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JANICKL J. és OBRUSIEWICZ, T.:
A B[2-vitamin bioszintézise oltós ke
ménysajt érése folyamán
Roczniki Technologii Chemii Zywnosci 
19, 59, 1970. Ref. ZUL. US, 2, 99, 
1972.

Ipari kísérletekben eidami sajtot 
különböző propionsav-baktériumtör- 
zsek felhasználásával állították elő. 
A kísérleti sajtokban 3 havi érlelés 
után átlagosan 2,64 ^g/100 g B12- 
vitamintartalmat állapítottak meg, míg 
a kontrolisajtokban (propionsavbakté- 
riumok hozzátétele nélkül) csak 1,42 
^g/100 g B12-vitamintartalom volt. 
A szárazanyagra vonatkoztatott vita
mintartalom a kísérleti sajtokban a 
baktériumtörzsektől függően (Propioni- 
baktérium shermanii felhasználása ese
tében) 134%-ig, a kontrolisajtokban 
20%-ig emelkedett. A B,..-vitamintar
talom legnagyobb mértékű emelkedé
sét az érés első hónapjában figyelték 
meg.

Kieselbach Gy. (Budapest)

MÜNCHBERG, F., TSOMPAN1DOU,
C. és LESKOVA, R.:
Az orotsavnak a tejben előfordulására 
vonatkozó vizsgálatok
(Untersuchungen über das Vorkommen 
der Orotsäure in der Milch.)
Milchweissenschaft 26, 210, 1971. Ref. 
ZUL. 147, 4, 237, 1972.

A tehéntejben előforduló orotsav- 
tartalomra vonatkozó vizsgálatok azt 
mutatták, hogy határozott függőség 
mutatkozik a tehén tejelési időpontjá
tól. A tejelési időszak végén ez szigni
fikánsan magasabb volt, mint kezdete
kor. Azonkívül egy statisztikusan biz
tosított különbséget is lehetett meg
állapítani az esti és a reggeli fejéskor 
nyert tej orotsavtartalma között. Az 
értékek közül az utóbbiak mindig ala
csonyabbak voltak. A vizsgált bővítési

eljásárok (rövid idejű, magas és tartós 
hevítés, főzés) közül csak a tartós 
hevítésnél (62-65 °C-on 30 percig) 
lehetett az orotsavtartalom szignifi
káns csökkentését megállapítani. Kü
lönféle tejfajták vizsgálata a következő 
középértékekhez vezetett az orotsav- 
tartalomra vonatkozólag (mg/100 g 
tej): kecsketej 1,22, juhtej 1,35, sertés
tej 0,12, anyatej 0,16 és tehéntej 2,35.
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COFFIN, D. E.:
Málna és egyéb gyümölcs tiramintar- 
talma
(Tyramine content of raspberries and 
other fruit.)
J. Assoc. Offic. Anal. Chemists 53, 
1071, 1970. Ref. ZUL. 146, 5, 295,
1971.

Szerző 14 gyümölcs és 9 gyümölcsíz 
tiramintartalmát határozza meg gáz
kromatográfiával a tiramin trifluor- 
acetilszármazéka útján. Belső standard 
gyanánt sinefrintartarátot használ, 
Dowex 5 0 - X 2 kationcserélőnek szol
gál az aminosavak elkülönítésére. 
1 jííg/g-nál nagyobb tiramintartalma- 
kat csak málnában és egy barackíz- 
mintában talált. Friss málnában a tira- 
mintartalom 12,8 — 92,5 pg/g között 
váltakozik, málnaízben ellenben 8 -38  
pg/g között. A tiramin nagyobb elő
fordulása málnában szemben egyéb 
gyümölcsökével és stabilitása elkülöní
tési folyamata alatt használható kimu
tatásnak bizonyul málna jelenlétének 
más gyümölcskészítményekben. Atira- 
mintartalom nagy variációs szélessége 
folytán azonban nem elegendő krité
rium a mélnarész meghatározására 
gyümölcskészítményekben. Szerző mál
na, eper és cseresznye fenolos aminjai 
trifluoracetilszármazékainak, továbbá 
a tiszta tiraminstandard gázkroma- 
togramjait is közli.

Kieselbach Gy. (Budapest)
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THORNE, R. S. W., ACHN, E. és 
SVENSEN, K.:
Kénes szennyezések ellenőrzése sör
aromában
( Control of sulphury impurities in beer 
aroma.)
J. Inst. Brewing 77, 148- 153, 1971. 
Ref. ZUL. US, 2, 106, 1972.

Illő kénvegyületek, különösen kén
hidrogének és mukaptánok az élesztő
anyagcsere normális termékei. Bár eze
ket az erjedés és érés folyamán a sörből 
eltávolítják, nem ritka, hogy a kész 
sörben elég marad belőlük vissza, hogy 
aromáját kellemetlenül befolyásolják 
(0,02 mg/1 S felett). Csekély mennyisé
gű rézszulfát hozzáadása kéntartalmú 
sörhöz megtisztítja annak aromáját az 
illő kénvegyületeknek nem-illő kén- 
szulfidekké és merkaptidekké átalakí
tása által. Azt találták, hogy nemcsak 
réznyomok adagolhatok elektrolitiku- 
san a sörhöz nagy pontossággal, hanem 
ilyen módon adagolva, csaknem meny
nyilegesen reagálnak a kénvegyületek
kel és ezeket eltávolítják anélkül, hogy 
a sör réztartalmát lényegesen emelnék, 
mert a réz nagyobb mennyiségei 
komplexképzés közben reagálnak a 
nitrogénvegyületekkel és így raktáro
zódhatok. Ipari mértékben is megnyug
tató eredmények adódtak a sör ízének 
megjavítására anélkül, hogy a többi 
tulajdonságoknak ártanának.

Kieselbach Gy. (Budapest)

WAHL, R.:
Aminocukrok a dohányban
( Aminozucker in Tabak.)
ZUL. US, 2, 94, 1972.

Sok cukrot tartalmazó dohányokban 
tiszta cukrok mellett aminocukrok is 
előfordulnak, amelyek a szárítás folya
mán keletkeznek. Az aminocukrok 
analitikailag nagyobb cukorértékek

látszatát keltik, minőségi szempontból 
azonban a dohány részére pozitív mó
don értékelendők. Elemzési módszerek, 
amelyeket aminosavakra specifikusok
nak tekintenek, más vegyiiletekre (po- 
lifenolokra) is felhasználhatók.

Kieselbach Gy. (Budapest)

WALLHÄUSSER, К. H. és LÜCK, E.:
Szorbinsav hatása mik otoxinképzó' gom
bákra élelmiszerekben
(Der Einfluss der Sorbinsäure auf 
mycotoxinbildende Pilze in Lebensmit
teln.)
D. L. R. 66, 88, 1970.

Toxinokra vonatkozó általános (elő
fordulás, dózis letalisz) és aflatoxinok 
hatására és meghatározására vonat
kozó rövid áttekintés után szerzők 
kísérleteiket írják le toxinképző gom
bák gátlásáról szorbinsav által. Teszt- 
szubszrátumok gyanánt folyékony (na
rancslimonádé), sűrűn folyós (paradi
csomvelő) és szilárd (keménysajt, búza- 
kenyér) médiumokat 2 aflatoxinképző 
(Aspergillus flavus törzs, 381, Asper
gillus flavus törzs 400) és 5 további 
mikotoxinképző gombával ( Aspergil
lus ochraceus, Penicillium ciíreoviride, 
Byssochlamis fűlve, Sporodesmium ba- 
keri, Fusarium sporotrichoides) oltot
tak be. A szorbinsavat mint kálium- 
szorbátot és szorboilpalmitátot 
0,0625 — 0,2%-os, illetve 0,5%-os tö
ménységben adták a tesztmédiumok
hoz, illetve sajt esetében pedig vizes 
oldat (20%-os) alakjában vitték reá 
a sajtra. A tartósítás mindenkor a be
oltás előtt történt. Mint a kísérletek 
mutatták, a szorbinsav a vizsgált 
rnikotoxinképzőket a megnevezett élel
miszerekre szokásos tárolási időn belül 
teljesen gátolja, míg a nem tartósított 
összehasonlító minták már rövid idő 
után tökéletesen megromlottak.
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