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Témakörök 

 

 

A. Élelmiszeripari anyagismeret 

 

1. Élelmiszerek összetétele: alap-, védőtápanyagok, szénhidrátok 

2. Zöldségfélék: táplálkozástani jelentősége, kémiai összetétele, tárolása, tartósítása, 

káposztafélék, gyökérzöldségek, hagymafélék 

3. Zöldségfélék: hüvelyesek, kabakosok  

4. Zöldségfélék: levélzöldségek, burgonyafélék, egyéb zöldségek  

5. Gyümölcsfélék: táplálkozástani jelentősége, kémiai összetétele, tárolása, tartósítása 

6. Gyümölcsfélék: csoportosítása, almatermésűek, csonthéjasok 

7. Gyümölcsfélék: bogyós, száraz(héjas)termésű, déligyümölcsök  

8. Gabonafélék: jellemzői, fajtái, kémiai összetétele, belőle előállított termékek 

9. Növényi eredetű nyersanyagok: napraforgó, összetétele, a belőle előállított termékek, 

egyéb növényi zsiradékok táplálkozástani jelentősége  

10. Növényi eredetű nyersanyagok - élvezeti szerek: kávé, tea  

11. Állati eredetű nyersanyagok. Hús: húst adó állatok csoportjai, jellemzőik, értékmérő 

tulajdonságaik. A hús fogalma, összetétele 

12. Állati eredetű nyersanyagok: Baromfifélék 

13. Állati eredetű nyersanyagok: Halak 

14. Állati eredetű nyersanyagok: Tej: érzékszervi, fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai 

15. Állati eredetű nyersanyagok: Tojás: fogalma, szerkezete, kémiai összetétele, 

táplálkozástani jelentősége, minőségét meghatározó tényezők 

16. A fűszerek és ízesítőszerek: fűszerek csoportjai, jellemzői, só, ecet, ételízesítők 

17. Élelmiszerek változása és romlása  

18. Élelmiszeripari adalékanyagok: követelményei, csoportjai, színezékek, tartósítószerek, 

állományjavítók, aromaanyagok, édesítőszerek 

19. Élelmiszerek tartósítása: tartósító eljárások csoportosítása 

20. Élelmiszeripari csomagolóanyagok: a csomagolás célja, csomagolóanyagok fajtái, 

jellemzői, a jelölés törvényi követelményei 
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B. Élelmiszeripari technológiák 

 

1. Gabonaipar technológiai lépései, a gabonaipar késztermékei 

2. Sütőipar: nyersanyagok, járulékos anyagok, kenyérgyártás 

3. Sütőipar, cukrászipar: péksütemények, vezértermékek, cukrászipari termékek (alap és 

félkész) 

4. Tartósítóipar: gyümölcsből előállított termékek, és gépi berendezési 

5. Tartósítóipar: zöldségfélékből előállított termékek, és gépi berendezései 

6. Hűtőipar 

7. Tartósítóipar: hús-, ételkonzervek, bébiételek 

8. Tejipar: sajtgyártás 

9. Boripar: fehér- és vörösborkészítés, tokaji aszú készítése 

10. Cukoripar: kristálycukor előállítása 

11. Édesipar: cukorkák, csokoládé  

12. Söripar: a malátakészítéstől a késztermék előállításáig 

13. Üdítőipar 

14. Gyümölcspálinka: pálinkagyártás technológiája 

15. Erjedésipar: finomszesz, likőr 

16. Növényolajipar: növényi olajok, margarin 

17. Száraztészta készítés  

18. Húsipar: elsődleges, másodlagos feldolgozás  

19. Erjedésipar: pezsgőgyártás 

20. Baromfiipar: soványbaromfi feldolgozás  

 

 


