysége van. 
Ha a keményítőt, főleg a burgonya- vagy 
kukoricakeményítőt sósavval vagy kén
savval főzzük, a »burgonyacukrot« nyerjük, 
amelyet tisztán úgy kapnak meg, hogy a 
cukoroldatot krétával vagy mésszel semle
gesítik, majd csontszénen megszűrik és 
utána befőzik. A befőtt sűrű lé kihűlés 
után megdermed. A burgonyacukrot, amely
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nem más mint tiszta szőlőeukor, az Egyesült 
Államokban az első világháború után 
akarták a répacukor helyett forgalomba- 
hozni. de kisfokú édessége miatt nem vált 
nép*— "vá. *

A' 'V?ok között a legnagyobb jelentő
ségű a répa- vagy nádcukor. Eleinte a 
eukorszűkségletet kizárólag a trópuson 
növő cukornádból fedezték, a 19. század 
eleje óta azonban egyre jobban hódít 
teret a cukorrépa, főleg amióta Akhard 
1783-ban a répát nemesítéssel dúsabb 
cukortartalmúvá tette. A répacukor azon
ban a nádcukorral szemben először akkor 
jutott jelentőséghez, mikor i. Napóleon el
zárta az európai kikötőket. Ekkor az angol 
hajók nem szállíthattak tengerentúli cukrot, 
mire a répacukorgyártás megszabadult 
erős versenytársától és hirtelen fellendült. 
Magyarországon először Tessedik Sámuel 
szarvasi pap készített répából cukrot. 
Azóta rendkívül nagy mértékben fellendült 
nálunk is a cukorgyártás. Ennek ellenére 
Magyarországon a cukorfogyasztás igen 
kismértékű volt. Míg Dániában átlagosan 
évente 54 kg, Angliában 47 kg volt a 
cukorfejadag, addig nálunk 10 kg volt 
lakosonként az országos fogyasztás.

A cukorrépa területegységenként egyike 
a legnagyobb termést szolgáltató növé
nyeknek. Kát. holdanként átlagosan 100—• 
Úű mázsa termést ad. A  földből kikerülő

G Y Ó G Y S Z E R E K
Életünk a vegyi-győgyszertanl tudo

mány (pharmakologia). eredményei, vívmá
nyai nélkül szinte elképzelhetetlen. Hogy 
reggel fogtisztításra fogpépet és száj- 
öblögető vizet használunk, hogy fejfájás
kor valamiféle port vagy lepénykét (tab
letta) lenyelünk, hogy az álmatlanság 
ellen valamiféle altató port használunk: 
mindez sokak szemében annyira önmagától 
értetődik, mint az a tény, hogy az orvos 
a betegségek leküzdésére szolgáló minden
napi fegyvertárában a gyógyszerek jól 
fölszerelt raktárát tartja. Enélkül a modern 
gyógyászat el sem képzelhető. És ma 
már oly hatalmas a gyógyszerek kincses
tárának terjedelme, hogy szinte kísért 
a kérdés, vájjon egyáltalán van-e még 
valami fölfedezni való a pharmakologia 
területén?

Valóban, ami az ismert vegyi anyagok 
összekeverését s a keverések eredményei
nek mindig új néven s mindig megvál- 

'  tartatott fel tálalás bán való piacra dobását

répa egészben kerül a cukorgyárba, ahol
először áramló vízben megmossák, felszelete
lik, majd meleg vízben az úgynevezett 
diffuzőrökben a cukrot kioldják. Az Így 
nyert barna levet szűrik és mésszel derítik, 
légritkított , térben bepárolják és kristá
lyosítják. A répa ásványi anyagjai, vitamin
jai és fehérjéje nem kerül a cukorba, 
ezért a cukor csak ízjavítás és kalória- 
nyújtás szempontjából bír élettani fontos
sággal.

A cukor mellett nem vesztette el jelentő
ségét a méz, az az élelmianyagunk, amely 
régente a lakosság egyedüli édességforrása 
volt. Sőt, amint az újabb idők vizsgálatai 
kiderítették, a méz igen értékes tápanyag, 
jóval értékesebb a cukornál. Kalóriaártéke 
főleg a 81%-nyi cukortartalmából szárma
zik, de emellett találunk benne 4.4%  
fehérjét, különböző ásványi anyagokat, 
savakat, erjesztőket, s nyomokban ~ B- és 
C-vitaminokat is. Mindezeket pedig nem 
találjuk meg a vegytiszta cukorban s ezért 
kívánatos, hogy mézet is iktassunk be g 
mindennapi étrendünkbe;

A természetes cukrok mellett ismerete
sek a mesterséges édesítőszerek, mint ami
lyen a zaharin vagy dulcin. Ezeknek nin
csen semmi tápértékük s már rendkívül 
kis mennyiségben hathatósan édesítenek. 
Így a zaharin édesítő hatása 500-szor 
nagyobb a répacukorénál.

illeti, a lehetőségek szinte kimerítve lát
szanak. De a komoly gyógyszertudomá
nyos kutatás súlypontja nem is ezen á 
ponton van, amint azt a laikusok általá
nosan hiszik. Ennek a tudományos munká
nak egészen más célkitűzése' vannak, 
Az az egyik legfontosabb törekvése, hogy 
a növényi anyagosból (drog) nyert ú. n, 
*galánikus« gyógyszereket (Galenus volt 
az ókor leghíresebb orvosa, 131— 201 
között élt) mesterségesen gyártott ú. n. 
»szintétikus« gyógyszerekkel helyettesítse, 
vagyis olyan anyagokkal, amelyeket a 
vegyi alapanyagokból többszöri lecsapolás- 
sal, ráülepedéssel s átalakítással őszinte- 
tizálunk*.

Miben áll az ilyen szintétikus gyógy
szerek előnye? Egy igen jelentős előny 
a galánikus szerekkel szemben, hogy a 
szintetikus anyagokat a legpontosabban 
le lehet mérni és ennek alapján hatékony 
alapanyagukat állandóan egyforma mennyi, 
ség ben és tulajdonságban lehet a betegség

t n
tyflfyfMbStre hasrnflnl. A gátén IVua sze
reknél másként áll a dolog. Többnyire 
növényi kivonatok, főzetek, párlatok ezek, 
amelyek először is váltakozó mennyiség
ben tartalmazzák a gyógyító erejű 
anyagot, másodszor pedig a kívánatos 
hatékony anyagon kívül az egyáltalán 
nem kívánatos, fölösleges, sőt gyakran 
káros terhelék-anyagok (ballasztok) egész 
sora van bennük. Az ilyen gyógyszerek 
használatában kellemetlen meglepetések 
történhetnek.

Ezért úttörő munka volt, amikor Ser- 
türner 1804-ben első Ízben állított elő 
tiszta formában egy drogból hatékony 
kémiai anyagot, még pedig az ópiumnak 
nevezett szárított mákléből elkülönítette 
a morfiumot (Izolálás). Ez volt a ki
induló pontja a gyógyszertudomány fon
tos felfedezéseinek. 1820-ban Pelletier és 
Caventon a kínafa kérgéből különítette 
el a kinint s néhány évvel később Geiger 
és Hesse a maszlagos nadragulyából izo
lálta az atropint, majd Gaedecke a koka- 
cserje már régóta ismert hatású leveleiből 
kiválasztotta a kokaint.

A  gyógyszertan fejlődésének útján ezek 
'ontos mérföldkövek, mert most már a 
növény gyógyító erejű anyagjait tisztán, 
a nemkívánatos járulékok kiküszöbölésé
vel lehetett felhasználni. És csupán ez 
tette lehetővé, hogy hatásuk különböző
ségeiről állatkísérletek útján pontos át
tekintést nyerjenek. A  drogok hatékony 
anyagának változó tartalma eddig nem tette 
lehetővé határozott következtetések le
vonását s a kutatók inkább a valószínű
séggel, mint pontos tényekkel számoltak.

Ám az emberi szellem sohasem éri be 
a kitűzött céllal. Amikor már fáradságos 
kutatómunkával a gyógynövényekből ki
hámozták a hatékony alapanyagokat, rög
tön feltámadt a vágy, hogy ezeknek a 
többnyire rendkívül bonyolult összeté
telű anyagoknak vegyi felépítését meg
ismerjék. A.hogy ezt a kérdést kémiai 
és gyógyszertani téren fölvetették és 
tanulmányozni kezdték, már csak egy 
lépést kellett megtenni az összehasonlító 
kísérletekhez s az eddigi ismeretek alapján 
való továbbépítéshez.

Csakhamar teljes erővel indult meg 
a munka, hogy az izolált hatékony anya
gokat a drogoktól függetlenül, szinté- 
tikusan, vagyis az alapanyagok mester
séges vegyi kitermelésével állítsák elő. 
Wöhlernek a vizeletanyag szintétikus elő
állításával elért eredménye ezt a törekvést 
a megvalósíthatóság határához hozta.

A szintétikus gyártással egyrészt azt a 
célt kívánták elérni, hogy a többnyire 
tengeren túlról származó és költséges 
növényi anyagoktól függetlenítsék a gyógy-

eeergyirtást. WHbrttwt a ttogyfkagoe meg-
fontolás azt sugalta, hogy a természet
nem abból a célból ruházta fel gyógyító 
anyagokkal a növényeket, hogy az emberek 
gyógyításra használják azokat, hanem 
ez a véletlen műve s éppen ezért gyógy
hatásúkat a hatékony anyagok mester
séges vegyi átalakításával talán még 
fokozni is lehet. Ezzel a felismeréssel 
született meg a tervszerű gyógyszer
tudomány, az anyagok vegyi szerkezete 
és az élőlényekre gyakorolt hatás közötti 
összefüggések tanulmányozása.

Serény kutató munka folyt, melynek 
eredményeképpen újabb és újabb ké
miai anyagokat építettek fel, amelyektől 
a szerzett tapasztalatok s összehasonlító 
következtetések alapján gyógyhatást vár
nak. A kémiai felépítés és gyógyhatás 
közti kapcsolatra általános érvényű tör
vényt máig sem lehetett felállítani s ezért 
a téves következtetések és csalódások 
mindennapiak. Mindazonáltal az idők fo
lyamán bizonyos általános szempontok 
érvényesültek és a kutató-intézeteknek 
meg a gyógyszeriparnak éppen az a fel
adata, hogy igyekezzék mindinkább fényt 
deríteni ezekre az annyira fontos kérdésekre. 
■ Mi a feladata a pharmakologiai inté
zeteknek? Itt vizsgálják ki a gyógyító 
anyagok hatását az egészséges állati tes
tekre és szerveinek működésére. Azokat 
a szereket, amelyek pl. a szívműködést, 
a lélegzést izgatják, a vérnyomásra hatnak 
a vajúdást kiváltják, altatnak vagy kábí
tanak, a legnagyobb gonddal próbálják 
ki a kísérleti állatokon, macskákon, nyula- 
kon, tengeri malacon, patkányokon, ege
reken, békákon stb. A pharmakologus 
kézhez kapja a vegyésztől az új anyagot 
s ha a kémiai változás bizonyos irányá
ban a hatékonyság növekedését vagy 
változását figyeli meg, a kémikusnak 
új ösztönzést ad és így számtalan hibázás 
és csalódás után együttes munkájuk 
Végre eléri a kívánt célt. Valamely beteg
ségnek leghatékonyabb gyógyszerét föl
fedezték.

Másfajta a chemotherápiai labotarőriu- 
mok munkája. A chemotherápia a beteg
séggerjesztők által okozott betegségeknek 
kémiai anyagokkal való gyógyítása. Ezek 
a gerjesztők elsősorban baktériumok és 
egysejtűek (protozoák). A chemotherápiál 
intézeteknek tehát az a feladatuk, hogy 
tervszerűen tanulmányozzák, minő a haté
konysága bizonyos kémiai anyagoknak 
a kísérleti állatok vérében tenyésző beteg
séggerjesztőkre. A legkülönbözőbb álla
tokat használják erre a célra. Feivilágost- 
tanak arról a küzdelemről, amelyet bizo- 
nyos kémiai anyagok vívnak a betegségei 
okozó véréiősdíek ellen. A  betegséggel


