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HEIMANN, W. és WISSER, K.:
A peroxidációs reakció kinetikája
Zur Kinetik der peroxydatischen Reak
tion
Die Nahrung 12., 45, 1968.

A szerzők alapos kinetikai vizsgálat 
tárgyává tették a peroxidációs reak
ciót, és megállapítják, hogy a reakció 
az összes vizsgált H-donorokból (p —p'- 
Difenol, o-Dianizidin, o-Tolidin, Hid- 
rokinon, Pirogallol és Brenzkatechin) 
kiindulva egy terner enzim-akceptor- 
donor komplex vegyidet közbenső kép
ződésén át alakul ki. Kinetikailag bizo
nyítják, hogy a komplex vegyületen 
belüli átalakulás minden szubsztrátum- 
nál azonos nagyságrendű. Az enzim
es átalakulás nagy sebességkülönbsé
gekkel rendelkezik. A rendszer sebes
ség-különbségei az enzim-donor kötés 
asszociációs tényezőinek a különbségé
ből erednek. A reakciópartnerek kon
centrációinak nyomonkövctésére pola- 
rográfiás kiértékelést alkalmaztak. Mé
réseik jó összhangban vannak más szer
zők hasonló rendszerekben kapott ered
ményeivel. Végül megadják a peroxi
dációs reakció mechanizmusát.

Bátyai ]. ( Szeged)

MEHLITZ, A. és MINAS, Th.: 
Leszálló vékonyréteg-kromatográfia
Absteigende Diinnscluchtcliromatografie 
Chemiker Zeitung 90., 67, 1966.

A leszálló eljárást a következőkép
pen adják meg: vesznek egy üvegdara
bot, amelynek az alkalmazott rétegle
mez nagysága 3 — 4 cm hosszú, három 
oldalon egyenlő vastagságú, és 1 cm 
szélességű üvegcsíkokkal U-alakúan 
összeragasztják. Ezt a berendezést két 
rögzítő csavarral a réteglemezre viszik.

Vékony spatulával a réteget most már 
úgy nyomkodják utána, hogy minden 
irányban bizonyos eltolódás következ
zék be. A szoros illeszkedésnek olyan 
mértékűnek kell lennie, hogy felérjen a 
megkívánt tömitéssel.

A vizsgálandó anyagot az U-alakú 
darabnak alsó szélétől mintegy 1 cm-re 
viszik fel. Megvan a lehetősége annak, 
hogy az anyagot pontozottan vagy vo
nalasán vigyék fel.

Az üveglemezt úgy képezik ki, hogy 
az elúciós közeg cseppenként legyen 
összegyűjthető. A hordozó anyagot úgy 
rakják fel, hogy az egyes eluátumok 
lefolyása lehetségessé váljék.

A szétválasztási módszer pontossá
gának egyik fontos tényezője a gyorsa
ság, amíg az elúciós anyag a hordozón 
keresztül jut. Ezt a gyorsaságot a rög
zítő csavarok útján szabályozni lehet. 
Természetesen arra is kell ügyelni, 
hogy a gyorsaság ne legyen túl nagy, 
mert az a kimosás rovására mehet.

Eljárásunkat gázkromatográfiával 
egyesítették, amikor a szétválasztást 
az előbb ismertetett vékonyréteg-kro- 
matográfiával elvégzik, majd gázkro- 
matografálják. Az elúciós közegnek az 
eluátumból való kipárolgása után, a 
kapott koncentrátumot a gázkroma
tográfiás készülékbe közvetlenül be le
het fecskendezni.

Példaként ismertetnek egy keverék 
szétválasztást, és megállapítják, hogy 
a karbonil vegyülctcket csak izopropií- 
éterrel lehet jól eluálni. A magasabb 
szénatom számú alkoholok petroléter 
és izopropiléter eluáló szerrel választ
ható jól el.

Módszerüket almaaromában jelen 
levő komponensek, nevezetesen; kap- 
rilaldehid, hexanol, oktanai, oktanol, 
nonanol, a-pinén és /З-pinén szétválasz
tására alkalmazták.

Bátyai J. ( Szeged)
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KELLER, H. és SEEGER, EL:
Új lehetőségek az elektroforetikus elem
zésben cellogél-hordozó alkalmazásával
Neue Möglichkeiten der Elektrophorese 
durch Verwendungen von Cellogel als 
Trägermaterial
Z. analyt. Chem. 212., 125, 1965.

A cellogél-csíkok az elektroforézis új 
hordozó anyagai. A cellogél-csíkok ki
zárólag cellulózacetátból állnak, azon
ban szerkezetükben különböznek a 
már ismert cellulózacetát-fóliáktól. Al
kalmazásuk a gélelektroforézis előnyeit 
a papírelektroforézisével egyesíti. A 
szérumfehérjék, a hemoglobin elektro- 
forézisénél nyert eredményekről szá
molnak be. Az anyag tulajdonságainak 
teljesebb kihasználására egy egyszerű 
elektroforetikus kamrát fejlesztettek 
ki, amelyben 30 szérumrqinta szétvá
lasztása lehetséges minimális hordozó- 
anyaggal. A színezés és átlátszóvátevés 
az acetátfóliákhoz hasonlóan történik. 
A ninhidrin reakció segítségével tör
ténő megfejtés különösen ésszerűvé'te
szi a munkát. A kapott görbék integ
rálásához egy félautomatikus berende
zést állítottak össze. A szinezetlen 
elektroforegramok UV-tartományban 
vagy fluorimetriával való kiértékelési 
lehetőségeit is megadják.

Bátyai J . (Szeged)

SZOBOLEVA, E. és BONDERAVA, 
E.:
2-íiobarbitursav alkalmazása a zsír 
oxidációs romlásának kutatásánál
Priememie 2-tiobarbiturovoj kiszletü v 
iszledovanijali okiszlitelnoj porcsi zsira 
Mjasznaja Indusztria 37., 48, 1966.

A zsír oxidációs romlásának legob- 
jektívebb módszere a 2-tiobarbitursav 
alkalmazása. A TBS-sel fennálló reak
ció a legérzékenyebb a zsír avasodásá- 
nak kezdeti szakaszában, származékait 
pedig könnyű spektrofotométeren és 
f о tokolorim éteren meghatározni.

Bizonyítják, hogy a TBS-as reakció
ra különböző tényezők hatnak; a pH, 
a melegítés időtartama, a levegő beke
rülése, ezért a kísérlet elvégzésének

körülményeit szigorúan szabványosí
tani kell az elemzett minta minden faj
tájától függően.

Foglalkoznak az aromatikus aldehi
dekkel és pirimidin gyűrűvel rendelke
ző vegyíiletekkel fellépő kölcsönhatá
sok reakcióival.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a 
TBS fruktózzal is képez vegyületet, 
majd Wilbur adatara is támaszkodva 
megállapítják; ez a reakció nem zavar
ja a zsír oxidációs romlásának megha
tározását.

Bizonyítják Patton és Kurtz feltevé
sét, mely szerint a TBS által létrejövő 
festék képződésében részt vesz a ma- 
londialdehid, amely a tej avasodott 
zsírjában határozottan képződik. Az 
irodalomból vett feltevés szerint a szí
nes vegyidet képződése vízkilépéssel 
jár együtt.
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A képződött vegyidet kristályai sö

tétvörös színűek, Op-je: 300 °C, ab- 
szorbeiós maximuma 532 — 535 mm 
hullámhosszon van. Molekulasúlya: 
324,25. Empirikus képlete:

cuh 8n 4o4s2-h 2o .
A vegyidet, ha az oldat pH-ja kisebb, 

mint 3 sztere.okémiailag cisz módosu
latban van, molekulán belül hidiogén- 
híd kötése van. Ha az oldat pH-;a na
gyobb, mint 7, a vegyidet teljesen el
bomlik, és transz-enol formában van 
jelen.
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Igazolják, hogy a TBS-szám és a 
Ranco-szám, amely az oldat optikai 
sűrűségén alapszik, korrelációja elég 
pontos.

Bátyai J. ( Szeged)

DONELSON, J. R.; YAMAZARI, W. 
T.:
Lisztfrakciók keményítőtartalmának 
meghatározása enzimatikus úton
( Enzymatic determination of starch in 
wheat fractions.)
Cereal Chemistry, 45., 2, 1968.

A vizsgálathoz 0,1 —0,2 g lisztminta 
szükséges. Ezt elcsirizesítés után 5 per
cen keresztül Rhozyme 33 enzimprepa
rátummal hidrolizálják. A mennyiségi 
meghatározás 0,05 N nátriumtioszul- 
fátos titrálással történik. Részletesen 
ismerteti a vizsgálat végrehajtását, és 
összehasonlító adatokat közöl a polari- 
metriás módszerrel. A méréseredmé
nyek igen jól egyeznek és kitűnően rep
rodukálhatók. Egy személy naponta 
35-50 elemzést végezhet ezzel az eljá
rással.

Z. Kiss E. ( Budapest)

MATTHEWS, R. H.; FIFIELD, С. C.; 
stb.:
A búza minőségének megítélése kétféle 
módon készült kenyérből
(Assessing wheat quality with breads 
prepared by two formulations.)
Cereal Chemistry, 45., 2, 1968.

Szerzők vizsgálták a házi sütésű és 
laboratóriumi kenyér minőségét. Mér
ték a kétféle tészta reológiai tulajdon
ságait, a kész kenyér fizikai értékmé
rőit (fajtérfogat, béleloszlás stb.), és 
érzékszervi sajátságait. A házikenyér 
bélzete szebb, egyenletesebb, fajtérfo
gata viszont kisebb, mint a laborató
riumi körülmények között készült ke
nyéré, ízben és aromában azonban a 
két kenyér között nincs észrevehető 
különbség. A próbakenyérből a liszt 
minőségére vonatkozóan is lehet követ
keztetni.

Z. Kiss E. ( Budapest)

MALTESE, P.; CLEMENTINI, L.:
Tésztafélék tartóssága polipropilén és 
cellulóz csomagolásban
(Conservazione della pasta e dei crac
kers in film polipropilenici e cellulo- 
sici)
Tecnica Molitoria. IS., 10, 1967.

Szerzők vizsgálat tárgyává tették a 
Moplefan OFF, a cellulóz-polietilén, a 
hegesztett cellulóz és a féligáteresztő' 
cellulózfóliába csomagolt tésztafélesé
gek tartósságát. Mérték a csomagolt 
tészta nedvességének és savtartalmá
nak alakulását különböző fizikai para
méterek fennállásának esetében, más 
és más tárolási körülmények között. 
Megállapították, hogy a polipropilén 
fólia (Moplefan OFF) magasabb hő
mérséklet és relatív páratartalom ese
tén is a legjobb tartósságot biztosí
totta.

Z. Kiss E. ( Budapest)

CERUTTI, G.; MACCARRONE, A.:
Paraffinozotí és hagyományosan érlelt 
juhsajtok vizsgálata
( Formaggio pecorino della Sicilia orien
tale composizione e car áttéri di prodotti 
sperimentali di tipo tradizionale о a pa- 
raffinatura precoce )
II latte. 42., 1, 1968.

Szerzők vizsgálták a paraffinozott és 
a hagyományos eljárással érlelt juh
sajtok vegyi összetételét, elektrofero- 
gramjait, szabad zsírsav- és zsírtar
talmukat. A vizsgálatok során megálla
pították, hogy a kétféle típus érési fo
lyamata különböző. A paraffinos be
vonatú sajt érésekor a zsírok bomlása 
mérsékeltebb, az olajsavtartalom ala
csony marad, a vajsavtartalom viszont 
jelentős mértékben növekszik. A vizs
gálatok új lehetőségeket tárnak fel a 
juhtejnek a sajtgyártásban való alkal
mazására és a technológiai folyamat 
kialakítására.

Z. Kiss E. (Budapest)
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YAMAMOTO, T. és CHIKUMA, О.:
A tej savfokmeghatározásának új mód
szere
XVII. Internationaler Milchwirt
schaftskongress В 217 — 220, 1966. Ref. 
Milchwiss. 23. 370, 1968.

A tej savfokának meghatározását, 
illetve a meghatározás pontosságát a 
tej fehérjetartalma korlátozza, éppen 
ezért a tej fehérjetartalmának eltávo
lítása célszerű. A fehérjék kicsapására 
javasolják a tejet 1:1 arányban 0,1% 
kálciumkloridot tartalmazó metanollal 
elegyíteni. A szűrlet 20 ml-ét 0,1 N 
alkáli oldattal titrálva és a semlege
sítéshez fogyott ml-ek számát 0,087 
faktorral szorozva a tej savfokát (g tej - 
sav/100 ml tej) az eddigi módszereknél 
pontosabban adja meg.

Kacskovics M. (Pécs)

SCHARNER, E. és BORKERT, H.:
A vezetó'képesség mérése és néhány al
kalmazási lehetőség az élelmiszeripar
ban
Leitfähigkeitsmessungen und einige An
wendungsmöglichkeiten in der Lebens
mittelindustrie
Die Lebensmittelindustrie 15. 61, 102, 
1968.

A vezetőképességmérés fizikai-kémi
ai alapjait tárgyalva részletezi az elekt
rolit áramvezetését, az elektromos ve
zetőképesség paramétereit (anyagfaj
ta, koncentráció, hőmérséklet) és a 
zavaró hatásokat. A mérőcellák után a 
következő mérési eljárásokat ismerte
ti: kompenzációs, kitéréses, mindketőt 
négyelcktródos mérőcellával kivite
lezve és az elektród nélküli módszert. 
A felhasználási lehetőségek közt a tőgyi 
beteg állattól nyert tej vizsgálatát, a 
klorid-ion meghatározását, a tej (zsír- 
tartalmának és a sűrített tej besűrítést 
fokának megállapítását részletezi. Jó
használható a vezetőképesség mérés a 
tisztító lúgok és oldatok töménységé
nek meghatározására. Igen érdekes 
alkalmazási terület a tengeri halak fris

seségének megállapítása és bevált 
módszer ismert a műszaki zsírok és géli- 
cerin víztartalmának vizsgálatánál is.

Kacskovics M. (Pécs)

MILLER, H.:
A búzaliszt vízfelvevó'képességének 
meghatározása mikrocentrifugával
( A micro centrifuge to determine water- 
retention properties of wheat flour.)
Cereal Chemistry, 45., 2, 1968.

Két percig tartó, 11 000 fordulat
számmal végzett centrifugálás segítsé
gével közvetlen súlyméréssel határoz
zák meg a búzaliszt vízfelvevőképessé
gét. 30-75% közötti vízfelvevőképes
ségű liszteket vizsgáltak, és a mérés- 
eredményeket összehasonlították a 
Brabender-féle Farinograph adataival. 
Az eredmények igen jól megegyeznek. 
Ismerteti az alkalmazott mikrocentri- 
fugát, és a vizsgálat végrehajtását, és 
számos méréseredményt.

Z. Kiss. E. (Budapest)

HONOLD, G. R.; FARKAS G. L.:
A búza redox enzimei. Dehidrogenázok 
mennyiségi vizsgálata
(The oxidation-reduction enzymes of 
wheat. A quantitative investigation of the 
dehydrogenases.)
Cereal Chemistry. 44., 4, 1967.

Őszi- és tavaszbúzákból őrölt lisztek 
dehidrogenázainak mennyiségi és en
zimaktivitási vizsgálatait végezték. Az 
enzimaktivitás meghatározásához 
spektrofotometeres és denzitometriás 
módszert alkalmaztak. A kétféle mé
rési módszer által produkált eredmé
nyek között lényeges eltérést nem ta
láltak. Megfigyelték a glukóz-6-foszfát, 
6-foszfoglukonát-, mailát-, izocitrát-, 
szukcinát-, glutamát-, laktát- és alko- 
holdehidrogenáz aktivitását. E vizsgá
latok során a tavaszbúza-fajtákból 
őrölt lisztekben lényegesen nagyobb 
dehidrogenázaktivitást észleltek, mint 
az őszi búzafajták lisztjeiben.

Z. Kiss E. ( Budapest)
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NAUDET, M., LAI, R. es UCCIANI, 
E.:
Az охо-szintézis a zsírkémiában
La synthese oxo en lipochimie
Revue Frangaise des Corps Gras 15., 
15, 1968.

A szerzők részletesen tárgyalják a 
metiloleát (oktándecénsav-metilészter; 
C17H33COOCH3) oxonálását (nátrium- 
peroxiddal történő oxidálását) befolyá
soló különböző tényezőket és azok ha
tását. Az oxidáció eredményeképpen 
oktánkarbonsavas-metilészter és hep- 
tándikarbonsavból álló keverék kelet
kezik. A reakciókörülmények olyan 
irányban is megváltoztathatók; felté
telezett molekulán belüli átrendeződés 
eredményeképpen, hogy dikarbonsav- 
monoészter helyett, karbonsavészter 
keletkezik:

H - C - C 8H17
H -  C -  (CH,)7C00CHä+Na20 2 -  
-  CH3(CH2)eCOOCH3-|CH 2|e 

COOH +' HOOC -  (CH2)7 -  COÖC + 18
A kobaltvegyiilctek hatását vizs

gálva, a kobaltacetátot találták a leg
hatásosabbnak. Előnyös a dikobalt- 
oktakarbonil (Co2(CO)s) alkalmazása 
is, de így a kobalt végső eltávolítása 
igen nehéz. Úgy találták, hogy a ko
balt adagolás növelésével a reakcióidő 
csökken. Kevés kobalttal az aldehid
észterek, sokkal pedig az alkohol-ész
terek mennyisége dominál. Vizsgála
taik szerint az oldószer alkalmazása a 
főreakcióra nem előnyös.

Bátyai J . ( Szeged)

PERINI, E.:
A liszt természetes javításának kérdése
( II probléma delta reintegrazione natu
rale della farina)
Tecnica Molitoria. 18., 16, 1967.

Kísérleteket végeztek a mesterséges 
lisztjavítószereknek természetes anya
gokkal való helyettesítésének lehetősé
geire vonatkozóan. Expansograph-os 
vizsgálatokkal kimutatták, hogy a bú

za aleuronrétegének vitamindús, vizes 
kivonata lisztjavító hatású. A liszt
javító hatás szempontjából kiemelkedő 
jelentősége van az aleuronrétegben 
található В-vitaminoknak. Ismerteti a 
természetes lisztjavító aleuronkivonat 
készítésének módját, és a felhasználás 
lehetőségeit gyakorlati próbák alap
ján.

Z. I\iss E. (Budapest)

SCHORMÜLLER, j. és SCHUBERT, 
W.:
A fumársav és maleinsav meghatáro
zása élelmiszerekben
(Ein Beitrag zur Analytik der Fumar
säure und der Maleinsäure in Lebens
mitteln )
ZUL 136, 146, 1968.

A két izomer etiléndikarbonsav meg
határozására rétegkromatográfiás eljá
rást ajánlanak. A vizsgált élelmiszert, 
amennyiben zsírt tartalmaz először 
petroléterrel extrahálják. Ezután ké
szítik el a vizes kivonatot, és a meg
határozandó anyagok kivonására ion
cserélő gyantát használnak. A savak 
leoldására ammóniumhidrogén karbo
nát oldatot használnak. A használt 
vékonyréteg Kiesegei -  HF25,t (Merck.)- 
A rétegekről való leoldás után,a megha
tározást UV-spektrofotometriásan vég
zik. Ultraviola besugárzásnál a fumár
sav vizes oldatban kimutatható meny- 
nyiségben nem izomerizálódik.

Végeztek olyan méréseket is, amikor 
nagy mennyiségű fumársav volt jelen 
csekély mennyiségű maleinsav mellett, 
és fordítva. Vizes közegben a két sav 
izomerizációja 180 C° hőmérsékleten 
indul meg, s mindkét irányban egy
formán lejátszódik.

Kísérleteiket kiegészítették olyan 
viszonyokra is, kenyér és keksz min
ták esetében, mint amelyek az előállító 
iparban uralkodók. Az így kapott pró
bákból végzett meghatározásaik ered
ményei is egyértelműek a modellkísér
letekével.

Bátyai J. (Szeged)
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ZIMMERMANN, R.:
Malomipari termékek értékelése fehér
ségük szerint
Die Bewertung der Müllereiprodukte 
nach Helligkeit.
Die Nahrung 11., 837, 1967.

Lisztek sziliének meghatározása 
rendszerint valamilyen jellegmintához 
való hasonlításával szubjektive törté
nik. Új mérési szempontokat dolgoztak 
ki lisztek fehérsége szerinti azonosítá
sához. Ajánlják az ún. „nedves” mód
szer alkalmazását lisztek és darák fe
hérségének méréséhez. Igen finom el
oszlású, sima felületű lisztpépet készí
tenek, és ennek mérik a fényvisszave
rését Zeiss-féle leukométerrel. Közük 
a leukométer fényképmásolatát, és a 
műszerrel való mérések kivitelezési 
módját. Különböző országokból szár
mazott lisztekkel kapott eredményeik 
beszámolnak azok fehérje- és hamutar
talmáról, valamint ezek és fehérségük 
összefüggéseiről. A mérés pontossága a 
visszaverésnek kb. 0,3%-a. A megha
tározás időtartama kb. 10 perc. Vizs
gálataik eredményeképpen arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy a termék 
szemcsézettség fokának és fehérjetar
talmának nincs determináló szerepe.

Bátyai J. ( Szeged)

ASSEN AT, L.:
Tanulmány tejek és sajtok azonosítá
sára poliakrilamid-gél elektroforézissel
Contribution á l’étude d’une rnéthode 
d’identification des laits et frimages au 
moyen de l'électrophorese sur gél de poly
acrylamide.
Lait 47., 495, 1967.

A tej és tejipari termékek hamisítása 
idegen tej hozzáadásával is szokásos. 
Ez indította a szerzőt, hogy a tej és sajt 
fehérjéinek szétválasztására a poliak- 
rilamid géllel elektroforetikus módszert 
dolgozzon ki, amely az alkalmazott 
gyakorlat szerint jól használható. A 
módszer eredményesen alkalmazható 
az anya-, a tehén-, a kecske- és juhtej

és ezek kazeinjének azonosítására. Az 
elektroforetikus eljárás arra is alkal
mas, hogy adott sajtminták esetében 
eldöntsék azok eredetét, a tej szárma
zását. A módszer alkalmas juhtejnek 
tehéntejjel történő hamisításának ki
mutatására, és anyatej hamisítások fel 
derítésére. Az ajánlott eljárás annyira 
érzékeny, hogy vele 2%-os hamisítás 
már kimutatható. A szerző bemutat 
olyan eredményeket, amelyeket külön
böző helyekről származott mintákkal 
kapott, és bizonyos hamisítási esetek 
felderithetőségével is foglalkozik.

Bátyai J . ( Szeged)

KÖRMENDY, L., SZEREDY, I. és 
MIHÁLYYI, V.:
Fehérjebontó enzimek hatása pácolt hús 
hevítési veszteségére
Einfluss prote ply ti scher Enzyme auf den 
Erhitzungsverlust von Pökelfleisch
Die Nahrung 72., 97, 1968.

Három növényi proteináz, nevezete
sen papain, ficin és bromelin 20, 40 és 
60 ppm mennyiségekben adagolt hatá
sát vizsgálták pácolt húsok főzési vesz
teségére, modellkísérletekkel. A pácoló 
anyag konyhasó és nátriumnitrit olda
ta volt. A kísérleti körülmények vál
toztatásával kapott eredmények a vá
rakozásnak megfelelnek. A gyakorlat
nak megfelelően beállított kísérletek 
eredményeképpen azt a megállapítást 
tették, hogy a hús konzisztenciája ked- ( 
vezőtlen irányban változott meg. A 
Biuret-reagenssel végzett méréseiket, 
a kék szín megjelenése után spektrofo
tométeren, 533 nm-nél végezték. A 
proteinázmentes próbák minden eset
ben szignifikáns különbséget mutattak 
a kezelt mintákkal szemben. A hevítési 
veszteséget az alábbi formulával adják 
meg:

Hevítési veszteség =' 100• 
j " Nettó súly a hevítés utáni 

Nettó súly a hevítés előtt J
Bátyai J. ( Szeged)
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KELEMEN SZ1LAS, M.:
A pörköltkávé minősége és a pörkölési 
mód közötti összefüggés
Zusammenhang zwischen der Qualität 
von Röstkaffee und der Röstmethode
Die Nahrung 12., 17, 1968.

A szerző kritikai vizsgálat tárgyává 
teszi a különböző pörkölési eljárásokat, 
nevezetesen a hagyományost, a nyo
más alattit és az infravörös sugárral 
való pörkölést. A más-más módon pör
költ kávék minőségi jellemzőit vizsgál
ja; a vizes extraktot, a színt, az íztar
tósságot és az adszorpciós felületet. Azt 
a megállapítást teszi, hogy a Robuszta 
kávéfajták pörkölésére az Infravörös 
sugárral történt eljárás felelt meg leg
jobban. A nyomás alatti pörkölés, 1,5 
atmoszféra túlnyomással nem adta a 
várt minőségi jellemzőket, ismét fel
hívja a figyelmet arra is, hogy a kor
szerű pörkölési eljárással kapott ked
vező tulajdonságok megőrzéséhez jó 
csomagolástechnika szükséges.

Megadja a minőségi jellemzők meg
határozásakor alkalmazott eljárásokat 
is. A pörkölési hőmérsékletet 150-220 
°C között változtatta.

Bátyai J. ( Szeged)

K1ERMEIER, F. és WIGAND, W.: 
Szelén meghatározása tejben
( Bestimmung von Selen in Milch) 
ZUL 136, 158, 1968.

Tej szelén tartalmának meghatáro
zására, sorozatvizsgálatra alkalmas 
módszert dolgoztak ki. A tejet bepá
rolják, a tejport az ún. Wurzschmitt- 
féle bombában tárják fel nátrium
karbonát és nátriumperoxid segítségé
vel. A feltárt tejből elemi arzénnel kü
lönítik el a szelént. Az elemi arzént 
frissen állítják elő a következőképpen: 
nátriumhidroxidos közegben arzéntri- 
oxidból elkészítik a nátriumarzenitet, 
majd hozzáadják a 40 ml 32%-os 
HCl-ből és 10 ml 50%-os foszforossav- 
ból álló redukáló oldatot. Ezután az 
elkülönített szelént pH 2-nél 2,3-

diaminonaftalinnal reagáltatják, ami
kor 4,5-benzopiazoszelenol keletkezik. 
A reakciót melegen, vízfürdőn, dekali- 
nos fázisban képezik. A keletkezett ve
gyidet fluorometriás extinkciója maxi
mumának mérésére 500 — 600 nm tar
tomány alkalmas.

A meghatározás középérték hibája, 
0,003—0,05 /rg szelén esetében — 
0,0012 (tg szelén. A meghatározáshoz 
pro analisi, ill. spektroszkópiai tiszta
ságú vegyszereket kell használni.

Bátyai J. ( Szeged)

HOPPE, H. és ROMMINGER, K.:
Difenil és 2-hidroxidifenil kimutatása 
és félkvantitatív meghatározása cifrusz- 
gyümölcsökben
Beitrag zum Nachweis und zur halb- 
quantitativen Bestimmung von Diphenyl 
und 2-Hydroxy di phenyl auf Zitrus
früchten
Die Nahrung 11., 797, 1967.

A difenilt és a 2-hidroxidifenilt 
gombaölő vegyszerként alkalmazzák 
azon esetekben, amikor a citruszgyü- 
mötcsök szállítás alatti védelmét akar
ják biztosítani. Ezek gyors kimutatá
sát vékonyréteg-kromatográfiásan vég
zik. A kromatogrammok vizuális kiér
tékelésével — 14% és +21% eltérési 
határértékeket kaptak a hozzáadott 
mennyiségekkel szemben. A kimutatás
ra Kieselgel (Wolfen) gipsz és Kieselgel
G. (Merck) lemezeket használtak. Meg
adják a kivonásra legjobban alkalmaz
ható oldószereket. Közük a kromatro- 
gramok képeit és az alkalmazott rea
genseket.

A módszert leginkább piaci gyors el
lenőrzésre ajánlják.

Bátyai J. ( Szeged)
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LÁSZTITY, R.:
Sikérfehérjék kémiai szerkezete és Teo
lógiai tulajdonságai közötti összefüggé
sek

Zusammenhänge zwischen chemischer 
Struktur und rheologischen Eigenschaf
ten der Klebereiweisse
Die Nahrung 12., 3, 1968.

A sikérfehérjék kémiai szerkezete és 
Teológiai tulajdonságai közötti össze
függések még eléggé ismeretlenek, bár 
a sikérfehérjék fontos szerepe és a bú 
zalisztből készült termékek gyártásá
ban és minőségük kialakításában már 
hosszú idő óta ismert. A fehérjekémiá
ból és az eddig felismert összefüggések
ből következik, hogy a mechanikai tu
lajdonságokat megszabó tényezők 
komplex jellegűek. A részletesen vizs
gált szulfhidril-diszulfid rendszer is 
csak egyik tényező a reológiai tulaj
donságok kialakításában. Kétségtelen, 
hogy a hidrogénkötések jelentősen hoz
zájárulnak a tulajdonságok kialakítá
sához. A fehérjéket tárgyalva, részlete
sen foglalkozik a kovalelns kötésű 
vegytiletekkel, az ionos vegytiletekkel 
(lizin, glutaminsav, hisztidin, arginin), 
a hidrogénkötésűekkel (karbonilamid, 
karboniltriozin), hidrofób vegyületek- 
kel (alanin, valin, prolin) stb.

Tárgyalja a fehérjefrakciók mennyi
ségi összefüggéseit. Saját és irodalmi 
adatokra támaszkodva, kifejti a kén
tartalmú aminosavak szerepét.

Bátyai J . ( Szeged)

VOIGT, J. és NOSKE, R.:
Glükóz, fruktóz és szacharóz egymás 
melletti vékonyréteg-kromatográfiás el
választása egymás mellett
(Dünnschichtchromatographische Tren
nung von Glucose, Fructose und Saccha
rose nebeneinander )
Die Nahrung 72, 203, 1968.

A módszer gyümölcsökben található 
háromféle cukor elválasztására szolgál. 
Eljárásukat 0,5 mm vastagságú kova

gél lemezen vitelezik ki. Az oldósze 
benzol (n-butanol) aceton (etilalkohol 
víz (5 : 30 : 10 : 2 : 3) arányú elegye. A 
másik oldószer, amit használtak: n-bu
tanol (aceton) víz (7 :2 :  1) arányú 
elegye.

A foltok előhívására etilalkoholban 
oldott 2%-os difenilamin és 2%-os ani- 
lin, valamint tömény foszforsav 
10 : 10 : 2 arányú oldatát használják. 
Bepermetezés után a lemezeket 80 
C°-on, 45 percig szárítják, mire a fol
tok erősen kifejlődnek. A módszert 
almalekvár, zeller és alma mintákon 
próbálták ki. Az extraktok elkészítése 
után, az oldatot Carrez-féle derítősze
rekkel derítették. A derítőszer a meg
határozást nem zavarja. Bemutatják 
a kromatogram képét, és a három 
cukorféleség Rf-értékeit is közük.

Bátyai J. ( Szeged)

RICHTER, M. és SCHIERBAUM, F.:

Keményító'meghatározás lehetőségei és 
határai gabonatermékekben

( Möglichkeiten und Grenzen der Stärke
bestimmung in Getreideprodukten )

Die Nahrung 72, 189, 1968.

A szerzők kritikai vizsgálat tárgyá
vá tették a gabonafeldolgozó-ipar 
nyersanyagai, fél- és késztermékei ke
in ényí tőtartalmának meghatározására 
ismert módszereket. A fő meghatáro
zási módszerek sorában: gravimetriás 
(csapadékképzés alkohollal vagy jód
dal), jódkolorimetriás, hidrolízises (en- 
zimatikus vagy savas lebontással), 
kémiai reakción alapuló (antronnal, 
káliumdikromáttal történő oxidáció 
utáni titrálás) és polarimetriás eljárá
sok előnyeit és hibáit megadják.

Külön összehasonlítják a polarimet
riás és a glükoamilázos eljárást, s azt 
a megállapítást teszik, hogy nagy ke
ményítőtartalmú termékek esetében 
jó eredményt ad a sósavas és a kal- 
ciumkloridos polarimetriás módszer 
ugyanúgy, mint a glükoamilázos eljá
rás. Ugyanakkor kis keményítőtartal-
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mű minták esetében csak az utóbbi 
módszert használhatjuk megbízhatóan.

A glükoamilázos módszer tárgyalá
sakor felhívják a figyelmet az eljárás 
elmulaszthatni lan alapkövetelményei
re.

A közölt adatokból kitűnik, hogy a 
kalciumkloridos polarimetriás mód
szerrel kisebb keményítőtartalmat kap
tak, mint az enzimes eljárással.

Bátyai J . ( Szeged)

KOHLER, G. O.; PALTER, R.:

Búzatermékek aminosav-elemzésének 
módszerei

( Studies on methods for amino acid 
analysis of wheat products)

Cereal Chemistry. 44., 5, 1967.

Felülvizsgálták az egyes aminosavak 
viselkedését savas hidrolízis hatására. 
Megállapították, hogy a legtöbb ami- 
nosav stabil marad és savas hidrolízis
sel teljesen lehasítható. A szerin és a 
treonin hidrolízis után kevésbé stabil, a 
valin és az izoleucin stabil ugyan, de a 
lehasadás csak lassan következik be, 
a cisztin és a metionin viszont nem sta
bil, ezért csak oxidációs származékok 
alakjában vizsgálható, a triptofán leha- 
sításához pedig Ba(OH)2-os hidrolízis 
szükséges. A triozin rendkívül oxigén
érzékeny. Korrekciós táblázatokat kö
zöl a mennyiségi elemzésekhez.

Z. Kiss E. ( Budapest)

SCHORMÜLLER, J., GRAMPP, E. és 
BELITZ, H„ D.:
Tejfehérjék változása karbonilvegyüle- 
tek hatására I. Kazein reakciója eta- 
nállal
( Veränderungen von Milchproteinen 
durch Einwirkung von Carbonylverbin
dungen /. Reaktion von Casein mit 
Äthanal)
ZUL 136, 271, 1968.

A tejfehérjék változásának tanulmá
nyozása során foglalkoztak karbonil- 
vegyiiletek hatásával. A dolgozatsoro
zat első tagja a kazein és az acetaldehid 
közötti reakcióval foglalkozik. A reak
ciót különböző analitikai eljárással kö
vették. Az ioncserélőkromatográfiá- 
val és poliakrilamidgélen elektrofori- 
záltan szétválasztható komponensek 
száma a reakció előrehaladtával jelen
tősen csökkent. Végeztek üledékanali- 
zist, gélszűrést, hidrolízist tripszinnel, 
a hidrolizátumot vékonyrétegkroma- 
tográfiásan vizsgálták. Megállapítot
ták, hogy a keletkezett termékek mol- 
súlya nagyobb, a tripszin nem támadja 
mzg azokat. A l-fluor-2,4-dinitroben- 
zollal (FDNB) meghatározható lizin- 
maradék mennyiségét kisebbnek talál
ták.

Végeztek kísérleteket tejporból ki
vont kazeinnel, továbbá modell kísér
letekről is beszámolnak.

Közlik a vizsgálatok munkamenetét, 
a kromatogramokat, a kazein és az 
acetaldehid reakció idődiagramjait.

Bátyai J. ( Szeged )
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FRANZKE, Cl., GRUNERT, K-, S. és 
0BR1KAT, H.:

Szénhidrátok perjodátos oxidációja.
1. rész. Monoszacharidok mennyiségi 
meghatározása

(Perjodatoxydation von Kohlenhydraten 
I. Zur quantitativen Bestimmung von 
Monosacchariden )

ZUL 136, 261, 1968.

Ismeretes, hogy a monoszacharidok 
perjodáttal oxidálhatok, s a reakció 
termékeként hangyasav és formalde
hid keletkezik. A reakció quantitativ, 
tehát mennyiségi meghatározásra hasz
nosítható. A meghatározás kivitelezé
sére három lehetőség kínálkozik: 1. a 
keletkezett hangyasav mérése, 2. a 
perjodát feleslegének visszamérése, 3. a 
jodometriás szulfit-cianid módszer. 
Méréseik szerint, a három módszer kö
zül a hangyasavon keresztül történő 
meghatározás a legpontosabb. A több
szörösen közvetett eljárás, az ismert 
mennyiségű oxidálószer feleslegének 
visszamérése — arzeniten keresztül, 
jódoldattal — több hibalehetőséggel 
dolgozik. A jodometriás szulfit-cianid 
eljárás 1—6 órás reakcióidővel dolgo
zik. A számított értékektől (glükóz, 
galaktóz, mannóz, fruktóz és szorbóz 
esetében) való legkisebb és legnagyobb 
eltéréseket —0,2, ill. +3,2%-nak ta
lálták. A meghatározásra Maros és 
Schulek (Acta chim. Acad. Sei. hung. 
21., 91, 1959) módszerét alkalmazták.

A keletkezett hangyasavon keresz
tül történő eljárásnál úgy járnak el, 
hogy a 0,8— 1 gramm monoszacharidot 
tartalmazó 100 ml-es törzsoldatból 
10 ml-es részlethez 8 - 9  ml 0,3 m 
perjodátoldatot és 2 ml etilénglikolt 
adnak. Az oxidáció befejeztével, a ke
letkezett hangyasavat metilvörös in
dikátor mellett 0,1 n NaOH-val mérik 
(I ml 0,1 n NaOH = 9,0 mg glükóz, 
galaktóz, mannóz). A legkisebb eltérés: 
-0,4%. A legnagyobb eltérés: + 1,6%.

Bátyai J. ( Szeged)

KIERMEIER, F., MAYR, A. és 
HANUSCH, J.:
Illó zsírsavak keletkezése emmentáli 
sajt propion- és vajsavas erjedésekor
I. A propionsavas erjedés hatása
Zur Entstehung flüchtiger Fettsäuren 
bei der Propionsäure- und Buttersäure
gärung im Emmentaler Käse I. Einfluss 
der Propionsäuregärung.
ZUL 193, 1968.

A sajt jellegzetes szag- és ízanyagai 
között a karbonilvegyületek sorából 
kilencféle savas tulajdonságút és ti- 
zenkét-fé'e semleges karakterű anya
got tartanak számon. Az irodalom 
eddig 26-féle nitrogénvegyületet ismer 
az íz- és szagalkotók között. Jelentős 
ugyanakkor a kéntartalmú vegytiletek 
jelenléte, továbbá az illó és nem illó 
szerves savak sem hanyagolhatok el. 
A propionsavas erjedés alatt kelet
kezett zsírsavak a következők: ecetsav, 
propionsav, n-vajsav, n-valériánsav,
1- va!ériánsav és kapronsav. Érdemes 
megjegyezni, hogy ecetsav kezdettől 
jelen van, propionsav kb. az erjedés 
3. hetében jelentkezik, majd a 8. 
héttől kezdve már kimutatható a . 
n-vajsav és az i- és a n-valériánsav,
2 -  8 mg% mennyiségben. Kapronsav 
csak a tizenegyedik héten jelentlezik. 
Legjelentősebb mennyiségben a pro
pionsav van jelen. Megállapították, 
hogy nitrát adagolásával a propion
savas erjedés gátolható. A fehérje
bomlással járó propionsavas erjedés 
úgy is gátolható, ha a tejhez hidrogén- 
peroxidot és katalázt adnak. Melegí
téssel csekély mennyiségű ecet- és 
propionsav keletkezhet. Ezzel egybe
hangzó megállapításuk, higy a hideg
érlelésnél a természetes érleléssel ellen
tétben kevesebb ecet- és propionsav 
keletkezik.

Vizsgálataik szerint az erjedés folya
mán csak könnyű zsírsavak mutat
hatók ki, 8 —12 C-atomszámú zsír
savak már nem jelentkeznek, de 
önant (Ce) - ,  kapril(C7) -  és pelargon- 
savat(C8) sem sikerült kimutatni.

Bátyai J. ( Szeged)
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