
KÜLFÖLDI LAPSZEMLE

SIEGENHALTER U.
a-amiláz meghatározása mézben gyá
rilag előállított és a kereskedelemben 
kapható szubsztrátummal.
(Bestimmung der a-Amylase im Bie
nenhonig mit einem handelsüblichen, 
farbmarkierten Substrat)
M itt. Geb. Lebensm. Hyg. 66,393,1975. 
a-amiláz meghatározására egy en- 
zimszubsztrátumot fejlesztettek ki, 
amelyet polimerizált burgonyakemé
nyítőből színezékanyag és megfelelő 
puffer hozzáadásával készítettek és ez 
„Phadebas-Amylase-Test” néven a 
kereskedelemben tabletta formában 
kapható. A burgonyakeményítőhöz 
kötődő színezékanyag az a-amiláz 
hatására végbemenő hidrolíziskor ol
datba megy és színintenzitása fotomé
terrel mérhető. A gyári csomagolás
hoz kalibrációs görbét is csatolnak, 
amelyből az amiláz-aktivitás számít
ható és azt U/kg, nemzetközi egység
ben kapják meg. A módszert eredeti
leg vizelet és vér analízisére dolgozták 
ki, majd apadtálták gabonára és e cikk 
szerint a szerző a méz a-amiláz tarta l
mának meghatározására alkalmazta. 
A cikk közli a kivitelezés és számítás 
módját. Az extinkcióértékből egyúttal 
a DZ is számítható, amely az extinkció- 
val lineáris korrelációt mutat, a szerző 
ezt 12 mézminta analízisével igazolta.

V. E. ( Kaposvár)
HOFFMANN S.
A bakteriológiás higiénia-ellenó'rzés 
húsüzemekben
( Die bakterische Hygenekontr olle in 
Metzgerein )
M itt. Géb. Lebensm. Hyg. 66,473, 1975

A szerző húsáruk bakteriológiai 
vizsgálatának eredményeit foglalja 
össze a cikkben a csíraszámlálás vizs
gálati eredményeinek táblázatos bemu
tatásával. Különféle gyorsan romló

és korlátozott eltarthatóságú hentes
áruból végeztek csíraszámlálást. Az 
eredmények megvitatása után megál
lapították, hogy miután a nyers hús
áruk 40-45% -a 10 millión belüli 
csíraszámot mutatott, 55-60% -a pe
dig csíraszegény volt; a csíraszám to
vábbi csökkentését el lehetne érni a 
tisztaság fokozásával és a hűtőlánc 
pontos betartásával. Más szerzőre hi
vatkozva felhozza példának, hogy pl. 
szalmonella fertőzés esetén 103 —106 
csíraszám csak inkorporált lehet, a 
primer kontamináció nem lehet ilyen 
nagy a nyers húsban. Élelmiszerekben 
a fokozott fertőzés veszélye m iatt to
vábbi dúsulás várható. Szükségesnek 
tartja  ezért a szerző a hús és húster
mékeket előállító üzemekben a ru tin 
szerű, bakteriológiai-higéniai ellenőr
zés bevezetését.

V. E. ( Kaposvár)

RÖSLI M., Z IM M ERLI B. MAREK В.
Vinilklorid-monomer maradványok 
étolajokban
(Rückstände von Vinylchlorid-Mono
mer in Speiseölen )
M itt. Geb. Lebensm. Hyg. 66, 507,1975

A szerzők 41, PVC palackban tar
to tt étolajmintát vizsgáltak meg vinil- 
klorid-maradékra gázkromatográfiás 
módszerrel gőztéranalízissel. 10 g min
tá t 25 cm3-es penicillinpalackban 90 
percig 75 +  1 °C-on tartottak és a gáz
térből k ive tt 500 p\ gázt vitték fel a 
kromatografáló oszlopra. A módszer 
kimutatási határa 0,005 mg/kg. A min
ták 6 6%-ában 0,05 mg/kg alatti vin il- 
kloridot találtak, 27%-ában 0,05 és 
l,Omg/kgközött és 7%-ában 1,0 — 2,0 
mg/kg között. A 0,05 mg/kg-t több or
szág, m int az egészségre ártalmas 
mennyiség határértékét fogadta el.

V. E. (Kaposvár)
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HÄGL О.
A molibdén, mint toxikus faktor a 
Svájci Alpok egy völgyében.
(Molibdän als toxischer Faktor in 
einem Schweizer Alpental)
M it .Geb. Lebensm. Hyg. 66,485,1975

A szerző a molibdénnek a táplálko
zásra való befolyását tanulmányozta 
és e körben fedezte fel a molibdenozis 
okozta kóros jelenségek és az ,,S-charl” 
(a Svájci Alpokban levő faluról kapta 
nevét) táplálkozási betegség tünetei 
közti hasonlóságot. Tanulmányozta az 
,,S-charl” betegséggel kapcsolatos előző 
vizsgálatokat, erről összefoglalást ad a 
cikkben, majd a molibdenozissal való 
hasonlóságból kiindulva vizsgálatokat 
végzett a fenti betegség előfordulási 
helyéről származó víz, fű és szénamin
tákból. Ugyanezt emberi táplálékokon, 
ivóvizén, tejen és főzelékeken is elvé
gezte. Megállapította, hogy a vizsgált 
területen az állati táplálékban 141 
mg/nap a molibdéntartalom, míg 
Svájc más területein 9,6 mg/nap. Em
beri táplálékra vonatkozóan ugyanez 
az érték 0,25 ill. 0,15 mg/nap, amely 
érték semmilyen károsodást az ember
re nézve nem jelent. Az állatok meg
betegedéseinek viszont az eddig ered
ménytelenül ku ta to tt okára valószínű 
magyarázatot talált.

V. E. (Kaposvár)

ZÜRCHER К . HADORN H.
Adalék a különböző ecetfajták analí
ziséhez és az extraktmeghatározás 
problémái.
( Beitrag zur Analyse verschiedener 
Essigsorten und über die Problematik 
der Extraktbestimmung)
M itt. Geb. Lebensm. Hyg.66,426,1975

A svájci élelmiszertörvény szerint az 
egyes ecetjafták cukormentes extrakt- 
tartalma a minőség megítélésében fon
tos tényező. A szerzők felülvizsgálták 
az eddig használatos empirikus ext- 
raktmeghatározási módszereket. A gra

vimetriás, direkt módszernél, ahol a 
szűrőpapírra cseppentett ecetet váku
umban 70 °C-on bepárolják, pozitív 
hibát észleltek, a szűrőpapír ecetsavat 
kötö tt meg. A vizsgálatot szűrőpapír 
helyett izzított homokkal is elvégezték, 
ahol viszont alacsonyabb értékeket kap
tak, mert a glicerintartalom egy része 
elillant. Az indirekt, sűrűségméréses 
módszernél az alkohol, az illékony és 
nem illékony savtartalom és az esetle
ges nátriumklorid tartalom figyelembe
vételére korrekciót alkalmaztak. Az 
extrakt számításához szükséges, vizes 
hígítások sűrűségének megállapítására 
ismert ecetsav, citromsav, borkősav és 
nátriumklorid tartalmú oldatokat ké
szítettek és erről táblázatokat vet
tek fel. A számítás módját közük a 
szerzők a cikkben. Különböző, a keres
kedelemből származó ecetfajtákat 
vizsgáltak meg és az eredményeket 
táblázatosán közük és értékelik.

V. E. ( Kaposvár)

GEORGES P.
A William-körtecefre cukrozással tö r
tént hamisításának kimutatása
(Nachweis von Fälschungen durch 
Zuckerung von Williamsbirnenmai
schen )
M itt. Geb. Lebensm. Hyg. 67, 79, 1976

A szerzők azonos helyről származó 
körtecefréket vizsgáltak és megállapí
tották, hogy a cefre nem illékony al
kotórészeinek mennyisége és alkohol- 
tartalma között szoros összefüggés van. 
Cukrozott cefréknél tű i nagy a száraz
anyag és alkoholtartalom hányadosa 
(K). A hamisítatlan cefrében ez a há
nyados: alkoholtartalom térf. % (szá
razanyag g/1 =  К о -Cukrozás %-a

К  — К
(kg/100 kg cefre) =  1,667- A0--------- -

K 0
ahol A„ az átlagos alkoholtartalom egy 
éven át vizsgált cefrékben. A cefrék 
metanoltartalma természetes anyagok 
felhasználásakor állandóan azonos 
nagyságrenden belül ingadozik. így 
ebből is számítható a cukrozás mértéke
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a következő formula szerint: cukrozás 
Aí0— M

%-а = 1,667-А0- — ——  ahol М0 а

tiszta alkoholra vonatkoztatott meta- 
noltartalom. A szerzők megállapítá
saikat gyakorlati kísérletekkel igazol
ták.

V. E. (Kaposvár)

ACKERMANN A. és NEUKOM H.
Vizsgálatok a kenyértárolás közbeni 
aromaváltozásáról
(Untersuchungen über die Veränderun
gen des Aromas bei der Brotlagerung)
M itt. Geb. Lebensm. Hyg. 67,109,1976

A friss kenyér gyorsan elveszíti kel
lemes aromáját a tárolás alatt, az en
nek okát adó folyamatok vizsgálatát 
végezték el a szerzők laboratóriumi 
körülmények között előállított kenyér
mintákon. A vizsgálat tárgya volt: 
a) az aromaanyagok elillanása, b jegyes 
aromakomponensek diffúziója a héj 
és bélzet között, c) egyes aromaanya
gok oxidativ átalakulása, és d) adszorb- 
ciója a fehérjén és keményítőn. A vizs
gálat módja a céltól függően gázkroma
tográfia ill. ioncserés kromatográfia 
volt. Az aromaanyagok dúsítását ill. 
izolálását több módon hajtották végre 
így aktív-szénen adszorbeáltatták azo
kat, majd szénhidrogénekkel való 
extrakcióval vonták ki, vagy a vizes 
extrakció utáni centrifugátumból me- 
tilénklóriddal extrahálták, az alacsony 
molekulájú zsírsavakat pedig vízgőz- 
desztillációval nyerték ki és ioncserés 
kromatográfiával különítették el. Az 
alkalmazott gázkromatográf típusát és 
paramétereit megadták a szerzők. Az 
aromakomponenseket megfelelő belső 
standard hozzáadásával tudták meg
határozni. Megállapították, hogy a 
kenyér ízének és illatának változását a 
tárolás alatt lényegében az előbbiekben 
a., b., c. d., pont alatt felsorolt folyama
tok okozzák.

V. E. ( Kaposvár)

LEHMANN, G., ARACKEL, T. és 
MORAN, M.:
Adalékok a színezékek analitikájához. 
XIV . Szintetikus, zsíroldható színezékek 
meghatározása zsírokban és csokolá
dékban.
( Beiträge zur Analytik von Farbstoffen 
X IV .  Bestimmung fettlöslicher synteti
scher Farbstoffe in Fetten und Schoko
lade.)
Z.U.L. 153, 126. 1973.

Szerzők leírják a szintetikus színe
zékek meghatározását oszlopkroma
tográfiás módszerrel, poliamidpor se
gítségével.

A petroléteres oldatból a színezéke
ket DMF-el (dimethylformamid) k i
nyerik és a DMF fázist vízzel hígítva 
poliamidpor oszlopra viszik.

Matanollal, vagy kloroformmal tör
ténő eluálás után a színezékek vékony- 
rétegkromatográfiásan identifikálha
tok.

Kiss Gy. (Debrecen)

MAYER, К- ÉS PAUSE, G
A savanyúkáposztalé analitikai vizs
gálata
( Analitische Untersuchungen an Sauer
krautsaft
Z.U.L. 173, 519. 1974.

A savanyúkáposzta régóta széles 
körben ismert, fermentálással tartó
sított főzelék, amelynek a modern táp
lálkozásban is jelentős szerepe van.

Szerzők munkájukban a savanyú
káposzta levet vizsgálták, szabad 
aminosav, hisztamin, tyramin, put- 
rescin, cadaverin, 2 fenil-etilamin, K, 
Na, pH, ossz. sav, valamint baktérium 
tartalomra.

Az aminosav tartalmat táblázatban 
összefoglalva ismertetik és egy fehér 
szőlőlé vizsgálati eredményeivel ha
sonlítják össze.

A savanyúkáposztalé aminosav tar
talma lényegesen magasabb mint a 
szőlőléé.
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Nem előnyös a savanyúkáposzta- 
levek magas biogen amino tartalma, 
amely a tejsavas erjedés folyamán kép
ződik. A friss káposztalevélből biogen 
aminokat alig lehetett kimutatni.

Egy káposztalevet 5 g/1. bentonit- 
tal hoztak össze, s szűrés után a lé 
hisztamin tartalma 75 mg-tól 45 mg-ra 
csökkent. A tyramin, putrescin, cada- 
verin stb. mennyisége nem változott.

Németh A. ( Budapest)

NIELEBOCK, C., HÄMMERLING, 
A.
Enzimek alkalmazása a sörgyártásban
(Grundlagen der Applikation von Enzy
men zur Herstellung von Bierwürze)
Die Lebensmittel -  Industrie, 20, 
305, 1974.

A sörgyártásban a magas nyersárpa- 
hányad feldolgozása m iatt szükséges 
a ,6-glükanáz adagolása, amely az 
árpával bevitt nagy viszkozitást okozó 
glükánt lebontja. Laboratóriumi k í
sérletek során kidolgoztak olyan mód
szert, amely lehetővé teszi a nyersárpa 
felhasználását 60%-os arányban. B i
zonyos mennyiségű enzim adagolásá
val kiküszöbölhetők a derítésnél és 
szűrésnél fellépő nehézségek.

A nyersárpa felhasználása változást 
jelent a technológiában. A hagyomá
nyos eljárásnál a maláta glukán ta rta l
ma jelentősen lecsökkent, míg a nyers
árpában a teljes glükán mennyiség 
lebontatlan állapotban van. Kísérle
teket végeztek az árpából, a cefréből, 
a sörléből és a sörből kinyert glükán 
oldattal.

Különböző mennyiségű /Lglíikanázt 
adagoltak az oldathoz, és mérték az 
oldat viszkozitását az idő függvényé
ben. A kísérletek eredményét diagra
mokon ábrázolták.

Az enzim mennyiség és a nyersárpa 
mennyiség között az alábbi összefüg
gést adták meg:

E/g (100 kg) = 44,53 + 3,36 R G - 
-0,07732 (RG )2 + 0,000708 (RG)3 

E = enzimpreparátum 1 glíikonáz 
egység/mg
RG = nyersárpa hányad

Takács T. (Győr)

SENFTEN, H.:
Arzén, mint nyomelem a vízben
(Arsen als Spureielement in Wasser) 
M itt. Lebensmitt. Hyg. 64, 152, 1973.

A táplálkozással naponta felvett ar
zénmennyiség 1 mg körül mozog, en
nek az ivóvízből származó része csak 
csekély. Az arzén dúsítására vasoxid- 
dal való együttes lecsapást, meghatá
rozására az ezüstdietilditiokarbamát 
komplex fotometrálását ajánlotta a 
szerző. Az irodalomból átvett módsze
rek különböző részleteit módosította. 
Vizsgálatai során a következő megálla
pításokra ju to tt: a forrásivóvíz úgy
szólván arzénmentes, a felszíni tenge
rek és folyóvizek max. 1,4 g As-t tar
talmaznak literenként. A folyók ar
zénje a csapadékból és foszfáttrá
gyákból származik. Ásványvizekben 
az arzén előfordulhat, m int a vas kí
sérője igen kis mennyiségben az agya
gos üledékekben. Az arzén-gazdag 
nátriuinos forrásokat, m int az egykori 
anyalúg kilúgozási termékeit fogjuk 
fel. Az alpesi kalciumforrások (a nagy 
vastartalmúak is) arzénszegénysége az 
arzénnek a metamorfózisos folyama
tok során történő leázására (lepörkö- 
ésére) vezethető vissza.

Varga E. (Kaposvár)
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