
Különböző növényi fehérjék, melyik jobb minőségű? 

Növényi fehérjék összehasonlítása 

 

 

Szójafehérje 

A szójafehérjét általában alacsony áron importálják Európába, melynek eredete sokszor 

kétséges, ami bizalmatlanságra ad okot. 

De hogyan mérhetjük a különböző növényi fehérjék minőségét? Eltérő pontszámrendszerek 

vannak, de jelen cikkben a PDCAAS-t (Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score) 

mutatjuk be röviden, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által elfogadott pontozási 

rendszer, mint az emberi táplálkozás fehérje értékének mérésére szolgáló előnyös módszer. A 

PDCAAS nullától egyig ad pontszámot a fehérjéknek. Az 1 pont a legmagasabb pontszám, 

amit a fehérje az értékelés folyamán kaphat. Általában az állati fehérjék (tojásfehérje, 

tejtermék, hús, stb.) számára van fenntartva ez az érték (1 pontszám). 

A legtöbb szójafehérje 0,91 pontszámot kap, ami kiválónak számít és majdnem eléri az állati 

fehérje pontszámát. 

A probléma, hogy a legtöbb fajta génmódosított, ami az Európai országok számára nem 

kívánatos és nagy környezeti terheléssel jár az előállításuk. Általában a nem fenntartható 

mezőgazdasági gyakorlattal rendelkező harmadik országokban állítják elő a legnagyobb 

mennyiségben. 

 

Borsó fehérje 

A borsófehérjék ugyan környezetbarát technológiával előállíthatók, ugyanakkor a 

betegségekre való fogékonyság megnöveli az előállítási költségeket, ami miatt egyre 

kevesebben állítják elő. A benne található fehérje jóval nehezebben nyerhető ki, mint a 

szójabab esetében és sokszor előfordul, hogy olyan enzimek is megjelennek, melyek nem 

kívánatosak. 0,82 pontszámot érhet el átlagosan, ami jónak mondható. 

 

Gabona fehérjékből származó fehérjék 

A legismertebb és leggyakoribb a búzafehérje. Könnyen, a környezet terhelése nélkül 

előállítható és nem túl drága. A problémát az okozza, hogy alacsony a fehérje minősége és 

egyre gyakoribb a glutén - érzékenység a fogyasztók körében. A fehérje pontszáma nem 

haladja meg átlagosan a 0,42-t, ami gyenge minőségnek mondható. 

 

A növényi fehérje, ami az összes eddig felsoroltat megelőzi – takarmányrépa fehérje 

Kevesen tudják, de a legtöbb ipar a felhasznált fehérjék egy részét a takarmányrépából kinyert 

fehérjékből pótolja, mert gazdaságosan előállítható, könnyen kinyerhető és nem terheli a 

környezetet. Ezen felül a fehérje értéke 1 pont, ami az állati fehérjéknek felel meg, tehát 

nagyban hasonlít az állati fehérjékre.  

Ez a visszaszorult állati fehérjék és a fenntarthatatlan (harmadik országbeli) szójatermesztés 

miatt az elkövetkező évtizedben egyre jelentősebb lesz az ipar számára, mert az előállítási 

költségeket nem lehet a végletekig növelni és a fogyasztókra terhelni. Ezen felül az Európai 

Unió támogatott projektjei közé tartozik a fenntartható növényi fehérjék előállítása és 

felhasználása az élelmiszer – és takarmány előállításban. Több olyan kutatás folyik jelenleg, 



melyek a melléktermékek további alkalmazási/ feldolgozási lehetőségeit kutatják, hogy a 

teljes előállítás alatt a terméklánc minél kevesebb hulladékot termeljen. 

Cél, hogy a 77%-os fehérje importot mérsékelni lehessen ezen technológiák segítségével, hisz 

a termőföld mennyisége korlátozott az Európai Unióban is, és nem minden terület vonható be 

sikeresen és gazdaságosan a termelésbe. 

 

 

A teljes cikk angolul: 

http://greenproteinproject.eu/2019/03/15/vegetable-proteins/ 

 

A cikket készítette: 
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