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Ez a dokumentum a STOA „Technológiai alternatívák 10 milliárd ember élelmezésére – A 

fenntartható élelmiszer-feldolgozás alternatívái” című helyzetjelentésének nem szakmai nyelven 

íródott összefoglalója.  

A témáról szóló teljes jelentés a STOA weboldalán érhető el. 

 

 

 

A jelentés kivonata 

 

Az élelmiszer-feldolgozási technikák terén zajló innováció jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a 

jövőben a világ 10 milliárd fős népességének az élelmiszer-fogyasztás minőségével, 

mennyiségével és fenntarthatóságával kapcsolatos igényeit ki lehessen elégíteni. Ez a 

tanulmány szakértői véleményt fogalmaz meg az élelmiszer-feldolgozó ágazat 

fenntarthatóságnak fokozását célzó, új és újonnan megjelenő technológiákban rejlő potenciálról. 

Az alábbi technológiák értendők ide: szenzortechnológia, fenntartható csomagolás, 

hűtésikörnyezet-szabályozás, nem hőkezeléssel végzett pasztörizálás és sterilizálás, nano- és 

mikrotechnológia, a melléktermékek hasznosítását szolgáló, innovatív folyamatok, kevesebb 

energiát vagy vizet igénylő, alternatív folyamatok, a hús növényi alapú alternatívái, valamint 

információ- és tudásmegosztás.  

Az egyes technológiáknál ismertetjük a közvetlen hatásokat (csökkent veszteség, energia- és 

vízfelhasználás), a közvetett hatásokat (élelmiszer-veszteség, optimálistól elmaradó hasznosítás 

és elkerülhető minőségromlás az ellátási láncban), valamint azt, hogy milyen szerepet töltenek be 

ezek az európai élelmiszer-feldolgozó ágazat fejlesztésre szoruló területein (új és jobb 

élelmiszertermékek, forráshatékony gyártási folyamatok, integrált és átlátható ellátási láncok, valamint 

nagyobb innovációs kapacitás). 
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BEVEZETÉS 

 

Az élelmiszer-ellátási rendszeren belül az élelmiszer-feldolgozásban azon van a hangsúly, 

hogy az agrárnyersanyagokat a kívánt minőségi és funkcionális tulajdonságokkal bíró 

(csomagolt) élelmiszertermékekké alakítsa. Az ipari élelmiszer-előállítás a 18. és a 19. 

században indult, amikor a hagyományos és kisüzemi termelési módszereket lassan 

felváltották az inkább tudományos alapú és reprodukálható technikák. A modern élelmiszer-

feldolgozási technikák három fő célja a következő: 

 

1. Emberi fogyasztás szempontjából (mikrobiológiailag és kémiailag) biztonságos, 

kellően stabil élelmiszertermék előállítása. 

2. A termék kívánt alapvető minőségi vonásainak kialakítása, pl. emészthetőség, 

tápanyagtartalom, íz, szín és állag. 

3. A termék további értékkel való felruházása egyéb szempontok – pl. kényelem, életmód és 

marketing – alapján. 

 

Az élelmiszer-feldolgozási technikák terén zajló innováció jelentősen hozzájárulhat ahhoz, 

hogy a jövőben a világ 10 milliárd fős népességének az élelmiszer-fogyasztás minőségével, 

mennyiségével és fenntarthatóságával kapcsolatos igényeit ki lehessen elégíteni. Ez a 

tanulmány szakértői véleményt fogalmaz meg az élelmiszer-feldolgozó ágazat 

fenntarthatóságnak fokozását célzó, új és újonnan megjelenő technológiákban rejlő 

potenciálról. Pontosabban szólva olyan technológiai alternatívákat sikerült meghatározni, amelyek az 

európai élelmiszer-feldolgozó ágazat versenyképességét is támogatják az alábbi területeken:   
 

1. Új és jobb élelmiszertermékek a növekvő élelmiszerigény kielégítésére, az élelmezés-

biztonság hiányosságainak enyhítésére, a demográfiai változások és a változó 

fogyasztói igények figyelembevételére, valamint az életmóddal összefüggő betegségek 

megelőzésére. 

2. Forráshatékony gyártási folyamatok, amelyek minimálisra csökkentik a függőséget a 

nagy értékű terményektől, kevesebb vizet és energiát fogyasztanak, és megőrzik a 

helyi egyensúlyt, megakadályozzák a hulladék keletkezését, kiváló minőségű és 

funkciójú, hosszabb és kiszámítható eltarthatósági idejű termékeket eredményeznek, 

és az egyedi fogyasztói igények tekintetében lehetővé teszik a diverzifikációt. 

3. Integrált és átlátható ellátási láncok, amelyek világszinten megteremtik az élelmezés 

biztonságát, összekapcsolják a globalizálódó élelmiszeripart és kiskereskedelmet a 

helyi élelmiszertermeléssel és kereslettel, átláthatóság, nyomonkövethetőség és 

objektív tájékoztatás révén növelik a fogyasztók bizalmát, kevesebb veszteséget és 

hulladékot eredményeznek, és a jövőbeli biogazdaság más ágazataival egymást segítő 

módon működnek. 

4. Maga az iparág nagyobb innovációs kapacitása, hogy nagymértékben felaprózódott 

jellege ellenére (EU: 287 000 társaság, és ezek közül 285 000 kkv) a tudományos 

eredményeket gyorsabban átültethessék az ipari gyakorlatba, valamint hasznosíthassák 

más tudományágak (pl. nanotechnológia és IKT) tudományos előrelépéseit.  
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Az 1. táblázat a tanulmányban szereplő technológiákat, illetve a fejlesztésre szoruló 

területekkel fennálló kapcsolatukat foglalja össze, ezáltal megkeresi az innovációs 

lehetőséget az élelmiszer-feldolgozó ágazatban.  

 

1. táblázat A fenntartható technológiai alternatívák és az uniós élelmiszer- és italágazat fejlesztésre 

szoruló területeivel fennálló kapcsolatuk összefoglalása 

 

TECHNOLÓGIAI 

ALTERNATÍVÁK 

AZ INNOVÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI 

Új és jobb 

élelmiszer-

termékek 

Forráshatékony 

gyártás 
Integrált és átlátható 

lánc 

Nagyobb 

innovációs 

képesség 
szenzortechnológia minőségi és 

biztonsági kérdések 

szabályozásának 

szigorítása 

termékveszteség 

csökkentése: mért 

terméktulajdonságok

on alapuló 

döntéshozatal 

az élelmiszerek 

minőségének és 

biztonságosságának 

fejlett irányítása és 

ellenőrzése 

a termékek 

minőségének 

fokozott 

ellenőrzése és 

differenciálása 

fenntartható 

csomagolás és 

hűtésikörnyezet-

szabályozás 

kiváló minőségű 

félkész, 

fogyasztásra 

előkészített 

élelmiszer 

élelmiszer-

veszteség 

csökkentése a 

hosszabb 

eltarthatósági idő 

révén; 

fenntartható 

csomagolások 

kidolgozása  

intelligens csomagolás  

nem hőkezeléssel 

végzett pasztörizálás 

és sterilizálás 

stabilan eltartható 

(fél-)friss termékek 
veszteség 

csökkentése a 

hosszabb 

eltarthatósági idő 

révén 

 az új feldolgozási 

technológiák jobb 

tulajdonságokkal 

bíró termékeket 

eredményeznek 

nano- és 

mikrotechnológia 
korszerű 

termékfejlesztés 

energiafelhasználá

s csökkentése; 

szennyeződések és 

megromlást okozó 

mikroflóra észlelése 

 az új feldolgozási 

technológiák jobb 

tulajdonságokkal 

bíró termékeket 

eredményeznek 

a maradékok és 

melléktermékek 

hasznosítását 

szolgáló, innovatív 

folyamatok 

természetes és az 

egészségre 

jótékony hatást 

gyakoroló 

összetevők 

előállítása 

melléktermékekből 

élelmiszer-

összetevők 

előállítása 

melléktermékekből

; hulladék helyett 

értékes felhasználás 

 az alternatív 

gondolkodás új 

elveket és 

termékeket 

eredményez; 

folyamatos 

tökéletesítés a 

hulladék 

keletkezésének 

elkerülésére 
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TECHNOLÓGIAI 

ALTERNATÍVÁK 

AZ INNOVÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI 

Új és jobb 

élelmiszer-

termékek 

Forráshatékony 

gyártás 
Integrált és átlátható 

lánc 

Nagyobb 

innovációs 

képesség 
kevesebb energiát 

vagy vizet igénylő, 

alternatív folyamatok 

kevésbé intenzív 

feldolgozás kevésbé 

finomított 

termékekhez 

az energia- és 

vízfelhasználás 

csökkentése 

kevésbé finomított 

élelmiszer-

összetevők: egyedibb 

kapcsolat az 

összetevő szállítója 

és az 

élelmiszergyártó 

között 

az élelmiszer-

feldolgozási lánc 

alternatív 

kialakítását 

szolgáló új 

megoldások 

feltárása  

termékfejlesztés: a hús 

növényi alapú 

alternatívái 

vonzóbb húspótlók 

kifejlesztése 
a növényi alapú 

termelés 

hatékonysága 

nagyobb, mint az 

állati alapúé 

 a nyersanyagok 

szélesebb köre 

felgyorsítja a 

termékinnováció 

folyamatát 
információ- és 

tudásmegosztás 
a minőség-

ellenőrzés javítása 

a lánc egészében 

a termelés 

tervezésének javítása 

a lánc egészében 

megosztott 

információk alapján 

a tudásmegosztás 

javítása a lánc teljes 

hosszában; a lánc 

átláthatóvá tétele a 

fogyasztó számára.  

a K+F 

eredmények 

gyorsabb 

átültetése az ipari 

gyakorlatba. 

 

 

SZENZORTECHNOLÓGIA 

A szenzortechnológia kulcsfontosságú elem a nyersanyagok, köztes termékek és 

késztermékek minőségi alakulásának és nyomonkövethetőségének értékelésében a gyártástól 

a fogyasztókig tartó teljes élelmiszerlánc során. Az élelmiszer-feldolgozás területén belül a 

szenzorokat a gyártási folyamatok tervezéséhez, ellenőrzéséhez és optimalizálásához 

használják (a logisztikát és tárolást is beleértve). Az e területen zajló technológiai fejlesztések 

középpontjában a fő minőségi paraméterek közvetlen mérését szolgáló, új szenzorok és 

analitikai technológiák, a folyamatra vonatkozó, valós idejű információ nyerését célzó 

(gyorsabb előre- és visszacsatolási hurkokat lehetővé tevő) IKT és a prediktív szabályozást 

lehetővé tevő minőségi modellek alkalmazása áll. A jobb folyamatszabályozás a 

termékminőség optimalizálása révén járul hozzá az élelmiszerlánc fenntarthatóságához, 

beleértve a minőségromlás és a hibák csökkenését, valamint a víz, az energia és a nagy 

értékű összetevők csökkent fogyasztását. 

 

Az intelligens érzékelők az élelmiszer-ellátási rendszer más részeiben is hozzájárulhatnak a 

források hatékony felhasználásához. Az oxigén, a szén-dioxid és az etil-alkohol tárolás során 

végzett egyidejű mérésén alapuló, adaptív tárolási körülmények lehetővé teszik a romlandó 

gyümölcsök, például az alma és a körte hosszú távú stabilitását. A (szükséges szenzorokkal 

felszerelt) nyomon követő készülékek alkalmazásával lényeges információt lehet nyerni a 

termékek tényleges tárolási és szállítási körülményeiről. Az egyes termékek egyedi 

azonosítása az ilyen nyomon követő készülékek és a rádiófrekvenciás azonosító (RFID) 

címkék kombinálása révén válik lehetségessé. A mikrovezérlőt tartalmazó címkék lehetővé 

teszik a környezeti adatok „on-chip” (magában a chipben történő) értelmezését. A chip 

leolvasásakor azonnal rendelkezésre áll az áruk aktuális státusza, míg a várható későbbi 
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státusz a tapasztalt környezeti feltételeket kiindulási adatként felhasználva minőségi 

modellekkel írható le. Ez a technológia lehetővé teszi a garantált minőségi nyilatkozatok 

alkalmazását, a fogyasztásra kész termékek áruházakba történő szállítását, valamint 

logisztikai elvek – pl. a FEFO (a lejárati idő szerinti sorrend, azaz „First Expired First Out”) – 

alkalmazását. 

 

FENNTARTHATÓ CSOMAGOLÁS ÉS HŰTÉSIKÖRNYEZET-SZABÁLYOZÁS 

A fejlődő országokban az élelmiszer-veszteség és a hulladékkeletkezés fő oka elsősorban a 

fogyasztói magatartásban és az (egyre összetettebb) ellátási láncon belüli koordináció 

hiányában keresendő. A zöldségek és gyümölcsök minőségi romlása számos biokémiai és 

élettani változással jár, amelyek a fennálló körülményektől függenek. Az optimális 

termékminőség és a hosszabb eltarthatóság eléréséhez integrált láncon alapuló 

megközelítésre van szükség, és ez olyan szabályozási stratégiákat foglal magában, mint 

például a (szabályozott nyomáson végzett) csomagolás, a hőmérséklet, a relatív páratartalom 

és az etil-alkohol szintjének szabályozása, valamint a növény-egészségügyi és penész elleni 

kezelések. 

 

A csomagolástechnológiai fejlemények közé tartozik a vákuumcsomagolás, a módosított 

nyomáson végzett csomagolást lehetővé tevő, kartonalapú, záró réteges tálcák, az 

anyagtartalom (tömeg) csökkentése, a biológiai alapú csomagolóanyagok (például PLA és 

PEF) alkalmazása, valamint az újrahasznosítható anyagokból (főként PET-ből) készült 

csomagolás.  

 

A hőmérsékletszabályozás és a jól megtervezett hűtési lánc messze a legfontosabb stratégia a 

termékek kívánt minőségének fenntartására. Nagy energiaigénye miatt a hűtés kevésbé 

fenntartható technológia. Ezt az energiafelhasználást azonban annak figyelembevételével 

kell mérlegelni, hogy a hűtés óriási termékveszteséget akadályoz meg. A kompresszor és a 

hűtött egységek belső levegőkeringetésének intelligens szabályozása révén mindazonáltal az 

energiafogyasztás jelentős csökkentését (akár 65%-kal kisebb CO2-kibocsátás) lehet 

megvalósítani. 

 

NEM HŐKEZELÉSSEL VÉGZETT PASZTÖRIZÁLÁS ÉS STERILIZÁLÁS 

A hagyományos tartósító technológiák – mint például a hőkezeléssel végzett pasztörizálás 

vagy sterilizálás – növelik az élelmiszerek biztonságosságát és eltarthatóságát, de gyakran 

hátrányosan befolyásolják a termék minőségi jellemzőit, például ízét, színét, állagát és 

tápanyagtartalmát. A kíméletes feldolgozó technológiák ezért mind a hűtött, mind pedig a 

környezeti körülmények között stabil termékek esetében érdekes alternatívát nyújthatnak, 

ezáltal kielégítik a fogyasztók biztonságos és eltartható, a friss állapothoz közelítő és tápláló 

élelmiszerek iránti növekvő igényeit. 

  

Az élelmiszeriparban jelenleg a nagy nyomást, a mikrohullámú melegítést, az ohmikus 

melegítést és a rádiófrekvenciás melegítést alkalmazzák, elsősorban az élelmiszerek 

pasztörizálásához. Más technológiák egyelőre a fejlesztési szakaszban vannak, mint például 

a csomagolt élelmiszertermékek nagy nyomású sterilizálása, a pulzáló elektromos mezővel 

végzett kezelés a folyékony élelmiszerek pasztörizálására, valamint a felületek fertőtlenítését 

szolgáló hidegplazma-kezelés. 
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Az új feldolgozási technológiák a jobb termékminőségen felül az élelmiszer-feldolgozás 

fenntarthatóságának növeléséhez is hozzájárulnak. Mivel a kíméletes feldolgozó 

technológiák a hagyományos feldolgozáshoz képest jóval alacsonyabb hőmérsékleten 

alkalmazhatók, a termék melegítéséhez és hűtéséhez kevesebb energia szükséges. Ezek a 

technológiák ezenfelül lehetővé teszik a frissen hűtött ételek minőségével rendelkező, 

azonnal fogyasztható ételek előállítását, anélkül hogy hűtött vagy fagyasztott tárolásra lenne 

szükség. A friss termékek eltarthatóságának meghosszabbítása segíti az ellátási láncban 

keletkező élelmiszer-veszteség elkerülését is. Végezetül pedig a nagy nyomású, 

mikrohullámú vagy rádiófrekvenciás feldolgozással kezelt termékek a feldolgozásuk előtt 

kerülnek a fogyasztói csomagolásba. Ez megakadályozza a termék újraszennyeződését, és 

jelentősen csökkenti a csomagolóanyag mennyiségét, mivel nincs szükség átcsomagolásra. 

 

NANO- ÉS MIKROTECHNOLÓGIA 

Az élelmiszerek és a táplálkozás terén a nano/mikrotechnológiát a jövő kulcsfontosságú 

technológiái között tartják számon, mivel célzott termelési és célba juttató rendszerek 

(nanokapszulázás/emulzifikáció), kórokozókat és toxinokat észlelő, új szenzorok (amelyek 

fejlett folyamatszabályozást és minőségi nyomon követést tesznek lehetővé), valamint 

egyedülálló záró vagy mikrobiális szaporodást gátló tulajdonságokkal rendelkező, fejlett 

csomagolóanyagok kifejlesztését teszi lehetővé. A nano/mikrotechnológia emellett a keverés 

és homogenizálás, szeparálás, frakcionálás és szerkezetalakítás terén számos lehetőséget 

nyújt fejlett élelmiszer-feldolgozó eszközök és berendezések fejlesztésére. Mivel az 

élelmiszerekben a szerkezetalakítást célzó mechanizmusok mikrométeres nagyságrendben 

zajlanak, ezek az új feldolgozó technológiák lényegüknél fogva jóval energiahatékonyabbak, 

és jobban hasznosítják a rendelkezésre álló nyersanyagokat. Az emulzifikálás és frakcionálás 

esetében e megközelítés kivitelezhetőségét már a gyakorlatban is igazolták. Más 

alkalmazások egyelőre a fejlesztési szakaszban vannak. 

 

A MARADÉKOK ÉS MELLÉKTERMÉKEK HASZNOSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ 

FOLYAMATOK 

Európai szinten a keletkező teljes élelmiszer-veszteség átlagosan körülbelül 5%-áért az 

élelmiszergyártás felel. Az élelmiszer-feldolgozás során mindazonáltal viszonylag nagy 

mennyiségű melléktermék keletkezik. Ezek élelmiszercélú közvetlen hasznosítása alternatív 

(és általában technikailag összetettebb) feldolgozást igényelne; e mellékvonalak nagy részét 

ezért csak elégtelen mértékben hasznosítják. A (gazdasági) termelési érték maximalizálására 

törekedve különösen a nagy volumenű iparágak tettek komoly lépéseket a melléktermékek 

hasznosítása terén. A tejtermék- és húsfeldolgozásból származó melléktermékek esetében 

például a viszonylag elemi takarmánycélú alkalmazásról nagy értékű élelmiszer-összetevők 

előállítására álltak át. Az élelmiszerárak emelkedését és a különféle élelmiszer-feldolgozó 

ágazatok folyamatos konszolidációját/növekedését figyelembe véve ezt a gyakorlatot 

várhatóan más ágazatokban is követni fogják (pl. a halászati, valamint a gyümölcs- és 

zöldségfeldolgozásból eredő melléktermékek esetében). A technológiai fejlesztések (pl. 

szeparáló, extraháló, átalakító, stabilizáló és szárító technológia) mellett ehhez az 

összetevőkre és köztes termékekre vonatkozó, új minőségi normákra, fenntarthatóság-

értékelő protokollokra, valamint a melléktermékekben rejlő potenciál gyakorlati igazolására 

is szükség van. 
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KEVESEBB ENERGIÁT ÉS VIZET IGÉNYLŐ, ALTERNATÍV FOLYAMATOK 

Az élelmiszeriparban a legenergiaigényesebb folyamatok az alábbiak: folyamatmelegítés 

(párologtatás, pasztörizálás, forralás, szárítás), folyamathűtés, feldolgozó gépek (pl. lapátok, 

pumpák, szellőzés, sűrített levegő) és szállítás. A maradványhő felhasználására, a folyamat 

intenzívebbé tételére és a lánc alternatív kialakítására (pl. kíméletes tartósító lépés 

beiktatására) irányuló stratégiák alkalmazhatók a folyamatmelegítés energiaigényének 

csökkentésére. A hűtött tárolás rendkívül fontos a fenntartható élelmiszer-ellátási lánchoz, 

mivel hozzájárul az élelmiszer-veszteségek csökkentéséhez. A fenntarthatóság további 

növelése a hűtési technológia továbbfejlesztése (új hűtőközegek, nagyobb 

energiahatékonyságú berendezések és az üvegházhatású gázok csökkent kibocsátása), a 

fejlett szabályozó rendszerek (pl. a hűtött tartályok szállítása során alkalmazva) és a friss 

termékek környezeti hőmérsékleten végzett tárolását lehetővé tevő, kíméletes technológiák 

alkalmazása révén valósítható meg. 

 

A vízfelhasználás elsősorban a mosási, hígítási és szétválasztó folyamatokhoz köthető. A 

(nedves frakcionálást felváltó) száraz frakcionáló módszerek jelentősen csökkenthetnék a víz 

és az energia felhasználását az élelmiszerek feldolgozása során, mivel kiiktatják az 

összetevők előállításának elterjedt gyakorlatát, azaz a keverés/formulálás lépése során a víz 

hozzáadásából, szárításból és ezt követő újranedvesítésből álló folyamatot. A száraz 

frakcionálás kevésbé tiszta alkotóelemekhez vezet, de az élelmiszercélú felhasználások jó 

része esetében nem alapvető szükséglet az összetevők nagyfokú tisztasága (bár az 

áruösszetevők jelenlegi rendszerében az élelmiszeripar rendszerint kívánatosnak tartja). 

 

TERMÉKFEJLESZTÉS: A HÚS NÖVÉNYI ALAPÚ ALTERNATÍVÁI 

Az új termékek fejlesztése segítheti a táplálkozásunk környezeti hatásának csökkentését. 

Sokszor technológiai újítások szükségesek ahhoz, hogy e termékeket a kívánt 

tulajdonságokkal ruházzák fel. Az úgynevezett 3. generációs, növényi alapú húsalternatívák 

kifejlesztése során például a meglévő feldolgozási technológiák tökéletesítésére volt szükség 

pl. az állaggal és a lédússággal kapcsolatos fogyasztói igények megfelelőbb kielégítéséhez. A 

jelenleg fejlesztés alatt álló, nyíróerő-indukált technológiák célja a hús rostos jellegének jobb 

utánzása. 

 

A húspótló termékek terén a következő nagy áttörést az új, fenntartható fehérjeforrások 

kifejlesztése révén lehet elérni. Ilyen források például a rovarok, a békalencsék és az algák. 

Az új fehérjeforrások kihasználása érdekében új, kíméletes feldolgozó technológiákra van 

szükség a fehérjék felszabadításához és kivonásához. A biofinomítás fogalmának 

alkalmazása (azaz a részfrakciók élelmiszer- és nem élelmiszercélú felhasználásának 

maximális kiaknázása) erősen támogatni fogja e források kereskedelmi hasznosítását. A 

jelenlegi szabályozás és az új fehérjeforrások felhasználására vonatkozó jogszabályok korlátozó 

tényezőt jelenthetnek. 

 

INFORMÁCIÓ- ÉS TUDÁSMEGOSZTÁS 

A gyenge innovációs kapacitás az egyik fő oka annak, hogy a világpiacon egyre csökken az 

európai élelmiszer- és italágazat részesedése. Az élelmiszerek és a táplálkozás terén zajló, 
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kimagasló tudományos kutatást elégtelenül ültetik át az ipari gyakorlatba, legyen szó akár új 

technológiákról, akár új élelmiszertermékekről (az európai innovációs paradoxon). Az 

élelmiszeriparon belüli tudásmegosztás ösztönzésére egy sor eszköz áll rendelkezésre, 

beleértve a pénzügyi ösztönzőket, a hálózatok kialakítását és a legjobb gyakorlatok 

megosztását. Bár a gyakorlatban sok rendszert és eszközt fejlesztettek és próbáltak ki, az 

élelmiszer-feldolgozó ágazatban még nem találták meg a tudásmegosztás széles körben 

alkalmazható legjobb gyakorlatát. Erre a legkézzelfoghatóbb magyarázat az iparág 

nagymértékben felaprózódott jellege, ezen belül a kkv-k nagy száma lehet. Az IKT-

megoldások, például az élelmiszer-technológiai innovációs portál (a HighTech Europe kiválósági 

hálózat keretében kifejlesztett „Food TIP”) mindazonáltal segíthetik a tudásmegosztást a tudományos 

kutató közösség és a vállalkozások között.  

 

Ezenfelül a szabályozó szervek is tevékeny szerepet tölthetnek be az élelmiszer-ágazatban 

zajló innováció előmozdításában. A gyógyszeriparhoz hasonlóan az egyoldalúan az 

élelmiszer-biztonsági kockázatok kizárására helyezett hangsúly holtpontra fogja juttatni az 

innovációt. A modern kockázatkezelési elgondolások és a tudományosan megalapozottabb 

gyártás bevezetésével meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a termékek 

biztonságosságának biztosítása és az innováció ösztönzése között. Ennek ígéretes módja lehet, 

ha a szabályozás terén nagyobb szabadságot engednek az élelmiszer-feldolgozó ágazat számára, 

pl. az új technológiák bevezetése vagy az élelmiszercélú alkalmazások mellékvonalainak 

felhasználása terén, feltéve, hogy igazolható a gyártási folyamatok kielégítő ismerete 

(„tudományosan megalapozott gyártás”). 

  

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

A technológiai fejlesztés közvetlen – elsősorban az energia- és vízfelhasználást érintő – 

megtakarítások és csökkent hulladékkeletkezés révén hozzájárulhat az ökológiai 

szempontból hatékony élelmiszer-ipari feldolgozáshoz. Ennek eredményeként csökkennek a 

költségek is, és a szereplők kevésbé lesznek kiszolgáltatva a jövőben fellépő hiányoknak és 

áremelkedéseknek. A példák között említhetjük meg az alábbiakat: 

 A hatékonyabb környezetszabályozó stratégiákkal párosuló, fenntarthatóbb hűtési 

technológiák, a termékminőség irányításának megismerése és az innovatív 

csomagolás csökkenteni fogja a hűtés energiafelhasználását; 

 A nedves feldolgozás alternatívájaként a száraz feldolgozás csökkenteni fogja a 

szárítási folyamatok energiaköltségét; 

 Az innovatív élelmiszer-mikrorendszerek csökkenteni fogják a frakcionáló 

folyamatoknak és a fejlett élelmiszer-struktúrák, például emulziók előállításának az 

energiaigényét; 

 Fejlett folyamatszabályozás a folyamat változásainak kezeléséhez. 

 

A fenntarthatóság tekintetében még nagyobb hatás várható a forráskiaknázás 

tökéletesítéséből (közvetett hatások). Az élelmiszer-feldolgozó ágazatban a legfőbb, nem 

hatékony elemek az élelmiszer-veszteségek, a melléktermékek/feldolgozási maradékok 

optimálistól elmaradó hasznosítása, valamint az ellátási láncban bekövetkező, elkerülhető 

minőségromlás. A fenti, elégtelen hatékonyságú elemek kiküszöbölését célzó technológiai 

fejlesztések közé az alábbiak tartoznak: 
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 A hűtési, stabilizáló/tartósító folyamatok és a csomagolási technológiák 

hozzájárulnak a termékek eltarthatóságának növeléséhez, ezáltal csökkentik a 

veszteségeket a láncban. Az innovatív szenzortechnológiákkal és csomagolási 

megoldásokkal kapcsolatos technológiai előrelépések támogatják ezeket a 

fejlesztéseket. 

 Nagyobb hozzáadott érték megteremtése a melléktermékek nagyobb értéket 

képviselő felhasználása révén. Sikeres példákat ott láthatunk, ahol az iparágak új 

élelmiszer-összetevőket állítanak elő korábban hulladékként vagy kis értékű 

melléktermékként kezelt vonalakból. 

 Az intelligens szenzorok és RFID címkék alkalmazása a lánc teljes egészében lehetővé 

teszi a minőségellenőrzést. Az ilyen szenzorok alkalmazása lehetővé teszi a garantált 

minőségi nyilatkozatok alkalmazását, a fogyasztásra kész termékek áruházakba 

történő szállítását, valamint az olyan logisztikai elveket, mint például a FEFO (a 

lejárati idő szerinti sorrend, azaz „First Expired First Out”). 

 A kíméletes tartósítás új technológiái, pl. nem hőkezeléssel végzett pasztörizálás és 

sterilizálás technikái. Az ilyen technológiák alkalmazása a (fél-)friss termékek 

eltarthatóságának meghosszabbításával segítheti az élelmiszer-veszteségek 

csökkentését az ellátási lánc egészében.   

 Kíméletes szétválasztási technikák funkcionális frakciók létrehozásához (tiszta 

összetevők helyett): az eredeti növényi anyag tápértékének fenntartása mellett a 

funkcionális frakciók alkalmazása jelentős víz- és energiamegtakarítást 

eredményezhet, különösen akkor, ha a szárítás és a későbbi rehidráló lépések 

kihagyhatók a gyártási folyamatból. 

 A hús növényi alapú alternatíváinak kifejlesztése: az élelmiszer-feldolgozó ágazat 

által indított technológiai fejlesztések segíthetik az ilyen termékek elfogadottságának 

növelését a fogyasztók körében. 

 

Szakpolitikai ajánlások a fenntartható feldolgozási technológiák bevezetésének 

támogatásához:  

 Új, használatra kész tartósító technológiák (pl. nagy nyomású pasztörizálás, fejlett 

melegítés) bevezetésének ösztönzése tudásmegosztás és megvalósíthatósági 

tanulmányok révén, különösen a kkv-kat célozva. 

 A jelenleg még nem alkalmazásra kész technológiák – pl. hidegplazma-feldolgozás – 

tudásalapjának növelése. 

 Ösztönző intézkedések az igazoltan érdeklődésre számot tartó, de ipari berendezési 

háttérrel még nem rendelkező technológiák ipari berendezéseinek fejlesztéséhez, 

mint például a nagy nyomású sterilizálás és a pulzáló elektromos térben végzett 

feldolgozás (mivel a berendezések gyártói nem szívesen ruháznak be új berendezések 

fejlesztésébe). 

 Az ökológiai hatékonyságról szóló kézikönyvek kiadásának támogatása, hogy 

segítsék a vállalkozásokat a fejlesztésre szoruló területek meghatározásában, például 

a víz- és energiafelhasználásra vonatkozó referenciaadatok megadása vagy a legjobb 

gyakorlatok megosztása révén.  

 A műveleti kiválósági programok – mint a karcsúsított termelés (lean manufacturing) 

vagy a „Six Sigma” – tevékeny népszerűsítése a minőségi kockázatkezelés modern 

módszereiként. Ezek a programok más iparágakban már bizonyították 
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sikerességüket, és segítségükkel a nem kielégítő minőség költségei akár 80%-kal is 

csökkenthetők. 

 Az ipari szimbiózis programok továbbfejlesztése a mellék- és hulladékáramok 
beszállítói és potenciális felhasználói közötti új partnerségek ösztönzésére. 
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