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M E C S É R I  D ÁV I D 1

Rovarőrlemény felhasználásával készült  
búzakenyér tulajdonságai

1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS

Jelenleg 7,7 milliárd, 2050-re pedig csaknem 10 milliárd lesz a Föld lakossága.2 
Ennek tudatában a jelenlegi élelmiszertermelést át kell alakítani. Az állati ere-
detű élelmiszerek közül az ehető rovarok lehetőséget kínálnak az ipar számára.3 
Körülbelül 2,5 milliárd ember rendszeresen fogyaszt nyers, illetve feldolgozott 
rovarokat,4 és Magyarországon is egyre nagyobb az érdeklődés az entomofágia 
iránt. A rovarok tápanyagtartalmuk alapján a húsfélékhez hasonlítanak a fehérje-
források közül, azonban én úgy gondoltam, hogy fehérjekomplettáló anyagként 
alkalmazhatnánk akár a pékárukban is. Kutatásom során arra kerestem a választ, 
hogy milyen minőségű cipót lehet sütni úgy, hogyha a búzaliszt 5, 10 vagy 20%-a 
helyett feldolgozott lisztbogár lárvát használunk.

A kutatási témámat azért tartom fontosnak és aktuálisnak, mert 2018. január 
1-jétől a 2015/2283/EU rendeletben meghatározott engedélyezési eljárást követő-
en, valamint az EFSA szakvéleményének megfogalmazása után lehetőség van az 
ehető rovarfajok új élelmiszerjegyzékbe történő felvételére. Figyelemre méltó, hogy 
2017. első felében Magyarországon is sor került az I. Rovaripari konferenciára, ami 
az itthoni lehetőségeket és az eddigi kutatásokat mutatta be. Egyes országokban a 
korábbi jogszabályi bizonytalanságokat kihasználva mára már a forgalomba hozott 
termékek közé tartoznak az egész rovarok, azok termékei és feldolgozott formá-
juk is, mint például a belőlük készült fehérje, zsír és olaj készítmények, színezékek, 
lisztek, tészták és előkészített élelmiszerek (pl. rovar hamburger). Ezeknek a ter-
mékeknek a forgalomba helyezését azonban nem előzte meg olyan uniós szintű 
eljárás, amely során bizonyították volna, hogy azok nem veszélyeztetik a fogyasztók 
egészségét. Az új (EU) 2015/2283 rendelet előírásai szerint a jogszerű forgalmazá-
sukhoz ezeket is engedélyeztetni kell. A zökkenőmentes átmenet biztosítása érde-
kében azokban a tagállamokban, ahol 2018. január 1-ig már forgalomba kerültek 
rovartartalmú élelmiszerek, azok az uniós engedélyeztetési folyamat lezárásáig – de 
legfeljebb 2020-ig – forgalmazhatók tovább.

[1] Széchenyi István Egyetem, Élelmiszerbiztonság és -minőségi mesterképzés. Témavezető: Dr. 
Zsédely Eszter, egyetemi docens, SZE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Állattudo-
mányi Tanszék.
[2] United Nation, World Population Prospects 2019, 2019.
[3] FAO – WUR, Edible insects: Future prospects for food and feed security, 2013.
[4] Huis, Arnold Van et al.: Edible insects: future prospects for food and feed security, FAO 
Forestry Papers, 2013/171, 1–187. o.
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Háromféle lehetséges módja van annak, hogy egy termék az új élelmiszer be-
sorolásba kerüljön. Az egyik mód, miszerint amely élelmiszert 1997. május 15. 
előtt az Unión belül csak jelentéktelen mennyiségben fogyasztottak. Ilyenek le-
hetnek például az állatokból, növényekből, mikroorganizmusokból, gombákból 
vagy algákból származó, izolált vagy előállított új élelmiszerek, azaz a rovarok is. 
A másik lehetőség, hogy egy adott terméknek egy harmadik országban hagyo-
mánya legyen, vagyis legalább 25 éve a lakosság mindennapi étrendjének jelentős 
részét képezze. A harmadik mód, hogy egy harmadik országbeli hagyományos 
élelmiszer elsődleges termeléséből származzon, és valamely harmadik országban 
hagyománya legyen az élelmiszerként való biztonságos felhasználásának. Az Eu-
rópai Bizottság által kiadott engedély azonban nem elegendő az ehető rovarok 
Magyarországon történő forgalmazásához. Az Európai Bizottság kizárólag a ke-
reskedelmi forgalomba hozatal tényét engedélyezi, viszont a forgalmazás feltéte-
leire egyéb előírásokat is figyelembe kell venni, amelyet a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) határoz meg.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy piaci engedélyt az Európai Unióban jelen-
leg még egy rovar vagy rovartermék sem kapott, amit emberi fogyasztásra állí-
tanának elő.

Az entomofágiával kapcsolatban az egyik legnagyobb aggodalom az engedé-
lyezés részéről, hogy az emberi szervezet allergiával reagálhat a rovarfogyasz-
tásra, mivel a rovarok szoros filogenetikai kapcsolatban vannak a rákfélékkel 
és a házi poratkával. Felléphet keresztallergia és új szenzitizációval új allergia 
is kialakulhat.5 A rovarban lévő fehérjék aminosav-szekvenciáját összehasonlít-
va a tropomiosint és arginin kinázt több mint 70%-ban homológnak találták a 
garnélarák és a házi poratka molekulájával.6 A fehérjén kívül allergiát válhat ki 
a kitin néven ismert poliszacharid is. Azonban a kitinnel szembeni reakciók a 
kitin részecskeméretétől függöttek. A vizsgálatok szerint a közepes méretű kitin 
részecskék allergiás reakciót válthatnak ki, míg a kisebb méretű kitin részecskék 
akár csökkenthetik is az allergiás immunválaszt.7 A rovarfogyasztással kapcsola-
tos embereken tesztelt allergia vizsgálatokat azonban csak olyan országban lehet 
végezni, ahol engedélyezetten az étrend részét képezik a rovarok. Thaiföldön a 
megkérdezett rovarfogyasztók (2500 fő) körülbelül 21%-a számolt be allergiához 
hasonló reakcióról.8 Így a rovarokat rendszeresen fogyasztó populációban meg-
figyelt allergiához hasonló tünetek miatt az allergiák aránya még nagyobb lenne 

[5] Ribeiro, J. C.: Potential Allergenic Risks of Entomophagy, in Edible Insects in the Food 
Sector, 2019.
[6] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), Scientific Opinion on the 
safety of “chitin-Glucan” as a Novel Food ingredient, in EFSA Journal, 2010.
[7] Brinchmann, B. C.: A possible role of chitin in the pathogenesis of asthma and allergy, in 
Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2011/18., 7–12. o.
[8] Taylor, G. – Wang, W.: Entomophagy and allergies: a study of the prevalence of entomop-
hagy and related allergies in a population living in North-Eastern Thailand, in Bioscience Hori-
zons, 2018/11.
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azokban a populációkban, amelyekben az ehető rovarok hagyományosan nem 
képezik a mindennapi étrend részét.

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

A saját vizsgálataim során a rovarőrleményt tartalmazó termékeket Takács 
Georgina PhD hallgató segítségével készítettem el a Széchenyi István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán a Lisztvizsgáló laboratóriumban. 
Rovarőrlemény felhasználásával készült kenyerekről nincs információnk, ezért 
az MSZ 6369/8-1988-as szabványban leírt sütéspróba alapján vizsgáltam a liszt-
kukacőrleményből és a búzalisztből készített különböző arányú keverékek alkal-
masságát a kenyérsütésre, mivel ez a szabvány a kenyérgabonák őrléséből szár-
mazó lisztek minőségéről nyújt tájékoztatást. A sütéspróba alkalmával a BL 55 
búzaliszt 5, 10 és 20%-a helyett rovarőrleményt használtam, összehasonlítás cél-
jából pedig 100%-os BL 55 búzalisztből készült cipót készítettem. A Magyar Élel-
miszerkönyv alapján nyersanyagnak minősül a sütőipari termékek készítéséhez 
felhasználható anyagok összessége, amelyek technológiai szerepük alapján lehet-
nek alap-, segéd- és járulékos anyagok. Jelen esetben alapanyagként: búzalisztet 
és vizet; segédanyagként: sót, cukrot és sütőélesztőt (Saccharomyces cerevisiae); 
valamint a rovarőrleményt „járulékos anyagként” használtam fel. (Szándékosan 
használok zárójelet, mivel a Tenebrio molitor lárva nincs engedélyezve élelmi-
szerként, ezért nem tartozik a járulékos anyagok csoportjába sem.) 

1. kép: Feldolgozott lisztkukac (Előfőzött, szárított, őrölt lisztkukac)

A rovarőrlemény elkészítéséhez lisztbogár lárvákat vásároltam (Bugs-World, 
Budapest), majd a bélsár eltávozása érdekében 24 órás éheztetés után fagyasztó-
szekrénybe helyeztem egy napra. A fagyott lisztkukacokat forrásban lévő vízben 
2 percig kezeltem (blansíroztam), majd kíméletes, meleg levegős szárítással tö-
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rekedtem a beltartalom minél teljesebb megőrzésére. A szárított lisztkukacokat 
aprítottam és homogén őrleményt készítettem belőle(1. kép). Kenyérsütés szem-
pontjából fontos a liszt vízfelvevő képessége. A búzából készült lisztek e tulajdon-
ságának minőségi meghatározására a valorigráfos vizsgálat alkalmas.9 A készülék 
által rajzolt valorigram kiértékelésével megkapjuk a liszt minőségi értékszámát, 
ami alapján sütőipari értékcsoportba sorolhatók. A tésztakészítés, tésztaérlelés és 
a sütés szintén a szabványban leírt módon végeztem el.

A kisült, majd kihűlt cipók (2. kép) alábbi tulajdonságait mértem a szab-
ványban leírtak szerint: tömeg, térfogat, szélesség és magasság, és meghatároz-
tam az alaki hányados értékét is. Azonban főként arra voltam kíváncsi, hogy a 
feldolgozott lisztkukac miként befolyásolja a cipók táplálkozástani értékét, ezért 
az alábbi beltartalmi értékek kerültek meghatározásra: szárazanyag-tartalom, 
zsírtartalom, hamutartalom, fehérjetartalom és aminosav-összetétel.

2. kép: A sütéspróba termékei
(balról jobbra: K, L5, L10, L20 cipó)

3. EREDMÉNYEK

A sütőipari érték a búzaliszt minőségére jellemző, valorigráffal meghatározott 
minőségi értékszám (VÉ), illetve értékcsoport. A vizsgálat alapján a következő 
értékszámokat kaptuk: K = 88,8 (A1), L5 = 72,8 (A2), L10 = 67,8 (A2), L20 = 63,1 
(B1). Ezek az adatok alapján a felhasznált búzalisztből készült kontroll minta (K), 
valamint az L5 és az L10 keverékek a javító kategóriába tartoznak, míg az L20 a 
malmi minőségbe sorolható. A kenyér megjelenését és formáját, így az eladható-
ságát és kívánatosságát nagyban meghatározza a liszt vagy lisztkeverék minősége, 
valamint a felhasznált anyagok összetételi aránya. Ennek a meghatározására a 
sütéspróba alkalmával készített kontroll és kísérleti cipók fizikai tulajdonságait is 
értékeltem. A próbasütés során a szélességi és magassági adatokból számolt alaki 
hányados értéke jellemzi a cipók megjelenését, formáját. Az előírások alapján en-
nek optimális értéke 2,2. A próbasütés alkalmával sajnos nem sikerült előállítani 
a szabványban szereplő tökéletes cipót, viszont ehhez az értékhez a kísérleti ci-

[9] Győri Z. – Győriné Mile I.: A búza minősége és minősítése, Mezőgazdasági Szaktudás 
Kiadó, Budapest, 1998.



137

pók jobban közelítettek a kontroll cipóknál, különösen a 20%-os rovarőrleményt 
tartalmazó cipó esetében (L20). Összességében elmondható, hogy a lisztkukac 
őrlemény felhasználása érzékelhetően befolyásolta a próbasütés során készített 
cipók fizikai tulajdonságait.

A sütéspróba cipóiban a lisztkukac őrlemény felhasználásának növekedésével 
párhuzamosan az adott cipó szárazanyagtartalma is nőtt. Míg a kontroll cipóban 
73,67%-ot mértünk, addig az L20 cipóknál ez már 78,07% lett (1. táblázat). 

Az élelmiszerek energiatartalmát jelentős részben határozza meg a 
zsírtartalom. Jelen kísérletben a kontroll cipók átlagos zsírtartalma 0,0% lett, 
míg a kísérleti L5, L10 és L20 cipókban 1,22%-t, 2,23%-t és 4,68%-t mértünk. A 
tápanyagtáblázat szerint a különböző kenyerek zsírtartalma 1 és 2% körül vál-
tozik.10 Ehhez képest vizsgálatomban a kontroll cipóknak egyáltalán nem volt 
zsírtartalma, míg a kísérleti cipóké a tápanyagtáblázat adataihoz viszonyítva 
közel kétszerese lett. A zsír megítélésében az is lényeges, hogy milyen zsírsavak 
alkotják. Jelen kísérletben azonban ennek meghatározására nem volt lehetősé-
gem. Egy korábbi vizsgálat alkalmával viszont a lisztkukac zsírsavösszetételét is 
meghatároztam, miszerint a rovarőrleményben 45% volt az egyszeresen és 35% 
pedig a többszörösen telítetlen zsírsavak aránya.11 A részletes zsírsav profil alap-
ján feltételezhető, hogy a rovarőrlemény felhasználása a kenyérsütés alkalmával 
a humán táplálkozás számára kedvező irányba módosítja a kenyér zsírsavössze-
tételét. A lisztkukacot tartalmazó termékek zsírsavösszetételének meghatározása 
fontos jövőbeni feladat.

1. táblázat: A sütéspróba cipóinak szárazanyag-, nyerszsír- és hamutartalma
(átlag ± szórás)

Minta szárazanyag % zsír % hamu %
K 73,67 ± 1,83 0,0 ± 0,0 3,52 ± 0,07
L5 74,95 ± 2,26 1,22 ± 0,17 3,62 ± 0,08

L10 77,06 ± 0,91 2,23 ± 0,26 3,38 ± 0,55
L20 78,07 ± 0,21 4,68 ± 0,19 3,82 ± 0,04

Megjegyzés: K: Kontroll cipó; L5, L10, L20: 5, 10, 20%-ban lisztkukacőrleményt 
tartalmazó cipó.

A vizsgált cipók hamutartalma 3,38-3,82% között alakult, azonban a kapott 
adatokból nem látható egyértelmű összefüggés a rovarőrlemény különböző 
mennyiségének felhasználásával kapcsolatban. A hazai adatok szerint12 a búza-

[10] Rodler Imre (szerk.): Új tápanyagtáblázat, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest., 2005.
[11] Mecséri Dávid: Rovarőrleményt tartalmazó cipó táplálkozási értéke, 2017.
[12] Rodler: i. m. 5. o.
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liszt hamutartalma csupán 0,5%, míg a felhasznált rovarőrleményé 3,3%.13 A ke-
nyerek hamutartalma általában 1-2% között változik, valamint a teljes kiőrlésű 
lisztet tartalmazó kenyerek rendelkeznek nagyobb hamutartalommal. A kont-
roll termékek átlagos hamutartalma tehát a vártnál kicsit magasabb volt. Ebben 
a vizsgálatomban a rovarőrlemény ásványi anyag összetétele nem került meg-
határozásra. Az ehető rovarok, illetve a belőlük készült termékek ásványi anyag 
tartalmának vizsgálata és pontosítása szintén jövőbeni feladat.

Azt is vizsgáltam, hogy a különböző arányú keverékek hogyan változtatják 
a cipók fehérjetartalmát és aminosav-összetételét. Igaz, a sütőipari termékek 
fehérjetartalmára nincs kritérium, mégis úgy gondolom, hogy fontos ennek a 
vizsgálata és javítása, ugyanis ezeket az élelmiszereket napi rendszerességgel fo-
gyasztjuk. A kontroll és a kísérleti kenyerek fehérjetartalmában jelentős különb-
ség mutatkozott. Az 5% rovarőrlemény felhasználása átlagosan 5,75%-kal növelte 
meg az ilyen arányú keverékből készült cipónak a fehérjetartalmát, míg a 10%-
os keverék 26,05%-kal, a 20%-os keverékből sütött cipó fehérjetartalma pedig 
52,87%-kal lett több a kontrollnál (1. ábra).

1. ábra: A fehérjetartalom (%) alakulása a kontroll és a kísérleti cipókban

K: Kontroll cipó; L5, L10, L20: 5, 10, 20%-ban lisztkukac-őrleményt  
tartalmazó cipó.

Azonban az élelmiszerek esetében az is fontos, hogy a bennük lévő fehérjék-
nek milyen az aminosav összetétele, hiszen az határozza meg a fehérje minőségét. 
Az esszenciális és szemi-esszenciális aminosavtartalom összességében 83,02%-
kal növekedett az L20 cipóban a kontroll mintához képest, ami jelentősen meg-
növeli ennek a terméknek a táplálkozási értékét. Az 5%-os és 10%-os kísérleti 
cipókban pedig 11,64% és 39,94%-kal növekedett. 

[13] Mecséri: i. m. 5. o.
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A kontroll mintákban a legnagyobb mennyiségben átlagosan a leucin, a feni-
lalanin és a valin található meg az esszenciális aminosavak közül, míg legkisebb 
mennyiségben a metionin, a lizin és a hisztidin. A kísérleti cipók mindegyikében 
a leucin, a valin és a fenilalanin a három legnagyobb arányban előforduló esszen-
ciális aminosav. A kísérleti cipók esszenciális aminosav tartalmának növekedése 
jól jelzi a készítés során felhasznált lisztkukac értékes aminosav profilját.14

2. táblázat: Egy felnőtt ember napi esszenciális aminosav igénye összehasonlítva  
a vizsgálatom során készült cipókkal

Minta jelzése K L5 L10 L20 Egy felnőtt minimális 
aminosav igénye  

(mg/nap)*
Aminosav g aminosav/100 g minta
Esszenciális és szemi-esszenciális aminosavak
Fenilalanin 0,58 0,59 0,69 0,82 1,1
Hisztidin 0,23 0,27 0,34 0,47 -
Lizin 0,22 0,30 0,43 0,66 0,80
Valin 0,49 0,55 0,70 0,94 0,80
Metionin 0,15 0,17 0,20 0,25 0,50
Izoleucin 0,39 0,43 0,55 0,72 0,70
Leucin 0,78 0,85 1,04 1,32 1,10
Treonin 0,34 0,39 0,50 0,66 0,50
Esszenciális 
aminosav 
összeg

3,18 3,55 4,45 5,82 5,50

Aminosav 
Összeg 12,84 13,56 16,09 19,64 -

Megjegyzés: K: Kontroll cipó; L5, L10, L20: 5, 10, 20%-ban lisztkukacőrleményt 
tartalmazó cipó. A triptofán nem került vizsgálatra.

Egy átlagos felnőttnek a napi fehérje igénye 0,8-1g/testsúly kg, tehát naponta 
kb. 60-80g. A lisztbogár lárva szárazanyagtartalmának közel 45% a fehérjetartal-
ma, tehát adott esetben 130-180g lisztkukacőrlemény elfogyasztása fedezhetné 
a szükséges napi mennyiséget.15 Ugyan nem feltételezhető, hogy bárki megenne 
ennyi rovarfehérjét, viszont, ha ezt felhasználjuk és feldolgozzuk a kenyérgyár-
tás során, akkor az ilyen kenyérféleséggel nagyobb mértékben lehetne a napi fe-

[14] Mecséri: i. m. 5. o.
[15] Janssen, H. R.: Nitrogen-to-protein conversion factors for three edible insects: Tenebrio 
molitor, Alphitobius diaperinus, and Hermetia illucens, in Journal Agricultural Food Chemistry, 
2017/65, 11, 2275–2278. o.
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hérjeigényt fedezni. Mivel a lisztkukac fehérjéje az ember számára esszenciális 
aminosavakban is gazdag, a rovarőrlemény felhasználása javíthatja a búzakenyér 
ezen tulajdonságát. A sütéspróba kísérleti cipóinak tömege átlagosan 330 gramm 
lett. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen L20 cipó mindössze harmadának elfogyasztása, 
a treonin a valin, az izoleucin, a leucin esetében a szükséges napi mennyiséget 
fedezni tudja, míg a kontroll cipóból majdnem kettőt kellene elfogyasztani. (2. 
táblázat.)

4. KÖVETKEZTETÉSEK

Az ehető rovarokkal kapcsolatos megfelelő szabályozásra mind a fogyasztók, mind 
pedig a forgalmazók biztonsága érdekében szükség volt. Azonban az a lehetőség, 
hogy a rovartermékeket új élelmiszerként engedélyezzék, csak az első lépés, ugyan-
is az oktatáson és nevelésen keresztül is szükséges a szemléletformálás a magyar la-
kosság körében. Összességében a vizsgálataim alkalmával kapott eredmények alap-
ján megállapíthatom, hogy a Tenebrio molitor lárvából – lisztkukacból – készített 
rovarőrlemény különböző arányú adagolása a várakozásokkal megegyezően javí-
totta a sütéspróba során készült cipók beltartalmi értékeit, valamint aminosav-ösz-
szetételét a búzalisztből készült cipókhoz képest már 5% lisztkukac őrlemény fel-
használása esetén is. A lisztkukac értékes aminosav-profilja feldolgozott formában 
felhasználva is jól érvényesül a belőle készült termékben. Az allergiával kapcsolatos 
megfigyelések és vizsgálatok élelmiszerbiztonsági szempontból aggodalomra ad-
nak okot, amikor az entomofágia népszerűsítésére törekszünk Európában. A leg-
fontosabb elővigyázatossági lépés a rovartartalmú termékek fogyasztásának elke-
rülése, különösen akkor, amikor rák- vagy házi poratka allergiában szenved valaki. 
Azonban nem szabad elhanyagolni azt a tényt, hogy a rovarfogyasztás jelenleg is 
jelentőséggel bír a világ egyes területein és lehetőséget kínál az éhínség csökken-
tésére. Remélem, hogy kutatásommal én is hozzájárulhatok a rovarfogyasztással 
kapcsolatos ismeretek bővítéséhez. 
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