A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a tejfogyasztás Magyarországon jelentôsen csökkent az utóbbi közel negyven évben. Ennek egyik oka, hogy manapság egyre inkább elterjedôben van az a — legtöbbször megalapozatlan — nézet,
hogy az említett élelmiszer fogyasztása negatívan befolyásolja a fogyasztók egészségi állapotát, és hogy mégsem az életerô és az egészség forrása, ahogy azt korábban gondolták. Vizsgáljuk meg közelebbrôl, hogy valóban van-e alapja a tejfogyasztás csökkenô tendenciájának, mi is a helyzet pontosan, milyen hatása lehet a szervezetünkre.

Folyékony, fehér
és egészséges?
Fókuszban a tej
Miért egészséges?
A tej könnyen emészthetô, jól hasznosuló formában tartalmazza a tápanyagokat, ezért a tejet vagy tejtermékeket a legtöbb esetben, akár valamilyen diéta kapcsán is jól alkalmazható
élelmiszernek tekinthetjük.
Egy decilitere 48—64 kcal (202—264
kJ) energiát szolgáltat a szervezet számára. Ezen belül 3,4 g fehérjét, 0,1—
3,6 g zsírt és 5,3 gramm szénhidrátot
tartalmaz. Az értékes makrotápanyagokon kívül a tejben, tejtermékekben
találhatók probiotikumok, azaz a bélflóra épségéért felelôs különbözô tejsavbaktériumok, melyek támogatják
az immunrendszer mûködését. Emellett számos vitamin, például az A-, B1-,
B2-, B12-, C-, D- és E-vitaminok, folsav,
niacin forrása is a tej és a belôle
készült termékek.
A tej fontos ásványi anyagokat is
tartalmaz, például kalciumot, melynek
jelentôsége fiatalkorban kiemelkedô.
25—30 év az életkori határ, amire az
emberi szervezet eléri csonttömegének maximális értékét. Minél magasabb ez, annál hatékonyabban elôzhetjük meg az oszteoporózis kialakulását. A tej az egyik legjobb forrása a kalciumnak, amely építi és védi csontjainkat. Egy deciliter tej 125 mg kalciumot
tartalmaz, ami egy átlagos felnôtt
ember napi szükségletének egynegyedét már önmagában képes fedezni.
Emellett kálium, magnézium és cink
található meg benne nagyobb mennyiségben. A sajtok esetében a nátriumtartalom jelentôs.
Beltartalmi értékeit vizsgálva világos, hogy a szervezet egészséges
mûködésének szempontjából kiemelkedô lehet a tej és a tejtermékek fogyasztása, hiszen a bennük lévô összetevôk
hozzájárulhatnak az alapvetô élettani
folyamatok szabályozásához, fôként a
csontvázrendszer épségéhez. Jogosan merülhet fel azonban a kérdés,
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hogy mi a helyzet az élelmiszeripar
által elôállított, szabályozott zsírtartalmú tejjel, a tejtermékekkel. Ahhoz,
hogy erre a kérdésre megalapozott
választ adhassunk, érdemes megvizsgálni az elôbb említett folyamatokat.
Milyen áron ihatunk
tartós tejet?
A tej és a tejtermékek esetében
többféle technológiai folyamatot használnak, ilyen a hôkezelés (tartósítás),
fölözés (a tej zsírtartalmának beállítása) vagy a homogenizálás.
Ez utóbbi során a tejben található
zsírgolyócskák méretét csökkentik,
megakadályozva ezzel a felfölözôdést. A homogenizálás hatására
könnyebbé válik a tejzsír felszívódása,
így maga a tej könnyebben emészthetô lesz, akár gyomor-bélpanaszok
esetén is jól alkalmazhatóvá válik.
Másrészt a zsírgolyócskák nagyobb
felülete miatt megváltozik, testesebbé
válik a tej íze is. A homogenizálás
folyamatának nincs negatív hatása a
tej minôségére vagy tápanyagtartalmára vonatkozóan.
A másik jelentôs technológiai folyamat a tej hôkezelése. Különbözô módszereket használunk, melyek célja azonos: a lehetô legkisebb mértékre csökkenteni vagy teljesen elpusztítani a tejben elôforduló kórokozó mikrobákat,
úgy, hogy közben ez a tápanyagtartalomra és a minôségre a lehetô legkisebb hatást gyakorolja. Fontos megemlíteni, hogy a tejet csak és kizárólag
hôkezeléssel tartósítják, hiszen törvény szabályozza, hogy tartósítószert
nem tartalmazhat. A ma is alkalmazott
hôkezelési módszerek között három fô
csoportot különböztethetünk meg,
ezek a pasztôrözés, az ESL (Extended
Shelf Life), vagyis kiterjesztett polcállósági idô és az UHT (Ultra High Temperature), vagyis az ultramagas hômérsékleten történô hôkezelés.

A pasztôrözés lényege, hogy száz
fok alatti hômérsékleten, rövid ideig,
néhány másodpercig történik a hôkezelés (a rövid ideig tartó pasztôrözésnél 72—76 °C-on 40 másodpercig,
vagy a pillanatpasztôrözésnél 85 °Con néhány másodpercig). Ennek
hatására a patogén kórokozók száma nagymértékben lecsökken, az
enzimek pedig inaktiválódnak. Az ultramagas hômérsékleten történô
hôkezelés (UHT) során a tejet 135—
150 °C-on néhány másodpercig
kezelik, majd szobahômérsékletûre
hûtik vissza, melynek eredményeképpen a tej legalább hat hétig eltarthatóvá válik, miközben a tápanyagok
nem károsodnak jelentôsen. Az ESLtechnológia hasonló az UHT-hoz, azzal a különbséggel, hogy a mûvelet
végén a hôkezelt tejet hat fok alá
hûtik le, így az íze is friss marad. Az
eltarthatósági idô ebben az esetben
25—30 nap.
Az említett hôkezelési eljárások
során a tej vitamintartalma maximum
tíz százalékkal csökkenhet, viszont a
zsírban oldódó vitaminok (A- és D-vitamin) mennyiségére, fehérje- és energiatartalmára ez nincs hatással.
A fölözési eljárás a tej zsírtartalmának beállítására szolgál, mely
értelemszerûen a zsírban oldódó vitaminok mennyiségének kismértékû
csökkenésével jár. A zsírtartalom redukálásával azonban az energiatartalom
is jelentôsen mérséklôdik, így például
alacsony zsírtartalmú étrendben jól
alkalmazhatóak az ily módon elôállított
termékek.
Összefoglalva, ezek az eljárások
tehát nem befolyásolják jelentôs mértékben a tej tápanyagtartalmát, sôt

lehetôvé teszik a tej eltarthatósági idejének meghosszabbítását, javítják a
minôségét (homogenizálás), vagy
akár a tej és a tejtermékek különbözô diétákban történô alkalmazását
biztosítják.
Nyers tej, a tej
hormontartalma,
és ami mögötte van
Sokszor hallhatunk a nyers tej
fogyasztásáról manapság, melynek
néhányan pozitív egészségügyi
hatást tulajdonítanak, miszerint
egészségesebb a boltokban kapható hôkezelt típusoknál. Ezek az
elônyök tudományosan nem igazoltak, sôt a nyers tej fogyasztása
súlyos egészségügyi kockázatokat
rejthet magában, állítja az EFSA
(Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) biológiai veszélyekkel foglalkozó szakértôi csoportja (BIOHAZ).
Eszerint a nyers tej fogyasztása akár
életveszélyes is lehet, bizonyos
kórokozók, például Campylobacter,
Salmonella, E-coli jelenléte miatt.
A következô tévhit, ami a tejfogyasztást érinti, az a benne lévô IGF —
inzulinszerû növekedési hormon —
jelenlétével hozható összefüggésbe.
Ez a hormon a sejtek osztódását és
növekedését segíti, és léteznek bizonyos IGF-érzékeny daganatok, melyeknél igazoltan fokozza a tumorok
növekedését. Érdemes azonban tudni,
hogy a tej elhagyása ellenére is létrejöhetnek IGF-érzékeny daganatok, mivel
a hormon szintje akkor is emelkedhet,
ha valaki egyáltalán nem fogyaszt
tejet. Jó tudni azt is, hogy az IGF fehérjetermészete miatt a tej hôkezelése
során károsodik, és nem tudja kifejteni
aktivitását.
A tej, mint a prevenció
egyik záloga
A tejfogyasztás mellett további
érvek szólnak, melyeket különbözô
kutatási eredmények támasztanak
alá. Ezek szerint a rendszeres tejfogyasztásnak szerepe lehet egyes
betegségek kockázatának csökkentésében. Vizsgálatok szerint a vastagbélrák kialakulásának kockázatát 15—
20 százalékkal csökkentheti a tej és a
tejtermékek rendszeres fogyasztása.
Feltételezhetôen ez a tejben lévô kalcium-, D-vitamin- és kazeintartalommal, valamint a vajsav és egyéb zsírsavak jelenlétével hozható összefüggésbe. Míg a savanyított tejtermékek
(joghurt, kefir) esetében azok probiotikum-tartalma pozitívan befolyásolhatja a vastag- és végbélrákos megbetegedések kockázatát.
A Cambridge Egyetem 2014-ben
kiadott kutatási eredménye alapján

azoknál, akik többször fogyasztottak
erjesztett tejtermékeket, fôként joghurtot, csökkent a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata.
Ezt szintén a probiotikus baktériumok jelenlétével, illetve a tejtermékek K-vitamin-tartalmával hozták
összefüggésbe.
Mennyit fogyasszunk
és mikor ne?
Az eddigiek alapján világos, hogy
az egészségünk megôrzése szempontjából nagy jelentôsége van a tej
és a különbözô tejtermékek fogyasztásának. De mennyit érdemes ezekbôl fogyasztani, hogy a kellô hatást
elérjük?
Tápanyagszükségletünk minden
esetben függ a kortól, nemtôl, a fizikai
aktivitástól, a szervezet állapotától.
Ezen belül átlagosan 3—4 egység tej
és tejtermék fogyasztása járul hozzá a
kiegyensúlyozott és egészséges étrendhez. Egy egységnek a következô
mennyiség felel meg: 2 dl tej, joghurt,
kefir, aludttej, puding, tejes ital, 5 dkg
félzsíros túró, 3 dkg kemény vagy félkemény sajt. A tej és a tejtermékek
esetében, ha más nem indokolja,
érdemes az alacsonyabb zsírtartalmúakat választani. Ezzel csökkenthetjük
az energia-bevitelünket, amely hozzájárul a túlsúly vagy az elhízás kockázatának csökkentéséhez.
Természetesen az is igaz, hogy
néhány esetben szükséges lehet a tej,
illetve a tejtermékek teljes vagy részleges elhagyása az étrendbôl. Ez leggyakrabban laktózintolerancia, illetve
tejfehérje-allergia lehet, szerencsére
azonban az ilyen betegségek száma
alacsony.

A laktózintolerancia, vagyis a tejcukor-érzékenység csupán a lakosság 6—
10 százalékát érinti. Ebben az esetben a
bélbolyhokon lévô laktáz enzim részleges vagy teljes hiánya figyelhetô meg,
melynek következtében a szervezet nem
tudja lebontani a laktózt (tejcukrot) glükózra és galaktózra. Viszont ekkor sem
kell teljes mértékben lemondani a tejrôl
és a tejtermékekrôl, hiszen van lehetôség laktózmentes változatokat fogyasztani, melyekben a technológia során
hozzáadott laktáz enzim segítségével
már lebontott tejcukor található meg.
A tejfehérje-allergia elôfordulása
még ritkább, csupán 1,5—2 százalék
körüli. Itt az egyetlen megoldás ezen
élelmiszerek teljes kiiktatása az étrendbôl, hiszen a problémát maga a tejfehérje (leggyakrabban a kazein) okozza. A tej és a tejtermékek teljes elhagyása miatt szükségessé válhat a kalcium pótlása.
Összegezve, a tej és a tejtermékek fogyasztásának jelentôs szerepe
lehet a szervezet egészséges mûködésének kialakításában és fenntartásában, ahogy azt a kutatási eredmények is alátámasztják. Tápanyagösszetétele, jó emészthetôsége és
vál tozatos formái (tejital, joghurt,
aludttej, kefir, tejszín, vaj, sajt, túró)
miatt a tej és tejtermékek fogyasztása naponta többször is javasolt a kiegyensúlyozott étrend részeként.
Frányó Eszter dietetikus,
táplálkozástudományi szakember
Antal Emese dietetikus,
szociológus,
a TÉT Platform szakmai vezetôje
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