Köles (Panicum miliaceum L.)
A köles a pázsitfűfélék (Poaceae) családjába, valamint a kölesfélék (Panicoideae) alcsaládjába
tartozó, rég elfeledett gabona. A Panicum miliaceum L., valamint a Setaria fajok elsősorban
Európában terjedtek el, ezen kívül termesztik őket nagyobb mennyiségben, az USA-ban, valamint
Japánban. Afrikában a legelterjedtebb köles fajok a Pennisetum és az Eleusine fajok. Ázsiában
mindhárom köles faj termesztése elterjedt. Hazánkban egyelőre csupán a Panicum miliaceum L. fajt
termesztik, sajnálatos módon elhanyagolható mennyiségben.
A köles jó szárazságtűrő növény, igénytelen vízigényű, valamint a hazai biotermelésben termesztett
köles fajták nem igényelnek nagy ráfordítást a termesztés során. Hozamuk tovább növelhető jobb
gazdálkodással, hozzáértéssel. Ha az emberiség egyik legnagyobb problémájára, a közelgő
vízhiányra gondolunk, nem nehéz levonni a következtetést, miszerint a jövőben a szárazságtűrő, jó
beltartalmi értékekkel rendelkező, egészséges táplálkozás alapját képező köles termesztésének
jelentősége egyre inkább növekedni fog.
Köztudott, hogy az afrikai és néhány ázsiai országban alapvető élelmiszerforrásnak tekinthetjük a
különböző köles fajokat, addig a fejlett országokban alig hasznosítják azokat, inkább csak állati
takarmányként szerepelnek. A gluténmentes, könnyen, igénytelen körülmények között jól
termeszthető növények jelentősége egyre inkább növekedni fog a nyugati országokban is,
hasonlóképpen hazánkban.
A köles szerepe nem volt mindig ilyen elhanyagolható hazánkban, a humán táplálkozást tekintve.
Már a középkori Magyarország legjelentősebb gabonája volt a köles. Termesztését a búza, a
kukorica és a rizs termesztése szorította vissza erőteljesen. A köles egyik nagyon fontos jellemzője
is visszafogta elterjedését, a búzával szemben, hiszen az utóbbi olcsó és könnyen készíthető belőle
alapélelmiszer, mint kenyér és száraztészta. A köles liszt gluténmentessége miatt a háziasszonyok
képtelenek voltak a hagyományos búza liszt helyettesítésére alkalmazni a köles lisztet. A sikérképző
fehérjék kialakulása nélkül a köles liszt felhasználhatósága kissé korlátozott, de napjainkra már ez a
probléma megszűnt, hiszen számtalan adalékanyag jelenik meg napról napra a piacon, melyek
alkalmazásával a köles is használhatóvá vált a konyhatechnológiai eljárásokban hasonlóan, mint a
búza liszt.

A köles lisztből készíthetünk különféle adalékanyagok felhasználásával ízletes élelmiszereket.
Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy manapság elterjedtek a tészta szerkezetét könnyen
kialakítani képes, kémiailag módosított adalékanyagok alkalmazása, ezzel lerontva az alapvetően
egészséges alapanyagok pozitív táplálkozásbiológiai hatását.
A másik nagy probléma az, hogy hazánkban igen nehéz ténylegesen gluténmentes kölest beszerezni.
A betakarítás és az azt követő malomipari feldolgozás, majd a csomagolás során a köles
szennyeződhet gluténnel, hiszen a glutén tartalmú gabonafélékkel közös térben dolgozzák fel a
köles magjait is. Ebben az esetben nehéz ténylegesen kizárni a szennyeződést. Ebből következik a
gluténmentes köles liszt magas ára a piacon.
Kutatások sora támasztja alá a köles koleszterinszint csökkentő hatását. Egyre nagyobb
jelentőséget feltételeznek a köles membránvédelmi szerepének is. Köztudott, hogy a köles igen
gazdag vitaminokban, különösen a B- vitaminok csoportjában. Jelentős mennyiségben található
benne fluor, vas, magnézium, kalcium, cink, kálium, mangán. Továbbá nem elhanyagolható
szilíciumforrás, melyet magas kovasavtartalma is bizonyít. Ennek a ténynek azért is van
jelentősége, mert a szilícium létfontosságú nyomelem az emberi szervezetben. A szilícium napi
bevitele 25-40 mg értékhatár közé helyezhető, amit a hazánkban kialakult étkezési szokásoknak
megfelelő szilícium bevitel nem biztosít. A másik nagyon nagy probléma az, hogy az állati eredetű
táplálkozás jóval kevesebb szilícium felvételéhez vezet, mint a növényi eredetű. A szilícium a
kötőszövetben, különösen a csont- és a porcszövetben játszik kiemelkedő szerepet, valamint
meggyorsítja a kalcium beépülését, a csontok mineralizálódását. Sok esetben halljuk, hogy a
következetes köles bevitel jelentős javulást idézhet elő a haj és köröm minőségét tekintve. Ez
kapcsolatban lehet azzal is, hogy a szilícium serkenti a haj és körömképződés szempontjából fontos
elasztin kialakulását, valamint a kreatinhálózat kiépülését.
A köles tárolását nehézkessé teszi a magas zsírtartalma, azonban a zsírsavösszetétele sokkal
előnyösebb táplálkozásélettani szempontból vizsgálva, mint a hagyományos búzáé. Ezt a tényt
alapozza meg a növény kiemelendően jelentős linolénsav tartalma, amely a napjainkban
egészségvédelmi célból oly sokat emlegetett omega-3 többszörösen telítetlen zsírsav család
kiindulási vegyülete. Jelentős emellett polifenol tartalma is, mely kettős pozitív hatást fejt ki.
Egyrészt a polifenolos vegyületek antioxidáns hatása révén a kölesben lévő telítetlen zsírsavak
védelem alá kerülnek a tárolás és feldolgozás során kialakuló oxidációs folyamatokkal szemben.
Másrészt pedig a köles magas polifenol tartalma a humán táplálkozás szempontjából is kiemelkedő
jelentőségű, hiszen a fent említett molekulacsoport antioxidáns hatása védelmezi az emberi
szervezetet a káros oxidációs folyamatokkal szemben.

Összességében elmondható, hogy hazánkban is, az elkövetkezendő évek során várható a köles
termőterületeinek dinamikus növekedése, a termés mennyiségének növelése, feldolgozásának
kiépítése, támogatása, ezzel remélhetőleg a piacon megjelennek ténylegesen megbízhatóan
gluténmentes őrleményei a humán táplálkozás számára elérhető áron.
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