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A száríTás hAgyományA És TuDományA
A szárítás az egyik legősibb tartósítási eljárás. Gyógy- és fű-

szernövényeket, gabonaféléket, bizonyos zöldségféléket (példá-
ul gombát), húst és halat is szárítottak már a római korban. Nap-
jainkban elsősorban aszalt gyümölcsök, zöldségek, fűszerek és 
kényelmi termékek formájában találkozunk szárított élelmisze-
rekkel. Az aszalás, vagyis a dehidratálás (víztelenítés) a tartósítás 
legősibb, természetes módja. Aszalásnak azt a műveletet nevez-
zük, amelynek során fűszereket, zöldséget vagy gyümölcsöt va-
lamilyen technikai berendezés – aszalókamra, kemence – igény-
bevételével szárítunk. A szárított élelmiszerek kémiai anyagok, 
konzerválószerek hozzáadása nélkül hosszú ideig megőrzik 
tápértéküket és ízüket. Az aszalás időigényes munka. Lényege a 
lassú szárítás, a gyümölcs vagy a zöldség víztartalmának nagy-
mérvű csökkentése. Aszaláshoz csak kiváló minőségű, friss, ép 
gyümölcs használható, mivel betakarítás után a termény gyors 
romlásnak indul enzimek és mikroorganizmusok hatására. A 
nedvesség elvonásával, rövid ideig tartó hőkezeléssel azonban 
meggátolható ez a folyamat. A hőkezelés sütőben, kemencében 
vagy aszalógépben végezhető. Az aszalványt jól átszellőztetve 
szárítják, gondosan átforgatva. A szárítás időtartama a termék-
től és az alkalmazott aszalóberendezéstől függően 10–36 óra.

Szintén fizikai művelet a besűrítés, amelynek során víz 
vonódik el az élelmiszerekből. E módszer esetén nyílt vagy 
zárt rendszerben forralással távolítják el a vizet a termékből, 
alapanyagból. A nyílt rendszer során légköri nyomáson for-
ralják az alapanyagokat, de ilyenkor számos elváltozás kö-
vetkezhet be, például károsodik a szín, az íz és a tápanyagok. 
Manapság ezért főként a háztartásokban alkalmazzák. Zárt 
rendszer esetén vákuumban végzik a besűrítést. A művelet 
oxigénszegény környezetben és kisebb hőmérsékleten zajlik, 
mint a nyílt rendszerű sűrítéskor, így a kezelt alapanyag érté-
kes vegyületei alig károsodnak.

Szárításkor úgy vonódik el víz az élelmiszerekből, hogy a 
termék szilárd fázisú marad. A művelet során a mikroorga-
nizmusok számára nélkülözhetetlen szabad vizet távolítják el. 
Ennek következtében a mikrobák nagyobb része elpusztul, 
mások spórát hoznak létre, s így várnak az újabb vízforrásra. 
Szilárd anyagok szárítására szalagszárítókat, forgódobszárí-
tókat (például burgonyapehely készítésekor) vagy fluidizáci-
ós szárítókat (például gabonatermékek szárításakor) használ-
nak az iparban, de a vákuumszárítás is elterjedt.

A jó minőségű szárított termékkel szemben követelmény, 
hogy vízben áztatva gyorsan és jól felvegye azt a vízmennyi-

séget, amelyet friss állapotban tartalmazott. Ebből a szem-
pontból a vákuumos szárítással és porítással nyert termékek 
a legjobbak. Ezen eljárások során a folyékony vagy pépes 
anyagokat fúvókán nyomják át, majd finom cseppekre osz-
latják, amelyekkel szemben meleg levegőt áramoltatnak. A 
levegő hatására a cseppekben levő víz elpárolog, s végered-
ményként por alakú terméket kapunk.

A porlasztva szárítás során a folyékony vagy pasztaállagú 
terméket nagy fajlagos felületű csepphalmazzá diszpergál-
va érintkeztetik a szárítóközeggel, s a porlasztás fúvókákkal 
vagy forgótárcsás berendezésekkel történik.

A fagyasztva szárítás vagy liofilezés szublimációs eljárás, 
amelynek során a szárításra kerülő termék víztartalmát kifa-
gyasztják, majd a jeget szublimálják. Ennek sebessége függ a 
környező nyomástól, így gazdaságosan vákuumban végezhető. 
Innen a vákuumfagyasztva szárítás elnevezés. A fagyasztva 
szárítás három szakaszában a fagyasztás után két lépcsőben 
szárítják az élelmiszert. A fagyasztás elektromos hűtőlapon, fo-
lyékony nitrogénben vagy szén-dioxid-permet alkalmazásával 
történik. A szublimálás során a vízmolekulákat addig „szaggat-
ják” ki a kristályrácsból, amíg jég van a mintában. Eközben a 
rendszerrel hőt közölnek a távozó vízmolekulák okozta hőmér-
séklet-csökkenést ellensúlyozandó. A következő lépésben a ma-
radék vizet melegítéssel elpárologtatják, végül megfelelő adalé-
kokkal stabilizálják a mintát. A liofilezés lehetővé teszi, hogy a 
víz a lehető legkisebb károsodást okozva távozzon a mintából. 
Az így előállított étel megőrzi az eredeti formáját, ízét, jellegét 
és tápanyagtartalmának túlnyomó részét. Térfogata nagyság-
rendekkel kisebb, durván az eredeti egytizede lesz, de pillana-
tok alatt visszanyeri eredeti állapotát, mert fagyasztva szárítás 
során mikroszkopikus pórusok keletkeznek. Tipikus példája en-
nek az eljárásnak az instant kávé és a szárított gomba.

Az Unilever Food Solutions kényelmi termékeinek előál-
lítása során kiváló minőségű zöldség- és gyümölcsalapanya-
gokat dolgoz fel. A világ paradicsomtermésének 6%-át, míg a 
hagymatermés 5%-át használják fel üzemeikben a lehető legkí-
méletesebb és legkorszerűbb szárítási műveletek alkalmazásá-
val. A Knorr-termékek közül például tésztaételekhez a Carbona-
ra és a Bolognai tésztaszószalap, míg húspogácsák és -gombócok 
készítéséhez a Vagdalt alap könnyítheti meg a szakácsok dolgát, 
s teheti változatosabbá az étlapot a közétkeztetés keretében is.
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