Tej- és tojásalapú termékek fejlesztése
és gyártása a PATHWAY-27 projektben

ADEXGO Kft. feladatai, eredményei

Célok


PATHWAY-27 projekt: Egyik célja a hatóanyagokkal (DHA, antocianin: AC és béta-glükán:
OBG) és ezek kombinációival dúsított élelmiszerek fejlesztése, gyártása



3 élelmiszer mátrix: Tej-, tojás alapú élelmiszerek, pékáruk



ADX feladata: Hatóanyagokkal és ezek kombinációival dúsított tej- és tojásalapú élelmiszerek
fejlesztése, gyártása.



Projekt kezdetén:
― Tejalapú termékek: UHT tej, ízesített joghurt, puding, krémsajt, ömlesztett sajt,
kombinált desszert, milkshake → Problémák
― Tojásalapú termékek: tojáslé, tojáspor, tojásital, omlett → Problémák



Termékkiválasztás főbb szempontjai: szobahőmérsékleten eltartható, hatóanyag stabilitás



Pilot kísérletre és a klinikai vizsgálatra (LIS) kiválasztott termékek:
― Tejalapú termékek: milkshake por (MS) (placebo és hatóanyaggal dúsított: DHA+OBG
― Tojásalapú termékek: palacsinta (placebo és hatóanyaggal dúsított: DHA+AC)

Fejlesztés, gyártás I. – tojásalapú termékek
 Laboratórium → fejlesztés (alapreceptúra a francia INRA közreműködésével)
 Nagyüzemi körülmények → hazai gyártó üzemek felkutatása,
receptúra adaptálása
 Palacsintagyártás (automatizált gyártósoron, többszöri
próbagyártás, receptúra finomítás)

Fejlesztés, gyártás II. - tojásalapú termékek


Palacsinta csomagolása → vákuum csomagolóval, 2 db palacsinta/adag (100 g)



Palacsinta címkézés → manuálisan



Fagyasztás, tárolás → -18 C⁰ >



Mikrobiológiai vizsgálat (4/1998. (XI.11.) EüM. Rendelet szerint + egyéb paraméterek)
Pilot → gyártás napján, 2, 4, 6 hónap elteltével, LIS → gyártás napján



Szállítás: Fagyasztva, raklapon

Fejlesztés, gyártás III. – tejalapú termékek


MS por gyártás, csomagolás:
Kezdetben 2 üzemben (1. Alappor gyártás, 2. Alappor + hatóanyaggal dúsítás és csomagolás)
végül egy üzemben a teljes gyártási folyamat (placebo: 20 g/adag; hatóanyagos: 40,71 g/adag)



MS por címkézés → manuálisan



Tárolás: száraz, hűvös helyen



Mikrobiológiai vizsgálat (4/1998. (XI.11.) EüM. Rendelet szerint + egyéb paraméterek)
Pilot → gyártás napján, 6 hónap elteltével, LIS → gyártás napján



Szállítás: raklapon

Nehézségek a fejlesztés, gyártás során
 A béta-glükán vízzel keveredve sűrű, viszkózus anyagot képez
(hatása a gyártásra és a fogyaszthatóságra)
 Az antocianin erős, lila színre festette a palacsintákat
(hatása a gyártó környezetre és a termék megjelenésére)
 A DHA enyhe halízt eredményezett a termékekben
(hatása a termék fogyaszthatóságára)
 A 20 grammos placebo MS por csomagolása során jelentős a
gyártási veszteség
(hatása az alapanyag beszerzés kalkulációjára)

Eredmények
 Sikeres élelmiszerfejlesztés, gyártás.
 A klinikai vizsgálatokra: kb. 100.000 adag palacsinta (200.000
db!) gyártása, ebből:
~ 26.000 hatóanyagos
~ 74.000 placebo
 Kb. 100.000 adag milkshake por gyártása.
 Kifogástalan mikrobiológiai állapotú termékek.
 Zavartalan, késedelem nélküli szállítás.
 Elégedett partnerek 

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

Kapcsolat:
Dr. Hingyi Hajnalka
E-mail: hajnalka.hingyi@adexgo.hu
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