Gyümölcsöknek nevezzük a termesztett vagy vadon termô többéves növények húsos, lédús termését és olajtartalmú magvait. Kémiai összetétel tekintetében két csoportra osztjuk a gyümölcsöket: a friss, lédús gyümölcsök és a száraztermésû, héjas gyümölcsök csoportjába.

Gyümölcsök
a közétkeztetésben
A friss, lédús gyümölcsök víztartalma
75—90%. Ez a víztartalom lassabban távozik a gyomorból, mint a folyadékként elfogyasztott víz, lassabban is szívódik fel, s
éppen ezért nem terheli a vesét és a szívet. A nitrogéntartalmú vegyületek aránya
a legtöbb gyümölcsnél 0,1—1,5%, ezek
egy része fehérje, közöttük sok enzim
található. Az enzimek mennyisége függ a
gyümölcs érettségi fokától. A gyümölcsök fehérjéi nem teljes értékûek. Szénhidráttartalmuk tág határok között mozog: 2—24%. A monoszacharidok közül a
glükóz és a fruktóz az uralkodó. Ezek a
szervezetben gyorsan felszívódnak és
hasznosulnak, ezért hirtelen megterhelésnél elônyös hatású a gyümölcsfogyasztás. Jellemzô, hogy más cukorforrásokkal ellentétben ezek nem okoznak szomjúságérzetet. Egyéb egyszerû cukrok
(arabinóz, xilóz) csak nyomokban fordulnak elô. Az oligoszacharidok közül fôként
szacharóz található a gyümölcsökben. A
poliszacharidok legfôbb képviselôi a cellulóz, hemicellulóz, a pentozán és a pektin. Ezek az anyagok a diétás rostok fontos alkotóelemei. Az éretlen gyümölcsök
keményítôt is tartalmaznak, ennek menynyisége az érés során egyre csökken.
Kivételt képez a banán, amely éretten is
kb. 3% keményítôt tartalmaz. A szerves
savak közül fôként az almasav (almatermésûek, csonthéjasok), a citromsav (bogyósok, déligyümölcsök) és a borkôsav
(szôlô) jellemzi a gyümölcsöket, míg a
borostyánkôsav és a csersav csak nyomokban fordul elô bennük. A cukortartalom mellett a gyümölcsök magas élvezeti
értékét az észterekkel és az illóolajokkal
együtt ezek a szerves savak befolyásolják nagymértékben.
Vitamintartalom tekintetében a gyümölcsök bôvelkednek C-vitaminban,
B-vitaminokban, és jelentôs karotin-tartalommal rendelkeznek. Az ásványi
anyagok közül meg kell említenünk a
kalcium, kálium, magnézium, vas, a
foszfor és néhány nyomelem jelenlétét.
A gyümölcsök sokféle fenol-vegyületet tartalmaznak — flavonon-glikozidok,
antocianidinek. Ezek részben a szín,
részben a zamat kialakításában vesznek részt. A flavonon-glikozidok fôként
a citrusfélékben találhatóak és attól füg26

2017. április ÉLELMEZÉS

gôen, hogy az egyes gyümölcsökben
mennyi a cukorkomponens, a glikozidok lehetnek keserû vagy semleges
ízûek (pl. a grépfrútban a naringin
keserû ízû; míg a narancsban a heszperidinre a keserû íz nem jellemzô).
Az antocianidinek minden hazai és
déligyümölcsben megtalálhatóak. Színük a közeg kémhatásától függôen változik a vörös, a kék vagy az ibolyaszín bármilyen árnyalatában, attól függôen, hogy
lúgos (kék) vagy savas (vörös) kémhatás jellemzi inkább az adott gyümölcsöt.
A gyümölcsökben lévô fémek is befolyásolják a jellegzetes szín kialakulását.
A száraztermésû (héjas) gyümölcsök
kémiai összetétele lényegesen eltér a
lédús gyümölcsökétôl. Víztartalmuk jóval
kisebb, mindössze 6—9%, ellenben jelentôs lipidtartalommal rendelkeznek: 50—
60%. Ennek következtében jelentôs energiaértékkel rendelkeznek. Zsírsavösszetételükben az olajsav és a linolsav dominál. A vitaminok közül a B1-, B2- és az Evitamin mennyisége jelentôs.
A gyümölcsök jelentôsége
a táplálkozásban
Fogyasszuk az érett, nyers, jól megmosott és hámozatlan gyümölcsöket!
Ezek élelmirost-tartalma csökkenti az
éhségérzetet, elôsegíti a jó gyomor- és
bélmûködést, megköti a káros bomlástermékeket, elônyösen befolyásolja a szénhidrát- és zsíranyagcserét. A keményebb
húsú gyümölcsök erôteljesebb rágásra
késztetnek, ami segít a fogakat tisztítani a
káros lepedéktôl. Szervezetünk C-vitaminés karotinszükségletének nagy részét
gyümölcsökkel tudjuk fedezni. A gyümölcsök biztosítják továbbá az ásványi anyagaink ellátásának egy részét is, s fenntartják a szervezetben a sav-bázis egyensúlyt. Magas víztartalmuk miatt könnyen
emészthetôek, üdítô, frissítô hatásúak.
A fogyasztásra alkalmas
gyümölcsök
minôségi követelményei
A gyümölcsök minôségének szempontjából nagy jelentôségük van az érési
folyamatoknak. Az érés bonyolult kémiai
és biológiai folyamatok összessége,
amelynek során a gyümölcs eléri a fajtá-

jára jellemzô nagyságát, színét, ízét, illatát
és zamatát. Az érés során sok enzim aktivitása nô, a keményítô cukorrá bomlik, a
cukorkoncentráció nô, a savak egy része
lebomlik. Csökken a cellulóz mennyisége, növekszik az oldható pektiné. A klorofill lebontásával egyidejûleg megindul a
karotinoidok vagy antocianinok szintézise, aromaanyagok képzôdnek. Mindezek a folyamatok a gyümölcsök színének, ízének, illatának, konzisztenciájának
megváltozásával járnak, illetve ezeken a
változásokon keresztül figyelhetôek meg.
Éréskor a haragoszöld alapszín fokozatosan világoszölddé vagy sárgává válik,
esetleg teljesen eltûnik a piros, sárga
vagy kék fedôszín alatt. A gyümölcshús
színe is változik éréskor. Az éretlen állapotban zöld gyümölcshús érett állapotban sárga, világoszöld, fehér, piros stb.
színû lesz. Változik a gyümölcshús
keménysége és állaga is. A kemény hús
rugalmasabbá, puhábbá válik. A gyümölcsök íze éretlenül savanyú, fanyar, üres,
éréskor édessé, kellemesen savanykássá, jellegzetes aromájúvá válik.
Érésük alapján megkülönböztetünk
utóérô és nem utóérô fajtákat. Az utóérô
gyümölcsökben az érési folyamatok a
szedés után is folytatódnak, tehát az
érettségi fokuktól függôen rövidebb,
hosszabb idô alatt beérnek. Ahhoz, hogy
az utóérés bekövetkezzen, az érettség
bizonyos fokán szabad csak leszedni a
gyümölcsöket: ez a szedési érettség. Ha
ezt az állapotot a gyümölcs nem éri el és
korábban leszedik, akkor megfonnyad,
ráncos lesz, az utóérés nem következik
be. Jellegzetes utóérô gyümölcsök a téli
alma, birsalma, rövidebb ideig eltartható,
de ebbe a csoportba tartozik az ôszibarack és a kajszibarack is.
A nem utóérô gyümölcsöknél az érési
folyamatok szedéskor megszakadnak,
tehát csak fogyasztásra érett állapotban
szabad leszedni. Nem utóérô pl. a cseresznye, a meggy, a málna, a ribizli.
Kora tavaszi,
nyár eleji gyümölcsök
Az alma. Az almatermésûek csoportjába soroljuk az almát, mely a Rosaceae
családba tartozik és szinte egész évben
fellelhetô a piacokon. Köszönhetô ez

annak, hogy a téli alma több hónapos
tárolásra is alkalmas. Az alma Európában és Ázsiában is ôshonos, gazdasági
jelentôségét az adja, hogy a mérsékelt
égövön az alma a legnagyobb mennyiségben termesztett gyümölcs. Táplálkozástani szempontból élelmirost-tartalmát
kell kiemelni, amelynek nagy része pektin. C-vitamin-tartalma nem számottevô,
azonban jelentôs vitaminforrásként tartjuk számon, mert egész évben friss gyümölcsként fogyaszthatjuk. Cukortartalma fajtánként változó.
Felhasználása sokrétû. A nyersen történô fogyaszthatóság mellett a tartósítóipar aszalt gyümölcsöt, befôttet, pürét,
dzsemet, szûrt és rostos ivólevet készít
belôle. Az éretlen, lehullott almából pektint állítanak elô. Húsételek mellé nagyszerû köret a gyümölcsbôl (pl. almából)
készült mártás vagy chutney. Bor és
pálinka készítésére is alkalmas az alma,
igaz, ez nem éppen a közétkeztetésben
való legelterjedtebb felhasználása.
Almás hagyma chutney
Hozzávalók: 40 dkg hagyma (nagyon finomra aprítva, vagy póréhagyma),
90 dkg alma (tisztítva mérve, hámozva és
kockára vágva), 12 dkg mazsola, 5 dkg
friss reszelt gyömbér, 1 tk. szárított gyömbér, 1 tk. mézeskalács fûszerkeverék,
30 dkg lágy barna cukor, 2 dl almaecet,
½ —1 tk. só, ½ tk. ôrölt bors.
Elkészítése: egy vastagfalú fazékba
beletesszük az összes hozzávalót és alacsony lángon elkezdjük fôzni, az egész
csak gyöngyözve forrjon. Idônként megkeverjük, ezért is fontos, hogy olyan edényben készítsük el, amiben nem tud leégni.
Addig folytassuk a fôzést, amíg az állaga
sûrû lekvárra nem kezd hasonlítani és az
összes folyadék elpárolgott az edénybôl.
Számítsunk kb. 2—2,5 órát. Ekkor kanalazzuk az egészet kifôzött üvegekbe és zárjuk
le. Legalább két hétig hagyjuk összeérni
az ízeket, ideális tárolási körülmények
között két évig is eltartható.
A cseresznye. Májusban már megjelenik a korán érô cseresznye, mely a Prunus nemzetségbe tartozó csonthéjas
gyümölcsök közé tartozik. A csonthéjas
termés külsô terméshéja hártyás, a
középsô húsos, a belsô pedig csontke-

mény. A magban keserû ízû, ciántartalmú glikozid, amigdalin található. A cseresznye cukortartalma a legmagasabb a
csonthéjasok közül, ezért anélkül is tartósíthatjuk, hogy cukrot adnánk hozzá. A
cseresznyefajták száma igen nagy. Friss
fogyasztása mellett levesek, mártások,
tészták töltelékeként használjuk. A konzervipar befôttet, dzsemet, gyümölcslevet készít belôle.
A meggy szintén a csonthéjasok csoportjába tartozik. Kémiai összetevôi
között jelentôs mennyiségben találhatóak
szerves savak, mint almasav, citromsav.
Felhasználása sokrétûbb, mint a cseresznyéé, mert kevésbé romlékony gyümölcs.
A meggy a tartósítóipar értékes alapanyaga. A különbözô Cigány-meggy típusok
erôsen festô színét szörpnek, zamatos
piros húsát dzsemnek dolgozzák fel. Bort
és pálinkát is készítenek belôle.
Cseresznyés-túrós clafoutis
(tejes pite)
Hozzávalók: 50 dkg cseresznye (v.
meggy), 15 dkg liszt, 15 dkg porcukor,
3 db tojás, 2 cs. vaníliás cukor, 2 dl tej,
20 dkg ricotta (v. túró), reszelt citromhéj, ôrölt fahéj, 2—3 marék dió.
Elkészítése: a cseresznyét magozzuk
ki, majd piteformába egyenletesen terítsük el (ha nem teflonos formát használunk, akkor elôtte zsírozzuk és lisztezzük
ki). A diót éles késsel vágjuk fel apróra. Az
egész tojásokat keverjük habosra a porcukorral, a vaníliás cukorral, a reszelt citromhéjjal, ízlés szerint ôrölt fahéjjal. Elôször keverjük hozzá a ricottát (v. túrót),
majd a tejet is. Ezután szitáljuk hozzá a
lisztet, majd keverjük simára a masszát.
Óvatosan öntsük rá a cseresznye tetejére,
majd szórjuk meg az apróra vágott dióval.
Helyezzük be elômelegített sütôbe és
közepes hômérsékleten süssük 45—50
perc alatt szép pirosra. A sütôbôl kivéve a
formában hagyjuk kihûlni. Tálalás elôtt
ízlés szerint szórjuk meg porcukorral,
majd felszeletelve kínáljuk. (Forrás:
http://gizi-receptjei.blogspot.hu/
2009/06/cseresznyes-turos-pite.html)
A bogyótermésû gyümölcsök elnevezése pusztán gyakorlati gyûjtôfogalom,
mert sem alaktani hasonlóság, sem
növénytani rokonság nem áll fenn a
különbözô fajok között. Ide tartozik többek között a tavasz végi, nyár eleji kedvenc gyümölcsünk, az eper, a málna, az
egres és a ribiszke. A termesztett fajok
megmûvelése, leszedése igen munkaigényes. Magas pektin-, élelmirost- és Cvitamin-tartalom jellemzô erre a csoportra. A gyümölcsök koraisága és kedvezô
beltartalmi értékeik miatt igen szívesen
fogyasztjuk ôket. Tárolásuk, elôkészítésük nagyon munkaigényes, ezért a
közétkeztetésben sajnos csak nagyon ritkán és adott körülmények között, megfelelô elôkészítettségi fokban tudjuk étlapra tervezni ezeket a gyümölcsöket.

Az egres ôshonos Magyarországon,
régen szinte minden kertben fellelhetô
gyümölcs volt. Rengeteg C-vitamint tartalmaz. Tartósításra fôleg a még éretlen,
zöld gyümölcs alkalmas, ekkor a legmagasabb a pektintartalma. Kötôképessége kitûnô, ezért más gyümölcsízek
kocsonyásítására is használható.
A ribiszke egész Eurázsiában elterjedt, hazánkban is ôshonos. Piros,
fekete és fehér gyümölcsû fajtáit különböztetjük meg. Szénhidráttartalmuk
közepes, de C-vitamin-, pektin- és szervessav-tartalmuk igen magas. A legtöbb C-vitamin a fekete ribizliben van
(ez azonban csak augusztusban érik).
A málna igen értékes gyümölcs, mert
viszonylag korán érik, amikor még nincs
más gyümölcs. Jelentôs a málna pektinés C-vitamin-tartalma, szénhidráttartalma
viszont alacsony. Csak teljes érettségben
érdemes betakarítani, mert nem utóérô. A
szedésre érett gyümölcs viszont a bokron
gyorsan túlérik, elveszti üde színét és kellemes ízét; a bogyók szétesnek és a földre hullanak. Ha lehet, akkor frissen
fogyasszuk, lehûtve. Hûtôszekrényben —
takarás nélkül — legföljebb 2—3 napig tartható el, utána gyorsan megpenészesedik.
A málnából lé, szörp, dzsem készíthetô,
mélyhûtésre is kiválóan alkalmas.
Az eper szintén a tavasz egyik legjelentôsebb gyümölcse. Lágy húsa miatt
érzékeny gyümölcs, könnyen sérül, levet
enged és gyorsan romlik. A málnához
hasonlóan gyors és gondos szállítást, feldolgozást igényel. Tartósítása lé és
dzsem formájában történik. Lé készítésénél szép piros színét elveszti és megbarnul, ezért a szörpöket engedélyezett ételfestékkel színezik.
Útravaló tavaszra: az eperbôl és a málnából, törékeny mivoltukból fakadóan,
leginkább egy desszertet tudnék ajánlani
a cikk végére. A legtökéletesebb desszert
pedig ezekbôl a csodálatos gyümölcsökbôl a habkönnyû, törékeny Pavlova-torta,
melyet díszíthetünk eperrel és málnával is.
Nekem a kedvencem, ezért ajánlom minden Kedves Olvasó figyelmébe!
Málnás Pavlova-torta
Hozzávalók: 2 db szobahômérsékletû tojásfehérje, 12 dkg porcukor, 1
kiskanál ecet, 1 evôkanál keményítô, 2
dl tejszín, vanília, málna.
Elkészítése: egy nagy habcsókot
készítünk, melyet sütôben kiszárítunk. Erre
tejszínhabot halmozunk, a tetejét megpakoljuk friss eperrel vagy málnával. Végül
finoman meghintjük porcukorral, esetleg
vékony karamellszálakkal varázsolhatjuk
csillogóvá törékeny habcsók költeményünket. Forrás: (http://szemiramisz.blogspot.hu/
2012/06/malnas-pavlova-torta.html)
Jó étvágyat a tavasz gyümölcseihez!
Hartmann Gabriella dietetikus,
okl. táplálkozástudományi szakember
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