
Szénhidrátok 



A LAKTÓZ 

A tej szénhidráttartalma 

A tej összes energiájának 30%-a szénhidrát. 

(Kívánatos lenne 55–60%.) 

Tej és tejtermékek részesedése a szénhidrát-

tartalomból: 

  felnőttek: 6–10%,  

  gyermekek: 13–20%. 
 

A laktóz édesítőképessége (27–39%) kicsiny! 

Szukrózé: 100%, glükózé: 72%, galaktózé: 63%. 

 



A tehéntej és az anyatej szénhidrát-tartalma 

Laktóz = glükóz + galaktóz (diszacharid) 

koncentrációja a tehéntejben 4,6– 5,0%, az 

anyatejben 7,0–7,3%.  

A kolosztrumban koncentrációja kisebb (humán kol.: 

3–4%). 
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a-laktóz         b-laktóz  (Egyensúly az egymásba 
történő átalakulás miatt.) 

Hidrolízise a bélrendszerben kedvezményezettebb. 

Egyéb szénhidrátok a tejben (szabadon, fehérjéhez, 
zsírhoz, foszfáthoz kötve): 

glükóz, galaktóz: 10 mg/100 cm3, 

összes szabad szénhidrát: 100 mg/100 cm3, 

humán kolosztrum monoszacharidjai: 900 mg/100 
cm3. 

Oligoszacharidok anyatejben: 8–14 g/dm3, 

Oligoszacharidok anya kolosztrumában: 24 g/dm3. 

30 különböző oligoszacharidot mutattak ki: 3–8 
monoszachariddal. 

 

galaktóz, fukóz, N-acetil-glükózamin, N-acetil-
neuraminsav, glükóz. 



Oligoszacharidok a tehéntejben: 0,1 g/dm3. 

 

Az anyatej oligoszacharidjai 

 1. Nitrogénmentes oligoszacharidok  

 Tri- vagy tetraszacharidok 

  Fukozido-laktóz, lakto-difukóz 

       (humán kol.: 15 g/dm3, anyatej: 3 g/dm3). 
 

  Tetraóz, pentaóz: 1–2 g/dm3 

 

  Hexaóz: 0,7 g/dm3; dekaóz: 0,2 g/dm3. 
 

      Kapcsolat az oligoszacharidok és a 

 vércsoport között. 



2. N-acetil-glükózamin-tartalmú oligoszacharidok 
Lakto-N-tetraóz          Gal-N-AcGl-Gal-Glu 

Lakto-N-fukopentaóz I.      Fuc-Gal-NAcGl-Gal-Glu 

Lakto-N-difukohexaóz I.    Fuc-Gal-N(Fuc)AcGl-Gal-Glu 

 

3. N-acetil-neuraminsav-tartalmú oligoszacharidok 

   

 Dilaktaminil-lakto-N-tetraóz, laktaminil-lakto-N-fukopentaóz 
és laktaminil-lakto-N-heptaóz, laktaminil-lakto-N-difuko-
dekaóz.  

 

 Koncentrációjuk: 25–60 mg/dm3 között. 

 

  

  



Laktulóz: diszacharid galaktózból és fruktózból. 

Laktózból keletkezik hőkezelés vagy tárolás 

folyamán.  

 Bébitápszerekben összes szénhidrát 2–5%-a. 

Édesítő képessége a szukróz 48–62%-a. Jobban 

oldódik a laktóznál. 
 

A laktóz szerepe az anyagcserében 

A Ca abszorpciója megnő laktóz jelentében. 

 Tejsav       savas környezet         Ca-sók jobban 

oldódnak (savanyú tejtermékek!) 

 Laktóz       jól oldódó komplex a Ca-mal, segíti a 

Ca transzportját. 

 Segíti a Ca-on túl a Mg, a P és más esszenciális 

nyomelemek abszorpcióját. 



Követelmény: 

Csökkennek a Ca-hiányos tünetek.  

Csökken a csontváz Ca-vesztesége, nő a vér Ca-

szintje         nagyobb csonttömeg, ellenállóbb 

felépítmény. 

Ca-tartalmú tejsavas preparátum          javasolt 

gyermekeknek, várandós anyáknak, időseknek. 

 



 

 

 

 

 

Vitaminok a tejben 
 

 

 



Tehéntej 
 

A tej minden ismert vitamint tartalmaz.  
 

A tej feldolgozása módosíthatja néhány vitamin 

koncentrációját. De! A veszteség (a C-vitamin 

kivételével) viszonylag alacsony. 
 

Az A-vitamin aktivitásához a karotin is hozzájárul. 
 

A tej csak b-karotint tartalmaz (aktivitása kb. 30%). 
 

A bivaly teje csak nyomokban tartalmaz karotint. 

 



A tej vitamintartalma 
  

 Vitamin           Mennyiség (mg/dm3)   

    átlagérték           szélsőérték  

 A   0,37    0,10−0,90 

 Karotin  0,21    0,05−0,40 

 B1 (tiamin)  0,42    0,20−0,80 

 B2 (riboflavin) 1,72    0,8−2,6 

 B6 (piridoxin) 0,48    0,17−1,9 

 B12 (kobalamin) 0,0045    0,002−0,007 

 Nikotinsav  0,92    0,3−2,0 

 Folsav  0,053    0,01−0,10 

 Pantoténsav 3,6    2,6−4,9 

 Inozitol  60    30−400 

 C (aszkorbinsav) 18    5−30 

 D (kolekalciferol) 0,0008    0,0001−0,0020 

 E (tokoferol) 1,1    0,2−2,0 

 K   0,03    ny−0,17 

 Biotin  0,036    0,01−0,07 

 Kolin  170    50−450  



A D-vitamin a tejben D3-vitamin (kolekalciferol), 
döntő része D3-vitamin-szulfát (3,4 mg/dm3), + 
kevés 25-hidroxi-kolekalciferol. A vízben oldódó D-
vitamin-komponensek kezdetben csak a savóban, 
később a zsírfázisban. 

 

Az E-vitamin 95%-a a-tokoferol, 5%-a g-tokoferol. 
 

A zsírban oldódó vitaminok koncentrációja a tej 
zsírtartalmától függ. 

 

A-vitamin-tartalom: 3,25% zsír: 0,33 mg/dm3, 2% zsír: 
0,23 mg/dm3, fölözött tej: 0,04 mg/dm3. 

 

A riboflavin főleg szabad formában, 20%-a a tejben 
flavin-mononukleotid + flavin-adenin-dinukleotid, 
fehérjéhez kötve. 



A B12-vitamin a tejben öt különböző kobalamin 
formában: az adenozil- és hidroxikobalamin forma 
a legnagyobb jelentőségű.  

 95%-a fehérjéhez, főleg a savófehérjéhez kötött. 
Szabad formában csak nyomokban mutatható ki a 
kezeletlen tejben. 

 

A B6-vitamin piridoxál formában, tejtermékek 
piridoxamint is tartalmaznak.  

 

A folsav főleg szabad formában, az inozit részben a 
lipidekhez kötött. 

 

A C-vitamin 75%-a aszkorbinsav, a maradék 
dehidroaszkorbinsav (rendelkezik C-vitamin-
aktivitással). 

 



Az A- és D-vitamin, a karotin és a tokoferol, valamint 
B-vitamin (tiamin, riboflavin, piridoxin, kobalamin, 
nikotinsav, folsav és inozit) koncentrációja a 
kolosztrumban nagyobb. 

Az érett tej A-, D-, E- és B12-vitamin-tartalma nem 
változik a laktáció folyamán. 

 

A tej A-vitamin és karotintartalmát befolyásolhatja a 
takarmány. 

 

A-vitamin aktivitása nő: 

a legeltetés alatt, 

szilázsetetéssel, karotinban gazdag takarmány 
adásával, 

a takarmányhoz történő közvetlen 
karotinadagolással. 



E-vitamin: a-tokoferol-acetáttal dúsított kapszulázott 

olaj etetésekor 50-ről 156 mg/g-ra nőtt a tejzsír 

tokoferoltartalma. 
 

A tej aszkorbinsav- és B-vitamin-tartalmát nem 

befolyásolja a takarmány összetétele. 
 

A B12-vitamin-tartalmat kobalt-adagolással növelni 

lehet. 

 

 

 

 



A D-vitamin koncentrációja megnő (maximum 2,8 
mg/dm3-re) a nyári legelőn tartott tehén tejében. 
(Különösen ahol a napfény UV-sugarainak 
energiája nagyobb). 

 

Az anyatej 
 

Az anyatej gazdagabb A-, C- és E-vitaminban, 
nikotinsavban és inozitban, szegényebb B1-, B2-, 
B6-, B12-vitaminban, pantoténsavban, biotinban, K-
vitaminban és kolinban. 

 

E-vitamin-tartalmának 75%-a a-tokoferol, 15–20%-a  
g-tokoferol, b- és d-tokoferol csak nagyon kis 
mennyiségben fordul elő. 

 

A D-vitamin vízoldható D-vitamin-szulfát formában 
van jelen. 50 mg/dm3-es koncentrációja lényegesen 
magasabb, mint a zsíroldható formáé. 



Az anyatej vitamintartalma 
          

 Vitamin    Mennyiség (mg/dm3)  

     átlagérték  szélsőérték  

 A    0,53   0,1−1,2 

 Karotin   0,24   0,05−0,75 

 B1 (tiamin)   0,15   0,03−0,30 

 B2 (riboflavin)  0,37   0,06−0,80 

 B6 (piridoxin)  0,10   0,03−0,28 

 B12 (kobalamin)  0,0003   0,0001−0,002 

 Nikotinsav   1,7   1,0−2,8 

 Folsav   0,043   0,001−0,14 

 Pantoténsav  2,1   1,0−6,7 

 Inozitol   300   100−500 

 C (aszkorbinsav)  47   20−90 

 D (kolekalciferol)  0,001   0,0001−0,011 

 E (tokoferol)  5,4   1,0−23,0 

 K    0,015   − 

 Biotin   0,007   0,001−0,020 

 Kolin   75   10−140   

 



Az anya kolosztruma kevesebb B1-, B2-, B6-vitamint, 

folsavat, nikotinsavat, pantoténsavat és biotint, és 

több A-, D-, E-vitamint, és inozitot tartalmaz. 
 

Az anyatej vitamintartalmát megfelelő étrenddel 

növelni lehet. 
 

Vitaminhiányos étrend csökkenti az anyatej A-

vitamin-tartalmát. 
 

A B1- és B12-koncentrációra az étrend nincs 

hatással. 
 

A C-vitamin-tartalmat nagy C-vitamin-tartalmú 

étrenddel növelni lehet. 



A tej vitaminjainak szerepe a táplálkozásban 
 

Étrendi szükséglet 
 

A napi vitaminszükséglet függ: 

üa testi aktivitástól,  

üa nemtől, a kortól, a terhességtől, a 
szoptatástól.  

 

Szoptatós mamáknak növelni kell az A-, B1-, B2-, B6-, 
B12-, C-vitamin, a nikotinsav és folsav felvételét. 

 

A tej az egyik legfontosabb vitaminforrás. 

üB-vitamin csoport némelyike; a B2, és B12, 
teljesen fedezhető 1 liter tej elfogyasztásával, 

ülényegesen hozzájárul az A-, B1-, B6-, D-vitamin, 
és a pantoténsav pótláshoz. 



A javasolt napi vitaminfelvétel férfiaknak és nőknek,  

            és az 1 liter tejjel kielégíthető szükséglet 
 

Vitamin   A javasolt napi felvétel,           Az 1 liter tejjel kielégíthető 
                     mg                             mennyiség, % 

        férfi                   nő            

A         1,3             1,2     46 

B1 (tiamin)       1,4             1,2     32 

B2 (riboflavin)       1,7             1,6   104 

B6 (piridoxin)       2,0             1,9     25 

B12 (kobalamin)     0,0004            0,0004   113 

Nikotinsav      16           14        6 

Folsav         0,35             0,35     15 

Pantoténsav        8              8     45 

C (aszkorbinsav)   60            60     30 

D (kolekalciferol)   0,0025              0,0025     32 

E (tokoferol)      10             10     11 

K          2   2       2 

Biotin        (0,2)  (0,2)   (18)  

 



A tej és tejtermékek hozzájárulása a teljes 
vitaminfelvételhez 

 

   A-vitamin  12–45% 

   tiamin    6–20% 

   riboflavin  35–70% 

   piridoxin  10–20% 

   nikotinsav    2–5% 

   pantoténsav 20–30% 

   aszkorbinsav   4–13% 

   D-vitamin    5–20% 

   E-vitamin  kb. 10% 

 



A tej egyes vitaminjai 
 

Az A-vitamin 

a tejben emulzióként van jelen, 

a szervezetbe a nyirokcsatornákon át 
zsírgömböcskék formájában megy át,  

a karotinnak A-vitaminná alakulása a 
bélhámsejtekben, 

az A-vitamin hasznosulása jobb a szervezetben 
fehérjéhez kötötten, 

a vaj A-vitamin-tartalma a magas zsírtartalom 
miatt nagy. 

 

B-csoportba tartozó vitamintartalma magas       véd a 
környezeti egészségkárosítással szemben.  

(Vegetáriánusok: B12-vitamin hiánya) 


