Zöldbanán liszt
A zöldbanán az egyik legnagyobb mértékben termesztett,és fogyasztott gyümölcsféle világszerte. A
növényt trópusi és szubtrópusi régiókban előszeretettel termesztik. Azon országok, melyek nagyobb
mennyiségben foglalkoznak zöldbanán termesztéssel és feldolgozással, jelentős bevételre
számíthatnak, hiszen a figyelem egyre inkább nő a jó beltartalmi értékekkel rendelkező, könnyen
termeszthető élelmiszer alapanyagra.
Az európai üzletemberek figyelme nem véletlenül koncentrál a zöldbanánra, hiszen a növény
gyümölcse nagy mennyiségben tartalmaz káliumot, karotinoidokat, B1-, B2- és C-vitaminokat és
sok antioxidáns hatású polifenolos vegyületet. Jelen vannak a gyümölcsben az egészséges
táplálkozás szempontjából elengedhetetlen jelentőségű úgynevezett bioaktiv aminok is.
Természetesen a növény gyümölcsének beltartalmi értékeit jelentős mértékben meghatározzák a
termesztés körülményei is, de általánosságban elmondható, hogy a növény jó magnézium-, réz- és
mangánforrás is.

Összességében kijelenthető tehát, hogy a magas rezisztens keményítő tartalommal rendelkező
zöldbanán liszt egyre inkább terjed Európában, mint funkcionális élelmiszer alapanyag. Ennek
hátterében nem csupán magas rezisztens keményítő tartalma áll, hanem magas diétás rost,
magnézium és kalcium tartalma is.
A zöldbanán liszt tehát magas tápértékű, ásványi anyagokban, élelmi rostokban gazdag, rezisztens
keményítőt tartalmazó speciális gyümölcs őrlemény. Nagy probléma, hogy elterjedése nem túl
dinamikus, mert nagyobb mennyiségű beszerzése folyamatos nehézségekbe ütközhet.
Hazánkban egyelőre a zöldbanán liszt elterjedése, felhasználásának kultúrája még gyermekcipőben
jár, pedig felhasználása és folyamatos fogyasztása kitűnő alternatívát biztosíthat a hagyományos
alapanyagok kiegészítésére.
Egyre több tudományos tanulmány foglalkozik a zöldbanán liszt egészségvédő hatásával,
komponenseinek feltérképezésével, valamint a feltárt bioaktív vegyületek hatásmechanizmusának
feltárásával. Az eredmények igen bíztatóak.
A fentiekben többször is említésre került már a zöldbanán liszt nagy mennyiségű rezisztens
keményítő tartalma, melynek hatása az anyagcserére egészen más, mint a többi keményítő fajtának.
A rezisztens keményítőket négy csoportba sorolják. Az úgynevezett RS1 rezisztens keményítő a
sejtfalon belül fizikailag hozzáférhetetlen keményítő, elsősorban gabonában és hüvelyesekben

található meg. Az RS2 típusú megtalálható a zöldbanánban, a nyers burgonyában és a kukoricában,
míg az RS3 a retrogradált, nem szemcsés keményítőt jelenti, melyen a gélesedés után lehűtőtt
keményítőt értjük, mely megtalálható a hűtött, főtt burgonyában. Nagyon jó példa az RS3
keményítő kialakulására az afrikaiak által készített kukoricakása, amikor is az RS3 a főtt keményítő
retrogradációja által keletkezik, a keményítő láncok újra-összekapcsolódásán keresztül a lehűtés és
állni hagyás során. Ez korlátozza hozzáférését az amilázoknak.
Az RS4 csoport tagjai a kémiailag módosított keményítők. Ezeket a molekulákat elsősorban az
élelmiszeripar használja jó technológiai paramétereik miatt, értelemszerűen ezekhez a kémiai úton
módosított komponensekhez nem rendelhető táplálkozásbiológiai előny.
A rezisztens (emésztésre ellenálló) keményítő alkalmazása megoldást kínál az élelmiszerek GI-nek
(glikémiás index) csökkentésére, sőt rost tulajdonsága miatt további kedvező élettani hatások kiváltója is
lehet a szervezetben, például a cukor- és zsír-anyagcserére, csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség
kialakulását.
A rezisztens keményítők az emberi szervezetre kifejtett jótékony hatásmechanizmusa a vastagbélben
történő fermentációval kapcsolatosak, miközben a vékonybélben lebomlani nem tudó rezisztens
keményítő molekulák a vastagbélben található mikroorganizmusok segítségével rövid láncú zsírsavakká
alakulnak, melyek a súlyos vastagbélbetegségek ellen komoly védelmet fejtenek ki.
Sajnálatos módon a gluténmentes terápiában megjelenő, méregdrága termékek sok esetben tisztított
növényi keményítőporokból készülnek, számos adalékanyaggal társítva, tovább rontva a termékek
szervezetre gyakorolt pozitív hatását. A tisztított növényi keményítőporok alkalmazása igen komoly
inzulin terhelést okozhatnak a cukorbeteg és egyben cöliákiás betegek szervezetében. A cöliákia gyakran
párosul cukorbetegséggel is, így igen nagy kereslet alakult ki olyan termékek fejlesztésére, melyek
gluténmentesek és egyben diabetikusak is. Ebben az esetben nem utolsó szempont a termékek
egészségvédő hatása sem.
Általában elmondható, hogy sok félkész élelmiszeripari termék alacsony rezisztens keményítő
tartalommal rendelkezik, éppen ezért fontos kiegészítője lehet funkcionális termékek fejlesztésében a
zöldbanán liszt.

Másik nagyon fontos tudnivaló, hogy a zöldbanán lisztje önmagában beépíthető a gluténmentes
terápiába, ugyanakkor a termékfejlesztés 100% mennyiségű zöldbanán lisztből igen nehéz, hiszen
sikérképző fehérjék hiányában a tészta szerkezetének kiépítése érdekében sok esetben speciális
technológia kidolgozására van szükség.
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