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A Nemzeti Ágazati Stratégia „Egészséges és helyi 
élelmiszerek” prioritása kiemeli a helyben termelt 
és feldolgozott, nagy hozzáadott értékű élelmisze-
rek előállítását, amely során megvalósul a fenn-
tarthatóság. A projekt során olyan étrendkiegészí-
tő termékcsaládot kívántunk létrehozni, amely a 
szőlőmagolaj és a termesztett gyógynövények ön-
fenntartó módon, innovatív eljárások keretében ki-
nyert kivonatai felhasználásával állítunk elő, ezál-
tal a fenti prioritással összhangban megőrizzük az 
alapanyagok biológiai értéket, segítjük a Pannon-
halmi „Brand” kialakítását, és fenntartását, ami 
által a helyi értékesítés, valamint a külföldi piacra 
való bekerülés lehetőségét is megteremhetjük. A 
prioritás megfogalmazásában a nagy hozzáadott 
értékű, az egészséges étrendet elősegítő élelmi-
szerek előállítása kiemelt K+F tevékenységgel bír. A 
fejlesztések a Nemzeti Ágazati Stratégia „Egészsé-
ges társadalom és jólét” prioritásban megfogalma-
zottakkal szinkronban hozzájárulnak a társadalom 
egyes rétegeinek általános egészségi állapotának 
javításához, az egészséges állapot fenntartásához, 
bizonyos egészségügyi problémák enyhítéséhez. 

A projekt célja a borszőlő feldolgozása során kelet-
kezett melléktermékek és a gyógynövények komp-
lex hasznosítása révén egy új típusú, innovatív, 
egészségmegőrző étrend-kiegészítő termékcsalád 
létrehozása volt. A szerzetesi receptúrák bázisán, 
a szőlőmagolaj és gyógynövények innovatív úton 
nyert kivonatai felhasználásával masszázsolajok, 
olaj bázisú salátaöntetek kerültek kifejlesztésre. 
A gyógynövények minőségmegőrző feldolgozása, 
ill. a melléktermékek hasznosíthatósága szintén a 
projekt részét képezte.

A PROJEKT 
FŐ CÉLKITŰZÉSE



A projekt az egyik leglényegesebb hazai mezőgazdasági termék, a borszőlő termesztése, illetve feldolgo-
zása során keletkezett melléktermékek komplex hasznosítására irányul. E célkitűzése jól kapcsolható az 
Európai Unió azon előírásaihoz, miszerint csatlakozásunkat követően kötelezővé vált a szőlőtörköly ösz-
szegyűjtése, feldolgozása, azaz hasznosítása. A törkölyben található szőlőmag eddig főként két formában 
került felhasználásra: nevezetesen a magból kinyert olaj ill. a mag őrlésével nyert őrlemény formájában. 

A projekt egyik fő célja a szőlőmag új típusú hasznosítása, amennyiben a fejlesztő munka a már ismert 
szőlőmagolaj gyógynövénykivonatokkal történő kombinálásával kialakítandó új termékcsalád kifejleszté-
sére irányult. A szőlőmag már megismert és a növényi kivonatokkal kiegészített, erősített hatásával lét-
rehozott termékei révén pozitívan járulhatnak hozzá a társadalom, és különösen pedig az idősödő társa-
dalom jó közérzetének fenntartásához (pl. gyulladásos folyamatok, emésztési problémák kezelése, stb.). 

Mindemellett a gyógynövény-extrakció során keletkező egyéb melléktermék (gyógynövény szár stb.) fer-
mentációs tevékenység révén megtermelt, talajjavító komposztként történő felhasználásának lehetősé-
gét is kutatjuk. A projekt alapvető újdonságát az jelenti, hogy két külön-külön is sikeres és számos ered-
ményt felmutatni képes termékkört, a gyógynövényekben, ill. a szőlőmagolajban rejlő egészségmegőrző 
és gyógyító hatásokat kívántuk új, innovatív és magas hozzáadott értékű termékekben ötvözni. 

A kutatások során nyert eredményeket a bencés szerzetesek ezeréves gyógyászati tudásával összevetve 
és alkalmanként kiegészítve, a több száz éves receptúrákba foglaltak felhasználásával a mai, korszerű 
követelményeknek megfelelő, speciális gyógynövény komponens- szőlőmagolaj keverékeket hoztunk lét-
re. A kutatások és kísérletezések során kialakuló étrend-kiegészítő és kozmetikai termékeket egy olyan 
nóvumként értelmezhető technológiai háttér segítségével készítettük, amely ilyen formában még sehol 
sem került összeállításra. 

A PROJEKT KITŰZÖTT 
FONTOSABB FELADATAI

Az általunk kialakított termékcsalád fejlesztése egy-
részről a felhasznált növényfajok kemizmusának bő-
vülését, és erre alapozva a gyógyászati felhasználás 
lehetőségeivel kapcsolatos ismeretanyag gyarapo-
dását is eredményezheti. Az új, bioaktív anyagokat 
tartalmazó, gyógynövény-szőlőmagolaj kombináci-
ókból álló termékcsalád kifejlesztése során olyan új 
ismeretek kerültek feltárásra, ill. olyan új gyógyhatá-
sú, vagy egészség megőrző étrendkiegészítő készít-
mények születtek, melyek az eddig előállítottakhoz 
képest új „ szélesebb spektrumú” vagy éppen „speci-
alizált” intenzívebb hatású készítmények. Ugyancsak 
ezt a szélesebb spektrumú, illetve specializált hatást 
hoztuk létre és hasznosítjuk, kozmetikai készítmé-
nyek esetében is. Nevezetesen a szőlőmagolaj rege-
neráló hatását fokozó növényi drogok masszázsola-
jokba juttatásával. 

További újdonságtartalom, hogy amellett, hogy az 
egészséget támogató készítmények kifejlesztésén 
dolgoztunk, a fejlesztést úgy valósítottuk meg, hogy 
az alapanyagok előkészítése és feldolgozása után 
lehetőleg semmilyen visszamaradó hulladék ne ma-
radjon hasznosulatlanul, ezért ezek felhasználási 

lehetőségeit is vizsgáltuk. A szőlőmag feldolgozá-
sa után visszamaradó „törköly” a szőlő metszéskor 
„hulladékként” keletkező venyigével keverve és meg-
felelően aprítva egy speciális – kereskedelmi forga-
lomban kapható természetes (bio) – szerrel kezelve 
(beoltva) rövid idő alatt kiváló minőségű komposz-
tot eredményez. Ehhez a keverékhez adagolható a 
gyógynövények extrakciója után maradó mellékter-
mék is, aminek révén további új, eddig ismeretlen 
élettani hatású termék(ek) állítható(k) elő a talajlakó 
organizmusok befolyásolására. 

A projekt további feladata volt a gyógynövények ter-
mesztés-technológiájának olyan jellegű megvalósítá-
sa, amelynek célja a lokálisan termesztett növények 
hatóanyag produkciójának növelése, minél nagyobb 
mértékű megőrzése. A projekt megvalósításában a 
hagyományos tudástárból kiindulóan, a kor igényei-
nek megfelelő tudományos és technikai lehetőségek 
felhasználásával, a közreműködő partnerek önfenn-
tartó és környezetkímélő együttműködése valósult 
meg. A munka során kialakított technológiai háttér 
számos növényi termék, melléktermék és hulladé-
kanyag értéknövelt hasznosítását teszi lehetővé.



Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt.

A Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. részéről a szántóföldi 
kisparcellás kísérletek során a pályázatban meghatá-
rozott 15 gyógynövényfaj termesztéstechnológiájá-
nak kidolgozása megtörtént. A kisparcellás kísérletek 
során kísérleti tapasztalataink és a kísérleti növények 
termesztésére vonatkozó, hazai és nemzetközi szak-
irodalom áttekintése alapján, az eddig alkalmazott 
termesztéstechnológián csupán kisebb változásokat 
eszközöltünk. Az alkalmazott – az ökológiai gazdál-
kodás szerinti - technológia főbb vonatkozásokban 
megfelel a Jó Mezőgazdasági gyakorlat előírásainak. 
Eredményesen adaptáltuk a gyógynövényekre ker-
tészeti kultúrák termesztésében bevált gyakorlatot 
(talajmunkák, növényápolás). Specifikumként jelent-
kezett a gyógynövények eltérő szaporításmódja és 
betakarítása, ezért javaslatokat fogalmaztunk meg 
azon termesztéstechnikai módszerekre (elsősorban 
esetenként a gépi növényápolás, betakarítási munká-
latokra, gyógynövények minőségét megőrző tárolá-
sa), amelyek jelenleg a hazai gyakorlatban nem vagy 
hiányosan fordulnak elő. A növénytermesztés során 
kiemelten figyeltük és folyamatosan dokumentáltuk 
a növények növekedését, fejlődését és fenológiai fázi-
sait, a legmagasabb mértékű gyógynövényhatóanyag 
eléréséhez szükséges optimális betakarítási időpon-
tok és módszerek, valamit post harvest technikák 
meghatározása érdekében. Általánosságban véve 
megállapítható, hogy a nagyszentjánosi környezeti és 
műszaki - technikai feltételek mellett mind a 15 nö-
vényfaj sikeresen termeszthető és a projektpartnerek 
növényi nyersanyagigénye biztosítható. 

A gyógynövények betakarítás utáni szárítást követő-
en átadásra kerültek a Széchenyi István Egyetem ré-
szére, a gyógynövényekben lévő hatóanyag minőségi 
és mennyiségi vizsgálata céljából. A gyógynövényeket 
tartalmazó komposzt előállítás céljából kísérleteket 
végeztünk az alapanyag/melléktermék (gyógynövény 
és egyéb növényi anyagok) optimális arányának meg-
határozása, valamint a komposztálást leghatékonyab-
ban elvégző mikrobatörzsek kiválasztása.

A PROJEKT FŐ EREDMÉNYEI

A kivonatolási kísérletek eredményei kettősek, egy-
részt ezek alapján indítottuk el a Kisalföldi Mezőgaz-
dasági Zrt. nagyparcellás kísérleteit, másrészt az ipari 
extrakciós kísérleteket. A kisparcellás kísérlet ered-
ményeit (saját és a Széchenyi István Egyetem extrak-
ciós eredményeit) felhasználva a következő években 
a hatóanyag felhasználás és kinyerés szempontjából 
legoptimálisabb gyógynövényfajok felhasználásával 
történtek a termesztéstechnológiai kísérletek nagy-
parcellás/félüzemi méretekben.

Széchenyi István Egyetem

A Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. által termesztett és 
leszárított gyógynövényeket a VIII. Magyar Gyógy-
szerkönyv előírásainak megfelelően, Clevenger-típu-
sú vízgőz-desztillációs berendezéssel kivonatoltuk 
(hidrodesztillávió), majd meghatároztuk az illóolajtar-
talmukat. Megkezdtük a folyadék extrakciós módsze-
rek fejlesztését (rázatást, forralásos áztatást illetve 
mikrohullámmal segített extrakció – víz-, víz és gőz-, 
tiszta gőzextrakció, alkoholos extrakció) a választott 
gyógynövényfajok fő hatóanyagtartalmának kinyeré-
sére. Az extrakciós módszerek paramétereinek meg-
változtatásával - oldószer típusa, oldószer savassága, 
oldószer összetétele, oldószer térfogata, extrakció 
hőmérséklete és időtartama– hatékony kivonatolási 
eljárásokat (csökkent kivonatolási idő, kisebb oldószer 
térfogat) definiáltunk adott gyógynövényfajokra vo-
natkozóan.

Az optimális kivonatolási paraméterek megállapítása 
mellett az összes gyógynövény esetében 90% feletti 
hatóanyag kihozatalt sikerült elérni.  A megfelelő ki-
vonatolási eljárás kiválasztásnak elősegítésére és a fő 
hatóanyagok azonosítására nagy hatékonyságú folya-
dékkromatográfiás (HPLC) módszerekkel vizsgáltuk a 
különböző módon nyert és eltérő összetételű extraktu-
mokat. A HPLC-s vizsgálatok során az egyes gyógynö-
vények esetében az alábbi hatóanyagokat sikerült azo-
nosítani: rozmaringsav (borsos menta, citromfű, orvosi 
zsálya, kerti kaukkfű), luteolin-7-O-glükoronid (orvosi 
zsálya), továbbá a szilibin A, szilibin B,  szilidianin, szi-
likrisztin, izoszilibin A és izoszilibin B nevű fő hatóanyag 
komponensek.

Szárítási kísérleteinkben szőlőmagok és gyógynövé-
nyek szárítási kinetikáját határoztuk meg konvektív és 
mikrohullámmal kombinált konvektív szárítás során. 
Fehér és kékszőlő feldolgozás során keletkezett tör-
kölyből (származási hely: Pannonhalmi Apátsági Pin-
cészet Kft.) eltávolított szőlőmagot konvektív szárítási 
mód alkalmazásával szárítottuk, lamináris áramlású 
szárítócsatornában. A mérések során a szárítás alap-
vető paramétereit változtattuk, úgymint szárítási időt, 
szárító levegő hőmérsékletét és a légsebességet. A 
szárítási folyamatok során  meghatároztuk a vizsgálat 
anyagok (szőlőmagok) szárítási kinetikáját, szorpciós 

izotermákat. A szárítási kísérletek során gyógynövény-
minták szárítását is elvégeztük, az optimális szárítási 
paraméterek és a minél tartósabb tárolási módszerek 
meghatározása érdekében. Megközelítőleg egy év tá-
rolás után a szárított minták illóolajtartalmát újra meg-
határoztuk, annak 50%-os csökkenését tapasztaltuk.  

A Pannonhalmi borvidék meghatározó szőlőfajtáiból 
származó magok beltartalmi paramétereinek (zsírsa-
vösszetételének) analitikai, GC-MS módszerrel történő 
meghatározása is megtörtént. A borvidéken termő sző-
lőfajtákból 8 került kiválasztásra (Olaszrizling, Cabernet 
Franc, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Királyleányka, Raj-
nai rizling, Merlot, Kékfrankos), amelyekből származó 
magok olajtartalmának kinyerésére, majd a zsírsavösz-
szetétel vizsgálatára került sor.  A szőlőmagolaj gazdag 
többszörösen telítetlen zsírsavakban. Az összes fajtá-
nál a fő zsírsavak a sztearinsav, palmitinsav, olajsav és 
a linolsav voltak. Ezek közül is a linolsav a legjelentő-
sebb zsírsav a szőlőmagolajban, amiből az Olaszrizling 
tartalmazza a legkevesebbet (66,85%) a Merlot pedig a 
legnagyobb mennyiséget (72,47%).  

Szőlőmagolaj gyógynövénykivonatokkal történő kom-
binálásával kialakítandó új típusú, innovatív, egészség-
megőrző étrendkiegészítő termékcsalád A borszőlő 
feldolgozása során keletkezett melléktermékek és a 
gyógynövények komplex hasznosítása révén egy új 
típusú, innovatív, egészségmegőrző étrend-kiegészítő 
termékcsaládot alakítottunk ki. A szerzetesi receptúrák 
bázisán, a szőlőmagolaj és gyógynövények innovatív 
úton nyert kivonatai felhasználásával masszázsolajok 
és salátaöntetek kerültek kialakításra. A fitoterápiából 
ismert módon az alkalmazott gyógynövény hatóanya-
gok sajátos hatása tökéletesen kiegészíti, vagy akár fo-
kozhatja a szőlőmagolaj egészségre gyakorolt kedvező 
hatásait.

A kísérletek elvégzése mellett a releváns szakirodalmi 
feldolgozás is megtörtént, többek közt a gyógynövény-
termesztés főbb apsektusai, a gyógynövények felhasz-
nálására (gyógyászat, élelmiszeripar), éllettani hatásai, 
mikrobiológiai hatásai - kiemelve a projektbe bevont 15 
gyógynövényfajt; a szőlőfajták paraméterei, kivonato-
lási technikák, mikrohullámú kezelések tulajdonságai, 
szárítási technikák, jogszabályi háttéranyag, agrárgaz-
daságtan témakörökben.



A Főapátsági Gyűjteményben talált receptúrák és számos irodalmi adat alapján meghatároztuk azo-
kat a receptúrákat (21 db) és termékkört amelyek a termékek alapját képezik. Ebből a kiválasztott 
21 receptúrából az alábbiak bizonyultak alkalmasnak arra, hogy elkészítsük belőle a termékeket.

A PROTOTÍPUS TERMÉKCSALÁD 
BEMUTATÁSA

Pannonhalmi Apátsági Pincészet

A Főapátság Gyűjteményeiben (Főapátsági Levéltár, 
Főapátsági Könyvtár) található régi receptúrák között 
felkutattuk azokat a dokumentumokat, iratokat, ame-
lyek a szőlészet és  gyógynövénytermesztés találko-
zásának lehetőségeit, jelen projekt szempontjából 
releváns aspektusait rögzítik, valamint megvizsgáltuk, 
hogy a felszínre kerülő eredmények, esetleg termékek 
közül melyek lehetnek azok, amik további vizsgálatra, 
fejlesztésre adhatnak alapot. A kutatások bizonyítják, 
hogy a régi korok szerzetesei nem kizárólag mono 
alapanyagokkal foglalkoztak, de különféle keverékeket, 
kivonatolási eljárások során hatóanyagokkal dúsított 
készítményeket is felhasználtak.

Összeállításra került azon gyógynövények listája, me-
lyek a régi receptúrák alkotó elemeit képezik. A kü-
lönféle dokumentumok írott anyagának részletes át-
vizsgálását követően az alábbi 5 gyógynövény további 
vizsgálatával foglakoztunk: Levendula (Lavandula an-
gustifolia, Lavandula x intermedia), Citromfű (Melissa 
officinalis), Borsmenta (Mentha x piperita), Orvosi kakuk-
kfű (Thymus vulgaris), Orvosi zsálya (Salvia officinalis). 

Utalásokat találtunk a gyógynövények alkoholos kivo-
natolására is. A törkölypálinkát előszeretettel használ-
ták – és használják ma is – gyógynövények alkoholos 
kivonatolására. Erről szintén számos régi receptúra és 
feljegyzés tanúskodik. A bencés gyógyászati hagyomá-

nyokban nem ismeretlen az olajos kivonatok haszná-
lata. Feljegyzéseket, leírásokat rögzítettünk, amelyek 
bizonyítják a különféle növényi olajok, gyógyszerek 
és kivonatok készítéséhez történő használatát a korai 
századokban. A kéziratos források közül az alábbia-
kat emelnénk ki: Reisch Elek: Praescriptiones medicae 
(1735), Zsoldos Xavér: Herbarium (1788), Lancsics Bo-
nifác: Libellus Medicinalis (1697). Számos bizonyítékát 
találtuk a különféle ecetek használatának is, melyekbe 
gyógynövényeket áztattak, ezzel is kiegészítve az ecet 
alapvetően is kedvező élettani hatásait. 

A Pannonhalmi Apátsági Pincészet kialakított egy sző-
lőmagfeldolgozó rendszert, amely a borkészítés mel-
léktermékéből (törköly) képes elválasztani a szőlőma-
got, majd ebből történik a termékek alapját képező olaj 
előállítása. A szőlőmagok leválasztása nagymértékben 
függ a törköly fizikai állapotától, a szőlőfeldolgozás al-
kalmazott technológiájától (bogyók leválasztása, zú-
zásfolyamat). Fontos a magok sértetlensége, a magolaj 
tartalmának megóvása érdekében. A magok a törköly-
ben 50–60% nedvességtartalommal rendelkeznek. A 
magok 8–10% nedvességtartalomra történő kíméletes 
szárítása (felhasználva az Széchenyi István Egyetem ál-
tal végzett szárítási kísérletek eredményeit) ideális ala-
pot adnak a magolaj előállításának ebben az esetben 
hidegen sajtolás során a 6–8% (esetenként ma. 20%) 
kinyerhető olajtartalommal számolhatunk.



1. Gyógybalzsam

2. Szőlőmagolajos áplókrém 
Körömvirág olajjal

3. Szőlőmagolajos kézkrém 
Levendulaolajjal

4. Szőlőmagos masszázsolaj 
Levendula- és mandarinolajjal

5. Szőlőmagos masszázsolaj 
Levendula- és citromfűolajjal

6. Oleum Abbatis Apáti saláta olaj 
Hidegen sajtolt szőlőmagolaj fűszernövényekkel ízesítve

7. Gastro saláta olaj 
Hidegen sajtolt szőlőmagolaj gyógynövényekkel ízesítve

8. Köményes saláta olaj 
Hidegen sajtolt szőlőmagolaj köménnyel és gyógynövényekkel ízesítve

9. Szőlőmag saláta olaj 
Hidegen sajtolt szőlőmagolaj

10. Oleum benedicti Szerzetesi saláta olaj 
Hidegen sajtolt szőlőmagolaj fűszernövényekkel ízesítve


