Amarant (Amaranthus sp.)
Az amarant pszeudocereália, vagy más néven ál-gabona. Az elnevezés oka az, hogy az amarant nem
sorolható a gabonákhoz rendszertanilag, azonban magvait a gabona magvakhoz hasonló
technológiával dolgozzák fel, majd az amarant őrleményeit a búzaliszthez hasonló módon használja
az élelmiszeripar.
A növény Dél-és Közép -Amerikából származik. Ennek megfelelően a maja és azték kultúra
előszeretettel alkalmazza humán táplálkozási célokra. Az amarant a parajfélék családjába
(Amaranthaceae) és az Amaranthus nemzetségbe tartozik.
Hazánkban elterjedése egyre inkább fokozódik, elsősorban a reform táplálkozást kedvelők egyre
szélesedő rétegében terjed felhasználása, igen eltérő módon. Ismertek magjai puffasztott formában,
de elterjedtek az amarant magok köretnek elkészítve, sőt őrleményeit sütemények, kenyerek, tészták
receptúrájában is fellelni.
Magyarországon az amarant növény vad fajtáit középkori főúri kertekben dísznövényként
termesztették. Az Amaranthus nemzetség táplálkozásra alkalmas kultúr fajtáit hazánkban csak 1520 éve termesztik.
Az amarant magok beltartalmi összetételéről elmondható, hogy a hagyományos búza magjaitól
több fehérjét, zsírt, rostot és hamut tartalmaznak. Különleges összetevő a C-vitamin, mely
egyedülálló a növényvilágban. A len magjai és a földi mandula gumói tartalmaznak némi Cvitamint az amarant magjain kívül.
Az amarant magok E-vitamin tartalma számottevő, azonban niacin tartalma kevesebb a búzáénál.
Keményítő tartalma olyan magas, mint a gabonafélékben, így alkalmas őrleménye keksz gyártására,
annak ellenére, hogy víz hatására tésztájában sikérképző fehérjék nem alakulnak ki. Az amaránt
liszt búzaliszthez való, 15-30%-os mennyiségű adagolásával sárga árnyalatú bélzet, még
elfogadható minőségő kenyér, vagy egyéb sütőipari termék készíthető. Az amaránt liszt nagyobb
arányú adagolása kenyér készítés esetén nem kívánatos, a kenyértérfogat csökken az optimális
sikérháló kialakulása hiányában, az érzékszervi paraméterek jelentős mértékben romlanak.
További előnye, hogy az amarant önmagában beépíthető gluténmentes terápiába, egészségvédő
komponensei elősegítik a sok esetben hiánytünetekkel is rendelkező cöliákiás betegek anyagcsere
folyamatainak optimalizálását. Az amarant ugyanis jó magnézium, kalcium, vas forrás, bár az
ásványi anyagok nagy része a maghéjban és a csírában lelhetők fel.
Felhasználása a mindennapokban úgy könnyíthető meg, hogy 20-30%-ban adagolva búzaliszthez
nem okoz jelentős érzékszervi problémát az így előállított keverékből előállított termékben. Ez
esetben huzamosabb ideig tartó, fokozatos bevitele csökkentheti a napjainkban elterjedt

népbetegségek (kettes típusú cukorbetegség, szív-és érrendszeri problémák) kialakulásának
kockázatát a szervezetben.
Összességében elmondható az amarantról, mint a legtöbb pszeudocereáliáról, hogy beltartalmi
összetételük alapján egészségvédő, valamint diétás ételek kiváló alapanyagai (fogyókúra,
cukorbetegség, érrendszeri megbetegedések, gluténérzékenység), alkalmasak a gluténmentes
élelmiszerek tápértékének kiegészítésére, vagy tápértékének növelésére.
Az amarant termékek rendszeres fogyasztása előnyös lehet a csontritkulás és egyes daganatos
betegségek megelőzésében és alkalmazhatóak lehetnek az utóbbi gyógyításában is. Számos
tanulmány számol be olyan eredményekről, melyek alátámasztják az amarant alkalmazhatóságát
rákos megbetegedések esetén. Klinikai kísérletekkel igazolták, hogy az amarant mag hőstabil
tripszin és α-kimotripszin-inhibítora gátolja a hormonindukált emlőrák kialakulását. Ezek az
eredmények új távlatokat nyithatnak az amarant felhasználhatóságát tekintve a daganatos
betegségek gyógyításában, valamint megelőzésében egyaránt.
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