
Rovatvezető Gál Ilona

RAUSCHER K-:
Élelmiszerek vizsgálata, 2. k.: Növényi 
termékek, víz.
Engst R. átdolgozása. Második javí
tott és bővített kiadás. VEB Fach
buchverlag, Leipzig 1963.

Az a módszergyűjtemény nemzet
közileg olyan kedvező fogadtatásra 
talált már első kiadása alkalmával, 
hogy szükségessé vált -  mindenek 
előtt a növényi eredetű élelmiszerekkel 
foglalkozó és 1956-ban publikált -  
második kötet újra megjelentetése. 
Minthogy azonban hat év alatt mód
szerek, szabványok, törvények és elő
írások jelentősen megváltoztak, az új 
kiadást alapos átdolgozásnak kellett 
megelőznie. Rauscher professzor saj
nos e munka folyamán betegsége 
súlyosbodásának áldozata lett, s így 
az átdolgozást nem tudta befejezni, 
a kongeniális kiegészítés, számos eset
ben újraírás Engst elmélyedését és 
széleskörű tudását dicséri.

Az átdolgozás nem érintette azt az 
elgondolást, hogy a módszerkönyv az 
első kötettől függetlenül is teljes egé
szet képezzen. Ugyancsak nem válto
zott a könyv beosztása: az anyag fel
öleli a növényi termékek és a víz ké
miai összetételének, fizikai jellemzői
nek, biológiai tulajdonságainak meg
határozására, az élelmiszerek táp
értékének megállapítására szolgáló 
módszerek pontos és részletes ismerte
tését; az értékelés, elbírálás módját 
és a szükséges törvényes előírásokra 
vonatkozó utalásokat. Mindkét szerző 
nagy gyakorlati tapasztalatuk alap
ján elsősorban a szabvány, illetőleg 
szabványosítható hivatalos módsze
reket tárgyalja, de -  bár tekintettel 
az ellenőrző intézetek csekélyebb 
anyagi felkészültségére -  kitér a 
nemzetközileg elismert, nehezebb és 
költségesebb berendezést igénylő mód

szerek bemutatására is (esetleg iro
dalmi hivatkozás alakjában).

Az első kiadás tartalmával szemben 
újak azok a fejezetek, amelyek sűrítő 
anyagokkal, alkoholtartalmú italokkal, 
továbbá a korszerű növényvédőszerek 
kimutatásával foglalkoznak. Végül fi
gyelembe veszi a mű az új fizikai-mű
szaki egységek bevezetésére vonatkozó 
világszerte és így a Német Demokra
tikus Köztársaságban is elfogadott 
nemzetközi egyezmény határozatait, 
amelyeket a gyakorlati élelmiszer-szak
emberek többnyire nem méltatnak 
eléggé, pedig az eredmények nemzet
közi egyeztetése csak azonos alapon 
lehetséges.

A munka megjelentetése az élelmi
szeranalitikai szakirodalom jelentős 
nyeresége.

Telegdy Kováts L. ( Budapest)

GUTHENBERG, H. és BECKMAN, 1.:
Tartósítószerek azonosítása papírkro
matográfiai úton rövidhullámú ultra
ibolyafényben
(Identifizierung von Konservierungs
mitteln auf Papierchromatogrammen 
durch Bestrahlung mit kurzwelligem 
Ultraviolettlicht.)
ZUL. 120, 461, 1963.

A szerzők az élelmiszerekben előfor
duló tartósítószerek kimutatására Cats 
és Onrust; Goddijn; Kovács és Den
ker kutatóktól származó analitikai 
elvet használták fel. Kidolgozott 
munkamenetük az élelmiszerellenőr
zési laboratóriumi gyakorlat számára 
alkalmas eljárás. Kísérleteik a követ
kező tartósítószerekre terjedtek k i: 
p-hidroxibenzoesav; monobrómecet- 
sav, monoklórecetsav; monojódecet- 
sav; benzoesav; szorbinsav; szalicil
sav; p-klórbenzoesav; p-hidroxiben-
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zoesavas metilészter; p-hidroxiben- 
zoesavas etilészter és p-hidroxiben- 
zoesavas-propilészter. A szacharin ki
mutatásával is foglalkoztak. A vizs
gálandó anyagot mésztejjel meglúgo- 
sítják, a folyadékot konyhasóval telí
tik és órák múlva szűrik; majd a szü- 
redéket éterrel kivonják s az éteres fá
zist mosás és szűrés után 1 ml-re tö- 
ményítik. Kromatogramm előhívása 
standard oldatból és az éterkivonat
ból: 2043 b. Mgl papiroson butanol- 
ammóniák (25%)-víz-eleggyel. Szá
rítás: szobahőfokon A tartósítószerek 
azonosítása a kromatogrammon: rö
vidhullámú ultraibolya fényben, sö
tét szobában. A továbbiakban; egy
szerű kétnszerek segítségével a kroma- 
togram egy bizonyos foltjai még fel
tűnőbben azonosíthatók és újabb fol
tok is előhívhatók. 8 tartósítószer és a 
szacharin közvetlenül a kromatográ
fiai papíron azonosítható. Monohalo- 
génecetsavak kimutatása egyes ese
tekben bizonytalanul ment, jelenlétük 
el volt azonban dönthető a glicinfoltok 
előhívása útján. Egyes kimutatási ne
hézségeket és azok kiküszöbölését is 
ismertetik a szerzők.

A vizsgált élelmiszerek (konzer- 
vek): sajtok, bering, mayonnaise, vö
röscékla, murokrépa, uborka, kék- és 
vörös áfonya, málna, narancs, cit- 
rom-grape-fruit és földieper. -  A 
szacharin kimutatása külön fáradság 
nélkül, a vázolt munkamenetben esz
közölhető.

Sarud i I. (Szeged )

POLJANSZKIJ, N. G. és SABUROV,
N. N.:
G y o r s  m ó d s z e r  a n io n c s e r é lő k  k a p a c i 
tá s á n a k  m e g h a t á r o z á s á r a

( Büsztrüe rnetodii titrimetricseszkogo 
opregelenyija emkoszti anioniíov.)
Zs._Analiticseszkoj Himii 18, 304, 1963.

A szerzők gyors módszert dolgoztak 
ki erősen bázisos anioncserélő gyan
ták kapacitásának meghatározására. 
Módszerük szerint az anyaghoz feles
legben savat adnak és a sav feleslegét 
visszatitrálják. Eljárásuk külön ér

téke, hogy az erős és gyenge bázisos 
csoportok külön-külön meghatároz
hatók. Ilyen esetekben semleges só 
segítségével a hidroxil-csoportot ki
szorítják, majd feleslegben ismert 
mennyiségű 0,1 n sósavat adnak hozzá, 
és a savfelesleget alkalimetriásan meg
bírálják. Megadják a részletes munka
menetet is.

Bátyai J. (Szeged),

GUSZEV, Sz„ I. és KOZSEVNIKOVA 
I. A.:
B r o m id o k  k ö z v e t e t t  t é r f o g a t o s  m e g h a 
t á r o z á s a  k o m p le x e n  I l l - m a l

( Koszvennoe titrimetricseszkoe opre- 
delenie bromidov komplekszomon III .)

Zs. Analiticseszkoj Himii. 18, 366. 1963

A bromid-ionok Pb(II)-ion jelen
létében jß-oxinaftiläl-a-aminopiridinnel 
mennyiségileg jól definiált vegyü- 
letet képez az alábbi reakcióegyenlet 
szerint:

2 C,6H12ON2 + Pb2+ +2 Br~ = 
= (Cl6H12ON2)2 PbBr,

A keletkezett sárga színű nagy kris
tályos csapadékot a salétromsav el
roncsolja és a felszabaduló Pb(II)-ion 
komplexon(III)-mal megtitrálható. A 
folyamat jelzésére xilenolnarancs indi
kátort használnak. Különböző pH 
mellett végeztek kísérleteket, s azt 
tapasztalták, hogy legideálisabb a pH 
5 - 6  alkalmazása, ugyanis a xilenol
narancs indikátor ezen pH tartomány
ban használható jól. Az indikátor alap
színe világossárga, fémkomplexének 
színe pedig ciklámen-piros.

Részletesen leírják a csapadék le
választás, az elroncsolás és a titrálás 
körülményeit is. A módszer pontossága 
felülmúlja a klasszikus bromidmeg- 
határozásokét. 5,0 mg bemérés esetén 
a meghatározás ±0,8%-os hibával 
elvégezhető. A meghatározás gyorsabb- 
mint bármely klasszikus bromidmeg- 
határozás.

Bátyai J. (Szeged)
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BUCK, M.:
K é n  m e g h a t á r o z á s a  n ö v é n y e k b e n

(Zur Schwefelbestimmung in Pflanzen.) 
Z. analyt. Chem. 194, 116, 1963.

A szerző előzetes közleményben szá
mol be növények kéntartalmának meg
határozásáról. A kénmeghatározásra 
kerülő növényi mintát 1280 C°-on 
oxigén áramban elégeti. Az égetés so
rán keletkezett kéndioxid-kéntrioxid 
elegyet 3%-os hidrogénperoxid oldat
ba nyeleti el. A hidrogénperoxid a ke
letkezett kénoxidokat szulfáttá oxi
dálja, és ezt báriumklóraniláttal rea- 
gáltatja. A reakciók következtében 
színes komplex keletkezik, és ezt foto- 
metriásan méri. A meghatározások 
értékeléséhez 0 -  250 mg S/50 ml kon
centráció értékek között összehason
lító görbét kell felvenni, amely egye
nes.

A módszer jól és kielégítő pontos
sággal alkalmazható szinte minden nö
vény kéntartalmának meghatározá
sára.

Bátyai J. (Szeged)

RADTKE, R., SPRINGER, R., 
MOHR, W. ás HEISS, R.:
V iz s g á la t o k  a  p ö r k ö l t k á v é  ö r e g e d é s é 
n e k  v e g y i  f o ly a m a t a ir ó l .  I . k ö z l e 
m é n y .  A  k ö n n y e n  i l lő  a r o m a a l k o t ó 
r é s z e k  g á z k r o m a t o g r á f iá s  v i z s g á l a t a

(Untersuchungen über die chemischen 
Vorgänge beim Altern von Röstkaffee. 
I. Mitteilung. Gaschromatographische 
Analyse der leichtflüchtigen Aroma
bestandteile.)
ZVL 119, 293, 1963.

Ismert jelenség, hogy a kellemes 
illatú friss pörköltkávé idővel aroma
alkotórészeiben veszteséget szenved, 
sőt szobahőmérsékleten és levegő je
lenlétében tárolva, kellemetlen ízűvé 
válik, mivel három hét után az ilyen 
kávéban kellemetlen mellékízek és aro
mák keletkeznek. Különböző módon és 
ideig tárolt pörköltkávé mintákat 
vizsgáltak. Az aromaalkotórészek ösz- 
szetételének meghatározására gázkro
matográfiás módszert használtak.

Megfelelő szemnagyságára őrölt ká
véból 95 C°-on, nedves inert gázzal 
hajtották ki az illóalkatrészeket. Eze
ket az anyagokat -8 0  C°-os hűtőke
verékben fagyasztották ki. A vizs
gált costaricai kávéból nyert sűrít
ményből az alkalmazott eljárással 
28 különböző .aromaalkotórészt mu
tattak ki.

A különböző ideig tárolt kávékat 
csak közvetlen a vizsgálatok előtt 
őrölték meg. Részletesen leírják az 
alkalmazott módszerüket és közölnek 
kromatogramokat is.

Bátyai J. (Szeged)

LÜCK, E.:
Szorbinsav- és kalciumszorbáttartalmú 
fungisztatikus csomagolóanyagok
( Fungistatische Verpackungsmateriali
en auf Basis Sorbinsaure und Calcium
sorb at.)

Fungisztatikus hatású csomagoló
anyagok előállításához az utóbbi évek
ben a szorbinsavat kezdték felhasznál
ni meglehetős eredménnyel. A szorbin
sav felhasználásakor azonban vesz
teségek és a csomagolóanyagoknak le
vegőn való hosszú raktározásakor oxi
dációk lépnek fel. Felhasználásának to
vábbi hátránya, hogy ilyen csomagoló
papírba csomagoláskor a szorbinsav 
gyorsan az élelmiszerbe diffundál. E 
hátrányoktól mentes és már azért is 
nagy előnyt jelent a kalciumszorbát 
felhasználása. Kalciumszorbát-cso- 
magoló papirosok előállítása viszony
lag egyszerű; a kalciumszorbáttal 
együtt kötőanyagot (pl. polivinilace- 
tátdiszperziót) is ajánlatos felhasznál
ni. A kalciumszorbát nem hajlamos a 
szublimációra a szorbinsavval ellen
tétben és minden károsodás nélkül 
hosszabb ideig hevíthető is. A papi
rosra rétegzéskor szokásos szárítási 
idők nem vezetnek veszteséghez. 
Négyzetméterenként 1,2-20,0 g kal- 
ciumszorbátot tartalmazó papirosok 
30 havi raktározásakor csak csekély 
volt a veszteség (kb. 2 -5% ). Külön
leges előnyük, hogy a kalciumszorbát 
nagymértékű oldhatatlansága követ
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keztében hosszú ideig fejt ki hatást a 
csomagolópapiros és az élelmiszer ha
tár felületén, amely különösen ki van 
téve a penészgombáknak. Kalcium- 
szorbáttal bevonásra elsősorban min
denféle papiros és celofán alkalmas, 
amelyek alumínium -  vagy mű
anyagfóliákkal is kasírozhatok. A cso
magolóanyagok nem befolyásolják a 
velük becsomagolt élelmiszer ízét és 
fiziológiailag is ártalmatlanok. Min
den, legfeljebb 5 ,5 -6  pH értékű élel
miszer, mint gyümölcsíz és hasonló 
gyümölcskészítmény eredményesen óv
ható meg kalciumszorbát-papiros ál
tal a penészedéstől.

Kieselbach Gy. (Budapest)

STAUB, M. és ROMANN, E.
E gyszerű, félk vantita tív  g lu tam in sav-  
m eghatározás

(Eine einfache, halbquantitative Glu
taminsäurebestimmung.)
Mitt. 53, 272, 1962.

Egyszerű módszert árnak le glu- 
taminsav meghatározására papírkro
matográfiás eljárással.

Törzsoldatot készítenek, 100 mg 
tisztított glutaminsavat 100 ml-es 
mérőlombikba 20 ml 0,1 n sósavban 
oldják fel és utána jelig feltöltik. En
nek az oldatnak hígításával érik el a 
kromatograf álható mennyiségeket.
A használt papír Schleicher -  Schüll 
2043 b. Futtatószerként n-butanol- 
ecetsav-víz 4 : 1 : 5  arányú elegyét 
használják. A futtatást 4 óráig vé
gezve a glutaminsav Rf értéke 0,26. 
Előhívásra ninhidrin acetonos és colli- 
din piridines oldatát, valamint kad- 
miumacetát vizes oldatát használják. 
1 g glutaminsav 1,272 g mononátrium- 
glutaminát H20-nek felel meg.

Eredményeiket ellenőrizve megálla
pították, hogy a módszer ±10%-os 
hibával dolgozik.

Végeztek glutaminsavmeghatározást 
leveskonzervekben, különböző húslé- 
kivonatokban és glutaminsavval kezelt 
baromfi húsokban.

Bátyai J. ( Szeged)

MAUGENET, J.:
A sza ltsz ilva  kezelése szorb insavval vagy  
kálium szorbátta!

(Traitement des pruneaux par l’acide 
sorbique on le sorbate de potassium)
Ind. Agric. et Alimentaires 79, 843,
1962.

A szerző foglalkozik az aszalt gyü
mölcsök és különösen az aszalt szilva 
mikrobiológiai problémáival, s ered
ményesnek tartja szorbinsavval, vagy 
káiiumszorbáttal való kezelésüket.

Az irodalomból ismert, propilenoxid- 
dal való kezeléshez külön berendezés 
szükséges és egyes gyümölcsök élve
zeti értékét egy kissé rontja. A szor- 
binsav vagy kálium sójával való ke
zelési eljárásuk során kellemetlenül 
ható jelenségeket nem tapasztaltak és 
a kezelt aszalt szilva 3 évig is jól el
tartható.

A kezelést szorbinsavas fürdőben 
80 C°-on hajtották végre. Eközben 
nyomon követték a fürdő pH-ját, 
összes szabad sav- és cukortartalmát. 
Ezen adatok birtokában megállapítja 
a leggazdaságosabb körülményeket is.

Bátyai J. (Szeged)

KLEBER, W., HARTL, A. és 
SCHMID, P.:
G ázkrom atográfiás h idrogénm eghatá
rozás sörben

(Gaschromatographische Wasserstoff- 
Bestimmung in Bier)
Brauwissenschaft 16, 106, 1963.

Sörök hidrogéntartalmát gázkro
matográfiás módszerrel vizsgálták és 
eredményeiket Paukner-féle módszer
rel hasonlították össze. Palackokba 
töltött sört különböző ideig tárolták. 
A kilenc hetes tárolás után 0,33 literes 
palackokban levő söröket vizsgálva azt 
találták, hogy az alumínium záró dugó 
nélkül tárolt üvegben a hidrogén meny- 
nyisége 0,2%-a a megmaradt gázok
nak. Ha kettős alumínium zárást al
kalmaztak, az az érték 21,9%-nak, 
hármasnál pedig 31,4%-nak adódott.
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Egy másik kísérletüknél azt találták, 
hogy az alumíniumlemez és korona
dugóval lezárt álló helyzetben, le
hűtve tárolt palack megmaradt gáztar
talmának hidrogénmennyisége 0,8%. 
Eredményeik a várakozásnak meg
felelnek.

Bátyai J. (Szeged)

POPOV, D., K. és MI HAJLOVA, 
A, I.:
A  k alcium  közvetlen  lán gfotom etriás  
m egh atározása  növényekben, ta lajban , 
tejben

(Prjamoe opredelenie kaljcija b rac- 
tenijah, pocsvah, mólóké pri pomiscsi 
plamennogo fotóméira)
Zs. anal. Himii 18, 440, 1963.

A közlemény első részében az előbbi 
módszereket bemutatva kiderül, hogy 
az eddigi lángfotometriás kálcium 
meghatározások kivitelezése során 
mindig szükség volt előzetes ham- 
vasztásra. A kalcium meghatározása 
során az alumínium-, szulfát- és fosz
fát ionok jelenléte zavar, mivel a kal
cium sugárzási erősségét jelentős mér
tékben csökkentik. Ez a zavaró hatás 
8-oxi-kinolin jelenlétében megszün
tethető, és így előzetes elválasztásra 
nincs szükség. A vizsgált anyagokat 
10 ml 1 :1  hígítású sósavval kezelik, 
és a 8-oxi-kinolint a sósavas oldathoz 
adagolják. Különböző mennyiségű za
varó ionok egyedüli és együttes jelen
létében végzett méréseket is végeztek 
és jó eredményeket kaptak. Meghatá
rozási eredményeiket grafikusan áb
rázolva mutatják be.

Bátyai J. (Szeged) 

GOTTSCHALK, G.:
R éz m eghatározása E D T A -citrát rend
szerben

( Kupferbestimmungen im ÄD TA-Cit- 
ratsystem )
Z. analyt. Chem. 193, 1, 1963.

Az ismert kékszínű Cu-EDTA komp
lex vegyület citrát ionos közegben jól

alkalmazható a réz fotometriás meg
határozására. A kapott eredmények 
alapján megállapítható, hogy 1 -  
-  95% réz esetén a meghatározások 
pontossága kielégítő. A fotometriás 
meghatározást pH 4,6 értéken kell 
végezni. A kapott kékszínű komplex 
vegyületet 691 mm-en fotometrálják. 
A módszer szórása 0,027 súlyszázalék 
réz. Részletesen megadja a különböző 
esetekben alkalmazható munkamene
tet, zavaró ionok jelenlétében. Meg
felelő pontossággal alkalmazható a 
módszer pl. alumíniumötvözetek, acé
lok, réztartalmának meghatározására 
is.

Bátyai J. (Szeged)

BUCK, M.:

K ism ennyiségű  fluor m eghatározása  
növényekben.

(Die Bestimmung kleiner Fluorge
halte in Pflanzen)

Z. analyt. Chem. 193, 101, 1963.

Növények fluortartalmának megha
tározására mikrodeszitillációval kom
binált spektrofotometriás módszer 
jól használható. A ' mikrodesztillá- 
ciót hidrogenfluorid alakban végzi, 
s az esetleg visszamaradt hidrogénfluo- 
ridot izoamilacetáttal kell kiforralni. 
A kidesztillált fluorid ionokat cérium- 
alizarin komplex segítségével színes 
vegyületté alakítja és 578 mm-en méri. 
A dolgozatban közölt ábrák szerint az 
extinkció egyenesen arányos a fluor
tartalommal. Végzett méréseket per- 
klorát, klorid, nitrát, szulfát jelen- és 
távollétében, s kivéve a nagyobb meny- 
nyiségű szulfát jelenlétét, jó eredmé
nyeket kapott. A módszer 4% relatív 
hibával dolgozik. A színes komplex 
vegyület előállítására tórium- vagy 
cirkóniumalizarin komplex is használ
ható. A dolgozatban az alkalmazott 
mikro vízgőz-desztilláló berendezés 
rajza is, látható.

Bátyai J. (Szeged)
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PERELJMAN, M. Ja. és GAVRILIN,
G. F.:
K oleszterin  és /?-szitoszterin  félm ikro  
m eghatározása,

(Polumikrometod opredelenyija holesz- 
terina i ß-szitoszterina.)
Zs. anal. Hinii. 18, 529, 1963.

Az irodalmi áttekintés után a kísér
leti részben közük, hogy a kidolgozott 
félmikro módszer jól alkalmazható az 
említett vegyületek meghatározására. 
A módszer jégecetes közegben dolgo
zik, és az említett vegyületeket 2,6 ml 
bróm/üter töménységű oldattal bró- 
mozzák. A brómot szintén jégecetben 
kell feloldani. A kiértékelést vizuális 
és potenciometrikus módszerrel vé
gezték. A dolgozatban közölt adatok
ból kitűnik, hogy pontosabb eredmé
nyeket kaptak potenciometrikus tit- 
rálással. Meghatározásaik során 50- 
-7 0  mg bemért anyagot titráltak s az 
észlelt hiba -2,9%  vagy max. + 1,0% 
volt. A koleszterint mindig pontosab
ban és pozitív hiba mellett, a /?-szitosz- 
terint kevésbbé pontosan és negatív 
hibával sikerült meghatározni.

Bátyai J. (Szeged)

DIEMAIR, W. és KÖLBEL R.:
D extrinek kim utatás^ és m eghatáro
zása . I. közi. -  D extrinek  levá lasztása  
h íg  oldatokból, különösképpen borok
ban

(Über den Nachweis und Bestimmung 
von Dextrinen. I. Mitt. -  Fällung von 
Dextrinen aus verdünnten Lösungen, 
vor allem aus Wein)
ZUL 124, 1, 1964.

A szerzők munkájukkal a borban 
való dextrinek kimutatásának hiva
talos módszerét bírálják és annak mó
dosítását javasolják.

A borok cukrozása a (német) bor
törvény idevonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelő alkalmazásban elterjedt a 
gyakorlatban. A cukrozáshoz a nád
cukron kívül tiszta keményítőcukor is 
felhasználható. Feltehető, hogy tiszta

keményítőcukor helyett tisztátalan 
készítményt, keményítőszörpöt, vagy 
akár dextrinoldatot is felhasználnak. 
Az ilyen úton a borhoz adott dextrinek 
a cukormentes extrakt értékét emel
hetik, vagy egy vízzel hamisított bor
nál, avagy aszubornál olyan értéket 
adhatnak, mely a normális cukormen
tes extrakt látszatát keltheti.

A borok dextrintartalmára való kém
lelésénél, a német hivatalos borvizs
gálati módszer szerint, dextrinmen- 
tes borokban is zavarosodások lepnek 
fel, melyeket más anyagok váltanak ki. 
A dextrinek egy része nem mutatható 
ki, mivel az ólomecetes derítés csapa
déka jelentős mennyiségű dextrint 
zár magába. Ez a derítési csapadékba 
ment dextrin az ólomacsapadék víz
zel való kétszeri kifőzése után mint
egy 90%-ban kivonható. A Carrez-féle 
csapadék kevesebb dextrint zár magá
ba ugyan, ezzel szemben nem olyan 
jól adszorbeálja a dextrinkimutatást 
zavaró anyagokat, mint az ólomecet. 
A kvantitatív dextrinmeghatározás 
hivatalos módszere csak száraz borok
nál alkalmazható. A relatív standard
eltérés 3,08%-nak adódott. Megálla
pítást nyert, hogy a hivatalos mód
szert olyan rendszeres hiba kíséri, 
melyeket egyéb, a borban levő etil
alkoholban nem oldódó és a Fehling- 
oldattal ugyancsak reagáló anyagok 
okoznak. 0,41-0,56 g/1 dextrin még 
kimutatható. A rendszeres hibákhoz 
járul még az is, hogy az alkalmazott 
etilalkohol-koncentrációk mellett az 
achroodextrinek, amint azt papír
kromatográfiás vizsgálatok mutatják, 
csak részben csapódnak ki, úgy hogy a 
kísérleteknél borhoz adott dextrin- 
nek kb. 12%-a nem vált le csapadék 
formájában. Hogy a dextrin alkohol
ban való oldhatóságát csökkentsék, 
szükséges volt a leválasztást vízmen
tes alkohollal végezni, egy elektrolit 
(kalciumklorid) jelenlétében. Az ace- 
tonnal való dextrinleválasztásnál az 
összes achroodextrin leválik. Dextrin- 
leválasztó-kémszerként nagyon jól 
bevált az 1 : 1 térf. arányú etilalkohol- 
aceton-elegy, mely 2 g/1 kalciumklori- 
dot tartalmaz.
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A dextrinkimutatást zavaró és a 
fenti csapadékkémszerben ugyancsak 
oldhatatlan kísérőanyagoknak a bor
mintából való eltávolítása ioncserélő 
segítségével, nem vezetett eredményre.

A szerzők kísérleteiket különböző 
pezsgő-, vörös-, portói- és csemege
borokon végezték. Bevezetőben a 
dextrinmeghatározás eddig ismeretes 
főbb módszereit ismertetik, számos iro
dalmi forrásra való utalás mellett.

Sarudi I. (Szeged)

YLVA PETTERSON:
N övényi o la jok  zsírsav ö sszeté te le  k ü lö 
nös tek in tette l a poliénsavakra

Fettsaurezusammensetzung vegetabiler 
Öle unter besonderer Berücksichtigung 
der Polyensäuren)\
ZUL 124, 1, 1963.

A többszörösen telítetlen zsírsavak 
meghatározása főképpen két módszer 
szerint történik. Az egyiknél az abszorp
ciót mérik UV készülékben a zsír al
kálielőkészítése után. (az American 
Oil Chemists’ Society által hivatalo
san elfogadott módszer) A másik mód
szernél a zsírsavak meghatározása 
gázkromatográfiai úton történik. Ez 
utóbbi módszert a már meglevő elren
dezésű készülékhez dolgozták ki, mi
nélfogva ez a zsírsavak sorozatvizs- 
gálatos meghatározására alkalmas. -  
A szerző munkájának célja volt a két
féle módszer összehasonlítása és annak 
megállapítása, hogy a kétféle ered
mények mennyire egyeznek meg egy
mással. További célja volt a vizsgált 
olajok zsírsavösszetételének megálla
pítása. Vizsgálatait 30 étolaj mintán 
végezte, melyek mint márkázott áruk 
a svéd kereskedelemből származtak. 
A vizsgálatokból kitűnt, hogy a gáz
kromatográfiai úton nyert linolsav- 
értékek [C18.3] úgyszólván kivétel 
nélkül a spektrográfiai úton nyert ér
tékek alatt vannak. A linolénsavnál 
[C18.3] fordított a helyzet. Ezek a kü
lönbségek azonban nem tekinthetők 
közvetlenül zavaróknak. A gyakor
lati vizsgálatok szempontjából mind

két módszer nagyjából egyenértékű, 
amennyiben a linói- és linolénsav meg
határozásáról van szó. A gázkroma- 
tográf előnye, hogy egyidejűleg a többi 
zsírsav is meghatározható.

Sarudi I. (Szeged)

SAPIRO, M. Ja. és KOLESZNIROVA, 
V. G.:
Fluorionok dúsítási m ódszere term észe
tes v izek  elem zése során

(Metód koncentrirovanija ionov ftora 
pri analize prirodnüh vöd)
Zs. anal. Hinii. 18, 507, 1963.

A szerzők új eljárást közölnek ter
mészetes vizek fluortartalmának meg
határozására. A fluort magnézium- 
hidroxid szuszpenzióval választják le. 
A leválasztás után a magnéziumhidro- 
xid csapadékot salétromsavban old
ják. Az oldathoz ezután tóriumaliza- 
rin kémszert adnak, s a fluort foto- 
metriásan határozzák meg. Magné
zium ionok a meghatározást nem za
varják.

Szovjetunió különböző területeiről 
származó vízmintákat vizsgáltak, s 
eredményeiket táblázatokban össze
foglalva közük. A módszer elfogad
ható hibával dolgozik, -  eredményei
ket klasszikus módszerrel ellenőriz
ték -  s a szélső hibaértékeket 0,50 
mg fluór/liter esetében -7,4%-nak, 
0,10 mg/1 fluór-tartalomnál pedig 
+ 10,0%-nak találták.

Bátyai J. (Szeged)
SCHWEIGLER A.:
A tejsav  és egyéb szerves karbonsavak  
krom atográfiája  cellu lózé rétegekben.

(Chromatographie von Milchsäure und 
einigen anderen organischen Carbon
säuren auf Cellulose-Schichten )
ZUL 124, 20, 1963.

Mivel a tejsav, mint az anaerob 
glikogénbontás végterméke, leölt álla
tok húsában feldúsul; azért pH-vál- 
tozások előidézése folytán befolyás
sal van a hús minőségére. A szerző 
ezért tartja fontosnak, hogy megbíz
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ható módszer álljon rendelkezésre a 
húsban levő tejsavtöménység meghatá
rozására. A szerző kísérleteinél a tej
sav elkülönítése az aerob és anaerob 
anyagcsere termékeiként jelenlevő 
egyéb szerves savaktól, kromatográ
fiai úton történt, mégpedig cellulózé 
rétegek segítségével. Ez utóbbi job
ban válik be a szervetlen vívőanyagok- 
nál (mint a kovazsél és kovaföld); 
az elválasztás élesebb; a kromatogram 
foltjai tömörebbek és kerekebb for- 
májúak. A szerves savak extrahálása 
Potter szerint történt 0,6 n perklór- 
savval. A perklórsav eltávolítása mint 
káliumsó, majd ennek szüredékében a 
maradék perklórsav eltávolítása a 
vákuumbepárlással nyert maradék 
absz. metanolos extrahálása útján 
történt. Mint kromatográfiai futtató 
folyadék legjobban a pentanol-han- 
gyasav-vízelegy (20 : 20 : 1) vált be. 
A savak színezésére legjobban Sch- 
weppe kémszere (0,05 g 8-hidroxichino- 
lin 100 ml 96%-os alkoholban) felel 
meg. A tejsav kimutathatóságának 
alsó határa: 2,0 -  5,0 /rg.

Sarudi I. (Szeged)

FOX, K. K-, HARPER, M. K. és 
PALLANSCH, M. J.:
L aktóz k o lorim etrik u s m eghatározása  
tejterm ékekben

(Colorimetric measurement of Lactose 
in dairy products)
J. Agr. Food. Chem. 10, 408, 1962. 
Ref. Milchwissenschaft. 18, 531, 1963.

Általában a tejcukrot vagy polari- 
metrikusan, vagy gravimetrikusan -  
a Fehling-oldatból leválasztott réz
oxid mennyiségéből -  határozzák 
meg. Az utóbbi eljárásnál a rézoxid 
leszűrése után az oldatban maradt 
Cu+_r ionokat réz-ammónium-komp- 
lex alakjában kolorimetrikusan mérik. 
A mérőgörbe fordítottan lineáris össze
függést ad a szűrletben levő Cu++- 
ammónia-komplex abszorpciója és a 
laktóz koncentrációja közt.

A meghatározásra a következő el
járást dolgozták ki:

250 ml-es pohárba 25 g tejet (illetve 
25 g olyan hígított tejterméket, mely
nek fehérjetartalma a tejhez hasonló) 
a fehérje és zsír kicsapása céljából 
5 cm3 4%-os Rivanol oldattal elegyí
tik, 5 percig állni hagyják és redős 
szűrőn szűrik. A szűrlethez 1 csepp 
10%-os nátronlúgot adnak és rázással 
keverik. 10 ml oldatot vízzel 100 ml-re 
töltenek fel, 5 ml Fehling A és В olda
tot kémcsőbe (177x22 mm) tesznek 
és 10 ml vizsgálandó oldattal elegyítik. 
Üvegbottaí keverik és 6 percig, né
hány keverés mellett, forró vízfürdő
ben tartják. Azután a forró keveréket 
azonnal porcellánszűrőn 250 ml-es 
szívópalackba szűrik, amelyet a reak
ciókeverék stabilizálására 2 ml 4%-os 
bórsav oldattal látnak el. 5 ml szüre- 
déket 25 ml-es mérőlombikba tesznek, 
15 ml 4 m NH4C1 és NH4OH oldattal 
elegyítik és desztillált vízzel feltöltik. 
Az abszorpciót spektrofotométerrel 
mérik és a laktóztartalmat mérőgör
bén olvassák le.

Kacskovics M. (Pécs)

QANGULI, N. C. és BHALERAO, 
V. R.:
Egyszerű és gyors eljárás kazein  e lv á 
lasztására papírlem ez-elektroforézissel

( A simple and rapid method for the 
separation of casein by paper disk 
electophoresis )
Milch Wissenschaft, 18, 502, 1963.

Az eljárás 400 V feszültség mellett 
3 óra alatt megfelelően elválasztja az 
a-, ß- és а у -kazeint. A legjobb elvá
lasztás úgy érhető el, ha a papírlemezt 
10% karbamidtartalmú 6,0 pH-jú 
citrát pufferba, míg az elektródákat
8,6 pH-jú veronai pufferba merítik. 
A módszer a kazeinfrakciók százalékos 
tartalmának meghatározására jól be
vált. A kísérletek során 54,5% a-, 
39,1% ß- és 6,4% у -kazeint mértek. 
Az eredmények, a módszer egyszerű
sége és gyorsasága az eljárást a kazein 
elválasztására különösen alkalmassá 
teszi.

Kacskovics M. (Pécs)
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BRANDL, E.:
A vaj fő tt ízének  okai

(Ursachen des" Kochgeschmackes in 
Butter )
Die österreichische Milchwirtschaft, 
18, 393, 1963.

A vaj főtt íze a tej, illetve a szérum
fehérje szulfhidril csoportjainak le
bomlásából, aktiválásából és külön
böző reakcióiból alakul ki. Az íz meg
jelenését több más jellemző tulajdon
ság megváltozása (pl. leromló alvadási 
képesség) is kíséri. A tej mintegy 74 C° 
feletti pillanatpasztőrözésekor a ß- 
Iaktoglobulin és a zsírgolyók memb
ránfehérjéi denaturálódnak és bekövet
kezik az SH-csoportok aktiválása. A 
fellépő főtt íz az illő kénvegyületekre 
és kénhidrogénre is visszavezethető. 
A szulfhidril csoportok képződésére és 
mennyiségére sok tényező (pl. hőmér
séklet, zsír- és fehérjetartalom, fény) 
van hatással.

A tejszín pasztőrözésnél képződött 
SH-csoportok -vizsgálatára jól alkal
mazható a következőkben leírt nitro- 
prusszidnátriumpróba.

Kémcsőbe kb 5 g ammóniumszulfá- 
tot mérünk és ehhez 5 ml hígítatlan 
vizsgálandó savót adunk. A kémcsövet 
1 percig igen erősen rázzuk és jeges 
vízben 5 C° alá hűtjük. Végül 0,3 ml 
25%-os ammóniát és 0,4 ml frissen 
készített 5%-os nitroprusszidnátriu- 
mot adunk hozzá. Erős rázás után a 
fellépő rózsaszínű színeződést szín
skálával hasonlítjuk össze. A meglehe
tősen bonyolult standard színsor el
készítése és a vizsgálat kiértékelésé
nek leírása.

Kacskovics M. (Pécs) 
SCHILFARTH, H.:
V as oldódása sörben és h atása  a m inő
ségre
(Die Lösung des Eisens im Bier und 
der Einfluss auf die Qualuität)
Der Brauer und Mälzer, 16, (12), 14,
1963.

A mai sörök vastartalma általában 
alacsony, Liiers szerint normális sör

ben max 0,5 mg/1. Ennél nagyobb vas
tartalom nem kívánatos, mivel a sör 
fehérjestabilitását, ízét és a hab szí
nét károsan befolyásolja. A sörfőzés 
alapanyagaiból (víz, maláta, komló) 
igen kevés, a feldolgozás során azon
ban már több vas kerül a sörbe. A vas
felvételt a sör pH-ja, szénsav- és oxi
géntartalma befolyásolja. A vas rész
ben szabad ionként, részben komplex 
vegyületként van a sörben. A nagyobb 
vastartalmú sör fémes (vas) ízű, vagy 
tintaízű. A sörhab kellemetlen bar
nás színeződése a vas jelenlétében be
következő izohumolén oxidációjára 
vezethető vissza. A vastartalom ked
vező hatással van a sör habtartóssá
gára. Laboratóriumi kísérletek során' 
bebizonyították, hogy a sör 0,5; f,0;
1,5 és 2,0 mg/liter vastartalma a sör 
habtartósságát 124-ről 129, 133, 136 
és 139 másodpercre javította.

Kacskovics M. (Pécs}

SOBECK-SKAL, E., BRANDL, E.: 
A z „ü res“ vajhiba okai

(Ursachen des Butterfehlers ,,leer“)
Die österreichische Milchwirtschaft,. 
18, 377, 1963.

A vajaknál előforduló „üres” íz
hiba okainak felderítésénél vizsgálat 
alá vették, hogy vajon az

1. antibiotikumot, vagy fertőtlenítő
szer maradványokat tartalmazó kul
túra alkalmazása, vagy a

2. nem kielégítő mértékben aroma
anyagokat termelő kultúra használata, 
vagy a

3. gyártásnál a fertőző csirák (fe
hérjebontó és élesztő) okozta aroma
veszteség idézte-e elő a hibát.

A vizsgálat szerint a tárgyalt és 
gyakori vajhibát elsősorban az alkal
matlan kultúra felhasználása okozza. 
A vajgyártáshoz csupán savképző 
színtenyészet nem elegendő, hanem 
aromaképző kultúrával együtt kell 
felhasználni, ennek érdekében a fel- 
használásra kerülő kultúrát naponta 
gondosan ellenőrizni kell. A kultúrák
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naponkénti vizsgálatára, az érzékszervi 
megítélésen túl, az aromaképzés elbírá
lására szolgáló kreatin-próbát ajánlja.

A vizsgálat kivitelezése: 2,5 m3 
kultúrához 1 cm3 1%-os kreatin-ol- 
datot és 2,5 cm3 40%-os NaOH-ot 
adni, erőteljesen összerázni, majd a 
rázást 5 és 10 perc elteltével megismé
telni. A fellépő vörös színeződést 20 
perc múlva a következő összehason
lító oldatokkal kell megítélni:

2,5 cm3 tej + 2,5 cm3 40 + %-os 
NaOH + 0,25 cm3 0,1%-os kongó-' 
vörös oldat = 1 = gyenge színeződés, 

0,50 cm3 0,1%-os kongóvörös ol
dat 2 = közepes színeződés 

0,75 cm3 0,1%-os kongóvörös ol
dat = 3 = erős színeződés.

Kacskovics M. (Pécs)
ANDERSEN, B.:
A sajtok  k lorid-ion tarta lm ának  direkt 
m eghatározása potenciom etrikus úton
(Direct Potentiometrie Determination 
of Chloride in Chesee)
Ref. Milchwissenschaft 18, 285, 1963.

Beckman-féle pH-mérő, mint milli- 
voltmérő segítségével, a sajtok klorid- 
tartalma meghatározható. Az eljárás 
szerint a vizsgálandó sajtból és desz
tillált vízből homogén emulziót kell 
keverni. Két gramm keverékhez 5 ml 
forró n NaOH-t és összerázás után 
JO ml forrásban levő n HN03-at kell 
adni. Azután a keveréket salétrom
savval 200 ml-re feltölteni és milli- 
voltmérővel mérni. A sajtok klorid- 
tartalma a mért millivolt értékből 
megadott táblázat, vagy az ábrázolt 
függvény-egyenes alapján egyszerűen 
kiszámítható.

Kacskovics M. (Pécs)
SM E L E V A , L ., N O V O T E L N O Z , N ., 
D E R E V J A N K O , L .:
A tejsav tartalom  m eghatározása a 
savanyútejes term ékekben  
( Opredelenie szoderzsanija molocsnoj 
kiszlotü  v kiszlomolocsnüh produktáh) 
M ol. Prom . 1963/6 , 18.

A szerzők  Pickering és Clegg e ljárá 
s á t  m ó d o síto ttá k . E n n ek  alap ja  a te j 

sav és vasklorid reakciója során fel
lépő sárga szín, amelynek intenzitása 
a savkoncentrációjával arányosan nö
vekszik. Az eljárás: 25 ml tejhez keve
rés közben (vagy 1 ml savanyútejes 
termék + 24 ml víz) 5 - 5  ml BaCl2 
(197,5 g/1), NaOH (1,32 n) és ZnS04 
(225 g/1) oldatot adnak. Ülepítés után 
0,5 ml 1%-os FeCl3 oldatot tartalmazó 
mérőhengerbe szűrik. A fotometrikus 
kolorimetrálást kettes színszűrővel, 
10 mm-es küvettában végzik. Az ered
ményekből kitűnik, hogy a pasztőrö
zött tejminták tejsavtartalma a nem 
pasztőrözötteknél alacsonyabb, ez a 
hőkezelésnek tulajdonítható.

Az egyszerű módszer viszonylag 
pontos és a célnak megfelelő.

Kacskovics M. (Pécs)

DJACSENKO, P.:
A tej feh érjetarta lm ának  m egh atáro
zá sa  fluoreszcenc ia-m érési m ódszerrel

(Opredelenije szoderzsanija belka v 
mólóké fliioreszcentniim metodom)
Mól. Prom. 1963/4, 7.

A tej fluoreszcencia spektrumában 
két látható maximum van, egyiket a 
fehérjék (max. 340-350 pp  hullám- 
hosszúságnál), a másikat pedig a ribo
flavin váltja ki. Ezek ismeretében 
Konev és Kozunin a tej fehérjetartal
mának meghatározására speciális ké
szüléket készített, melyet fluoreszcens 
proteinométernek neveztek el. Az el
járás szerint a tejet vízzel (újabban 
40%-os karbamiddal) hígítják és spe
ciális küvettába töltik. A 253,7 pp  
hullámhosszúságú higany'vonal segít
ségével, szigorúan állandó gerjesztő
áram mellett a fehérjetartalom kalib
rált mikroampermérőn keresztül le
olvasható.

A  v izsg á la t kb 3 perc a la tt  e lv é g e z 
h ető . H ibahatára ± 0 ,0 8 % , K jeldah l 
m ódszerhez v isz o n y íto tt  korrelációs 
koefficien se 0 ,09785 .

Kacskovics M . (Pécs)
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ARISTOVÂ  V., MAKARINA, N.:
T iobarbitursavas próba a tejzsír  m inő
ségén ek  m egítélésére

(Tiobarbiturovaja próba dija oprede- 
lenija kacsasztva molocsnogo zsira)
Mol. Prom. 1963/4. 11. oldal

A zsír és zsírtartalmú termékek oxi
dációs fokának meghatározására a 
2-tiobarbitursavas (TBS) próba isme
retes. Az ismertetett közlések szerint 
a módszer igen alkalmas a tej, vaj és 
sajt zsíroxidációjának korai és késői 
stádiumának kimutatására is. A mód
szer leírása: száraz, jól zárható lom
bikba 3 g szűrt zsírt mérnek, 10 ml 
izooktánban oldják és bürettából 10 
ml TBS-reagenst adnak hozzá. 4 per
ces rázás után az elválasztott vizes 
fázis rózsaszínű árnyalatát kolori- 
méterrel desztillált vízhez hasonlít
ják. A desztillált vízzel egyidejűleg 
összehasonlító vizsgálatot is végeznek 
és a kapott eredményt a kiszámítás
nál figyelembe veszik.

TBS-reagens: 0,67 g TBS-t desztil
lált vízzel, vízfürdőn, 100 ml-re oldva. 
A kapott oldat egy része 1 rész jég
ecettel keverten használható. Az oldat 
egy napra készíthető, de hűtőszek
rényben tartva egy hétig is használ
ható.

A kísérleti eredmények alapján a 
módszer jól használható.

Kacskovics M. (Pécs)

WEYH, H.:
A kom ló réztarta lm a és hatása  a fe 
hérjestabilitásra

(Das Kupfer im Hopfen und sein 
Einfluss auf die Eiweiss-stabilität)
Der Brauer und Mälzer, 16, 14, 1963.

A söriparban a legkülönbözőbb in
tézkedéseket tették, hogy a nem bio
lógiai eredetű sör-zavarosságot, amely 
mint hideg-, vagy tartószavarosság 
lép fel, megakadályozzák. Alkalmaz
zák a sör fehérjetartalmának kiválá
sát katalizáló nyomelemek hatástalaní
tását is. Az Amerikai Egyesült Álla

mokban jelenleg 25 mg/1 koncentrá
cióban dinátriummetiléndiamintetra- 
acetát sörhöz adagolása megengedett, 
mellyel oldhatatlan fémkelátok kelet
keznek. Kísérletek során megállapí
tották, hogy a rézmentes komlóból 
előállított sör hidegtűrőbb és tartó- 
sabb, mint a réztartalmú fungicidok- 
kal kezelt komlóból előállított sör. 
A különböző adalékanyagok alkalma
zása helyett jobb és olcsóbb eljárás az, 
ha a sört alacsony réztartalmú komló
ból főzik.

Kacskovics M. (Pécs)

WINKLER, S.:
Tej és tejterm ék ek  „ k ese rű “  ízh ibájá- 
ról

( Über den Geschmacksfehler ,,bitter” 
in Milch und Milchprodukten)
Die österreichische Milchwirtschaft, 
18, 362, 1963.

A sajtok keserű ízhibájának igen 
sokféle oka lehet, pl. mikrobiológiai 
(különböző streptococcusok kóli-félék, 
torula- és tejcukorélesztők, stb.), nem 
megfelelő takarmányozás (különösen 
erőtakarmányok), bizonyos pH (5,2- 
-  5,3). A gyorsan savanyodott tej íze 
is keserű, de egyes mikroorganizmu
sok is okozhatják a tej keserű ízét. 
A „keserű” ízmegjelölésnek is külön
böző társjelzői lehetnek: enyhén-, 
sós-, élesztős-, savós-keserű, stb. Ke
serű ízű sajtok gyártása alkalmas 
sajtkultúrával és a fiatal sajtok pon
tos és ellenőrzött érlelésével kiküszö
bölhető.

Kacskovics M. (Pécs)

MENGEBIER, H.:
Id egenvíz k im utatása  íróban

(Nachweis des Fremdwassers in But
ter mi eh )
Die Molkerei-Zeitung Welt der Milch, 
77, 1501, 1963.

Az író idegenvíztartalma, illetve 
vizezése csupán az író (illetve szérum) 
fajsúlya alapján egyértelműen nem
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mutatható ki. Amennyiben az író 
20 C°-on mért fajsúlya 1,0240 g/ml 
alatt van, akkor a szérum hamutar
talmának meghatározását is el kell 
végezni. 0,73% hamutartalom alatt 
az író valószínűleg idegen vizet tar
talmaz. Az idegenvíztartalom a csök
kentett fajsúlyból és hamutartalom
ból százalékosan kiszámítható. A faj
súly és hamu értékeket különböző té
nyezők befolyásolhatják.

Kacskovics M. (Pécs) 

MARTELLI, L.:
Ö sszehasonlító  m ódszer tanu lm ánya  
sajt szárazan yagtarta lm án ak  m egh a
tározásához. Ö sszehason lítás m ás idő
szerű  m ódszerekkel

(Étude d’une métlwde de reférence pour 
la détermination de la matiére séche 
dans les jromages. Comparaison avec 
les métliodes actuellement en usage.)
Le Lait 42, 22, 1962. *
Ref. Milchwissenschaft 18, 638, 1963.

Az úgynevezett Fischer-módszer a 
Karl -  Fischer reagens által extrahált 
víz metilalkoholos titrálásán alapul. 
E célra egy kb. 110 ml-es, mintegy 
140 g súlyú, hermetikusan zárható 
üvegecskét használnak. Az üvegedényt 
4 g tisztított tengerihomokkal és egy 
üvegbottal kiszárítják, majd pontosan 
mérik. Ezután 2 - 3  g sajtmintát mér
nek be és kénsavas exszikkátorban elő
szárítják. A maradék nedvességet 
metanollal extrahálják és Fischer
reagens (2-metoxietanol) segítségével 
meghatározzák.

Az eljárást a nemzetközileg ismert 
szárazanyagmeghatározási (tengeri
homok, szárítószekrény stb.) mód
szerrel hasonlították össze. Megálla
pították, hogy friss és jól tárolt sajtok
nál a két módszer eredményei jól meg
egyeznek, azonban penésszel érő saj
toknál a nemzetközi „tengerihomokos” 
eljárás mintegy 1%-kal alacsonyabb 
eredményt ad, mint a Karl-Fischer 
módszer. Ez az alacsonyabb szénatom
számú zsírsavak részben illő tulajdon
ságával magyarázható. Megállapí

tották azt is, hogy a szárításos mód
szer esetenként nagyobb eredménye
ket ad. Egyes sajtfajtáknál a szárítás 
gyakran hosszadalmas is, mivel a fe
hérjerészecskék a vizet nagyon vissza
tartják. Öregebb sajtoknál a Kari -  
-  Fischer módszer általában jobb, 

mint a szárításos módszer.
Kacskovics M. (Pécs)

ACKER, L. és GREVE, H.
A  szterinek  v izsgá lata  to jásos té sz tá k 
ban és k van tita tív  m egh atározásu k . I .  
K özi.

Untersuchungen über Sterine in 
Eierteigwaren und ihre quantitative 
Bestimmung. I. Mitteilung. Die 
gravimetrische Bestimmung der 
Sterine

A tojástartalom megbízható pon
tosságú meghatározása élelmiszerek
ben, főképpen tésztakészítményekben 
és sütőipari termékekben csak a ko
leszterintartalom meghatározása út
ján lehetséges. A koleszterin megha
tározására legmegfelelőbb a súly sze
rinti eljárás digitoninnal. A Fladorn- 
jungkunz; Acker és Diemair szer
zőktől származó, valamint ere
detiben Riff art és Keller szerzőkre 
visszavezethető eljárás az eddigi 
szokásos kivitelezésében hosszadal
mas és nehézkes. A módszer egy
szerűsítését a szerzők a következő 
munkamenet kidolgozásával érték el:

A finomra porított száraztésztát 
(10 g) alkohol-benzol-eleggyel extra
hálják; az oldószert zárt készülékben 
elpárologtatják; a maradékot éter
ben oldják s az éterben oldhatatlan 
részeket leszűrik; az éteres oldat 
bepárlási maradékát 105 cC-on szá
rítják és mérik. Az így nyert összes 
lipideket 0,5 n alk. kálilúggal elszap- 
panosítják, majd a foszforsavval, 
vagy sósavval megsavanyított szap
panoldatot petroléterrel kirázzák. A 
petroléteres oldat bepárlása után a 
szterinek és zsírsavak maradnak visz- 
sza. A maradék acetonos oldatából, 
mely kb. 10% vizet tartalmaz, digi
toninnal leválasztják a szterineket



s a szűrőtégelyben gyűjtött 105 C°-on 
szárított csapadékot mérik. A tojás
tartalom kiszámítására Acker és 
Diemair táblázata szolgál.

A szerzők a tojástartalom megha
tározására gyors módszert is dolgoz
tak ki, hol az extrahálás idejét csök
kentik, úgy hogy az egész meghatá
rozás csak néhány óráig tart. Ezt úgy 
érik el, hogy az extrahálást és a szte- 
rinészterek elszappanositását egy mű
veletben végzik el.

Sarudi I. (Szeged)

R. RUT1SHAUSER 
Káliumjodidveszteség nedves sóban
Verluste von Kaliumjodid ( KJ)  in 
feuchtem Salz.
Mitt. 55. 55. 1964.

Szerző összefüggést keresett a ká- 
liumjodid tartalmú só jódvesztesége, 
a sóban előforduló Fe(III)-ionok és a 
só nedvességtartalma között. Abból a 
tényből indult ki, hogy a ferri ionok 
a jodid ionokat elemi jóddá oxidál
ják, a jód pedig gőznyomásától füg
gően könnyen elillan. A keletkező 
ferro ionok a levegő hatására ismét 
ferrivé alakulnak és nedves körül
mények között további jódvesztesé- 
get okoznak.

E célra 3 kísérletsorozatot állított 
be, mindegyik esetben jódozott sóval. 
1. Vasklorid oldatot adva a nedves, 
jódozott sóhoz (10 ppm Fe), a jód- 
veszteség az idő függvényében egyre 
nagyobb lett. 2. Tiszta, vasmentes 

.só esetében (-=0,2 ppm Fe) jódvesz- 
teség nem lépett fel. 3. Levegőn szá
rítva a KJ és Fe iont tartalmazó sót, 
az első órában erősen csökkent a 
jódtartalom, és aszimptotikusan kö
zeledett egy konstans végértékhez, 
amelyet kb. 140 perc múlva ért el. 
Az így nyert légszáraz só nedvesség- 
tartalma Karl Fischer szerint megha
tározva 1,5% alatt volt. Jódveszteség 
tehát csak olyan nedves sóban lép 
fel, ahol a víztartalom nagyobb mint 
1,5%.

Bartha L.-né

H. HADORN
Összehasonlító jódmeghatározás 
konyhasóban.
Vergleichende Jodbestimmung im 
Kochsalz.
Mitt. 55. 43. 1964.

A jódozott só jódtartalmának meg
határozásához megbízható módszere
ket kerestek. A kipróbált módszerek 
közül a Furrer-Staub és a Schwei
zerhalle -  Basel módszerek bizonyul
tak a legjobbnak. Mindkettő lényege, 
hogy a sómintát vízben oldják, a 
jódidot savanyú oldatban brómos 
vizzel jodáttá oxidálják, majd a 
fölös bróm eltávolítása után savanyú 
közegben a jodátból KJ-al jódot tesz
nek szabaddá és a jódot tioszulfáttal 
titrálják. A módszerek megbízható
ságát különböző intézetek körvizs
gálatai igazolták.

A vizsgálatokat speciálisan erre a 
célra előállított vasmentes jódozott 
sóval végezték, mivel a kereskedelmi 
jódozott sómintáknak a vasnyomokra 
visszavezethető jódvesztesége volt. 
Emiatt a korábbi körvizsgálatok ered
ményei bizonyos szórást mutattak.

Bartha L.-né (Debrecen)

NAGUIB. M. I.:
Növények poliszaharidjainak kolori- 
metriás elválasztása
Kolormetrische Trennung von Pflan
zenpolysacchariden.
Monatsschrift für Brauerei. 2,40, 1964.

A szerző már egy korábbi közle
ményben számot adott arról a vizs
gálati módszerről, amely lehetővé 
teszi a növényi extraktok oldható 
cukortartalmának meghatározását po- 
lorimetriás úton. Hogy a poliszaccha- 
rid frakciók biztonságosan meghatá
rozhatók legyenek, a vele kapcsolatos 
követelményeket figyelembe kell 
venni. Ennek érdekében pontosan 
meg kell határozni a koncentrációnak 
a nyeredékre való befolyását, a sa-



vakat, a savak minőségét, a hidroli- 
zálási időt, a hőmérsékletet és a 
nyomást.

A hidrolizálás akkor volt eredmé
nyes, ha a 0 ,1-0 ,3  g-os próbákat
1,5 n kénsavval 4 órán keresztül 
visszacsepegő hűtő segítségével for
ralták és a hidrolizátumot nátron
lúggal fenolvörös indikátor mellett 
semlegesítették.

A kolorimetriás módszer segítsé
gével megállapítható volt, hogy a 
6 napon keresztül éterrel extrahált 
árpalevelek összes polisaccharid-tar- 
talmának kétharmad része hexozán 
frakcióból vagy nem erjeszthető rész
ből áll. Az oldhatatlan szénhidrátok 
fő részét pentozánok, galaktonázok és 
glükozánok alkotják. Fruktozánok 
csak az erjedő részben mutathatók ki. 
Párhuzamos vizsgálatokat végezve 
zöld dohánylevéllel, a található poli- 
saccharidtartalom felét a hexo- 
zánok képezték. Emellett a frukto
zánok 20%-ot adtak és a maradék 
anyag 1 : 1 arányban glükozánok és 
galaktozánok keveréke volt.

K. Horák L. (Budapest.)

MENTH P.:
Tejeskannák baktériumos szennyezett
ség! fokának befolyása a tej eltart
hatóságára, illetve csíraszámára
Einfluss des Infektionsgrades von Milch
kannen auf die Haltbarkeit bzw. 
Keimzahl der Milch.
Mitteilungen 54, 2, 125- 157, 1963.

A tejgyűjtőhelyekről a tejcsarno
kokba érkezett elegytejeket a tej- 
csarnokokban megvizsgálják és a vizs
gálat (csíraszám meghatározása, reduk- 
tázpróba) eredménye alapján megálla
pított minőségnek megfelelően tör
ténik azután a begyűjtött tejek árá
nak kifizetése. Ezzel kapcsolatban 
szerzőt közelebbről érdekelte, hogy a 
tejnek közvetlenül a szállítókannákba 
töltése után milyen mértékben befo
lyásolja a tej csíratartalmát a szállí
tókannák baktériumos szennyezett
ségének foka és hogy a szállítókannák

ból származó csírák mennyire szaporod
nak a tejben különböző hőmérsékleten 
24 óra alatt, illetve mennyire befolyá
solják a tej metilénkék-reduktáz- 
próbájának ereményét. Az ezirányú 
vizsgálatok eredményei a következők 
voltak:

1. A baktériumokkal mesterségesen 
szennyezett kannákba frissen töltött 
tej csiraszáma csak akkor emelkedik 
lényegesen, ha igen csíraszegény tejet 
baktériumosán erősen szennyezett 
kannákba töltenek.

2. 22-23  C fok hőmérsékleten 24 
órán belül a nyers tej csíratartalmának 
növekedését csak kissé befolyásolta a 
kannák baktériumos szennyezett
ségének foka.

3. 15-16 C fok mellett csupán 
8 óra után lehetett nyers tejben már 
igen csekély csíraszámnövekedést meg
állapítani, de ennek a növekedésnek 
csak nagymértékben baktériumosán 
szennyezett kannák esetében volt 
gyakorlati jelentősége. Másrészt jóval 
gyorsabb csíraszaporodást lehetett 
megállapítani ezen hőmérséklet mel
lett igen erős baktériumszennyeződésű, 
kannákba töltött pasztőrözött tej 
esetében.

4. 10 C fok hőmérsékleten eltartott 
tej csíraszáma 24 órán belül csak bak
tériumokkal igen erősen szennyezett 
kannákban növekedett, 5 C fok hő
mérsékleten ellenben csíraszaporodás 
nem volt észlelhető.

5. A reduktázpróbák gyakorlatilag 
ugyanazt a képet' mutatták, mint a 
csíraszámmeghatározások.

6. A kannatej csíraszaporodásának 
gyorsaságára mindenekelőtt a fejő- és 
szűrőberendezésekből származó csírák 
jelentősek, mert egyrészt számszerűen 
túlsúlyban vannak, másrészt pedig, 
éppen úgy, mint a kannákban maradt 
csírák, már alkalmazkodtak a tejhez, 
mint táptalajhoz és ezért éppen olyan 
gyorsan szaporodnak.

7. Bár a kannák baktériumos szeny- 
nyeződésének nincs a kannákba töl
tött tej eltarthatóságára olyan nagy 
jelentősége, mint azt sokszor feltéte
lezik, a tejszállítókannák gondos csí
rátlanítása az általános tejhigiéne egyik



sarkalatos pontja marad mindenek
előtt az esetleg jelenlevő betegség
okozó csírákra tekintettel.

8. Az elvégzett vizsgálatok is 
megerősítik, hogyha a tej szállítására 
használt 40 literes kannák csira
száma közvetlenül tisztításuk után 
500 000-nél kisebb kannánkint, illetve 
használatbavételkor legfeljebb 40 mil
lió, úgy az nem befolyásolja a tej 
minőség szerinti árkifizetése alapjául 
szolgáló eltarthatósági vizsgálatának 
eredményét.

Kieselbach Gy. (Budapest) 

PONDER C.:
S zen n yezések  és rom lásos je len ség ek  
fö ld im ogyorón  és fö ld im ogyorók észít
m én yen

Filth and decomposition in peanuts 
and peanut products.
I. Ass. off. agric. Chem. 45, 664-666, 
1962.

Csupán az Amerikai Egyesült 
Államok Georgia államában évente 
1 millió dollár veszteség éri a földi- 
mogyorót feldolgozó ipart kártevő 
rovarok által. Hasonló a helyzet más 
földimogyorót termelő, raktározó és 
felddgozó államokban is. Szerző e 
megromlás okait vizsgálja. Vizsgálatai 
azokra a rovarofajokra is kiterjed
nek, amelyek a megromlásért első
sorban felelősek. Megállapítja, hogy a 
földimogyorónövények kiszárításával 
és kupacokban szárításával járó új
szerű mechanikus eljárások hátrányo
sak a földimogyorómagot tartalmazó 
hüvelyeknek régebben szokásos össze
gyűjtésével és szárításával szemben, 
amennyiben gépi aratáskor a hüvelyek 
könnyen megsérülnek és így az utána 
következő szárításkor a földimogyoró
magok ki vannak téve az idő viszon
tagságainak és kártevő rovaroknak. 
Ha ezután a földimogyorókat, vagy 
cséplés után a földimogyorómagokat 
még hosszú ideig tárolják, úgy kár
tevő molyok és bogarak, illetve her
nyóik és lárváik legjobb fejlődési 
lehetőségei adva vannak. Ilyen téte
lekből előállított élelmiszerek hiva

talos ellenőrzéskor zár alá, majd meg
semmisítésre kerülnek.

Szerző szerint 1955 és 1961 közötti 
időben a leggyakoribb bogárkártevők 
az Oryzaephilus surinamensis, a Tri- 
bolium, a Tenebroides mauritanicus, 
a Carpophilus, a molykártevők közül 
pedig az aszalványmoly (Plodia 
interpunctella) voltak. (Mindezen ro
varok nálunk is előfordulnak, mint 
gabonaneműek, őrlemények, tészta- 
neműek kártevői is, főleg lárvaálla
potukban. A ref.)

Kieselbach Gy. ( Budapest)

STANSBY M. E.:
A  h alszag  és íz  okairól

Speculations on fishy odors and flavors. 
Food Technoi. 16, 28 -32 , 1962.

Szerző azokkal a lehetséges okokkal 
foglalkozik, amelyek tengeri halak 
jellegzetes szagát és ízét eredményezik. 
Az eddigi vizsgálati eredmények és 
tapasztalatok szerint meg kell külön
böztetnünk a fajjellegzetes szagokat és 
ízeket, mint amilyenek a tonhalnál 
vagy a szardíniáknál ismeretesek és a 
halfehérje és halolaj mikrobiológiai és 
enzimatikus lebomlási folyamatai 
útján keletkezett szag- és ízanyagokat. 
Utóbbiak szintén lehetnek fajjel- 
lemzőek, de még egy és ugyanazon 
halfajnál is a lebomlás (romlás) eltérő 
lefolyása vagy tipikus ,,halas”-trá- 
nos szagot és ízt hozhat létre, vagy a 
halra teljesen jellegtelen (ammoniás, 
putid, kénhidrogénes rothadó, stb.) 
szagokat és ízeket szolgáltathat. Szer
ző szerint igen nehéz lesz természete
sen azt megállapítani, hogy melyek a 
tipikus halszagot és halízt okozó 
egyes anyagok, mert keletkezésükben 
a legkülönfélébb tényezők találkozása 
játszhat szerepet. így pl. a trimetila- 
mint a halfehérje tipikus lebomlási 
termékének tekintik, amely többek 
között a halszagért is felelős. A vizs
gálatok azonban azt mutatták, hogy 
csak nagy telítetlen zsírsavtartalmú 
és különösen már oxidálódott hal
olajoknak nitrogéntartalmú alkotó-



részek, mint trimetilamin nyomaival 
találkozása útján keletkezik tipikus 
,,halas”-trános szag, míg sem a tiszta 
trimetilamin, sem a halolajok alkotó
részei ezt a tulajdonságot nem mutat
ják. Trimetilamint ujjunk között 
dörzsölve pl. szintén előáll a halszag.

A halfehérjék és halolajok mikro
biológiai és enzimatikus lebomlásá
nál lejátszódó folyamatok, továbbá a 
hasadási termékek fajtái, melyeknek 
részben csak legcsekélyebb nyomai 
létesítik a legkülönfélébb „halas”- 
trános szag- és ízváltozatokat, egyelő
re még túl kevéssé ismertek és kiku- 
tatottak, semhogy a szag- és ízanyago
kat biztosan felismerni és kémiailag 
azonosítani lehessen.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

. MARTUZZI DE HERNÁNDEZ C. 
ÉS CZYHRINC1W KONRADI N.:
Szard in iakonzervek  m inőségére v on at
kozó v izsgá la tok

Estudio de la calidad de las sardinas 
enlatadas.
Arch. Venez. Nutr. 12, 51 -65 , 1962. 
Ref.: Z. U. L. 123, 4, 320, 1963.

Szerzők 18 különböző országból szár
mazó olajos szardíniakonzervmintá- 
kat vizsgáltak meg. Tartalmuk tulaj
donságai (a szardíniák elhelyezése és 
deformálódási foka a dobozban, állo
mány, szag, íz) alapján a vizsgált 
mintákat három csoportba osztották; 
ezek közül csak 27,8% került az 
elsőminőségű csoportba. A minták 
legnagyobb részében nem ehető hal
részek: belek -  részben béltartalom
mái -  , uszonyok és más hulladékok is 
voltak és jelenlétük gázképződéssel, 
továbbá íz- és szagcsökkenéssel járt. 
Szerzők a dobozok belső falának lakk
ból vagy ónból álló védőrétegét is 
vizsgálták porozitásra és megállapí
tották, hogy közülük csak 35,7% 
volt jó állapotban. A doboztartalom 
szilárd és folyékony részének viszo
n y á t  szintén m eg h a tároz ták , m ert a 
folyékony rész 2 0 - 2 2 % -n á l  nem  leh et  
tö b b . Az összes n itrog én ta rta lm ú

anyag illő részének kémiai megha
tározása jó megegyezést mutatott 
a konzerv halhulladéktartalmával, 
mert a három minőségű csoport 
közül az első minőségű csoport illő 
nitrogéntartalmú anyagtartalma volt 
3 legkisebb.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

SMITH H, HORWITZ W. ÉS WEISS 
W.:

Pörkölt földim ogyoró és fö ld im ogyoró
vaj összetétele .

The composition о/ roasted peanuts and 
peanutbutter.

I. Ass. off. agric. Chem. 45, 734-739, 
1962.

Szerzők 60 pörkölt földimogyoró
minta (spanyol, Virginia és „Runner”- 
fajták) és 49 ’’földimogyoróvaj ”- 
minta összetételére vonatkozó vizs
gálata a következő eredményre veze
tett: A pörkölt földimogyoró átla
gosan 49,7% zsírt, 32,1% fehérjét, 
5,07% redukáló cukrot (inverzió után 
szaharózra számítva) és 1,06% vizet 
tartalmazott. Inverzió előtt redukáló 
cukrok nem voltak kimutathatók és 
papírkromatografiás úton csak sza- 
harózt találtak. A pörkölés foka 
csupán kismértékben befolyásolta az 
összetételt. A „földimogyoróvaj” ké
szítésekor szerzők szerint a felaprí
tott földimogyoróhoz gyakran kisebb 
mennyiségben nádcukrot, szőlőcuk
rot, keményítőszörpöt és mézet, vala
mint stabilizátor gyanánt keményí
tett földimogyoróolajat vagy más 
növényi zsírt és alkalomadtán glice- 
rinmonoésztert adnak. Ilyen „földi
mogyoróvaj” földimogyorótartalmá
nak meghatározására még a fehérje- 
tartalom a legalkalmasabb, mert a 
földimogyorófajták fehérjetartalma 
kisebb mértékben ingadozik, mint 
zsírtarta lm uk .

Kieselbach Gy. (Budapest)
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VOGEL I. ÉS DESHUSSES L:
B orok cin k tarta lm a

Sur le teneur des vins en zinc.
Mitt. Lebensmitt. -  Untersuch. Agg. 
53, 269-271. 1963.

Szerzők 39 különböző származású 
fehér és vörös bor cinktartalmát 
határozták meg és azt találták, hogy 
a borok természettől fogva tartal
maznak csekély cinkmennyiségeket. 
Ezért javasolják, hogy a borok meg
engedhető cinktartalmának felső ha
tára 6 mg/1 cink legyen.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

ACKER L.:
A m odern an a litik a  m int az é le lm i
szertudom ány seg ítő je

Moderne Analytik als Helferin der 
Lebensmittelwissenschaft.
Z. analyt. Chem. 129. 27-43, 1962.

Az élelmiszerkemiát első feladatai, 
az élelmiszeralkotórészek meghatáro
zása, az élelmiszerhamisítások és ár
talmas anyagok kimutatása szoros 
összefüggésbe hozták az analitikai 
kémiával. A meghatározást sokszor 
zavaró nagyszámú alkotórészek meg
alkuvást tettek szükségessé: alkalom- 
adtán rokon alkotórészek csoportos 
meghatározásával kellett megelé
gedni. A zsírokra jellemzők egész sorát 
állapították meg, ami ugyan valamely 
zsír elbírálását lehetővé tetté, de a 
pontosabb összetételbe bepillantást 
nem engedett. További feladatként 
azután csakhamar az élelmiszerek 
feldolgozásakor és raktározásakor fel
lépő változások vizsgálata következett, 
amihez a fizikai-kémiai tulajdonsá
gokat és mikrobiológiai folyamatokat 
is bevonták, úgyhogy az élelmiszer- 
kémia területe élelmiszertudománnyá 
bővült. Szerző ezután tárgyalja az 
analitikai kémia haladása (kroma- 
tográfia, fotometriás eljárások) által 
az élelmiszertudomány területén nyert 
újabb ismereteket és például a bomlási 
reakciókra vonatkozó vizsgálatokat 
említi meg. A modern analitika által

a zsirok területén további vizsgálatok: 
(infravörös-spektográfia, gázkroma
tográfia, röntgenografiás elemzés) 
is lehetővé váltak, amelyek számos új 
ismerethez vezettek. Az élelmiszer- 
ellenőrzés feladatköre az idegenanyag- 
probléma élelmiszerjogi szabályozása 
és a nehezebben kimutatható élelmi
szerhamisítások által jelentősen bővült- 

Kieselbach Gy. ( Budapest)
DIEMAIR V.:
A kénessav és szerepe szárazterm é-  
kekfcen

Die schweflige Säure und ihre Funktion 
bei Trockenerzeugnissen.
Z. analyt. Chem. 192. 81 -82 , 1962.

Terjedelmes gyakorlati kísérletek 
azt mutatták, hogy burgonyából ké
szülő száraztermékek esetén szükséges 
bizonyos S02-mennyiséget felhasznál
ni kifogástalan készítmények nye
rése céljából. A szükséges S02-mennyi- 
ség különböző tényezőktől függ, mint 
pl. az áztató víz hőmérsékletétől, a 
szárítás tartalmától és fajtájától. 
A burgonyakészítmények SOs-tartalma 
a raktározás folyamán állandóan csök
ken. Kereskedelmi készítmények 
0 -270  mg-ot tartalmaztak kg-ként. 
A burgonyaszáraztermékek készí
tésekor a technológiai munkafolyamat 
úgy irányítható, hogy a termékek 
S02 tartalma kg-ként 100- 125 mg- 
ot ne lépjen túl. A fogyasztásra kész 
termékek kg-jában akkor már csak kb. 
20 mg SOo van.

Kieselbach Gy. (Budapest),
SCHMIDT-LORENZ W. ÉS 
HANSEN H.:
A p iroszén savd ietilészter fe lh a szn á 
lása  eper e ltarth atóságán ak  növelésére

Über die Andwendbarkeit von Pyrokoh
lensäurediäthylester zur Haltbarkeit- 
sverlängerung von Erdbeeren. 
Fruchtsaftindustr. 7. 293-309, 1962.

Tárolásra szánt mosott friss epre
ket 2 percre piroszénsavdietilészer 
0,001 -  0,25%-os vizes oldalába merí
tették és azután 0° ill. 15 C° hőmérsék-



létén tároltak. Ez a kezelés az eprek 
eltarthatóságát megközelítőleg meg
kétszerezte, különösen a felületi rom
lást akadályozta meg. A felületi rom
lás kitolódása messzemenőleg függött a 
piroszénsavdietilészter-oldat tömény
ségétől, a bemerítési idő meghosszab
bítása 2 percen túl és 0,1%-nál na
gyobb töménységű oldat azonban az 
eltarthatóságot nem növelte. E keze
lés által a felületi romlást előidéző 
élesztők (különösen Kloeckera apicu- 
lata és Erwinia spec.) 90-99% -a 
elpusztul. Penészgombák a romlás
nál nem játszanak szerepet. A bakté
riumfejlődést a kezelés úgyszólván 
nem befolyásolta. Tiszta tenyésze
tekben vadélesztőket, Pseudomonas- 
és Achromobacter -  fajokat 0,005- 
0,02%-os töménységű oldatok elpusz
títottak. Env/m'a-fajok, enterobakté- 
riumok, Escherichia coli és Salmonella 
esetében a gátlóadagok lényegesen 
nagyobbak, 0,1 -  0,2%-osak. Függet
lenül a felhasználásra kerülő oldat 
töménységétől a merítőfürdő piro- 
szénsavdietilészterének kb. 10%-a 'ke
rül az eprekbe. A felvett észter 60- 
70%-át szerzők a szárazanyagban, 
30%-át a felületi rétegekben és 
10%-át a lében tudták kimu
tatni. A kezelés után 2 nappal 
az eprek szárazanyagában még 
nyomokban volt jelen piroszénsav- 
dietilészter. Ha a meritőfürdő tömény
sége 0,05% volt és a tárolás 15 C° 
hőmérsékleten történt, úgy a kezelés 
után 4 nappal, ha pedigO,l% volt és a 
tárolás hőmérséklete 0°, úgy a kezelés 
után még 8 - 9  nappal a gyümölcsök
ben ki lehetett mutatni a piroszén- 
savdietilésztert. Érzékszerviig az 
észterkezelés közvetlenül a bemerítés 
után nem volt megállapítható, az 
eperléhez adagolt piroszénsavdietil- 
észter azonban az ízben kiérződött.

Spárgával végzett hasonló kísérletek 
még nagyobb töménységű merítő- 
fürőkben és hosszabb merítési idők 
mellett is negatívok maradtak, szerzők 
szerint valószínűleg azért, mert a 
piroszénsavdietilészter nem hat a 
spárga romlását előidéző flórára.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

HEINTZE K.:
A hám ozott nyers burgonya sz ín ta r
tásán ak  problém ája

Zum Problem der Farberlialtung bei 
geschälten, rohen Kartoffeln.
Industr. Obst u. Gemüseverwert. 47, 
495-499. 1962.

Hámozott nyers burgonya árusítása 
különösen az Amerikai Egyesült Álla
mokban mind nagyobb szerepet já t
szik. Az árusítás folyamán fellépő 
és enzimaktivitásra visszavezethető 
elszíneződés, bámulás veti fel a bur
gonya színtartásának problémáját. 
Ézért különböző burgonyafajtákat vizs
gáltak meg nyers, hámozott állapot
ban fenolázaktivításukra, összfenoltar- 
talmukra és tárolási lehetőségükre, 
elszíneződés szempontjából. A vizs
gálatok szerint a fenolázaktivítás 
különböző és hosszabb tárolási idő 
alatt csökken, míg a barnulási képes
ség növekedik, miértis nem jtehető, 
legalább is nem egyedül tehető a 
burgonyák elszíneződéséért felelőssé. 
A fenoltartalom egyes burgonyafaj
ták esetében csökken a tárolás folya
mán, másoknál megnövekszik. Kétség
kívül a fenolok azok az anyagok, 
amelyeken az elszíneződés végbemegy, 
az elszíneződést kiváltó enzimek 
azonban még ismeretlenek, Lehetsé
ges, hogy a citokromoxidáz külön
leges szerepet játszik. Azok a kísér
letek, amelyek a bámulást kémiai 
anyagok, mint S02 élvezeti savak, 
konyhasó, sósav, továbbá ezeknek 
az anyagoknak a keverékei által igye
keztek befolyásolni, gyakorlati ered
ményekre nem vezettek, ha a burgo
nyát szobahőmérsékleten tárolták, 
hűtőszekrény hőmérsékleten ellenben 
igen. Minél savanyúbb volt a bemerítő 
folyadék, annál kisebb mértékű volt a 
bámulás.

A nyers hámozott burgonya léleg
zési aktivitása a szokásos négyszerese. 
Műanyagtasakokban (polietilén, hosz- 
tafán) eltartás és ezzel kapcsolatosan 
a tasakban maradt oxigén lélegzési 
célra felhasználása még szobahőmér
sékleten is többnapos színtartást ered
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ményezett, bár ilyenkor gyakran fel
lépett a burgonyán egy baktériumos 
eredetű nyálkásodás. Érdekes, hogy 
S02 kezelés után a csiraszám sokkal 
nagyobb mértékben növekedett, mint 
a megfelelő kontrollmintáknál.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

KRANZE STANISLAW, BOZYK Z., 
KORZEN KRYSTYNA
S 0 2-aI tartó s íto tt egyes zöldség és 
gyü m ölcslev ek  S 0 2 e ltávo lítá si m ód
szerén ek  értékelése L -aszkorbinsav tar
ta lom  m egh atározásh oz

Ocena niektórych metod usuwania S02 
z wyciagów siarkowanych warzyw i 
owoców przy oznaczaniu kwasu L- 
askorbinowego.
Chem. analit. (Polska), 1963, 8. No 2, 
179- 184.

Ha S02-t tartalmazó olyan növényi 
eredetű alapanyaghoz, amely oxal- 
savat tartalmaz, acetont és formal- 
dehydet adunk, nem biztosítjuk a 
S02 megkötődését és 2,6-dichlorfe- 
nolindofenollal reagál. A S02 egyszerű 
és gyors eltávolítására ilyenkor aján
latos 5 percen keresztül C02-t átbubo- 
rékoltatni a felhigított (5ml anyag+ 
+ 10 ml víz) anyagban.

Kiss Sándorné (Miskolc)

SAMUELSSON ERNST-GUNNAR
Gyors, fo lyam atos elek tróm etrlkus  
m ódszer a tej ox igén tarta lm án ak  m eg
h atározására

En snabb och kontinuerlig elektro- 
metrisk metod för bestämning av syr- 
gashalten i mjölk.
Svenska mejeritidn. 1962, 54, No 
51 -52 , 641 -644.

A tej oxigén tartalmának meghatá
rozására membrán elektródát alkal
maztak Pt katóddal és Ág/Ag2Oanód- 
dal. Az anód gyűrű alakú; közepén 
helyezkedik el a lemezből álló korong 
alakú katód. Az elektródokat epoxi
gyanta tömbe ágyaszták. A kivezetést 
hermetikusan záró hüvely védi.

A membrán polietilén fólia, 0,019 
vagy 0,025 mm vastagságú, az elek
tródhoz és a kivezetéshez erősítik 
tömítőpersellyel és csavaros szorító- 
val.

Az elektródok szabad felületükkel a 
membrán belsejében levő 3%-os KC1 
oldattal érintkeznek. A hőmérséklet 
mérésére az ezüst elektródhoz ellen
állás hőmérőt kapcsolnak. A víz oxigén 
tartalmának a fenti elektrómetrikus 
mérése és a Winkler szerinti megha
tározás azonos eredményt adott. A 
tejben pedig az aszkorbinsavas mód
szerrel kapott eredménnyel egyezett.

Kiss Sándorné (Miskolc}

HADORN H. ÉS ZÜRCHER К .: 
Cukoretetéses méz
Über Zuckerfütterungshonig. 
Mitteilungen, 54, 4, 322-329, 1963.

A cukoretetéses méz kimutatására 
az érzékszervi vizsgálatot és néhány 
többé-kevésbé jellemző értéket szok
tak felhasználni. Minthogy azonban az 
irodalomban alkalomadtán ellentmon
dó adatokat találunk, a cukoretetéses 
mézek összetételére, és elbírálására 
vonatkozólag, szerzők maguk is 5 -  
megbízható helyről beszerzett -  
cukoretetéses mézet vizsgáltak meg 
korszerű módszerekkel. Az elemzése
ket az új Svájci Élelmiszerkönyv 
,,Méz és műméz” fejezetében javasolt 
módszerek alapján végezték. A vizs
gálatok eredménye a következő volt:

1. Az összes megvizsgált cukorete
téses méz csaknem színtelen, édes 
ízű és aromanélküli volt. Bennük fő- 
cukorféleségként gyümölcscukor és 
szőlőcukor szerepelt. Emellett tekin
télyes mennyiségű nádcukor, kevés 
malátacukor és két mézben magasabb 
oligoszaharidok is előfordultak.

2. A nádcukortartalom mindegyik
ben magas volt. 8%-nál nagyobb 
nádcukortartalom cukoretetésre utal. 
Minthogy azonban a mézben levő 
nádcukor alkalomadtán messzemenő- 
leg invertálódott lehet, alacsony nád
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cukortartalmak még nem zárják ki 
cukoretetéses méz jelenlétét.

3. Az összes cukoretetéses méz ala
csony hamu- és savtartalmat muta
tott. Minthogy azonban sok tiszta 
virágméz is alacsony hamu- és sav
tartalmú, a különbségek nem elég 
jellegzetesek, hogy bizonyítékul szol
gáljanak.

4. a cukoretetéses mézek formol- 
száma szintén alacsony, de hasonló 
formolszámokat valódi mézek is mutat
hatnak, úgyhogy ez az érték sem enge
di meg a biztos következtetést.

5. A cukoretetéses mézek enzim 
tartalma (diasztázszám és szaharáz- 
szám) gyakran alacsony, hasonlóan- 
azon mézekhez, amelyeket a méhek 
tömegesen rendelkezésükre álló virág
nektár esetén készítenek, mikoris a 
mézet a méhek vagy kevesebb nyál

mirigy váladékkal keverik, vagy a 
mirigyváladékok a méhek erős igény- 
bevétele következtében szegényeb
bek enzimekben. Szerzők azonban 
normális diasztázszámú és magas 
szaharázszámú cukoretetéses mézeket 
is találtak.

A vizsgálatok tehát arra az ered
ményre vezettek, hogy a mai napig 
sem rendelkezünk olyan összetételi 
vagy más jellemző értékszámmal, 
amellyel cukoretetéses mézet egyér
telműen ki lehetne mutatni, úgyhogy 
gyanú esetében többféle adat, mint 
jelző, szükséges. Mindenesetre cukor
etetésre gyanúsak a világos színű, 
igen gyenge aromájú, magas nádcukor
tartalmú, feltűnően alacsony hamu- 
és savtartalmú, valamint alacsony 
formolszámú mézek.
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