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Az élelmiszerek minőségének meghatározásához elengedhetetlen érzékszervi
tulajdonságaik értékelése. Az élelmiszerek minőségének fogalmát nem egyszerű
meghatározni, komplex fogalom, rokon- és szoros kapcsolatban áll biológiai érték
kel, de azzal nem azonos. Mindenképpen a minőség meghatározásának korszerű
fogalma kell hogy közelítsen a biológiai érték meghatározásához és ezért ésszerű
a biológiai értéket alapul venni. Ez Tarján szerint a következő tényezőkből áll:
a)
b)
c)
d)

az élelmiszerek kémiai összetétele, tápértéke,
a metabolitok aránya, azok szinergetikus volta,
a vitaminok,
az érzékszervi tulajdonságok, a táplálék, élelmiszer élvezeti értéke.

Természetesen az élelmiszerek érzékszervi tulajdonságaival mint minden
egyéb kérdéssel, csak dialektikusán, tehát az élelmiszerek egyéb tulajdonságaival,
minőségével összefüggésben lehet foglalkozni. Az alábbiakban elsősorban az élel
miszerek minőségének meghatározásában oly fontos szerepet játszó, a biológiai
érték definíciójában nagy jelentőségű érzékszervi tulajdonságokkal foglalkozunk.
Tekintettel arra, hogy ezek az élelmiszer minőségének a meghatározásában döntő
jelentőségűek, ezek objektív módon, tudományos alapon, mennyiségileg (kvantitatíve) történő mérése napjaink egyik legfontosabb feladata. Nem véletlen,
hogy az utóbbi évek szakirodalma igen széles körben és ugyanakkor nagy mély
ségben foglalkozik az élelmiszerek érzékszervi tulajdonságainak definiálásával és
meghatározásának metodikájával.
1. Élelmiszerek érzékszervi tulajdonságai

A biológiai érték fogalmából következik, hogy az érzékszervi tulajdonságok
nak és ilyen módon az élvezeti értéknek az élelmiszer hasznosításában nagy sze
repe van. Az ízlés térben és időben változik, más az ízlés Magyarországon és más
Japánban. Más jellegű élelmiszereket kedveltek ezer évvel ezelőtt és másokat
most. Csak néhány példát említünk: a főtt rizst akkor kedvelik Japánban és a
Filippi szigeteken, ha ragacsos, Európában és Amerikában pedig ha minden szem
külön áll. Japánban kedvelik, ha a tej főtt ízű, mig nálunk Magyarországon köz
tudomású, hogy a háziasszony, ha lehet, elkerüli a tej felforralását. Indonéziában
a túlpörkölt kávét szeretik, ugyanakkor a szomszédos Ausztráliában a mi véle
ményünk szerint is kissé alulpörkölt kávét. A különböző példáknak hosszú sorát
lehetne felhozni a világ különböző részeinek különböző ízléseiről. Hasonlóan sok
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példát lehetne elmondani, hogy eleink ízlése mennyire különbözött a mai ízléstől.
A civilizált államokban egyre nagyobb szerepet játszik az élelmiszerek gyártásá
ban, elkészítésében, minőségében, hogy felhasználhatósága milyen kényelmet
jelent a fogyasztó számára, vagyis a minőséggel, a differenciált ízekkel és illatok
kal szemben egyre több engedményre hajlandó, vagy tegyük hozzá, egyre több
engedményre kénytelen a fogyasztó, hogy kényelmét biztosítsa, hogy az élelmi
szer könnyen, gyorsan, viszonylag kevés munka ráfordítással fogyasztható legyen.
Az ízlés, az élelmiszerek és élvezeti cikkek érzékszervi tulajdonságainak elbírálása
függ tehát magától a környezettől, annak tradícióitól, a helyi ízléstől. Még ezen
belül is nehéz megtalálni azokat a többé-kevésbé objektív jellemzőket, amelyek
valamely minőség jó vagy rossz voltát eldöntik.
Ezek mellett a fenntartások mellett azonban kétségtelen, hogy meghatáro
zott időben és helyen az érzékszervi tulajdonságok egyértelműen meghatároz
hatók (normalizálhatók) és jellemző, hogy a közízléssel, tehát az általános ízléssel
megegyeznek függetlenül attól, hogy az általános ízléstől az egyéni ízlés, tehát
egyedek véleménye eltérhet. Ez az alapgondolat az érzékszervi értékelés tudomá
nyos bírálati rendszereinek és módszereinek kidolgozásához és ezen az alapon
lehet és kell eltérni a szubjektív bírálati módszertől. El kell térni a szubjektív
módszerektől akkor is, ha nem csak az érzékszervi tulajdonságok tudományos pon
tosságú meghatározásáról van szó, hanem úgynevezett preferencia vizsgálatokról,
tehát annak a megállapításáról, hogy valamilyen élelmiszer az adott összetétel
ben ízlik-e vagy sem. Ugyanis ez utóbbi vizsgálatok is nem egyedi, hanem közizlést kell hogy képviseljenek.
Az élelmiszerek érzékszervi bírálatának szerepe és jelentősége tehát szembe
tűnő az ellenőrzés minden területén, különösen pedig a hatósági minőségellenőr
zésben. Nem egy esetben eljárást kell indítani olyan élelmiszerek gyártói, illető
leg forgalombahozói ellen, amelyek érzékszervi tulajdonságai nem felelnek meg
az előírásoknak, a szabványoknak. Nyilvánvaló, hogy ennél a bírálatnál a szub
jektív elemeket ki kell szűrni és az élelmiszerek érzékszervi bírálatát objektívvá
kell tenni. A bírálat alkalmával a bíráló kalibrált műszer és így a bírálat maga
objektív módszer.
Rá kell mutatni azonban arra is, hogy további nehézségeket jelent a bírálati
módszerek és rendszerek kidolgozásakor az érzékszervi tulajdonságok egyértelmű
elhatárolása és sok esetben az egyértelmű terminológia hiánya is. A terminológia
nemcsak a kifejezésmódot jelenti ebben az esetben, hanem a fogalmak tartalmát
is. A korszerű mai szakirodalom jó része angol nyelvű és a fogalmaknak, illetőleg
kifejezéseiknek nem egyszerűen az átültetését, hanem átértékelését kell bizto
sítani.
1.1 Az emberi érzékekkel észlelhető érzékszervi tulajdonságok
1.11 íz.
Az érzékszervi tulajdonságok között a legfontosabb szerepet az íz
tölti be. Erre a hazai szabványaink is számos példát nyújtanak. Az ízek értékelé
séhez, megfelelő koordináta rendszer kidolgozásához meghatározott alapízekre
van szükség. Ilyen igény már sok száz évvel ezelőtt felmerült és Bravo 1592-ben,
Linné és Haller 1751-ben, Wundt 1910-ben állítottak össze alapíz táblázatokat.
Ezek 7 —8 —9 alapízt foglaltak magukba. Ma általában 4 alapízt veszünk figye
lembe: édes, savanyú, keserű, sós ízeket.
Az 1. ábrán Henning íz-tetrahedronja látható, 4 sarkán a 4 alapízzel és a
közbeeső minőségek a vonalak mentén helyezkednek el.
Anélkül, hogy anatómiai részletkérdésekkel foglalkoznánk, érdemes átte
kinteni a nyelv papilláinak eloszlását. Az észlelés jellege szerint:
G6

édes, savanyú, keserű
édes és savanyú
savanyú és keserű
édes és keserű
édes
savanyú
keserű
ízlés nélkül

60 papilla
12 papilla
7 papilla
4 papilla
3 papilla
12 papilla
0 papilla
27 papilla

Összesen: 125 papilla.
Az ízlést különböző tényezők jelentős mértékben befolyásolják. így a fel
sorolás teljességére való törekvés nélkül:
a kór (gondoljunk pl. a csecsemő hiányos ízlelési képességére),
a nem (Tilgner szerint a férfi édesre és sósra érzékenyebb, a keserű érzékelé
sében nincs különbség),
betegségek,
hőmérséklet.
A hőmérséklet befolyását az ízlelési küszöbre a 2. ábra mutatja.
Az ízlelést az alvás hiánya kissé befolyásolja. Fuerchtgott Willinghaem szerint
a sós és édes íz érzékelésére 72 óra nem alvás nincs befolyással, de a savanyú- íz
érzékelésének a küszöbe emelkedik.
Természetesen befalyásolja az éhségérzet az izlelés érzékelését. Jensen szerint
a legnagyobb az érzékenység normális étkezés mellett délelőtt 11,30 órakor,
étkezés után az érzékelési küszöb emelkedik.
Több kutató egybehangzóan állapítja meg, hogy a dohányzás nem befolyá
solja az ízlelés érzékenységét, küszöb értékét.
Nagy jelentősége van az ízlelési küszöbnek a bíráló bizottságok tagjainak
kiválogatásakor eredmények értékelése miatt. (Megjegyezzük, hogy lehet ennek
is egy perifériás aspektusa, ugyanis bizonyos betegségek a szervezet metabolizmusának egyes abnormitásai Henkin szerint jelentős mértékben változtatják
meg az egyes ízlelési értékelési küszöböt. Gyógyszeres kezelés a küszöböt ismét
normális helyre teszi. Ilyen módon az érzékelésben beállott változással, az ízlelési
küszöb eltolódásával bizonyos betegségek felismeréséhez illetőleg a gyógykezelés
hatásosságának méréséhez el lehet jutni.)
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Köztudomású, hogy az anyagok íze és kémiai szerkezete között összefüggés
van. Ennek az összefüggésnek jelentősége lehet az anyagok érzékszervi bírálat
során történő identifikálásánál. Hosszas lenne ezeket az összefüggéseket felsorolni,
de a molekula konfiguráció, tehát maga a szerkezet befolyásolja az ízhatást.
Például:

o —toluilkarbamid, íztelen

m —toluilkarbamid, keserű

p —toluilkarbamid, édeskés

Tudjuk, hogy a dulcitol és szorbitol stereoizomérek, azonban különböző
mértékben édesek. Steinhardt (1962) megállapította, hogy a d-mannóz alfaanomerje édes, a béta-anomer keserű. Hosszan lehetne ismertetni a különböző
ismert összefüggéseket íz és kémiai szerkezet között, hiszen, mint minden bioló
giai jelenség, az iz-érzet is összefügg a kémiai specifitással. Mindenképpen nagy
figyelmet érdemel azonban ez a kérdés éppen az imént már említett identifikálás
lehetősége miatt. Számos közlés jelent meg az elmúlt esztendőkben, mióta az
érzékszervi értékelés az élelmiszer analitikai tudomány egyik ágává fejlődött és
messze elkerültünk már attól a gondolattól, amely régebben uralkodó volt, hogy
„keserű mint a méreg”. Nyilvánvaló, hogy nem minden méreg keserű és nem
minden keserű anyag méreg.
Az ízlés érzékelésének folyamatára számos teóriát dolgoztak ki, amelyet
részletesen nem ismertetünk.
Ismeretes a többi között az ún. enzim teória, Beibler teória és sok más,
amelyek azt a kérdést igyekeznek tisztázni, hogy milyen biokémiai, kémiai,
neuro-fiziológiai folyamatok játszódnak le az ízlelő érzékekben, idegekben az
izlelés során.
Az ízlelésről elmondottakat a következőkben lehetne összefoglalni. Az ízlelést
tisztán el kell választani a szaglástól, mert ezt az ingert kizárólag a nyelv receptorjaival érzékeljük. Az a tény, hogy a nyelv hátsó harmada más és az első két
harmad ugyancsak más idegekkel van behálózva, feltétlenül figyelembe veendő
az izlelés módjának, érzékenységének és minőségének meghatározásánál. Tekin
tetbe kell venni a nyelven elhelyezkedő receptorok különbözőségét, különböző
tartományokban. A különböző alapízekre: édes, savanyú, sós és keserű, különböző
receptorok válaszolnak, de mint láttuk, egyes érzékelők válaszolhatnak több
alapízre.
Az ízlelés küszöbértékei különböző egyéneknél igen különbözőek lehetnek
és jelentős mértékben befolyásolják a betegségek. Az ízlelési érzékelés teljes
hiánya (ízvakság, ageusia) rendkívül ritka. A küszöbértékeket jól lehet definiálni
és mérni. Különböző tényezők: kor stb. befolyásolják az ízlelés fontosságát, azon68
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ban éhség és dohányzás kevéssé fontosnak tűnik. A hőmérséklet emelése növeli
az édes íz iránti érzékenységet és csökkenti a sós, keserű észlelés érzékenységét,
a savanyú érzetet nem befolyásolja. Eddigi tapasztalatok szerint a víz a legjobb
közeg az érzékenységi tesztek elkészítéséhez. Az emberi ízlelés válaszok számos
szerves vegyülete nagymértékben specifikusak, egyes édes ízű cukrok anomerjei
keserűek. A sztereoizoméreknek igen különböző íze lehet.
Az Ízlelési mechanizmusnak egyik legjobb magyarázata lehet, hogy az íz
anyag adszorbeálódik, feltehetően a receptor felületén elhelyezkedő fehérjében.
Ez a receptor felületének gyors depolarizációjával járt, amely az ideget izgatja.
Nincs teljesen egyértelműen kidolgozott teória az inger természetére vonatko
zólag.
A savanyú érzetet kétségtelenül befolyásolja a hidrogénion koncentráció, a
disszociáció mértéke, a puffer hatás és az anion maga. A sós érzetet a sókkal, az
édes és keserű érzetet pedig szerves vegyületekkel kell összefüggésbe hozni. Ez
utóbbiaknak a skálája rendkívül széles. Mint a bevezetőben említettük, az ízlelés
rendkívül nagy fontosságú az élelmiszeripar számára. Az élelmiszerek értékelésé
ben óriási jelentősége van annak, hogy megfelelően begyakorlott,,bemért” ízlelők
mondjanak bírálatot és értékeljék az élelmiszereket.
1.12. Illat, szag
A szaglás érzete primitívebb mint a látás, de komplexebb mint az ízlelés.
Kétségtelen, hogy a történelem előtti ember sokkal nagyobb mértékben támasz
kodott a szaglásra az ízlelés és az érintés mellett, mint később a fejlettebb ember,
amely a fejlődés során nagyobb jelentőséget tulajdonított a látásnak és a hang
nak, és a szaglás másodrendűvé vált. (Proetz 1953)
Nehezebb a definíciója az illatérzeíeknek, mint pl. a hang vagy a szín meg
határozásának, amelyek hullámhosszban megadhatók. Ugyanakkor nem lehet
eléggé hangsúlyozni az élelmiszeripar szempontjából az élelmiszerek szagának,
illatának fontosságát, ezek a szagok, illatok nagymértékben vonzzák, vagy taszít
ják a fogyasztót. Éppen az előbb mondottak alapján nincs eldöntve, hogy az
illatot, szagot még fizikai, vagy fenomenológiai jelenségként kell-e definiálni.
Sagarin fenomenológiai definíciót javasolt, mondván, hogy a szag az anyagnak,
vagy anyagoknak olyan érzékelt tulajdonsága, amelyet az orr-vagy szájüregen
keresztül történő belégzéssel érzékel és a test szagló területén kelt impressziót.
A szagok osztályozása ugyancsak régi múltra tekinthet vissza, Linné 1752ben, Haller 1763-ban, Henning 1916-ban állított fel szag, illat rendszert. A 3.
ábrán Henning illatprizmáját mutatjuk be, amely a 6 alapillatot jelzi és a közbe
eső minőségek az összekötő vonalakon, illetőleg a felületen helyezkednek el. Ez
a 3. ábrán bemutatott illatprizma a legegyszerűbb rendszerek közé tartozik,
Fostermk pl. ennél sokkal bonyolultabb, de az ízlelés, hőmérséklet és érintés
okozta érzeteket is magában foglaló illatosztályozási szisztémája van (4. ábra).
Az illat és a kémiai szerkezet között ugyanúgy, mint ezt az ízlelésnél is meg
állapítottuk, van összefüggés. Henning szerint ugyanis a gyűrűs vegyíiletek para
helyzetű elágazása esetén fűszeres, méta helyzet esetén virágillatú, gyűrűn belüli
elágazás esetén gyanta illatú, a sima gyűrű égett illatú, a villás elágazási! hidro
génszubsztitúció esetén gyümölcsillatúak. Úgy véli, hogy a para és méta helyzet
kombinációja átmeneti illatot ad a fűszeres és virágillat között. Henningnek ez a
teóriája azonban túlságosan leegyszerűsíti az összefüggést az illat és a kémiai
szerkezet között, az összefüggés ennél sokkal bonyolultabb. Különösen ha tekin
tetbe vesszük azt, hogy a molekulák gyakran nem merev szerkezetek, illetve a
szagok megnevezése: fűszeres, virágillatú, gyümölcsillatú stb. nem teljesen egy
értelmű. Általában azt lehet mondani, hogy egy vegyidet jellemző szaga, amely
specifikus az illető vegyiiletre, csökken a molekulasúllyal egy homológ sor ese69

fájdalom

aü i

tében. A szag jellegzetességét nem szabad azonban összetéveszteni a szag inten
zitással, amely a növekvő molekulasúllyal együtt növekszik. A molekula polari
tása és formája ugyancsak befolyásolja az illatot. Az alifás vegyiiletek kevésbé
merev szerkezettel, kevésbé illatosak, mint a velük korrespondáló ciklikus, vagy
policiklikus vegyiiletek. A szag minőségét és intenzitását befolyásolja a kettős
kötés helyzete a molekulában, az elektronok eloszlása, a molekula rezonanc’ája,
általánosságban a nagyobb abszorpciós kapacitással rendelkező molekulák na
gyobb illatnak.
Nem térünk ki a szaglás mechanizmusának ismertetésére, annak fiziológiás,
illetőleg neurofiziológiás magyarázatára. Ez további részlet tanulmányok témája
kell hogy legyen. Érdekességként említjük, hogy Martin szerint elképzelhető
egy enzimkoenzim viszony az érzékelő ideg, illetőleg az ingerhatást keltő szag
anyag molekulája között. Másképpen nem lehetne megmagyarázni, állítja Martin,
hogy a szagnak rendkívül kis anyagmennyisége képes szaglási ingert, illetőleg
érzékelést kiváltani. A szaglásra való nagyfokú érzékenység jellemző és rendkívül
ritka a teljes vagy részleges anosmia (szaglás hiány). Kétségtelen, hogy beteg
ségek és különböző drogok jelentősen befolyásolhatják a szaglás érzékenységét.
Az élőlényeket makrozmatikus vagy mikrozmatikus tulajdonságai csoportra
lehet osztani, az ember az utóbbihoz tartozik. Az emberi szervezet illat megkülön
böztetése is — tehát nemcsak a küszöb, hanem a diszkrimináció is - rendkívül
jó. Ismeretlen az illatreceptorok száma és a közöttük levő különbség a szaglás
mechanizmusa, mint már említettük, elég kevéssé ismert. Összefoglalva, meglehet
állapítani, hogy az illat, illetve a molekulasúly, az illékonyság és a kémiai szer
kezet között összefüggés létezik, azonban pontos törvények nincsenek. Amoore
szerint a molekula nagysága, alakja és elektromos állapota van befolyással az
illatra.
A szagok, illatok tanulmányozására különböző módszereket és szerkezeteket
dolgoztak ki: az ún. olfaktométerek szolgálják ezt a célt. A szaglási technikának a

módszerei közé tartozik az Eisberg technika és más olfaktométer-rendszerek. Von
Sidow olfaktométerében érzékelő szervként a béka epitéliumát alkalmazta és
ezzel ért el a szag intenzitás mérésében kiváló eredményeket. Mindezek az olfaktométerek igen jól alkalmazhatók az illatküszöbök meghatározására, illetőleg az
illatok intenzitásának, minőségének mérésére, továbbá azoknak a tényezőknek
vizsgálatára, amelyek ezeket az említett jellemzőket befolyásolhatják. Nincs
azonban jelenleg egységes elmélet, amely valamennyi fontos, az illat, szag érzé
keléssel kapcsolatos kérdést rendezné. Éppen ezért fokozott a jelentősége az
érzékszervi értékelésnek az illatbírálatnak és azoknak a körülhatárolásoknak,
amelyet jelenleg is az élelmiszerek illatának elbírálásában alkalmaznak. Különös
jelentősége van a jól kiválogatott bírálóknak, a rendszeres begyakorlásnak, az
élelmiszerek szagának, illatának, fontos, tudományos alapon történő elbírálásában.
Kétségtelen, hogy a kémiai, illetőleg fizikai-kémiai bírálati módszerek korszerű
műszerek jelentős segítséget nyújtanak az illatok és szagok identifikálásának,
illetve érzékszervi értékelés eredményeinek ellenőrzéséhez. A már említett olfaktométerek mellett egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az utóbbi években a gáz
kromatográfia alkalmazása, természetesen nemcsak az illatanyagok, hanem íz,
zamat anyagok identifikálásában, meghatározásában, diszkriminálásában. Erre
a későbbiekben még visszatérünk.
1.13. Szín, fonna, külső megjelenés, tehát a látható tulajdonságok.
A szín aránylag jól definiálható, meghatározható fényhullámhosszal és kü
lönböző színskálákkal. Nagyon lényeges, hogy a szín meghatározásához, érzék
szervi megítéléséhez állandósított segédeszközöket lehet alkalmazni és nem kell
a bírálónak — az érzékelőnek — a memóriájára támaszkodni, illetőleg a me
móriában tárolt normákra. A különböző színskálák jól ismertek: Munsell, Lovibond, С. I. E. stb.
A szín nagymértékben befolyásolja az élelmiszer fogyaszthatóságát, élvezhetőségét. A szín olyan benyomást tehet a fogyasztóra, amely voltaképpen komp
lex érzékletet és fogalmakat idéz elő.
Az érzékelt és elbírált színek általában a látható tartományban helyezkednek
el 400 —700 nanométer között. A szín érzékelését különböző tényezők jelentős
mértékben befolyásolják. A szem érzékenysége függ a hullámhossztól is. A szemre
legérzékenyebb hullámhossz a napszaktól is függ, nappal 556 nanométer, este 510
nanométer az a hullámhosszúság, amelyre a szem a legérzékenyebb. A megvilá
gítás erőssége ugyancsak nagymértékben befolyásolja az érzékelés élességét. Erős
megvilágításnál más a szín (photopic = nappali látás), mint a gyenge megvilá
gításnál (scotopic = alkonyati látás). A megvilágítás erősségének befolyására
jellemző, hogy az előbbinél 500, az utóbbinál 30 fokozat a még észlelhető különb
ség. (Az angol nyelvű szakirodalomban ezt ,,jnd” = just noticeable difference =
még észlelhető különbség megjelöléssel fordul elő.)
A szín, mint említettük, a legkönnyebben mérhető érzékszervi jellemzők
közé tartozik és számos segédeszköz áll rendelkezésre, a színek viszonylag könynyen normalizálhatók és a bíráló bizottságoknak rendelkezésre bocsátott képek
kel, színskálákkal a színészlelés objektivitása nagymértékben fokozható. Azon
ban nem csupán a szín tartozik a szemmel észlelhető érzékszervi tulajdonságok
közé, hanem egyéb jellemzők is. Ilyen például a felület fénye, illetőleg a felület
megjelenési formája, (metszéslap) jellege, a felület fényes, érdes, ragyogó, matt,
vagy egyéb volta amelynek, valamilyen normával, előírással egybe kell vágnia.
Tulajdonképpen ide kell sorolni az élelmiszer formáját és alakját is.
Nem véletlen, hogy a külső megjelenéssel az érzékszervi elbírálás sorált sokat
és behatóan foglalkoznak, mert igaz ugyan, hogy elsősorban az íz és utána a szag
bír a legnagyobb jelentőséggel az élelmiszer elbírálásakor, azonban a vásárlót, a
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fogyasztót a vásárláskor és a fogyasztáskor döntő mértékben befolyásolja az élel
miszer külső megjelenése, színe, fénye, formája, alakja. Kiterjedt tanulmányok
foglalkoznak ezekkel a tényezőkkel, illetőleg ezeknek a tényezőknek a befolyásá
val a vásárlási kedvre, a fogyasztásra, az élvezeti érték növelésére, vagy csökken
tésére, amely a bevezetőben elmondottakkal egybevágóan az élelmiszer táplál
kozásélettani szempontból történő hasznosítását nagymértékben befolyásolja.
Hiszen köztudomású, hogy nemcsak a megvilágítás erőssége, hanem a fény
minősége is nagy hatással lehet az élelmiszer színének megváltoztatásán keresztül
a fogyasztóra. Csak példaként említjük meg, hogy erős ultraibolya fényben a
hús olyan színt kap, amely úgyszólván teljesen kizárja annak elfogyasztását,
undort keltő hatása miatt.
A szín emberi érzékkel történő meghatározása viszonylag a legkönnyebben
kontrollálható műszerekkel. A szín minőségének és intenzitásának mérésére szá
mos különböző elvű műszer áll rendelkezésre, s a már említett színskálák jól
használhatók, akár ráeső, akár áteső fény alkalmazásával. (Lovibond, fotomé
terek stb.)
1.14. Állag, konzisztencia
Az élelmiszerek érzékszervi bírálatának fontos része az állag minősítése
(konzisztencia, szövetszerkezet). Nincs egyértelmű teória arra nézve, hogy a kon
zisztencia és a szövetszerkezet teljesen azonos fogalmat takar-e, a szakirodalom
ban számos vitacikket lehet találni ennek a kérdésnek eldöntésére.
Az állag — és itt tekintsünk cl a felvetett probléma tisztázásától — igen
fontos érzékszervi tulajdonság és különböző szempontok szerint lehet csoporto
sítani, különböző skálák vannak ennek meghatározására. így például a kemény
ség meghatározására Szczesniak egy 9 pontból álló skálát állított össze: krémsajt,
tojásfehérje, virsli stb. olíva bogyó, mogyoró, sárgarépa, grillás, kemény curkorka. Természetesen ezeket a keménységi fokokat meghatározott gyártmányokra
és megadott körülményekre redukálta, hogy ilyen módon normaként legyen
használható skálája.
A valóságban azonban ennél sokkal összetettebb érzetet kelt az állag. Az
érzékelés összetettségére jellemző Brandt összeállítása, aki szerint az élelmiszer
állag tulajdonságai 3 fokozatban érzékelhetők a fogyasztás során:
a) Az első harapás érzete, ennek mechanikai és geometriai jellegzetességei
vannak, ezek közül a mechanikai jellemzők: keménység, viszkozitás, ridegség.
b) A rágás érzete, amikor ugyancsak mechanikai és geometriai érzékelésekről
lehet szó és ezek közül a mechanikai érzékelés lehet gumiszerű, rágós, vagy
tapadás.
c) A rágás közben bekövetkező változások: a fogyási (leválási) arány, a leválás,
(elválás) típusa, a nedvfelvétel és a száj bevonása.
Brandt összeállítása kétségtelenül jellemzi az érzékelés összetettségét és jól
megközelíti azokat a körülményeket és jelenségeket, amelyre az állag meghatáro
zásakor figyelemmel kell lenni. Az irodalomban találkozunk a kinesthesis kifeje
zéssel, tehát az izomerő kifejtésének a mérésével, azonban az állagminősítéshez
nem feltétlenül szükséges izomerő kifejtése. Az állag és rágás közben keletkezett
érzet tanulmányozására végeztek ún. masztikációs vizsgálatokat, amelyek a rágás
közben kifejtett izomerőt elektromos úton mérik. Egy másik jellegű, de hasonló
irányú kutatás, amelyet Drake folytatott Svédországban: a rágás közben kelet
kező hangok tanulmányozása szájban elhelyezett érzékelők segítségével.
Az állag érzékszervi értékelésének eredményeit reológiai mérésekkel lehet
kontrollálni, de ez sok esetben nagy nehézségekbe ütközik, különösen nem egyen
letes szövetszerkezetű élelmiszerek esetében, ahol a penetrométeres vizsgálatok
hoz szükséges próbatest kiképzése nehézségeket okoz.
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Az említetteken kívül még egyéb észleleteket is ismerünk, mint a fájdalomérzet, hőérzet stb., azonban ezeknek a szerepe az egyéb érzékszervi tulajdonsá
gokhoz képest alárendelt.
1.2. Az eddigi áttekintésből is világosan látható, hogy az élelmiszerek „ér
zékszervi tulajdonságai” kifejezés komplex, sokágú, egymástól elkülöníthető,
de egymással szoros összefüggésben álló tényezőkből tevődik össze. Az érzékszervi
tulajdonságokból származó ingereket, észleléseket, tehát az érzékszervi tulajdon
ságok felismerését és értékelését különféle fiziológiai és pszichológiai tényezők
alkotják:
a) az inger, illetőleg érzékelés (az inger küszöbe),
b) az észlelés felfogás (perception).
A kettő természetesen egymással szorosan összefügg és az észlelő érzékeny
séget befolyásolja a kettő között eltelt idő. Nyilvánvalóan minél érzékenyebb és
gyakorlottabb a bíráló, annál jobban egybe esik ez a két szakasz időben.
c) Az adaptáció és az adaptálás ideje. Ennek mértéke befolyásolhatja a
küszöböt.
d) A felismerés (recognition),
e) a megkülönböztetés (discrimination), és végül
f ) a sorolás.
Az inger és az érzékelés, illetőleg észrevétel, észlelés között törvényszerű
összefüggés van a Weber és Fechner törvény szerint:
AS
AS
—— - konstans — = к A R
S
S
dR _ 1
dS _ /ÖS
R = a log S +b, ahol S = az inger
R = az érzékelési válasz.
Ez az összefüggés egy pszichofizikai összefüggés és a R tulajdonképpen pszi
chológiai egység, amelyet olyan módon nyertünk, hogy minden zlS változáshoz
(az inger mennyiségének változásáról van szó) AR (válaszbeli változás) tartozik.
A pszichofizikai és pszichológiai összefüggések tárgyalása igen nagy területet
ölel fel. Azonban az érzékszervi tulajdonságok érzékelésekor soha nem szabad
szem elől téveszteni azt a körülményt, hogy nem pusztán fizikai-kémiai, fizioló
giai tényezőkkel kell számolnunk, hanem jelentős mértékben pszichológiai ténye
zőkkel is és mindezek egymással dialektikus kölcsönhatásban vannak. Végered
ményben az élelmiszer érzékszervi bírálatában, értékelésében az összhatás döntő
és itt figyelembe kell venni a színergizmust is.
Az érzékszervi tulajdonságok elbírálásakor voltaképpen legalább is részben,
élelmiszer élvezeti értékét is meghatározzuk és az élvezeti érték éppen pszichológiai
hatásokon keresztül nagymértékben befolyásolja az élelmiszer hasznosítását a
szervezetben.
Ezzel voltaképpen utalunk a bevezetőben mondottakra, ahol az élelmiszer
minőségét a biológiai értéken keresztül kívántuk megközelíteni. A pszichikai
tényezők nagy szerepet töltenek be a fiziológiai folyamatokban és ilyen módon
a táplálék hasznosításában. Az egyik oldala a szemléletnek ez, a másik az, hogy
az értékelésben ugyancsak pszichológiai tényezők döntő szerepet játszanak.
Foster (1956) szerint 5 funkciót kell figyelembe venni ahhoz, hogy az emberi
reakciókat megérthessük, pl. az élelmiszerek színével kapcsolatban:
2
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1. Az észlelés (percepció), amely az élelmiszer kiválasztásában döntő szere
pet tölt be: az élelmiszer külseje által keltett impressziót.
2. A motiváció, amely a megkívánást jelenti voltaképpen, tehát keltett ét
vágyat.
3. Az emóció tehát egy olyjm pszichológiai folyamat, amely szerepet tölt
be abban, hogy az élelmiszert, amelyet lát a vásárló, megkedvelje.
4. Az ún. tanult válaszok, ami azt jelenti, hogy bizonyos mértékig kondi
cionálva vagyunk meghatározott, vagy ismert színek és formák alapján, a minő
ség feltételezésére.
5. A meggondolások, tehát különböző magyarázatok befolyása a kiválasz
tásra, amikor a vásárlók felvilágosítást kapnak arra nézve, hogy valamilyen élel
miszernek miért ilyen a színe, formája, tehát a megjelenése, miért más mint a
megszokott.
A fenti példa is bizonyító erővel hat és mutatja az érzékszervi értékelés fel
adatának sokrétűségét. Feltétlenül rá kell mutatni azokra a tényezőkre, azokra
a pszichikai tényezőkre, amelyek az értékelésben hibát okozhatnak. Annál is
inkább ésszerű ezeket számba venni, hogy megfelelő körülmények biztosításával
a bírálat során, a lehetőséghez képest, ezeket a hibákat ki lehessen küszöbölni.
a) „Érzékelési” hiba, amelyet elsősorban akkor követünk el, ha a minta
külseje eredendőleg befolyásolja értékítéletünket.
b) Az ún. „várakozási” hiba, amely abból származhatik, hogy a bíráló vala
mit vár, valamilyen általa elképzelt tulajdonságot, minőséget.
c) Az ún. „logikai” hiba, és ez abból származhat, hogy az agyban lejátszódó
asszociációs, gondolattársító folyamattal két voltaképpen különböző élelmiszert
azonosít a bíráló.
d) „Elnézés” hibája, amely abból eredhet elsősorban, hogy a bíráló azt az
élelmiszert kedveli, következésképpen minőségi hibájával szemben elnézőbb.
Könnyen lehet, hogy olyan bíráló, aki különösen kedveli a kávét, vagy csokoládét
stb., ilyen élelmiszereket bíráló bizottságnak tagja nem lehet, mert kedvezések
folytán elnéző ezeknek érzékszervi hibáival szemben.
e) Hibát okozhat a minták sorrendje, tehát ha a bíráló tudja, hogy egy
meghatározott sorrendben adták fel a különböző minőségű mintákat.
f ) A „kontraszt” tévedés, ezt az egymás szomszédságában levő két minta
túlzott, vagy minimális különbözősége okozhatja.
g) Az ún. időhiba, tehát egy olyan hiba, amelyet két minta között eltelt
túl hosszú, vagy túl rövid idő okozza.
h) Az ún. asszociációs hiba, amely kissé hasonlít a cJ-ben említett] logikai
hibára, ami tulajdonképpen nem más, mint a kondicionált válasz, tehát kondi
cionálva, befolyásolva van a bíráló egy bizonyos válaszra. Ez a minták elrende
zéséből is származhatik és a tapasztalatok azt mutatják, hogy pl. triangulát teszt
esetén két egyforma és egy eltérő minta jobb megkülönböztetést ad, mintha két
eltérő és egy norma szerinti mintát adnak a bírálónak.
A felsorolás korántsem teljes. Nagyon sok egyéb tényező is szerepet játszik
és befolyásolja a bírálat értékét. Nem véletlen, hogy az előbbiekben több ízben
mutattunk rá annak szükségességére, hogy az érzékszervi bírálati eredményeket
egyéb kémiai, fizikai, műszeres vizsgálati módszerekkel ellenőrizzük, kontrollál
juk, egybevessük.
1.3. Célszerű tehát megkeresni azokat a módszereket, amelyek alkalmasak
arra, hogy korrelációt bizonyítsanak érzékszervi tulajdonságok elbírálása, bírá
lata, és az előbb említett laboratóriumi vizsgálati eredmények között. Minden
képpen el akarjuk azonban kerülni a „szubjektív” —„objektív” megjelölést, mert
éppen az a célja az érzékszervi bírálat tudományos alapjai kidolgozásának, hogy
az értékelés szubjektív tényezőjét kiküszöbölje, az érzékszervi analízist objektív
módszerré tegye. A teljességre való törekvés nélkül említjük meg, hogy az íz
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érzékszervi értékelésének ellenőrzésére alkalmas lehet a gázkromatográfia, só
meghatározás, savtitrálás, cukortartalom mérése, koffein meghatározása stb.,
tehát egy-egy jellemző ízanyagnak a meghatározása kémiai vagy fizikai úton.
Ezzel azonban - és ezt szükségesnek látjuk tisztázni — a zamat (flavour) meg
határozása még nem megoldott és változatlanul az emberi érzékekre kell hogy
támaszkodjék. Illat, illetőleg illatanyagok meghatározására alkalmas lehet a
gázkromatográfia, illósavak kvantitatív és kvalitatív meghatározása stb., azon
ban a komplex illat-, szaghatást változatlanul a megfelelően kalibrált emberi
érzékekre kell bízni. Hasonló módon lehet alkalmazni műszereket a színmérésre,
reológiai vizsgálatokkal ellenőrizni az állagot, azonban ezeknél is döntőek a meg
felelően begyakorlott és így objektívnek tekinthető, tulajdonképpen műszernek
tekinthető érzékszervi bírálatot végző szakemberek. Az érzékszervi bírálat az
élelmiszer érzékszervi tulajdonságának meghatározása tudomány, tudományos
eszközöket, tudományos módszereket alkalmaz.
2. Az érzékszervi értékelés módszerei
2.1. Analitikai módszerek
2.11. Differencia módszerek.
a) Egyszerű,
b) irányított,
c) preferenciális'módszer.
2.12. Rangsorolásos módszer (ranking)
2.13. Pontozásos módszer (scoering)
2.14. Leíró vizsgálatok.
2.2. Preferencia vizsgálatok
Fentiekben megkíséreltük összefoglalni a jelenleg legelterjedtebben alkal
mazott módszereket azzal a megjegyzéssel, hogy a szakirodalomban ezen kívül
több más megjelölésű, elnevezésű módszert is fel lehet lelni, azonban azok leg
többje beilleszthető a fenti módszer-csoportok valamelyikébe.
2.11. Differencia módszerek
A differencia módszer roppant érzékeny és nagy precizitást követel meg a
teszt kijelölésében, kezelésében és így tovább. Az eredmények statisztikusan
értékelhetők, mégpedig a О-hipotézis alapján. Meghatározott valószínűségi szinten
meghatározható az eredmény szignifikanciája, tehát az, hogy az eltérés vélet
lenből származik-e vagy valóságos eltérést jelez. Vagyis hogy a О-hipotézis nem
teljesítése véletlenből származik-e, vagy sem. A valószínűségben két kockázat ját
szik szerepet: az elsőrendű, illetőleg a másodrendű hiba.
Az elsőrendű hiba abból eredhet, hogy nincs a valóságban különbség a két
minta között, holott a bíráló azt találja, hogy van.
A másodrendű hiba abból származik, ha a bíráló azt állítja, hogy nincs elté
rés a két minta között, holott a valóságban van. Ezek a hibák súlyos következ
ményekkel járhatnak, különösen a minőségellenőrzésben végzett érzékszervi
bírálatkor. A másodrendű hibát minimálisra lehet csökkenteni, ha nagyon pontos
felelős bírálókat alkalmazunk és azoknak a megfigyeléseknek a számát, amelyre
a bírálat alapozva van, növeljük. Az I. rendű hibát csökkenteni lehet, ha viszony
lag alacsonyabb szignifikancia képet választunk. A kísérletet vagy bírálatot irá
nyítónak el kell határoznia, hogy milyen hibakockázatot tud vállalni, vagy tole
rálni egy előre meghatározott szignifikancia szintjét és ennek alapján kell meg
2*
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határozni a figyelmeztetéseknek azt a számát, amely a meghatározott kockázat
tartományban szükséges. Erre nézve számos táblázat áll rendelkezésre, amelyet
az első- és másodrendű hiba és a mintaszám közötti összefüggést mutatják egy,
vagy több meghatározott szignifikancia szerint. A megfigyelések száma és a he
lyes válaszok százalékos aránya között fennálló összefüggés 1/3 és 1/2 valószínű
ségű szinten megmutatja az 5. ábra.

Megfigyelések száma
5 . á b ra

Jól látható, hogy az összefüggés nem lineáris. A differencia tesztben a dolog
természetéből folyóan csak egyetlen helyes válasz van, azonban a lehetséges
válaszok száma változik az ingerek számával. A bírálónak — az előbbiekből kö
vetkezően —egyetlen (helyes) válaszhoz kell elérnie.
A differencia módszer tulajdonképpen azt jelenti, hogy összehasonlítást kell
tenni két vagy több észlelet között és különbséget kell meghatározni, pontosan
azt kell meghatározni, hogy van-e különbség. Szimmetrikus és aszimmetrikus
differencia tesztek vannak (AB, AABB, illetőleg ABB, AABBB stb.). Az egy
ségek számát korlátozzák a körülmények: a fáradtság, az emlékezőképesség (me
mória rögzítés) stb. A módszerek kiválasztásánál azok érzékenységét szoktuk
figyelembe venni. A differencia módszerek érzékenységének definiálásában egyes
kutatók között ellentét van. Peryani szerint akkor érzékenyebb a kiválasztott
differencia módszer, ha kisebb különbséget mutat ki, Lockhart inkább a statisz
tikus és gyakorlati hatékonyságát tekinti az érzékenység alapjául, tehát azt,
hogy kisebb legyen a véletlen valószínűsége. A differencia teszteket nagy vona
lakban a következő módszerekre lehet felbontani.
2 mintás módszer
A két mintás differencia teszt voltaképpen páros észlelés és páros összehason
lítás annak eldöntésére, hogy van-c különbség a páron belül. A mintákat lehet
együtt, de egymás után is a bírálónak feladni. Előnye, hogy kisebb mennyiségű
minta esetén is jól alkalmazható a módszer, kisebb az elfáradás veszélye, minden
esetben csak egy értékelést, ingert kell értékelni, tehát egyszerű teszt. A véletlen
valószínűsége 1/2, ami nem kielégítő statisztikai szempontból, azonban figyel
men kívül lehet hagyni az egyéb előnyök mellett.
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AA, AB, BA, BB formában páros összehasonlítási próba, ha egyszerre adják
fel a mintákat és ebben az esetben a válasz lehet „van különbség” vagy „nincs
különbség”.
Az egyszerű differencia tesztnek az egyik változata az irányított differencia
teszt (directional difference test), amely valamilyen meghatározott tulajdonságra
irányított differencia vizsgálat. Nem elégíti ki teljesen a valódi differencia mód
szer kritériumait, tekintettel arra, hogy szubjektív elemeket is tartalmaz, hiszen
valamely tulajdonságra fel kell hívni a bírálónak a figyelmét.
3 mintás módszerek
A mindennapi gyakorlatban leginkább alkalmazott differencia módszerek a
3 mintás módszerek. Ezek közül négyet emelünk ki:
a) két különböző mintát követ egy harmadik és azt kell megállapítani, hogy
melyikkel egyezik,
b) egy standard mintát követ két ettől különböző, azt kell megállapítani,
hogy melyik egyezik (klasszikus duo-trió próba),
c) három mintát adunk egyszerre, ezek közül kettő azonos, meg kell álla
pítani, hogy melyik az eltérő (triangulär módszer, háromszög próba), és végül
d) három mintát adunk egyszerre,' a következő kérdésekkel:
mind azonos?
kettő azonos?
három különböző?
A felsorolt négy közül különösen az első hármat használják, ezek közül a)
és b)-nek a véletlen valószínűsége 1/2, c)-nek 1/3.
Duó-trió próba
A duó-trió próbában a bíráló először a standardot kapja, tehát a minták
eloszlása a következő lesz:
A
AB
BA stb.
A А-t AB, BA stb. feladásakor eltávolítják, következésképpen visszaízlelési
lehetőség nincs. Mint említettük, a véletlen valószínűsége 1/2. A fáradtság veszé
lye csökkenthető, illetőleg szabályozható a párok utánadagolásának ütemével.
Dawson szerint jobb a megkülönböztetés, ha a szokatlanabb zamat, tehát észlelés
a páratlan mintában van. Nem alkalmazzák ezt a módszert olyan széles körben,
mint triangulär próbát, vagy az előbbiekben említett kétmintás differencia tesz
tet, ugyanis nem olyan diszkrimináns, tehát nem olyan alkalmas a diszkrimináció
ra, megkülönböztetésre, mint ezek a módszerek.
Itt megjegyezzük, hogy ismeretes az irányított duó-trió teszt is, azonban
erre vonatkozólag igen kevés irodalmi adat áll rendelkezésre.
Triangulär próba, háromszög próba
Leginkább a triangulär tesztet alkalmazzák a differencia próbák közül.
3 mintát adnak fel egyszerre és a három minta közül kettő azonos. 6 különböző
összeállítás lehetséges:
AAB, ABA, BAA, BBA, BAB, ABB. A véletlen valószínűsége fentiekből
kitűnően: 1/3. Általában ezt alkalmazzák bírálók kiválasztására valamely tulaj
donság érzékszervi jellemzők küszöbértékének a meghatározására, illetőleg a
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„van különbség”, „nincs különbség” kérdés eldöntésére. Egyes bírálók véleménye
szerint jobban lehet megkülönböztetést tenni, ha a páratlan minta a nagyobb
intenzitású és a páros a kisebb. Számos kutató rámutatott arra is, hogy a jnd,
tehát az észlelhető különbség szignifikánsan nagyobb triangulär teszt esetén,
mint a két mintás differencia tesztnél, ha egyszerű keserű, vagy édes meghatáro
zásról van szó.
A triangulär teszt is alkalmazható irányított tesztként (directional test),
amikor azt kell megállapitani, hogy egy kijelölt tulajdonság melyik mintában
intenzívebb. Összehasonlítva az irányított háromszög tesztet az irányított két
mintás teszttel, az adatok arra engednek következtetni, ho r a két mintás teszt
diszkriminációs foka jobb, mert csak egy összehasonlítást kíván meg a megfigye
lőtől. A torzítás faktora a háromszög próbánál nagyobb. A diszkrimináció mérté
két növelni lehet különösen akkor, ha az adatok analízise binomiális vagy X2
eloszlásra van alapozva.
Sokmintás teszt
Ez lehet szimmetrikus és aszimmetrikus. Az adatok analízise alakulhat bino
miális vagy X2 eloszláson. A minták számának növekedésével természetesen
figyelembe kell venni azt, hogy az elfáradás is növekedik. A módszer alkalmas
lehet bíráló testület tagjainak kiválasztására. Reryam és Schwartz illat bírálatra
tartja alkalmasnak. Elég sok tényező szólaz alkalmazása ellen: nagyon sok minta,
nagyon sok észlelet, fokozott fáradtság. Legalkalmasabbnak vizuális bírálatokhoz
látszik, ahol a bírálónak nem kell a memóriájára támaszkodnia és a fáradás mér
téke is csekélyebb. Az az előny, ami a nagyobb szánni adat statisztikai elbírálásá
ból származik, háttérbe szorul az előbb már említett pszichológiai és biológiai
hátrányok mellett.
Dual teszt
Elsősorban illat meghatározására alkalmazták két szimultán adott standard
minta érzékelésére és utána a bíráló egy kritériumot, vagy különbséget észlelt,
határoz meg a kettő közt, ez után egy második párt adnak fel, amelyeknek identifikálatlan tulajdonságaik vannak. Ezeknek az összehasonlításában kell a bírá
lónak döntést hoznia. A véletlen valószínűsége 1/2 (mind a négy összehasonlít
ható, hiszen szimultán vannak jelen.)
Még meg kell említeni a sokszoros, vagy sokmintás standard differencia tesztet,
amikor a kérdéses standardokat, amelyek nem egységesek és az ismeretlen anya
got hasonlítják szimultán össze, s a bírálónak ki kell jelölnie azt, amelyik a legin
kább különbözik. A differencia tesztek összehasonlítását mutatja az 1. táblázat.
Peyam szerint a különböző differencia tesztek használhatóságának sorrendje
— komplexitásukat tekintve - a következő: páros, egyszerű érzékelés, dualstandard, duó-trió, háromszög, sokszoros standard és sokszoros páros, amikor a
bíráló a mintákat úgy sorolja, hogy „A” és „nem A”. A páros összehasonlító
tesztet nem célszerű irányított tesztként használni. A sokszoros standard teszt
ritkán kerül használatra. Ugyanazoknál a p értékeknél (ami a véletlen valószínű
ségét jelenti a О-hipotézis alapján) a háromszög tesztnek statisztikus előnye van
a duó-trió vagy a páros próbával szemben. Más tényezők is fontosak lehetnek
egy-egy módszer kiválasztásánál, befolyásolhatja a módszer kiválasztását a bíráló
testület tagjainak összegyűjtése, instruálása, visszatérési lehetőségük normál
elfoglaltságukhoz és így tovább. Nem mellőzendő szempont a gazdasági, tehát
anyagi és munkaidő igényesség szempontja sem.
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1. t á b lá z a t

A differencia tesztek típusai

T eszt neve

Egyes érzékelés
(A nem A)

A feladás m ó d ja

felad, megjelöl,
visszaízlelhet

„ A ” vagy „ B ”

/

Páros összehasonlítás
Páros összehasonlítás
D uo-trio
T riangulär
T riangulär
D ual stan d a rd

a)

~zj

A? ? ? ?
А В vagy A
??
?
А В
? ?
Á А В
? ?
А А В vagy
? ? ?
А А В vagy
? ? ?
ÁB AB

A vagy В В vagy В А
?
??
??

szubjektív
szubjektív
felad, megjelöl

A
?
A
?

B
?
B
?

B
?
B
?

nem jelöl meg,
a tesztben van a kritérium
nem jelöl meg,
a tesztben van a kritérium
k e ttő t ad és megjelöl

A véletlenvalószínűsége

V álasz

S ta n d a rd

„A ” vagy nem „A ” hasonlít
,,A ”-ra vagy nem hasonlít
,,A ”-ra
„különbözik” vagy „nem különbözik”
m elyik sósabb ?
m elyik kem ényebb s tb .?
m elyik az eltérő m in ta ?
vagy m elyik azonos ,,A ”-val
m elyik a p áratlan m in ta ?
m elyik édesebb ?
savanyúbb ? stb.
m elyik A és m elyik B ?

1/2
1/3

1/2

S okm intás stan d a rd

nem jelöl meg,
a tesztben van a kritérium

m elyik különbözik legjobban

Sokm intás párok

AAA
? ? ?
Á ВА В
? ? ? ?
BABA
? ? ? ?

nem jelöl meg,
a tesztben van a kritérium

melyik A és m elyik B ?

(fo ly ta tá sa

1/2
1/2

1/6

В
?

Nem hom ogén s tan d a rd esetén alkalm azzák, a m in tá k a t egyszerre a d já k fel. (Irodalom PE R Y A M 195S.)

1/2

k övetkezik

1/4
vagy
kisebb

szerk .)

