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Összefoglalás 

 

Célkitűzés: Az élelmiszeripar egyre gyakrabban alkalmaz különféle adalékanyagokat az 

élelmiszerek előállítása során. A vizsgálatunk célja, hogy kérdőíves felmérés segítségével 

megállapítsuk az íz fokozására leggyakrabban használt nátrium-glutamát expozícióját, az 

ízfokozó adalékanyagot tartalmazó élelmiszerek lehetőség szerinti minél korrektebb 

feltérképezése. 

Módszer: Saját szerkesztésű kérdőívvel, szocio demográfiai adatokra kérdeztünk rá speciális 

kérdésekkel. A kérdőív élelmiszerek fogyasztásának gyakoriságával is foglalkozik. (FFQ= 

Élelmiszer-fogyasztási gyakorisági kérdív) Rákérdez az általában gyakrabban fogyasztott 

nátrium-glutamátot tartalmazó élelmiszerek fogyasztási gyakoriságára és az elfogyasztott 

mennyiségére. Statisztikai elemzésre t-próbát, khi-négyzet próbát és variancia analízis 

alkalmaztunk, amelyeket IBM SPSS 21 Statistics szoftvert segítségével dolgoztuk fel. Az 

eredményeket szignifikánsnak akkor tekintetük ha p≤0,05. 

Eredmények: A kérdőíves lekérdezés alapján megállapíthatjuk, hogy a megkérdezettek 

többsége naponta fogyaszt olyan élelmiszert, ami tartalmaz nátrium-glutamátot. A 

megkérdezettek többsége nem figyel rá oda, hogy adalékanyag mentes termékeket 

fogyasszon. Vásárlás során az elsődleges szempont az élelmiszereknek a minél kedvezőbb 

ára, ami nagyobb kockázatot jelent a különféle adalékanyagot tartalmazó élelmiszerek 

megvásárlása során. Szignifikáns összefüggést találtunk adott élelmiszerek fogyasztása és az 

étkezés után megjelenő hányinger, szapora szívdobogás, gyengeség érzés, és verejtékezés 

között. A 213 fő 86%-a fogyaszt nátrium-glutamátot tartalmazó élelmiszert. A kiszámolt átlag 

nátrium-glutamát bevitel húskészítményekből és felvágottakból 0,61 g/nap. Magasabb iskolai 

végzettséggel és magasabb BMI-vel rendelkező egyének szignifikánsan kevesebbet 

fogyasztottak a felsorolt élelmiszerekből. Magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők 

kevesebb készétel termékeket fogyasztanak (p <0,013), magasabb jövedelemmel rendelkezők 

pedig, gyakrabban fogyasztanak készétel termékeket. (p <0,015) 

Következtetés: A lakosság felvilágosítása fontosnak mutatkozik az ízfokozó adalékanyagok 

szervezetben gyakorolt különböző hatásáról, mert a kutatásból kiderült, hogy az emberek 

többsége nem figyel rá oda, hogy adalékanyag mentes termékeket fogyasszon. Az emberek 

többségének fontos, hogy olcsó élelmiszereket vásároljanak, ezáltal nagyobb a veszélye az 

ízfokozót tartalmazó termékek megvásárlására. Mivel a nátrium-glutamát napi beviteli 

mennyisége nincs meghatározva, éppen ezért feltételezhetően nagyobb egészségkárosító 

kockázatot jelent. Egyes személyeknél nagyobb a kockázat arra, hogy mérték nélkül, napi 

többféle élelmiszer elfogyasztása által, nagyobb mennyiségben kerül be adalékanyag a 

szervezetbe. Fontos a változatos kiegyensúlyozott egészségtudatos életmód. A bevásárlás 

során körültekintően kellene átnézni az adott élelmiszer összetevőit, és törekedni kellene arra, 

hogy a kiválasztott élelmiszer minél kevesebb adalékanyagot tartalmazzon. Az adalékanyag 

mentes élelmiszerek megvásárlásával sokat tehetünk az egészségünkért. 
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The effects of monosodium glutamate on health 
 

 

Summary 

 

Aim: Nowadays, the food industry more often uses different kind of additives during the food 

procession. The aim of our research is to investigate the effect of monosodium-glutamate on 

the population and to examine any food product in the stores that contains flavor-enhancing 

additives as accurately as possible. 

Methods: In our self edited questionnaire we applied specific questions regarding socio-

demographic datas. The purpose of the questionnaire is to get a rough idea about the most 

frequently consumed foods and their amount. The FFQ contains questions that are referring to 

the frequency and amount of the consumption of these kind of foods. In order to create 

statistics from the collected datas we applied T-test, chi-square test and analysis of variance, 

processed by IBM SPSS Statistics 21 software. The results are significant if p≤0,05. 

Results: As a result of the questionnaire we got to the conclusion that most of the people 

consume food product containing monosodium glutamate on a daily basis. Their main focus 

when choosing a product is its price. They are more likely to choose a cheaper product even 

though it contains additives. We found significant relationship between eating a specific kind 

of product then having a specific symptoms after it. These symptoms are nausea, rapid 

heartbeating, weakness and sweating. 86% of the 213 people we asked, consume food 

products containing monosodium glutamate. The calculated average monosodium glutamate 

intake from meat products and cold cuts is 0,61 g/day. Higher educated people and people 

with higher BMI consume less foodstuffs of the listed. Higher educated people also consume 

less ready to eat products. (p <0,013) And those who have a higher income eat more ready to 

eat products. (p <0,015) 

Conclusion: Most of the people do not know about the effect of the food additives on their 

body therefore they do not even pay attention to what they eat. They do not consider buying 

additive free product. Therefore it would be very important to highlight these harmful effects 

of the artificial additives on the human body. Beacuse the acceptable daily intake of the 

monosodium glutamate is not defined it probably means a bigger risk for our health. People 

who do not pay attantion to the ingredients of the products they eat during a day and consume 

those product without a limit have a higher risk to take more artificial additive into their body 

than those who do consider the ingredients. It is important to balance a variety of health-

conscious lifestyle. People should look through the food ingredients carefully during the 

shopping, and we must strive to minimize the number of selected foods contain additives. We 

can take care of our health by purchasing additive-free foods. 
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