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VÉDD A FÖLDET  
MESTERSÉGES 
ÉDESÍTŐKKEL! 

Vajon melyik a leginkább környezetbarát édesítőszer? Van-e 
különbség a répa- és a nádcukor között? Az édes ízt sokan eleve 
bűnös élvezetnek tartják, de előállítása vajon mekkora terhet jelent 
a környezetnek?
SZERZŐ: DR. VARGHA MÁRTA   |   ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET, 
SZERZŐ: PAPP ANDREA IBOLYA GASZTROBIOLÓGUS 



Az édesítők fenntarthatóságának vizs-
gálatakor számos szempontot – példá-
ul a termesztést, feldolgozást, hulladék-
kezelést, csomagolást, tartósságot, tár-
hely- és csomagolóanyag-igényt – fi gye-
lembe kell vennünk. Mivel az édesítők 
diverz csoportot képeznek, ezért nehéz 
azokat egységesen kezelni. A cikkben 
csak a leglényegesebb édesítőket vesz-
szük számba, ám ennek alapján már 
könnyű elhelyezni karbonlábnyomuk 
szerint az olyan exkluzívabb édesítő-
szereket is, mint a datolya- vagy a 
kókuszvirágcukor. Lássuk, vajon meny-
nyire környezetbarátak az egyes ter-
mékek!

Répa- és nádcukor
A szacharózt vagy étkezési cukrot, amely 
kémiailag egy glükóz és egy fruktóz 
molekularészből álló diszacharid, cu-
korrépából vagy cukornádból vonják ki. 
De vajon melyik a fenntarthatóbb: a ré-
pa- vagy a nádcukor?

Egy adott termék előállításával járó 

üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátá-
sának mennyisége legjobban a kar bon-
lábnyommal jellemezhető. Minden ÜHG-
kibocsátást szén-dioxid-egyenértékben 
(CO2e) számolunk. Az Európai Unió te-
rületén előállított egy tonna répacukor 
242–771 kg közötti CO2e ÜHG-kibo csá-
tással jár, míg az EU-ban feldolgozott 
nádcukor esetében ez a mennyiség ton-
nánként 642–760 kg CO2e. A szórás te-
hát elég nagy, köszönhetően a változa-
tos agrotechnikáknak, szállítási távol-
ságoknak. 

A nádcukor-előállítással járó legki-
sebb ÜHG-kibocsátás is magasnak 
mondható. Ez főként a gyakran alkal-
mazott égetéses betakarítási technoló-
giának köszönhető, amelynek során a 
szüret előtt az ültetvényt felgyújtják, 
hogy a leveleket eltávolítsák. Sajnála-
tos módon a dél-brazíliai ültetvények 
87%-ában ezzel a technikával dolgoz-
nak. A cukornád esetében a szállítás 
adja az ÜHG-kibocsátás 14–23%-át. 
Ezzel szemben az EU-ban termelt cukor-

répa átlagosan mindössze 45 km-t uta-
zik a termőföldtől a feldolgozóüzemig.

A cukorrépa-termelés vízigénye és a 
vele járó földhasználat arányaiban fele-
akkora, mint a cukornádtermesztésé, 
ráadásul a cukorrépa kitűnően alkal-
mazható vetésforgóban, aminek szá-
mos környezeti előnye van. 

A cukor kinyerése és finomítása je-
lentős energia- és vízigénnyel is jár. 
Rengeteg vízre van szükség a termény 
tisztításától a szárazanyag-áztatásáig, 
ami a szénhidrátok kioldásához szük-
séges. Mindent összevetve, 1 kg répa-
cukor előállításhoz 935 liter vizet hasz-
nálnak fel, míg 1 kg nádcukorhoz 1500 
litert. Akárhogy nézzük, az összehason-
lításból a répacukor kerül ki győztesen.

Ezen a ponton fontos kitérni a barna 
cukorra is, amely látszólag fenntart-
hatóbbnak tűnhet a fehér cukornál, pe-
dig a feldolgozása hosszabb folyamat. 
Ugyanis a melasztól megtisztított fehér 
cukrot a kinyert melasszal szokás újra-
színezni.
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Égetéses betakarítás 
a cukornádültetvényeken



Glükóz-fruktóz szirup
Bár háztartási használatban nem ter-
jedt el a glükóz-fruktóz szirup, az élel-
miszeripar jelentős mennyiségben hasz-
nálja, számos üdítő és édesipari termék 
alapanyaga. Előállítása során a gabo-
nafélékből (búza, kukorica) kinyert ke-
ményítőt (kémiai értelemben poli sza-
charidot) bontják le, és a glükóz egy ré-
szét fruktózzá alakítják. Gyakorlatilag 
félszintetikus termék, mivel nem pusz-
tán izolálják, mint a szacharózt, hanem 
egy izolált anyavegyületből történő ké-
miai átalakítás zajlik. 

A glükóz-fruktóz szirupnál is számol-
nunk kell a növényi alapanyag megter-
meléséből származó környezeti terhe-

léssel, valamint a feldolgozás magas 
víz- és energiaigényével. A búzából vagy 
kukoricából előállított glükóz-fruktóz 
szirup tonnánként 640–1100 kg CO2e 
ÜHG-kibocsátással jár, ez pedig környe-
zeti szempontból semmiképp sem teszi 
kedvezőbb édesítőszerré a nád- vagy 
répacukornál.

Méz
Mivel a méz gyakorlatilag állati eredetű 
termék, a természetből igencsak kor-
látozott mennyiségben lehet kinyerni. 
Hiába tűnhet ez az egyik legtermésze-
tesebbnek, ha az emberiség csak méz-
zel édesítene, kétségkívül ez lenne az 
egyik legkevésbé fenntartható válasz-

tás. A méztermelés így sem elégíti ki a 
keresletet, éppen ezért vált gyakorivá a 
méz glükóz-fruktóz szirupból történő 
hamisítása. 

Egy 2011-es amerikai tanulmányban 
[A. Kendalla, J. Yuanb, S. Brodtc, K. J. 
Kramer (2011): Carbon Footprint of U.S. 
Honey Production and Packing, Report to 
the National Honey Board ] arra jutottak 
a szerzők, hogy a nagyobb, kifejezetten 
piacra termelő méhészetekben egy ton-
na feldolgozott méz előállítása 1390 kg 
CO2e ÜHG-kibocsátással járt, de a ke-
vesebb, úgynevezett „backyard beer-
keeper”-ek esetében jóval kisebb, mind-
össze 430 kg CO2e keletkezett. Az ok 
nem más, mint hogy a házi méhészek 
nem utaztatják a méheket, maguk dol-
gozzák fel a nyers mézet, és maguk is 
csomagolják. A kisebb karbonlábnyo-
mú mézért tehát érdemes a „kis”-ter-
melőit választani.
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A méz a legkorlátozottabb 
mennyiségben előállítható édesítőszer



Cukoralkoholok: 
xilit, eritrit és társaik
A mesterséges vagy természetes kate-
góriáknál azt is figyelembe kell ven-
nünk, hogy bár a cukoralkoholoknak 
van természetes forrásuk, alacsony ter-
mészetes koncentrációjuk miatt ezeket 
egyéb molekulákból szintetizálják. Gya-
korlatilag növényi eredetű anyavegyü-
letekből bakteriális fermentáció és ké-
miai szintézis segítségével állítják elő 

azokat. Így a növényi nyersanyagot 
ugyanúgy meg kell termelni, ennek fel-
dolgozása és a végtermék-előállítás 
megint csak víz- és energiaigényes fo-
lyamat lesz. A már tárgyalt analógia 
alapján félszintetikusnak tekinthetők.  
Ráadásul a xilit (nyírfacukor) gyártá-
sának első számú alapanyaga a kukori-
cacsutka, amely állati takarmányozás-
ra is felhasználható lenne.

A mesterséges édesítők
A gyakran használt mesterséges édesí-

tőszerek, amelyeket nem lelünk fel a 
természetben, de képesek vagyunk elő-
állítani, jelentősen erősebb édesérzetet 
adnak, mint a szacharóz. Az aszpartám 
esetében 180-szoros, míg az ace szul-
fám-K esetében 200-szoros különbség-
ről beszélhetünk. Ennek fényében ele-
ve jóval kisebb mennyiséget elegendő 
megtermelni belőlük a szacharózzal 
egyenértékű édes íz eléréséhez, illetve 
csomagolóanyag- és helyigényük is 

drasztikusan kisebb az összes többi 
édesítővel összehasonlítva. A szintézi-
sükhöz használt vegyületek előfordul-
nak a természetben, és általában mik-
roorganizmusok segítségével állítják 
elő azokat. Nincs földhasználat vagy 
óriási vízigény, ezért az előállítás jóval 
kisebb energia- és nyersanyagigényű, 
mint az eddig tárgyaltaknál.

Sem a cukoralkoholok, sem a mester-
séges édesítőszerek ökológiai terhelé-
sére vonatkozóan nincsenek kutatások. 
Az viszont pontos adatok hiányában is 

belátható, hogy ökológiai lábnyom te-
kintetében releváns különbség mu-
tatko zik a természetes édesítőkhöz 
képest. 

Hatalmas földterületet és vízmennyisé-
get használunk fel mind a cukor, mind a 
legtöbb cukoralternatíva gyártásához. 
A mesterségesként kategorizált édesí-
tők előállítása ezzel szemben jóval ki-
sebb környezeti terhelést jelent. Egész-

ségügyi szempontból teljesen non-
szensz csak amiatt megbélyegezni egy 
vegyületet, mert azt az emberi faj állítja 
elő először. Épp ezért környezetvédelmi 
szempontból is érdemes lenne az ide-
ológiák és érzelmek helyett a valós té-
nyekről beszélni a természetes és mes-
terséges édesítőszerekkel kapcsolat-
ban.

(Felhasznált irodalom jegyzéke
 a szerkesztőségben.)
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A mesterséges édesítőszerek 
előanyagait gyakran 
mikroorganizmusokkal  
termeltetik meg, amelyek 
ugyanúgy természetesek, 
mint bármely növény


