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JAULMES P. BRUN—CORDIER
S. ÉS BARCOU P.
A borok természetes bórsavtartalma.
La teneur naturelle de& vins en 
aoide borique. Annales des Falsi
fications et de l’Expertise Chimique, 
53, 70, 1960.

Minthogy néhány év óta ismét 
fel kezdték használni Franciaor
szágban a bórsavat vagy a nátrium- 
borátot üvegbe töltött borok borkő - 
kiválásának megakadályozására, 
szerzők szükségesnek tartották a 
borok természetes bórsavtartalmá
nak a megállapítását. Egyes kuta
tók ezirányú adatai alapján ui. 
nem tartották minden esetben el
dönthetőnek, hogy a borok bór- 
savtartalmuk alapján mikor tekint
hetők már tiltott módon bórsavval 
vagy nátriumboráttal kezeiteknek. 
Szerzők ezért Franciaország külön
féle borvidékeiről (Elzász, Anjou, 
Burgund, Champa gr e és Midi) szár
mazó különböző évjáratéi, továbbá 
1958-ban Görögországból behozott 
vörös és fehér borokat vizsgálták 
meg nagyobb számban bórsavtar
talmukra. Vizsgálataikhoz a Bionda- 
féle, de általuk módosított és soro
zatos vizsgálatokra is alkalmas chi- 
nalizarinnal történő színreakciós el
járást használták. Vizsgálataik sze
rint a borok általában 5—40 mg/1, 
leggyakrabban 15—30 mg/1 bór
savat tartalmaztak összhangban az 
eddigi kutatók legtöbbjének ezirá
nyú adataival. Minthogy a bort 
trágyák kiegészítéséhez is használ
ják, szükségesnek mutatkozott annak 
a vizsgálata is, hogy bórtartalmú 
trágyával trágyázás következtében 
emelkedik-e a borok bértartalma. 
A vizsgálatok azt m utatták, hogy 
a szőlő talajába ju tta to tt bór nem 
emelte a bor normális bértartalmát. 
Más volt az eset azonban, amikor a

szerzők a bort ismételten a szőlő
levelekre ju ttatták , éspedig a szőlő
levelek borax oldatával ötszöri trá 
gyázása ú tján  (bár többszöri levél- 
trágyázás a gyakorlatban igen való
színűtlen). Ilyen esetben a bor 
bértartalma valamivel emelkedett 
ugyan, de szerzők nézete szerint 
ilyen borokban sem emelkedik a 
bórsavtartalom 60 mg/1 fölé.

Kieselbach Gy. (Budapest)

WÜRZIGER J.

Adatok a sertészsír kimu-atására 
libazsírban
Ein Beitrag zur Ermittlung von 
Schweineschmalz in Gänseschmalz. 
Fette u. Seifen 61, 1046, 1959.

A szerző szerint a szokásos jellem
zők és fizikai állandók segítségével a 
libazsír tisztasága nem állapítható 
meg, mert ezek sertészsír és libazsír 
esetében is tág határokon belül inga- 
goznak és emellett gyakran egymásba 
mennek, úgyhogy a vizsgálati ered
mények sokszor durva hamisítások 
felismerésére sem elegendők. A liba
zsír és sertészsír egymástól nagymér
tékben eltérő arachidonsavtartalma 
azonban lehetővé teszi a libazsír 
tisztasági fokának megállapítását, 
sőt libazsírhoz kevert sertészsír 
mennyiségének zsírok jellemzésére 
használt egyéb vizsgálati módszerek
nél pontosabb meghatározását. Friss 
libazsír arachidonsavtartalma leg
feljebb 0,11% és erősebben oxidált, 
fogyasztásra már nem alkalmas 
(Lea szám: 10,5—18,5) libazsíré 
sem emelkedik 0,30% fölé, a sertés
zsíré ellenben 0,40 és 0,92% között 
van. Szerző sohasem talált sertés
zsírban 0,40%-nál kisebb és csak 
igen ritkán 0,70%-nál nagyobb
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arachidonsavtartalmat. A liba- és 
sertészsír jellemzőit, esszenciális zsír
sav- (arachidonsav-linolénsav- és li- 
nolsav-) tartalm uk százalékát és 
más adatokat szerző részletes m a
gyarázatokkal ellátott táblázatok
ban foglalja össze.

Kieselbach Gy. (Budapest)

BRADY, В. L. :
Vadélesztők a kultűrélesztők között.
Wilde Hefen in Anstellhefe. Monats
schrift für Brauerei. 2, 26, 1960.

Vizsgálatokat végeztek tizenhá
rom angol sörfőzdében arra vonat
kozólag, hogy a kultűrélesztők kö
zött találhatók-e és milyen arány
ban vadélesztőtörzsek. A vizsgála
tokat nitrogéndús táptalajokon vé
gezték. A beoltott táptalajok 3—4 
nap múlva 25 C fokon kolóniákat 
képeztek. 3 nap elmúltával maláta- 
extrakt - élesztőextrakt - glukóz - pep- 
ton táptalajon 25 C fok hőmérséklet 
mellett bőrösödést észleltek. Az 
eredmények kiértékelésénél a 13 
sörfőzdében végzett kísérletek fo
lyamán a következőket állapították 
meg : Tíz főzdében 73 alkalommal 
tízmillió kultúrélesztő közül 1—30 
vadélesztőt m utattak ki. Egyetlen 
főzdében az arány 410/10 millió, 
és ugyancsak egy főzdében egyetlen 
fertőzés sem volt kimutatható. A 
fertőződések tizenegy féle vadélesz- 
tőtörzsböl adódtak. Ezek közül már 
többeket előbb is kim utattak : Pi- 
icha membranaefeciens, Candida my- 
coderma, Torulopsis inconspicua, 
Torulopsis colliculosa. Ezekből vá
lasztották ki a Hansenula anomálát, 
a Hansenula subpelliculosát, Can
dida kruseit, a Candida rugósát, 
a Candida parapsilosist, a Candida 
intermediát, a Torulopsis famatát, 
a Torulopsis saket, a Rhodotorula 
mucilaginosát, a Cryptococcus al- 
bidust.

# K. Horák L. (Budapest)

HÄNNI, H. :
Az amilalkohol szerepe a Gerber- 
féle zsírmeghatározásnál.
Die Rolle des Amylalkohols bei 
der Fettbestimmung nach Gerber. 
51, 515, 1960.

A tej, tejfel és sajt Gerber-féle 
zsírmeghatározásánál az eredmények 
nem mindig egyeznek a Rose-Gott
lieb, vagy Schmidt—Bondzynski 
módszerrel kapott eredményekkel. 
Az eltérés elsősorban a Gerber- 
féle módszernél használt amilal
kohol esetleges szennyeződéseinek 
a következménye. Ez az eltérés 
igen nagy is lehet, ha a felhasznált 
amilalkohol nagyobb mértékben 
szennyezett. Gázkromatográfiás mód 
szert használva megállapíthatók az 
amilalkoholt szennyező egyéb alko
holok. Szerző a következő szennye
zéseket azonosította ezzel a mód
szerrel : 2 metilbutan 1—01 ; 2
metilbutan 2—01 ; 2 metilbutan
3—01 ; 2,2 dimetilpropan 1—01 ;
pentán 2—01 ; pentán 3—01 ; n- 
hexanol. Ezekkel az alkoholokkal 
végzett Gerber-féle zsírmeghatáro
zásoknál a legnagyobb eltérést a 
2 metilbutan 2—01 és a 2 metil
butan 3—01 adta. (37,3 %, illetve 
33,9 % a tényleges 30,0 % he
lyett).

Szentjóbi O. (Debrecen)

EICHENBERGER, J. ; GAY L. :
Rovarölőszer félkvanlitatív papír- 
kromatográíiás meghatározása nö
vényi anyagokon.
Zur semiquantitativen Bestimmung 
von Rückständen synthetischer In 
sektizide in Pflanzenmaterial mit 
Hilfe der Papierchromatographie. 
Mitt, 51, 423, 1960.

Szerves foszfát és tiofoszfát t í 
pusú rovarölőszer maradványok a 
gyümölcs- és zöldségféléken nem
csak azonosíthatók, hanem félkvan- 
titatíven meg is határozhatók papír
kromatográfiás módszerrel. A mód
szer a következő : A növényi anya
got extraháljuk megfelelő oldószerrel
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(benzol, metanol, metilénklorid) és 
különböző módszerekkel tisztítjuk 
az extraktot (Aluminiumoxid osz
lopon acetonitriles eluálás, kloro- 
formos kirázás stb.). Gondosan ügyel
ni kell a tisztításra, mert az így 
kapott kivonatokat kromatografál- 
juk, s ennek során a szennyezések 
zavarólag hatnak. A kromatográ- 
fiát Whatman-papíron különböző 
oldószerkombinációkkal (butanol, to 
luol, metanol, acetonitrü, víz stb. 
meg!elelő keverékei) végezzük. A 
futtatás után a szétvált foltokat 
káliumhexajodoplatinát vagy tetra- 
zoliumkék reagenssel hívjuk elő 
és az ismeretlen foltot — egyszerre 
fu ttato tt ismert mennyiségű anyag 
alapján — azonosítjuk illetve meg
határozzuk. Ezzel a módszerrel a 
következő rovarölőszereket lehet 
meghatározni : Methylisosystox ;
Methylisosystoxsulfoxid ; Methyl- 
isosystoxsulfon ; Thiometon ; Thio- 
metonsulfoxid ; Rogor; Rogor— 
Metabolit S 31 ; Endotion ; Fosfa- 
midon. A módszerrel 1—5 rovar
ölőszer maradványt meg lehet ha
tározni.

Szentjóbi O. (Debrecen)

HADORN, H ; KOVÁCS, A. S. :
A külföldi mézek vizsgálata és 
bírálata oximetilfurfurol és diasztáz- 
enzim tartalmuk alapján.
Zur Untersuchung und Beurteilung 
von ausländischen Bienenhonig auf 
Grund des Hydroxymethylfurfuröl- 
und Diastasegehaltes. Mitt. 51, 373, 
1960.

A szerzők 80, kereskedelemből 
származó mézet vizsgáltak OMF 
tartalomra és diasztázenzim ta rta 
lomra. Felülvizsgálták az OMF Fiehe 
reakcióval történő kimutatását, va
lamint Winkler kvantitatív mód
szerét. Megállapították, hogy a Fiehe 
reakció nem eléggé érzékeny és 
csak becsülni lehet az OMF tarta l
mat, 5 mg% alatt már a reakció 
nem megbízható. A Winkler kvan
titatív  módszer, mely p-toluidin

és barbitursav reagens használa
tával a kapott szint 550 m /x-nái 
méri, gyors, könnyen kivihető mód
szer és biztos eredményt ad. A 
diasztázenzim tartalm at Goethe 
módszerével határozták meg. K ü
lönböző hazai és külföldi (kaliforniai, 
mexikói) méz melegítési próbáját 
is elvégezték, hogy így a szubtró- 
pik us körülményeket vizsgálják. 
Megállapították, hogy pl. 10 napig 
50° C-on tarto tt méz OMF tartalma 
mintegy tízszeresére nő, míg diasz
tázenzim tartalma kb. 1/3 részére 
csökken. Természetesen igen vál
tozó ez az érték a különböző 
területről származó mézeknél. Egyes 
szubtrópusi területről származó méz 
35—50 C° melegítési próbájánál igen 
alacsony diasztázenzim tartalm at 
találtak, anélkül, hogy az túlhe
vített illetve hamisított lett volna. 
A szerzők táblázatokat, diagram
mokat közölnek a hőmérséklet és 
az OMF valamint diasztázenzim 
tartalomra vonatkozóan. Határér
tékeket közölnek a külföldi méz 
vizsgálatának eredményeképpen az 
OMF tartalomra (0,1—4,0 mg%) 
és a diasztázenzim tartalomra (8 
felett). Mindezek alapján szabvány 
módosítást is javasolnak.

Szentjóbi O. (Debrecen)

POLLOCK, J. M. ÉS 
GEDDES, W. F.
Szójaliszt, mint fehér kenyér adalék. 
I. Nyers és hőkezelt szójalisztek 
készítése és hatásaik a tésztára 
és a kenyérre.
(Soy Flour as a White Bread Ing
redient. I. Preparation of Raw 
and Heat-Treated Soy Flours, and 
Their Effects on Do jgh and Bread.) 
Cer. Chem. 37, 19, 1960.

Kalapácsmalomban héjtalanítottd 
szójababból lisztet készítettek, s 
ezt hideg petróleumban zsírtalanítva 
nitrogén-diszperzitásában és más 
analitikai jellemzőiben a kereske
delmi zsírtalanított liszthez hasonló
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kísérleti lisztmintát nyertek. 75° 
C, vagy alacsonyabb hőkezelés (1 
óráig, 7,9 % nedvesség tartalom) 
nem befolyásolta a termék N disz- 
perzitását; 100° C-on, vagy e
fölött hevítve a N diszperzitás 
csökkent, a liszt színe sötétedett. 
1—5% szójalisztet tartalmazó tész
tá t farinográfban vizsgálva, a görbe 
normál és pihentetési szakasza erő
sebb lisztre jellemző, s e batás 
nő a szójaliszt tartalommal. A 
szójalisztet 1 óráig 100° C-on he
vítve a hatás csökken. Sütési pró
báknál 100 g Lisztenként 1 mg 
K B r03-ot tartalmazó lisztből 1% 
kissé javítja a kenyeret, de ennél 
nagyobb mennyiség csökkenti a 
kenyér térfogatát; hevített szója- 
lisztek ebből a szempontból még 
károsabbak, s káros hatásuk a 
hőkezelés mértékével arányosan nő. 
A hőkezelés növeli a szójalisztekkel 
kevert tészták vízfelvevőképességét. 
A táplálkozási előnyök ellenére a 
szójaliszt használata még nem ter
jedhetett el, mivel a szójalisztek 
igen változó minőségűek. Alkal
mazása módosítja az abszorpciós, 
keverési és gépi megmunkálási vi
szonyokat ; káros színező és illa
tosító hatásai vannak ; megváltoz
ta tja  a fermentáció sebességét.

Szerzők a továbbiakban meg
vizsgálták a szójaliszt hatását a 
sütési minőségre és a tészta jellem
zőire, s farinográf, valamint sütési 
próba eredményeket közölnek.

Bartha L.-né (Debrecen)

POLLOCK, J. M.
ÉS GEDDES, W. F.
Szójaliszt mint fehér kenyér adalék. 
Ы. Nyers szójaliszt frakcionálása 
és a frakciók hatása kenyérben.
(Soy Flour as a White Bread 
Ingredient. II. Fraction of Raw 
Soy Flour and Effects of the Frac
tions in Bread.) Cer. Chem. 37, 
30, 1960.

Szerzők megvizsgálták a szója- 
lisztből nyert frakciók tulajdonsá
gait, hogy kiküszöbölhessék egyes

alkatrészeknek a sütés folyamán 
fellépő káros hatásait.

Hevítetlen szójalisztet oldószeres 
elválasztással, lecsapással és dialí
zissel több frakcióra bontottak.

A lisztnek és egyes frakcióinak 
sütés alatti viselkedését (búzalisztre 
számítva) 3%-os adagolásnál vizs
gálták, különböző K B r03 tartalom 
mellett.

Megállapították, hogy a nyers 
szójaliszt károsan befolyásolja a 
sütemény térfogatát, de elegendő 
bromáttartalom esetében ez meg
felelő hőkezeléssel kiküszöbölhető. 
Egyes frakciók szintén károsak vol
tak a térfogatra, mások nem befo
lyásolták, egy pedig javította azt.

A süteménytérfogatra legkárosabb 
anyagok abban a diahzátumban 
találhatók, melyet akkor kaptak, 
ha a vízoldékony frakcióból 4,2 pH-n 
a fehérjék zömét kicsapják, s 
a maradékot dializálják. Egy 4,2 
pH-nál ki nem csapódott fehérje 
frakció kitűnő sütőminőségével és 
magas antitriptikus aktivitásával 
tűn t ki. A kloridok, cukrok és 
szulfhidril csoportok nem felelősek 
azon frakciók rossz sütési minő
ségéért, amelyben előfordulnak. Je 
lentős Zn++, Ca+ + , Mg++ és 
P 0 13—-ion mennyiség volt kim utat
ható a sütést hátrányosan befolyá
soló frakciókban. Bizonyos mennyi
ségű Zn+ + és POs - 4-ion gátolta a 
gázfejlődést ; a nyers szójaliszt és 
a savval kicsapható fehérjék gáz
visszatartó hatásukkal tűntek ki.

Bartha L.-né (Debrecen)

WISEBLATT, L. ÉS KOHN, F. E. 
Néhány illékony aromás vegyidet 
íriss kenyérben.
(Some Volatüe Aromatic Compounds 
in Fresh Bread.) Cer. Chem. 37, 
55, 1960.

Frissen sült, durván darabolt 
kenyér üló vegyületeit gőzköpeny- 
nyel ellátott edényből vákuumszí
vással desztillálták le minimális 
bomlás mellett. A kondenzátumból
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eltávolították a szerves savakat, 
majd a karbonil vegyületeket á t
alakították 2,4 dinitrofenilhidrazo- 
nokká (DNPH). Az alkohol és 
észterek meghatározására alikvot 
részeket használtak fel. Fenolokat 
és aminokat nem tudtak kimutatni.

A DNPH-kát aktivált szilikagél 
oszlopon való ismételt abszorp
ciós kromatografálással választották 
el. Ezzel a módszerrel a következő
ket sikerült azonosítani : aldehidek 
közül acetaldahidet, krotonaldahi- 
det, 2-etilhexanalt és furfurólt. A 
ketonok közül acetont, hexánon-3 
vegyületeket. Dikarbonil vegyüle- 
tek közül diacetilt és metilglioxált. 
Jelen volt még piro-szőlősav és 
levulinsav, valószínűleg etilésztereik 
alakjában. Más DNPH-kat nem 
sikerült teljes bizonyossággal azo
nosítani.

Néhány illő vegyületet kvanti- 
tative is meghatároztak. Pl. : illó 
savakat vizes közegben a szokásos 
titrálással. Etanolt büiromátos oxi
dációval, furfurólt és krotónalde- 
hidet UV abszorpció alapján. Dikar
bonil vegyületek közül diacetilt 
kolometriásan kreatinnal és lúgos 
a-naf tollal, a metilglioxált pedig az 
összdikarbonil és diacetil különb
ségéből számítás útján. A vizsgála
tok célja volt meghatározni, hogy 
milyen vegyületek járulnak köz
vetlenül a friss ülat aroma kompo
nenseihez és milyen koncentrációban 
vannak jelen. További tárgya volt 
a kísérleteknek, az elvégzett anali
tikai eredményektől függően szin
tetizálni egy olyan illatú összetételt, 
amely egy kémiailag erjesztett ter
méknek hasonló illatot adhat.

Bartha L.-né (Debrecen)
RIBÉREAU—GAYON P. :
Piros szőlő íestőanyagainak vizs
gálata.
Untersuchungen über die Farbstoffe 
roter Trauben. D. L. R. 56, 217, 
1960.

Szerző munkájában a szőlő anto- 
ciánjaira vonatkozó vizsgálati ered
ményeit foglalja össze, amelyek a

borászat egyik hosszú ideig elhanya
golt fejezetét gazdagítják új isme
retekkel. Vizsgálatai szerint a szőlő
festőanyag bonyolult összetételű és: 
az eddigi nézetektől eltérően nem 
egyetlenegy anyag, hanem mint 
papírkromatográfiás eljárásokkal 
megállapította, mintegy 21 féle, 
ugyanazon anyagcsoportba tartozó 
anyag keveréke, melyek közül 17-et 
kémiailag is sikerült azonosítania. 
Az antociának t. k. heterozidák, 
amelyek savas hidrolízis által egy 
aglikonná (antociánidinné, mint pl. 
önidinné, pelargonidinné, cianidinné, 
rozinidinné) és egy, vagy több 
molekula cukorrá, rendesen szőlő- 
cukorrá bonthatók széjjel. A szőlők
ben monoglukozidok acetilált mo- 
noglukozidok, diglukozidok aceti
lált diglukozidok alakjában talál
hatók, innen e csoportba tartozó, 
a szőlők színeződésében résztvevő 
anyagok nagy száma.

Szerző szerint a szőlő- nem kü
lönböző fajainak festőanyagai egy
mással nem azonosak. Az egyes 
fajokban más és más összetételben 
fordulnak elő. Különbözőségük 
alapján a szerző egy a munkájában 
közölt papírkromatografiás el
járást dolgozott ki, amely az európai 
és a hibridszőlők szőlőjének és 
borának megkülönböztetését teszi 
lehetővé. Az eljárás csak a hibrid- 
szőlőkben előforduló diglukozid-an- 
tociánok kimutatásán alapszik. Meg
állapításuk egyértelműen bizonyítja 
valamely szőlő, vagy bor hibrid- 
természetét és így az eljárásnak 
megvan a maga gyakorlati jelen
tősége is.

Ismeretes ugyanis, hogy az európai 
szőlő szolgáltatja rendesen a fo
gyasztásra, vagy a borkészítésre 
használt szőlőt. Az amerikai fajok 
szőlője nem használható és csak 
azóta vált értékesíthetővé, amióta 
újabb időkben az amerikai szőlők
ből hibrideket hoztak létre azok
nak egymással, vagy az aurópai 
szőlővel keresztezése által. Az euró
pai szőlővel szemben a hibridszőlő
ket nagyobb terméshozam és ellen
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állóképesség jellemzi. A hibridsző - 
lőkből előállított bor ugyan ol
csóbb, minősége azonban silány. 
Minthogy a hibridszőlő eredetű bo
rokat eddig elé csak a szubjektív 
ízlelésű próbával tudták megkü
lönböztetni az európai szőlőből ké
szített boroktól, a szerző jobb 
megkülönböztetési lehetőséget adó 
eljárása mindjobban kerül alkal
mazásra. Franciaországban pl. a 
kizárólag európai szőlőkből készít
hető minőségi borok ellenőrzésénél 
m ár ezt az eljárást használják.

Szerző munkájában az antociá- 
nok képződésével is foglalkozik a 
szőlők érése folyamán és vizsgálatai 
alapján megállapítja, hogy az anto- 
ciánok olyan szőlőalkotórészek, ame
lyek mennyisége évről évre változó 
és az éghajlati viszonyok függvénye. 
Ez az új megállapítása különösen 
a borászatot érdekelheti.

Kieselbach Gy. (Budapest)

KIERM EIER F. ÉS RENNER E. :
A fény hatása a tej összetételére 
és a tejtermelésre.

Über den Einfluss des Lichtes 
auf Milchzusammensetzung und 
Milchleistung. Z.TJ.L. 114, 39. 1961.

A tehéntej kémiai összetételét 
és a tejtermelést befolyásoló szá
mos tényező között éghajlati té 
nyezők, mint a hőmérséklet és a 
levegő relatív nedvességtartalma is 
szerepet játszanak. Feltételezhető, 
hogy e tekintetben további éghaj
lati tényezőként a fény is szerepel. 
A fény befolyásának vizsgálatát 
szerzők azért tartották szükséges

nek, mert ezáltal a tejtermelésben 
és a tejösszetételben a nap folya
mán fellépő ingadozások esetleg 
megmagyarázhatók. A fény befo
lyásának kérdése viszonylagosan 
könnyen tisztázható azáltal, hogy 
a tehenek azonos takarmányozása 
és azonos fejési idők mellett az 
este, illetve a reggel fejt tej meny- 
nyiségét és összetételét összehason
lítjuk. Szerzők vizsgálataikhoz 26 
tehén tejét használták fe l; összesen 
164 esti és 164 reggeli fejésű tejet 
vizsgáltak meg mennyiségre, továb
bá zsír- és fehérjetartalomra. A 
vizsgálatokból kiderült, hogy a reg
geli fejésű tej nagyobb mennyiségű, 
de csökkent (az esti fejésű tejnél 
átlagosan 0,26%-nál kisebb) zsír- 
tartalm ú és (az esti fejésűnél átla
gosan 0,05%-nál kisebb) fehérje- 
tartalmú. Annak elbírálásához, hogy 
van-e a fénynek gazdasági vonat
kozásban is behatása, nem elegendő 
azonban a tej százalékos zsír-, 
illetve fehérjetartalmának az ismere
te, hanem a termelt tej mennyiségét 
is figyelembe kell venni, mert ezt 
csak e két tényező alapján számított 
zsír-, illetve fehérjetermelés mutatja. 
Szerzők vizsgálatai szerint a reggeli 
tej csökkent zsírtartalmát a na
gyobb tejtermelés kiegyenlíti, úgy
hogy a zsírtermelés a reggeli és az 
esti fejésben megközelítőleg egyenlő 
(a reggeli tejben átlagosan 219 
g, az estiben 220 g), ezzel szemben a 
reggeli tej csökkent fehérjetartalma 
dacára, a nagyobb tejmennyiség 
következtében, a reggeli fejésben 
nagyobb fehérjetermelés állapítható 
meg (a reggeli tejben átlagosan 
212 g, az estiben 201 g).

Kieselbach Gy. (Budapest)
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