Zab (Avena sativa L.)
Ha bárkit megkérdezünk arról, mi jut eszébe a zabról, azonnal rávágja, hogy a lovak abrakolása.
Pedig a zab felhasználása nem csupán az állati takarmányozásban terjedt el, hanem sokkal inkább a
humán táplálkozásban is.
A zab (Avena sativa L.) az Avena nemzetségbe tartozik, ahol vad- és kultúrfajok egyaránt
megtalálhatók.
A zab (Avena sativa L.) Európában már a neolit korban fellelhető volt, igaz, hogy a rómaiak és a
görögök eleinte csupán takarmányként termesztették.
A zab termesztésbe vonását a Földközi-tenger partvidékén élő mórok kezdeményezték. Ekkor még,
mint tökéletes takarmány szerepelt, elsősorban a lovak abrakolására. Hazánkban a bronzkorból
találtak leleteket, melyek azt bizonyították, hogy egyéb gabonamagvak mellett megjelentek a
zabszemek is a termesztésben és a táplálkozásban egyaránt. Továbbá kiderült, hogy szláv hatásra a
zab fajtáit már a honfoglalást követően termeszthették.
Hazánkban elterjedése sajnálatos módon még napjainkban sem számottevő. Némi érdeklődés
tapasztalható ugyan, elsősorban a reform táplálkozást folytató fogyasztók esetében, de szélesebb
körben, akár a gyermek-és felnőtt étkeztetésben jelentősebb mértékű elterjedése nagyon nehezen
mozdul előre. Hasznos lenne a zab beépítése a mindennapjainkba, elsősorban az alap élelmiszereink
alkotójaként.
Ha a zab átlagos fehérje-és zsírtartalmát összevetjük más gabonanövényekével, akkor azt láthatjuk,
hogy a zabban magasabb értékek tapasztalhatóak. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a zab a lizin
hiányos hagyományos búzát remekül kiegészítheti. Csupán 30%-ban keverve a zab őrleményeit a
búzaliszthez, jelentős mértékben javítható a búzaliszt aminosavösszetétele. Továbbá nem
elhanyagolható ez sem, hogy a zab kálium-, magnézium-, valamint B- és E-vitamintartalma is
jelentős. A szervezetben a káliumnak és magnéziumnak fontos szerepe van

az ideg-és az

izomműködésben. Az idegrendszer megfelelő működéséhez továbbá elengedhetetlenül szükségesek
a B vitaminok, míg az E-vitamin antioxidáns hatással bír.
A rostanyagok, olyan növényi szénhidrátok, melyek a vékonybélben nem emésztődnek meg és nem
is kötődnek meg. Azonban

a vastagbélben részben vagy egészben megemésztődnek. A

legfontosabb vegyületek közülük a béta-glükánok és az arabinoxilánok. Mielőtt általánosítani
kezdenénk, jó tudni, hogy az arabinoxilán és a béta- glükán relatív mennyisége gabonatípusonként
jelentős mértékben változik. A búza és a rozs arabinoxilánban, míg az árpa és a zab béta-glükánban
gazdag. Tudnunk kell, hogy megkülönböztetünk vízoldható és nem vízoldható arabinoxilánokat.

Ennek a csoportosításnak óriási jelentősége van abból a szempontból is, hogy ezen tulajdonságok
alapján a kérdéses molekulák élelmiszer-biokémiai szerepe különböző. Mivel a vízoldható frakció
érthető módon hamarabb felszívódik, ezért táplálkozástani szerepe jelentősebb az oldhatatlanénál.
Logikusan az következik ebből, hogy az egészséges élelmiszerek felé irányuló kutatások
középpontjában a vízoldható frakció áll. Bebizonyosodott már az is, hogy a vízoldható
arabinoxilánoknak szerepük van az inzulinszabályozásban és csökkentik a koleszterin szintet. A
vastagbélben átalakulásuk egy olyanfajta fermentáció, melynek során csökken a közeg pH- ja,
valamint rövid szénláncú zsírsavak keletkeznek.
A zab kiemelkedően fontos alkotói a béta-glükánok. Számos tudományos tanulmány számol be
arról, hogy ezek a nem emészthető poliszacharid molekulák csökkentik a szív- és érrendszeri
megbetegedések
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visszaszívódását, növelik a koleszterinből való epesav képződést, valamint csökkentik a keringő
LDL-koleszterin (rossz koleszterin) szintet. Ahhoz, hogy a felsorolt hatás megvalósuljon sikeresen a
szervezetben, napi legalább 3 g-ot kell elfogyasztani a béta-glükán molekulákból, melynek bevitele
körülbelül 3-4 adag zab alapú élelmiszerrel oldható meg. Ez a hatás javítható zsírszegény étrenddel
való társítással. Mindenképpen érdemes tehát alapélelmiszer (kenyér, száraztészta..stb) formájában
a zabot bevinni a szervezetbe, akkor lehetünk biztosak abban, hogy megfelelő ásványi anyag,
vitamin és élelmi rost támogatja és fenntartja a kiegyensúlyozott anyagcserefolyamatainkat.
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