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Az emberi táplálkozásban a mikroelem/elvétel legfontosabb bázisa a táplálék, 
mely állati és növényi eredetű lévén közvetett, ill. közvetlen módon mikroelemkészletét 
a talajból nyeri. A mezőgazdaság intenzív fejlesztése a területegységekre eső növényi 
hozamot nitrogén-, kálium- és foszforműtrágyák adagolásával, valamint öntözéssel 
nagymértékben fokozta, míg a mikrotápelem-szükségletet általában nem pótolta. Lehet
séges, hogy a technika további fejlődése, a higiéniai követelmények szem előtt tartása 
az élelmiszeripari termékeknél bizonyos fokú mikroelem elszegényedésre vezet. Az ipar 
és közlekedés nagyarányú fejlődéséből eredő környezeti ártalom viszont nem kívánatos 
toxikus hatású mikroelemekkel szennyezi a talajt, az azon élő növényzetet és így köz
vetett módon az állatokat és embert is.

(Szerk.)

Az ipar, a közlekedés fejlődése, a mezőgazdaság kemizálása feltétlenül szük
ségessé teszi az élelmianyagok: mikroelemtartalmának ellenőrző vizsgálatát is. 
Ezeknek a vizsgálatoknak értékelésénél minden adat -  kontroli-értékként hasz
nálható fel.

E dolgozatban a hazai táplálékok mikroelemtartalmára vonatkozó adatainkat 
(1,2) kívántuk bővíteni. Az eredményeket a mezőgazdaságban kutató szakemberek 
mikroelemszint-szabályozásoknál, táplálkozástudományi szakemberek, orvosok 
egészséges és beteg emberek mikroelem-ellátásának megítélésénél használhatják 
fel (mikrotápelem ellátási mérleg).

Vizsgálati anyagok
A kereskedelemben (debreceni piacon) beszerzett zöldség-, főzelékfélék, gyü

mölcsök, gombák, húsok, halak, tej, tojás, cukor, állati zsírok, növényi olajok, 
fűszerek, élvezeti szerek, sörök, borok, malomipari termékek, gyümölcsszörpök, 
üdítőitalok, sütőipari, konzervipari és tejipari készítmények voltak.

Mintavétel, mintaelőkészítés
Zöldségfélék, főzelékfélék, gyümölcsök, gombák

Általában legalább hat különböző árusítóhelyen vásárolták meg ugyanazt a 
fajta árut, azonos mennyiségben. Az azonos fajtákat a vizsgálatok folyamán hat 
különböző mintaként kezeltük, és a hat minta átlageredményeit közöljük a bioló
giai szórás feltüntetése mellett. A továbbiakban a „háziasszonyi gyakorlat” sze-
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rint jártunk el, vagyis a mintákat úgy készítettük elő, ahogyan főzésre vagy gyü
mölcs esetében nyersen fogyasztásra kerülnek.

A salátát, hagymát, fokhagymát, káposztát, kelkáposztát, karfio lt külső 
leveleitől megfosztottuk, a gumósnövényeket meghámoztuk, a gyümölcsöket k i
magoztuk. A tisztított ehető részek súlyát megállapítottuk, majd csapvízzel le
öblítettük. Nagyméretű porcelántálban 103 °C-on szárítószekrényben szárítottuk, 
apróra vágott állapotban. A szárazsúly megállapítása után műanyag (poliamid) 
őrlőrendszerben porrá őröltük a szárazanyagot. Az eképpen homogenizált száraz 
minta 5 g-ját 500 °C-on elhamvasztottuk. A hamut 3 N sósavval feloldottuk. Az 
oldatot szárazra pároltuk, majd 0,1 N sósavval ismét oldatba v ittük és mérőlom
bikban 50 cm-re tö ltöttük fel.

Hús, ( halak, belsőségek)
Az ismert súlyú nyers, megtisztított állati szerveket, izmokat megmostuk, 

szikkadni hagytuk, kb. 3 mm vastag szeletekre vágtuk, majd 7 órán át 110 °C-on 
szárítottuk és ismét lemértük. Kb. 5 g-ot bemértünk és 500 C°-on elhamvasztottuk. 
1 cm3 6 N sósavat adtunk a hamuhoz és szárazra pároltuk.

A maradékot 10 cm31,5 N sósavval feloldottuk, gyengén melegítve, majd deszt. 
vízzel 50 cm3-re töltöttük fel.

Fűszerfélék, élvezeti szerek

A magyar konyhában legtöbbet használt fűszerféléket: fűszerpaprikát és borsot 
választottuk ki vizsgálat céljára. Ezekből 10 g-ot mértünk be és a továbbiakban a 
növényi eredetű mintáknál ismertetett eljárás szerint nyertük az oldatokat.

Az élvezeti szerek közül tehát, kakaóport, babkávét (presszókávét) és pót
kávét vizsgáltunk.

A teafőzetet, pótkávéfőzetet, presszókávét a szükséges hígítás és pH beállítás 
után közvetlen bepermetezéssel mértük.

A teafőzet készítése során 2 dl-vízhez 1,5 g teafüvet használtunk fel és a le- 
forrázástól számított 5 percig áztattuk.

A presszókávé elkészítésénél 6 g pörkölt kávé őrleményt főztünk.
A pótkávéfőzetek elkészítésénél hasonlóan jártunk el, mint a teaital főzésnél.
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Állati zsírok és növényi olajok
Nagyméretű platinacsészébe 50 g-nyi zsiradékot, ill. olajat mértünk be. Infra

vörös lámpa alatt óvatosan melegítettük, hogy víztartalma elpárologjon anélkül, 
hogy a minta kifröccsenésével veszteség állna elő. A kiszárított anyagot elszenesítés 
után 4 órán át 500 C°-on elhamvasztottuk. A hamu kevés 3 N sósavban tökélete
sen oldódott, az oldatot 25 cm3-re tö ltöttük fel deszt. vízzel.

Malom- és sütőipari termékek
A liszteket, kenyérféleségeket, búzadarát, rizst és száraztésztaféleségeket 

103 °C-on szárítottuk, majd a súlycsökkenés megállapítása után 4 órán át 500°C-on 
hamvasztottuk. Az oldatbavitelt a növényi anyagoknál már ismertetett módon 
végeztük el.

Hűtőipari termékek
Mélyhűtött p iríto tt máj és mélyhűtött gesztenyemassza 5 g-nyi mennyiségeit 

infravörös lámpa alatt szárítottuk, majd a hamvasztást és oldatbavitelt a fenti mó
don ismételtük meg.

Tej- és tejtermékek, tojás, kristálycukor, méz
A tejport 103 °C-on történő szárítás után 500 °C-on hamvasztottuk 4 órán át.
A tejet, tejtermékeket, kristálycukrot, mézet, a tojássárgáját és tojásfehérjét 

infravörös lámpa alatt szárítottuk ki és ezt követően a tejet, tejtermékeket, tojás- 
sárgáját izzitókemencében hamvasztottuk 500 °C-on egy éjszakán át.

A kristálycukrot, mézet, tojásfehérjét az edényzetből való kifutás veszélye 
m iatt óvatos előhamvasztásnak vetettük alá és csak ezt követően hamvasztottuk el. 
Az oldást a tojásnál a húsokhoz hasonlóan, a többi mintánál a növényi eredetű 
táplálékokhoz hasonlóan végeztük.

Az infravörös lámpa alatt szárított élelmianyagok mikroelemtartalmát az 
eredeti nedvességtartalmú anyagra vonatkoztatva adtuk meg, mert szárításuk 
körülményei eltérnek a 103 °C-on szárítószekrényben szárítóitokétól és sok esetben 
fizikai változást szenvedtek az infravörös lámpa alatt.

A szárítószekrényben szárított minták mikroelem értékeit a legtöbb esetben 
eredeti nedvességtartalmú és légszáraz állapotú anyagra egyaránt megadtuk.

Ivóvíz, borok
Előkészítés nélkül, a megfelelő pH beállítása után kerültek vizsgálatra.

Gyümölcsszörpök
Vizsgálatuk nyolcszoros hígítás és pH-beállítás után történt.

Üdítőitalok, sörök
Vizsgálat előtt a mintákat szénsavmentesítettük (kirázással).

Mérési módszer
A méréseket a molibdén meghatározások kivételével az ATOMKI Beckman 

485 típusú atomabszorpciós spektrofotométerével végeztük.
A mangánt 279,5 nm-nél,
a rezet 324,8 nm-nél,
a cinket 213,8 nm-nél

ugyancsak Beckman gyártmányú üregkatód lámpákkal, levegő-acetilen lángban, 
optimális érzékenységre állíto tt műszerrel mértük.
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Á lla ti eredetű éle lm ianyagok m ikroe lem -tarta lm a
M ik ro e le m -ta r ta lo m  100 g ehe tő  részben

7. táblázat

Húsok
Mn Cu Z n

mg

Sertéshús
0,023 

±  0,007
0,087 

+  0,041
3,98

± 0 ,6 5
x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

(comb)
0,053 

+  0,017
0,203 

+  0,093
9,21 

±  1,50
x  légszáraz 
s anyagban

Marhahús

0,040
±0 ,010

0,055 
+  0,015

5,95 
+  0,87

x eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

0,155 
±  0,035

0,215
±0 ,055

23,2 
+  6,30

x  légszáraz 
s anyagban

Bárányhús 0,080 0,080 1,20 eredeti nedv. ta r t. a.

0,240 0,240 3,57 légszáraz anyagban

Csirkehús 0,030 0,020 1,65 eredeti nedv. ta r t. anyagban
(fa r, hát)

0,120 0,080 6,49 légszáraz anyagban

Csirkehús 0,020 0,010 0,56 eredeti nedv. ta r t.  anyagban
(m ell)

0,080 0,020 2,20 légszáraz anyagban

Csirkehús 0,020 0,050 1,43 eredeti nedv. ta r t.  anyagban
(comb)

0,080 0,200 5,63 légszáraz anyagban

Halak
Körösi pon ty 

(m é lyh ű tö tt)
0,110 0,060 0,86 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,520 0,280 3,78 légszáraz anyagban

Norvég tonhal 0,030 0,080 0,52 eredeti nedv. ta r t.  anyagban
(m é lyh ű tö tt)

0,140 0,360 2,53 légszáraz anyagban

Tengeri hal 0,030 0,130 0,71 eredeti nedv. ta r t.  anyagban
(olajos konzerv)

0,060 . 0,270 1,38 légszáraz anyagban

Néhány növényi anyagnál molibdén meghatározást is végeztünk. Az iroda
lomból ugyanis ismeretes, hogy ezt az elemet általában rendkívül kis mennyiségben 
tartalmazzák a növények. A kcresztesvirágúak, pillangósvirágúak viszonylag nagy 
molibdéntartalrriat mutatnak. Miután levegő-acetilén lángban a molibdén meg
határozása nem végezhető el kellő érzékenységgel, a méréseket a molibdén szulfo- 
cianidos komplexének spektrofotometriás mérésével, Zeiss Specord U V-V1S  ké
szülékkel 465,0 nm-nél végeztük.

A még szervetlen alkotóik tekintetében is rendkívül változatos és bonyolult 
összetételű biológiai jellegű élelmianyag minták A.A.S. mérésekor fellépő matrix- 
hatás csökkentésére a mangán, réz, cink elemek mérését, valamint az eredmények 
értékelését az emissziós lángfotometriában népszerűvé vált addíciós módszerrel 
végeztük, melynek segítségével ki lehet küszöbölni azt a nehéz munkát, ami az 
összetétel mesterséges összeállítását jelenti. Az addíciós pontok megválasztása előtt

2 É le lm iszervizsgálati Közlem ények 205



2. táblázat

Á lla t i eredetű éle lm ianyagok m ikroe lem -tarta lm a. M ikroe lem -tarta lom  100 g ehető részben
M ik ro e le m -ta r ta lo m  100 g ehe tő  részben

Sertés belsőségek
Mn Cu Zn

mg

M áj

0,170 
±  0,030

0,575
±0 ,075

4,28
± 0 ,5 9

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

0,600 
+  0,110

2,03
±0 ,270

13,05
± 0 ,0 3

x légszáraz 
s anyagban

Tüdő
0,030 0,060 1,87 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,120 0,240 7,58 légszáraz anyagban

Szív
0,040 0,340 1,80 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,190 1,590 8,41 iégszáraz anyagban

N ye lv
0,030 0,160 1,20 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,090 0,450 3,45 légszáraz anyagban

Lép
0,110 0,080 1,15 eredeti nedv. ta r t. anyagban

0,400 0,290 4,23 légszáraz anyagban

Vese
0,200 0,250 0,98 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,850 1,05 4,15 légszáraz anyagban

Agyvelő
0,050 0,300 0,97 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,260 1,58 5,12 légszáraz anyagban

M é ly h ű tö tt p ir. máj 0,180 0,530 4,56 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

egy tájékozódó mérést végeztünk ei a konvencionális standardoldattal való össze
hasonlítással. A kapott mérési eredmény alapján becsültük meg a célnak megfelelő 
addíciós pontokat.

A konvencionális standard sorozatot 1000 /zg/cm3 alapoldat megfelelő hígí
tása útján nyertük. Az alapoldat készítéséhez p. a. minőségű fémes állapotban 
mértük be a meghatározandó elemet és 1:1 hígítású sósavban történő oldás után 
megfelelő térfogatra bideszt. vízzel ügy tö ltöttük fel, hogy a savkoncentráció a 
mintaoldatokéhoz hasonló legyen.

Az addíció elvégzésekor azonos fajta minta első meghatározásánál két addíciós 
pontot mértünk, azaz a mintasorozat három tagú volt. Az első az eredeti minta
oldat, a második az eredeti mintaoldat és a hozzáadott pl.: 1 //g/cm3 mangán, réz 
vagy cink, a harmadik tag az eredeti mintaoldat és a hozzáadott pl.: 2 ,«g/cm3 man
gán, réz vagy cink, mindhárom azonos térfogatra feltöltve.

Az így kapott oldatsorozat minden egyes tagjának abszorbancia értékét az 
addició ellenében ábrázolva a mintaoldat koncentrációja grafikus úton közvetlen 
leolvasható.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az addíciós munkagörbék alacsony kon
centrációs tartományban lineárisak.

206



Á lla ti eredetű élelm ianyagok m ik roe lem -tarta lm a
M ik ro e le m -ta r ta lo m  1 0 0 g -b a n

3. táblázat

Tej, te jterm ékek
Mn Cu Zn

T e j*  (2,8%  zsírtart.) 0,003 0,004 0,33 er. nedv. ta r t.  a.
Te jpo r (s o v á n y )......... 0 0,100 5,50 er. nedv. ta r t.  a.
Parenyica füst. sa jt . 0,035 0,043 3,50 er. nedv. ta r t.  a.
Balaton s a j t ............... 0,018 0,047 3,75 er. nedv. ta r t .  a.
E m entá li s a j t ............. 0,013 0,020 3,70 er. nedv. ta r t.  a.
Trappista  s a jt ............. 0,020 0,018 3,70 er. nedv. ta r t.  a.
Juh t ú r ó ........................ 0,025 0,060 2,76 er. nedv. ta r t .  a.
Tehéntúró ................. 0,013 0,030 1,10 er. nedv. ta r t.  a.
Tea va j ........................ 0,002 0,010 0,170 er. nedv. ta r t.  a.

4. táblázat

Egyéb á lla ti eredetű éle lm ianyagok m ikroe lem -tarta lm a

Mn Cu Zn

mg/db

Tojás fehérje 0 0 0,030 
±  0,007

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

Tojás s á rg á ja ............. 0,014
±  0,003

0,005 
+  0,001

0,552
±0 ,067

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

Sertészsír* ............. 0 0,006 0.020 eredeti nedv. ta r t. anyagban

* m g /100 cm3

Abban az esetben, amikor a linearitás feltétele érvényesül, elegendő egyetlen 
addíciós pont felvétele is. Ebben az esetben érvényes a kapcsolat, mely szerint

A K _  +
A M CM

C Л/f —  C , a m

ahol AK 
A M
Сд
См

=  a keverékoldat abszorbanciája 
=  a mintaoldat abszorbanciája 
=  az addíció koncentrációja 
=  a mintaoldat koncentrációja (3)

A fenti adatok behelyettesítésével az addíciós módszer numerikus úton kiérté
kelhető. Egyetlen addíciós pont mérésével a mintaoldat koncentrációja kiszámol
ható. (A továbbiakban a numerikus kiértékelést alkalmaztuk.) Az addíciós mód
szernél a linearitás mellett érvényesülnie kell annak a feltételnek is, hogy a zavaró 
komponensek azonos hatást fejtsenek ki a mintaoldat meghatározandó elemére és 
az addícióval a mintaoldatba bejuttatott elemre. Fontos az is, hogy a meghatá
rozandó elem mintaoldatban levő koncentrációja és az addícióval bejuttatott elem
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N övény i e redetű  é le lm ia n ya g  m ik ro e le m -ta r ta lm a
M ik ro e le m -ta r ta lo m  100 g  ehe tő  részben

5. táblázat

Gyümölcs
Mn Cu Zn

mg

Föld i eper

0,345 1 
+  0,052

0,060 
±  0,009

0,130 
±  0,009

x  eredeti nedv. 
s ta r t.  anyagban

4,77
± 0 ,6 9

0,852
±0 ,192

1,86
± 0 ,3 7

x  légszáraz 
s anyagban

Faeper
0,07 0,05 0,24 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,71 0,51 2,45 légszáraz anyagban

M álna

0,410 
±  0,048

0,102 
±  0,008

0,363 
±  0,037

x  eredeti nedv. 
s ta r t.  anyagban

3,29 
+  0,39

0,812 
±  0,060

2,90
± 0 ,3 0

x  légszáraz 
s anyagban

R ib iz li

0,162 
±  0,009

0,063
±0 ,008

0,200 
±  0,030

x  eredeti nedv. 
s ta r t.  anyagban

1,39 
+  0,10

0,537 
±  0,062

1,90
± 0 ,2 6

x légszáraz 
s anyagban

Egres

0,088 
+  0,009

0,087
±0 ,012

0,380
± 0

x  eredeti nedv. 
s ta r t.  anyagban

0,870 
+  0,080

0,805
±0 ,147

3,93
± 0 ,2 2

x  légszáraz 
s anyagban

Cseresznye

0,077 
+  0,012

0,065
±0 ,016

0,085 
±  0,009

x  eredeti nedv. 
s ta r t.  anyagban

0,595
±0,111

0,457 
±  0,085

0,668
±0 ,105

x  eredeti nedv. 
s ta r t.  anyagban

Meggy

0,113
±0 ,017

0,082
±0 ,018

0,110
±0 ,010

x eredeti nedv. 
s ta r t.  anyagban

0,923
±0 ,072

0,772
±0 ,140

0,967
±0,151

xlégszáraz 
s anyagban

Sárgabarack

0,082 
±  0,009

0,062
±0,011

0,142 
±  0,009

x  eredeti nedv. 
s ta r t. anyagban

0,620 
±  0,066

0,468 
±  0,082

1,07 
1 ±  0,07

x  légszáraz 
s anyagban

koncentrációja között a mérés szempontjából a lehető legkedvezőbb arány áll
jon be.

A leolvasási érték szempontjából ez azt jelenti, hogy az abszorbancia növeke
dési mértéke ne legyen túlságosan nagy, de túlságosan kicsi sem. Ezért van szük
ség általában egy tájékozódó mérésre ismeretlen összetételű minta első ízben tör
ténő vizsgálatakor. Az addíciós módszer mellett sok esetben elkerülhető a minták 
makrokomponenseitől való előzetes elválasztás a meghatározásokban.

David (4) növényi anyagok mangán és vas, azonkívül molibdén és stroncium 
meghatározásánál alkalmazta az addíciós módszert. Müller és Windemann (5) 
élelmiszerek réz meghatározásánál javasolják, m int alkalmas kiértékelést. Juls-
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táblázat
N övény i e redetű  é le lm ia n ya g  m ik ro e le m -ta r ta lm a

M ik ro e le m -ta r ta lo m  100 g ehe tő  részben

Gyümölcsök
Mn Cu Zn

mg

Őszibarack

0,088 
±  0,029

0,050
±0 ,009

0,136 
±  0,024

x  eredeti nedv. 
s ta r t.  anyag

0,812
±0 ,237

0,470
±0 ,073

1,25
± 0 ,1 8

x  légszáraz 
s anyagban

Szilva

0,100
±0 ,013

0,082
±0,021

0,117
±0 ,012

x  eredeti nedv. 
s ta r t.  anyagban

0,705 
±  0,087

0,585
±0,151

0,827 
±  0,064

x  légszáraz 
s anyagban

Szőlő

0,083 
±  0,023

0,123 
±  0,035

0,080
±0 ,010

x  eredeti nedv. 
s ta r t.  anyagban

0,320 
±  0,083

0,590
±0 ,166

0,383
±0 ,045

x  légszáraz 
s anyagban

Körte

0,048 
±  0,005

0,068
±0 ,018

0,118
±0 ,016

x  eredeti nedv. 
s ta r t.  anyagban

0,298 
±  0,032

0,423
±0 ,113

0,730
±0 ,100

x  légszáraz 
s anyagban

N yá ri alma

0,043
±0 ,013

0,020
± 0

0,060
±0 ,010

x  eredeti nedv. 
s ta r t.  anyagban

0,460
±0 ,140

0,210
± 0

0,633
±0 ,103

x  légszáraz 
s anyagban

T é li alma

0,067 
±  0,007

0,023 
±  0,003

0,037 
±  0,009

x  eredeti nedv. 
s ta r t.  anyagban

0,700
±0 ,070

0,247 
±  0,037

0,387 
±  0,094

x  légszáraz 
s anyagban

Birsalm a
0,020 0,060 0,130 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,150 0,460 0,990 légszáraz anyagban

Görögdinnye
0,020 0,020 0,050 j eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,320 0,320 0,790 légszáraz anyagban

Sárgadinnye
0,030 0,050 0,130 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,330 0,550 1,43 légszáraz anyagban

C itrom
0,030 0,060 0,020 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,260 0,530 0,180 légszáraz anyagban

Narancs
0,030 0,030 0,040 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,270 0,270 0,360 légszáraz anyagban

Banán
0,100 0,080 0,140 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,390 0,310 0,540 légszáraz anyaeban
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7. táblázat

N övé n y i e redetű  é le lm ia n ya g  m ik ro e le m -ta r ta lm a
M ik ro e le m -ta r ta lo m  100 g ehe tő  részben

Zöldség-főzelékfélék
Mn Cu Zn

mg

Tavaszi zöld saláta

0,205
± 0 ,029

0,058
±0 ,007

0,402 
±  0,068

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

4,67
± 0 ,2 6

1,36
± 0 ,1 2

9,07
± 0 ,7 7

x  légszáraz 
s anyagban

Sóska

0,940
±0 ,119

0,083
±0,021

0,693 
±  0,098

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

9,93 
±  1,56

0,803
±0 ,116

6,27
± 0 ,7 5

x  légszáraz 
s anyagban

Spenót

0,617
±0 ,108

0,090 
±  0,008

1,13
± 0 ,1 7

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

5,99
± 0 ,6 2

1,01
± 0 ,0 6

11,1
±  1,04

x  légszáraz 
s anyagban

Zöld spárga
0,29 0,21 0,39 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

3,71 2,69 4,99 légszáraz anyagban

Fehér spárga
0,08 0,16 0,30 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

1,02 2,05 3,84 légszáraz anyagban

Zöld káposzta

0,170 
±  0,032

0,027
±0 ,007

0,185 
±  0,045

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

2,39
± 0 ,4 5

0,373 
±  0,093

2,61
± 0 ,6 4

x  légszáraz 
s anyagban

Vörös káposzta

0,163 
±  0,032

0,030
± 0

0,267
±0 ,019

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

1,81
± 0 ,3 5

0,330
± 0

2,96
± 0 ,2 0

x  légszáraz 
s anyagban

Kelkáposzta

0,220
±0 ,016

0,045 
±  0,009

0,375 
±  0,043

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

2,30
±0 ,1 7

0,468
±0,091

4,26
± 0 ,2 6

x  légszáraz 
s anyagban

K aralábé levél 1,08
±0,11

0,143 
±  0,024

0,860
±0 ,135

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

Petrezselyem zöld

1,30
± 0 ,1 4

0,334 
±  0,027

1,27
± 0 ,1 6

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

7,41
± 0 ,8 4

1,90
± 0 ,1 5

7,23
± 0 ,9 5

xlégszáraz 
s anyagban

Ze lle rlevé l 0,97 0,14 1,25 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

K apor 1,65 
+  0,25

0,380
± 0 ,0 84

1,09
± 0 ,1 7

eredeti nedv. ta r t.  anyagban
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8. táblázat
N övény i e redetű  é le lm ia n ya g  m ik ro e le m -ta r ta lm a

M ik ro e le m -ta r ta lo m  100 g  ehe tő  részben

Zöldség-főzelékfélék
Mn Cu Zn

mg

Sárgarépa

0,098
±0 ,020

0,072 
±  0,009

0,340 
±  0,023

x  eredeti nedv. ta rt. 
s anyagban

0,853
±0 ,174

0,625
±0 ,076

2,95
± 0 ,2 0

x légszáraz 
s anyagban

Petrezselyem gyökér

0,495 
±  0,095

0,212
+  0,035

0,310 
±  0,065

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

5,19
±0 ,9 9

2,22
± 0 ,3 7

3,24
± 0 ,7 0

x  légszáraz 
s anyagban

Zeller

0,198
±0 ,019

0,178 
±  0,020

0,475 
±  0,068

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

2,31
± 0 ,2 2

2,07
± 0 ,2 3

5,54
± 0 ,7 9

x  légszáraz 
s anyagban

Céklarépa

0,772
±0 ,222

0,088 
±  0,008

0,360 
±  0,068

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

8,49
± 2 ,4 4

0,972 
±  0,092

3,96
± 0 ,7 5

x  légszáraz 
s anyagban

Torm a

0,203
±0 ,020

0,120 
±  0,009

1,17
±0 ,1 6

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

2,56
±0 ,1 6

1,49
±0 ,0 7

11,80
±0 ,77

x  légszáraz 
s anyagban

Hónapos retek 
(piros)

0,070 
±  0,003

0,022 
±  0,002

0.205 
±  0,026

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

1,21
± 0 ,0 8

0,377 
±  0,044

3,47
± 0 ,3 6

x  légszáraz 
s anyagban

Kalarábé

0,098 
±  0,006

0,057
0,013

0,222 
±  0,009

x eredeti nedv. ta rt. 
s anyagban

0,885 
±  0,054

0,510
±0 ,113

1,99
± 0 ,0 8

x  légszáraz 
s anyagban

Burgonya

0,088 
±  0,004

0,072
±0,011

0,273 
±  0,043

x  eredet nedv. ta r t. 
s anyagban

0,368
±0 ,018

0,300 
±  0,048

1,02
±0 ,1 2

x  légszáraz 
s anyagban

Tavaszi zöldhagyma

0,127
±0 ,018

0,070
±0 ,013

0,282
±0 ,054

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

0,988
±0 ,124

0,582
± 0 ,134

2,33
± 0 ,5 3

x  légszáraz 
s anyagban

Vöröshagyma

0,128 
±  0,020

0,063
±0,011

0,458
±0 ,145

x eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

1,18
± 0 ,1 9

0,580
±0 ,103

4,30 
±  1,33

x légszáraz 
s anyagban

Fokhagyma 0,22 0,26 1,33 eredeti nedv. ta r t.  anyagban
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9. táblázat

N övé n y i e rede tű  é le lm ia n ya g  m ik ro e le m -ta r ta lm a
M ik ro e le m -ta r ta lo m  100 g  ehe tő  részben

Zöldség-főzelékfélék
Mn Cu Zn

mg

Paradicsom

0,098 
+  0,012

0,053 
±  0,004

0,122
±0 ,013

x eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

1,56
±0 ,1 9

0,850 
±  0,066

1,94
± 0 ,2 0

x  légszáraz 
s anyagban

Paradicsompüré
(konzerv)

0,20 0,55 0,55 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

Zö ldpaprika

0,118
±0 ,027

0,052
±0 ,012

0,142
± 0 ,0 14

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

1,71
± 0 ,4 2

0,797
±0 ,184

2,18
±0,21

x légszáraz 
s anyagban

Paradicsompaprika

0,067 
±  0,004

0,085 
±  0,033

0,123
±0,011

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

1,03
± 0 ,0 7

0,800 
±  0,056

1,90
±0 ,17

x légszáraz 
s anyagban

Uborka 
(héj né lkü l)

0,056 
±  0,004

0,041 
±  0,005

0,206 
±  0,055

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

1,40
±0,11

1,04
± 0 ,1 3

3,79
± 0 ,2 5

x  légszáraz 
s anyagban

Uborka
0,067 

±  0,008
0,043

±0 ,0 04
0,144

±0 ,015
x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

(h é jja l)
1,68

± 0 ,2 0
1,07

±0,11
3,61

± 0 ,3 8
x  légszáraz 
s anyagban

Tök

0,072 
+  0,015

0,042
±0 ,012

0.225
±0 ,094

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

0,817
± 0 ,174

0,473
±0 ,136

2,56 
±  1,07

x  légszáraz 
s anyagban

Sütőtök 0,07 0,12 0,61 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,35 0,60 3,05 légszáraz anyagban

hamm és Braekkan (6) halhússzövetek cink, vas, mangán, réz, ólom és kadmium 
meghatározásánál hasonlóképpen alkalmazták.

A következőkben közöljük atomabszorpciós spektrofotometriás úton meg
vizsgált élelmianyagaink mikroelemtartalmát mangán, réz, cink elemekre; (1 -1 7  
táblázat), valamint néhány növényi eredetű élelmianyag molibdéntartalmát, ame
lyet a szulfocianidos komplex fotometriás mérésével határoztunk meg (18. táb
lázat).

Az eredmények értékelése

Mangán
A növényminták eredményeinek értékelésénél feltétlenül szem előtt kell tar

tani, hogy a növények mikroelemtartalma a termelőhelytől, a termelési körülmé
nyektől (trágyázás, mikroelem kiegészítéssel vagy anélkül, meszezés stb.) függően
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70. táblázat

Növényi eredetű élelm ianyag m ikroe lem -tarta lm a
M ik ro e le m -ta r ta lo m  100 g ehe tő  részben

Zöldség-főzelékfélék
Mn Cu Zn

mg

Padlizsán 0,04 0,04 0,13 1 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

K a rfio l

0,112
± 0 ,014

0,038 
±  0,006

0,503
±0 ,075

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

1,45
± 0 ,2 0

0,458
±0,071

5,99
± 0 ,9 0

x  légszáraz 
s anyagban

Zöldborsó

0,355 
±  0,030

0,242
±0 ,016

1,06
± 0 ,1 2

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

1,40
± 0 ,1 9

0,937 
±  0,070

4,03
± 0 ,3 3

x  légszáraz 
s anyagban

Zöldbab

0,208 
±  0,009

0,065
±0 ,010

0,258 
±  0,043

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

1,75
± 0 ,0 7

0,548 
±  0,083

2,17
± 0 ,3 6

x  légszáraz 
s anyagban

Száraz borsó

0,637
±0 ,160

0,717 
±  0,055

3,22
± 0 ,5 9

x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

0,768
±0 ,193

0,865 
±  0,066

3,89
±0,71

x  légszáraz 
s anyagban

Száraz bab
0,725 

±  0,082
0,653

±0,091
2,60

± 0 ,4 9
x  eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

0,870 
±  0,098

0,783
±0 ,110

3,11
± 0 ,5 9

x légszáraz 
s anyagban

Lencse 0,770 0,620 3,10 eredeti nedv. ta r t.

0,880 0,710 3,52 légszáraz anyagban

erősen ingadozhat még egy bizonyos adott növény esetében is, nem beszélve a fajták 
közötti különbségekről. A mangánra vonatkozóan a fenti megállapítások érvénye
sek, ennek ellenére megkíséreltük eredményeinket a magyar és külföldi eredetű 
eredményekkel összevetni.

Tölgyesi (1) növényi eredetű élelmianyagok ásványi összetételét adja meg ere
deti nedvességtartalmú, mosott, de nem hámozott, fogyasztásra előkészített 
részeire. Vizsgálatait 1966 őszén végezte. Közölt mangáneredményeivel eredménye
ink jó egyezést mutatnak annak ellenére, hogy a mintaelőkészítést és mérést más 
módon hajtottuk végre.

Lindnerné et al. (2) 1974-ben megjelent közleményében szintén hangsúlyozza 
eredményeinek Tölgyesi eredményeivel való jó egyezését a mintaelőkészítés és 
meghatározási mód különbözősége ellenére is. Peterson és Skinner (7) 138 közismert 
élelemanyag ehető részét vizsgálta. Mangántartalomra vonatkozó adatai alapján 
az élelmianyagokat 12 osztályba sorolta.

Az élelmianyagok friss állapotára vonatkoztatva csökkenő mangántartalom 
szerint a következő osztályokat sorolta fel: diók, gabonafélék, szárított hüvelyes-
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7 7. táblázat
N övény i e redetű  é le lm ia n ya g  m ik ro e le m -ta r ta lm a

M ik ro e le m -ta r ta lo m  100 g ehe tő  részben

Gombák
Mn Cu Zn

mg

Szegfűgomba

0,227
±0 ,067

0,767
±0 ,173

2,19
± 0 ,9 6

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

2,41
±0,51

8,30 
±  1,11

13,80 
±  1,49

x  légszáraz 
s anyagban

Csiperkegomba
0,190 

±  0,030
0,600

±0 ,107
1,87

+  0,35
x eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

1,67
± 0 ,2 9

5,33 
±  1,18

16,22
± 2 ,7 6

x  légszáraz 
s anyagban

Őzlábgomba
0,420 

i  0,050
2,02

± 0 ,7 0
1,42

±0 ,41
x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

2,51
± 0 ,3 0

12,10
± 4 ,1 9

8,47
± 2 ,4 6

x légszáraz 
s anyagban

Pöfeteg gomba
0,16 0,98 3,04 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

1,60 9,80 30,4 1 légszáraz anyagban

12. táblázat

Egyéb növényi eredetű élelm ianyag m ikroe lem -tarta lm a
M ikroe lem -tarta lom  100 g ehető részben

Mn Cu Zn

mg

Csemegekukorica
0,13 0,06 4.44 eredéti nedv. ta r t.  anyagban

0,40 0,19 13,-80 légszáraz anyagban

Dió

2,61
± 0 ,3 0

0,637 
±  0,092

3,39
± 0 ,7 0

x eredeti nedv ta rt. 
s anyagban

2,86
± 0 ,3 2

0,698
±0 ,100

3,71
± 0 ,7 6

x légszáraz 
s anyagban

M ák
5,39

± 0 ,5 2
1,28

±0,21
6,10

± 0 ,6 3
x eredeti nedv. ta r t. 
s anyagban

5,93
± 0 ,5 7

1,43
± 0 ,2 3

6,79
± 0 ,7 0

x  légszáraz 
s anyagban

Földim ogyoró 0,76 0,70 2,68 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,84 0,77 2,95 légszáraz anyagban

Napraforgóm ag 
(héj né lkü l)

2,52 4,03 20,3 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

Gesztenyemassza 2,35 0,24 0,40 eredeti nedv. ta r t.  anyagban
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M alom -sütő ipari term ékek m ikroe lem -tarta lm a
M ikroe lem -tarta lom  100 g-ban

13. táblázat

Mn Cu Zn

mg

Finom  fehér liszt
0 0,250 0,850 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0 0,280 0,930 légszáraz anyagban

Finom  rétesliszt 0 0,250 0,700 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0 0,280 0,780 légszáraz anyagban

„T isza  kenyér”  10% 
búzacsírát ta rta lm az

1,02 0,230 1,67 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

1,50 0,34 2,45 légszáraz anyagban

Fehér kenyér
0,190 0,060 0,240 eredeti nedv. ta r t. anyagban

0,280 0,090 0,360 légszáraz anyagban

Félbarna kenyér
0,470 0,150 1,19 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,710 0,230 1,79 légszáraz anyagban-

Rozskenyér 0,450 0,180 1,22 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,680 0,270 1,84 légszáraz anyagban

Búzadara 0,700 0,140 0,850 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,770 0,150 0,940 légszáraz anyagban

Rizs 1,05 0,140 2,30 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

1,15 0,150 2,53 légszáraz anyagban

magvak, leveles zöldségek, szárított gyümölcsök, gumók, friss gyümölcsök (bele
értve az áfonyát), friss gyümölcsök (áfonya nélkül), levél nélküli zöldségek, állati 
szövetek, tejtermékek, tengeri élelmianyagok. Eredményeink alapján a hazai 
élelmianyagok mangántartalom szempontjából hasonló sorrendiséget mutatnak.

Nem találtunk kimutatható mennyiségű mangánt a finomra őrölt fehérliszt
ben, tojásfehérjében, kristálycukorban, tejporban, sertészsírban, napraforgó olaj
ban. Az irodalomban talált adatok szerint a normál tehéntej 0,02 — 0,03 mg man
gánt tartalmaz literenként (8, 9).

(Saját adat: 0,03 mg/liter.)
Az adatok mellett nincs feltüntetve a tehén fajtája, a tejelési állapot. (Isme

retes azonban, hogy az ún. föccstej a normáltejnél gazdagabb mangánban.)
A tyúktojás átlagosan 0,01 és 0,02 mg közötti mangánt tartalmaz, de ezt az 

értéket a tyúk mangán felvétele erősen befolyásolja.
Az általunk nyert átlagérték 0,014 mg-nak adódott a tojás sárgájában tojá

sonként. Növényi eredetű élelmianyagaink mangántartalma erősen ingadozik a 
már ismertetett körülmények befolyása miatt, míg az állati eredetű táplálékainkat 
képező állati szervek és szövetek mangántartalmának változékonysága állatfajokon 
belül és fajok között szokatlanul alacsony. Underwood közli Everson és Daniels 
(10) gyermekek mangánszükségletére vonatkozó adatát, mely szerint 0,2 —0,3 mg 
mangánt látnak szükségesnek testsúly kilogrammonként naponta. Ez az érték 
magasnak tűnik és nem könnyű a szokásos tejes gyermekétrend fogyasztásával
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14. táblázat
N éhány n ö vé n y i e rede tű  é le lm isze ra n yag  m ik ro e le m -ta r ta lm a

M ik ro e le m -ta r ta lo m  100 g -ban

Mn Cu Zn

mg

„L ig a ”  m argarin 0,001 0,002 0.07 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

„R á m a ” m argarin 0,002 0,002 0,11 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

„A ra nyre p ce ”  é tola j 
Napraforgó é to la j

0,001
0

0,001
0,007

0,09
0,02

eredeti nedv. ta r t.  anyagban

K ris tá lycu ko r 0 0 0 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

Méz
0,02 0,08 0,67 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,03 0,10 0,82 légszáraz anyagban

Száraztészták 
2 tojásos csőtészta

0,140 0,170 0,480 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,150 0,180 0,520 légszáraz anyagban

4 tojásos ta rhonya
0,160 0,200 0,620 eredeti nedv. ta r t .  anyagban

0.170 0,220 0,670 légszáraz anyagban

4 tojásos orsótészta 0,120 0,160 0,630 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,130 0,170 0,650 légszáraz anyagban

8 tojásos 
csigatészta

0,190 0,180 1,46 eredeti nedv. ta r t .  anyagban

0,210 0,200 1,58 légszáraz anyagban

8 tojásos cérnam etélt
0,150 0,170 1,11 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

0,160 0,180 1,20 légszáraz anyagban

15. táblázai
Fűszerfélék m ikroe lem tarta lm a

100 g-ban

Mn Cu Zn

mg

Paprikaőrlem ény 1,50 0,900 2,60 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

1,64 0,980 2,84 légszáraz anyagban

Feketebors

8,71 
±  1,99

2,00
± 0

1,55
± 0 ,0 5

x  eredeti nedv. ta r t.  
s anyagban

9,13
±2,41

2,16
± 0

1,61
± 0 ,0 2

x légszáraz 
s anyagban
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16. táblázat
Élvezeti szerek

M ikroe lem -tarta lom  lOOg-ban

Mn Cu Zn

mg

Ind ia i tea* 76,3 3,20 5,30 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

Id ia i teából készített 
főzet 0,290 0,010 0,020 mg/250 cm3

K ínai zöld tea* (Gun
powder Sanghai) 46,0 1,48 3,90 eredeti nedv. ta r t .  anyagban

K ínai zöld teából 
készíte tt főzet 0,384 0,010 0,010 mg/200 cm3

Ceyloni tea*
(U V A  Highlands) 90,7 2,70 6,50 eredeti neav. ta r t.  anyagban

Ceyloni teából 
készíte tt főzet 0,300 0,010 0,020 mg/200 cm3

K ína i fü s tö lt tea* 
(Lapsang Soochong) 48,9 3,70 4,50 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

K ínai fü s tö lt teából 
készíte tt főzet 0,124 0,010 0,006 mg/200 cm3

Orange pekoe* tea 52,5 2,38 3,30 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

Orange pekoe teából 
készíte tt főzet 0,344 0,010 0,006 mg/200 cm3

D arjeeling tea* 
(НИ 1 Grown) 58,5 2,75 5,00 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

D arjeeling teából 
készíte tt főzet 0,218 0,010 0,006 mg/200 cm3

E x tra  grúz tea* 108,7 1,50 7,00 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

E x tra  grúz teából 
készíte tt főzet 0,496 0,010 0,020 mg/200 cm3

Fekete krasznodarszki 
tea* 94,7 2,00 7,00 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

Fekete krasznodarszki 
teából kész. főzet 0,344 0,010 0,006 mg/200 cm3

K akaópor* 5,25 2,60 7,60 eredeti nedv. ta r t. anyagban

Babkávé* 2,00 1,85 0,850 eredeti nedv. ta r t.  anyagban

Babkávéból készíte tt 
presszókávé 0,040 0,010 0,030 m g /100 cm3

M aláta pótkávéból 
készíte tt főzet 0,130 0,038 0,170 mg/200 cm3

Csehszlovák „v ita k á -  
vébó l”  készíte tt k i
vonat 0,040 0,008 0,070
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77. táblázat
Ivóvíz , borok, üdítő ita lok , gyümölcsszörpök, sörök m ikroe lem -tarta lm a 100 cm3-ben

Mn Cu Zn mg

Vezetéki ivóvíz (Debrecen) .................................................. 0 0 0,120

Borok
Debrői hársleve lű .................................................................... 0,040 0,030 0,080
Nagyrédei h á rs le v e lű ............................................................... 0,090 0,010 0,030
B ala tonbog lári m uskotá ly  .................................................... 0,080 0,050 0,160
Bala tonbog lári kadarka ....................................... ................. 0,070 0,040 0,050
A k a ii zo ldszilván i .................................................................... 0,050 0,030 0,030
Medoc N o i r ................................................................................. 0,060 0,020 0,050

Üdítőitalok
Traubisoda ................................................................................. 0,018 0,010 0,068
N ara n cs-ü d ítő .......................................................................... . 0,008 0,063 0,023
Oázis .......................................................................................... 0,043 0,028 0,036
Bala tonbog lári Chasselas szőlőlé ....................................... 0,025 0,295 0,040
P e p s ico la ..................................................................................... 0 0 0,010

Gyümö'csszörpök
Meggyszörp ............................................................................... 0,160 0,160 0,480
Szamócaszörp .......................................................................... 0,280 0,160 0,368
Feketerib iz liszörp .................................................................... 0,104 0,064 0,344
Szederszörp ................................................................................. 0,480 0,160 0,600

Sör
„S z lo v á k ”  s ö r ............................................................................. 0,015 0 ‘018 0,015
Borsodi világos sör 0,015 0,010 0,013

bejuttatni a szervezetbe. Egy felnőtt férfi mangánegyensúlyának fenntartásához 
viszont 4,6 mg mangán szükséges naponta (11).

Pokrovszkij (12) általános emberi mangánigényként napi 0,5 — 1,5 mg közötti 
értéket ad meg.

Az angolok mangán felvételének felméréséből kitűnik, hogy átlagos téli ét
rendjükkel naponta 7 mg mangánt nyernek, amelynek majdnem felét 3,3 mg-ot, a 
naponta többszöri teázásuk adja.

Amint az az eredményekből kitűnik, a teafű mangántartalma minden élelmi
anyag mangán értékét felülmúlja és a forróvíz angolos teafőzési módszer mellett 
5 perc alatt körülbelül kétharmadát viszi oldatba a mangán mennyiségének. Ná
lunk azonban a teafőzés módja és gyakorisága az angol szokástól eltér s így fő 
mangánforrásunk a durván őrölt gabonafélékből készített termékek, a kakaós, 
mákos, gesztenyés, diós csemegék, a rizsköret és nem utolsósorban a zöldségek, 
főzelékek, gyümölcsök.

Az utóbbiak víztartalma rendkívül nagy, emiatt friss állapotban kicsiny man
gánértékeket adnak. Ha azonban légszáraz állapotra vonatkozó mangánértékeiket 
vesszük figyelembe — jelentős mangánforrásként tarthatjuk számon a zöldségek, 
főzelékfélék, gyümölcsök csoportját. A gabonafélék mangántartalmát a feldol
gozás során az őrlési finomság rendkívüli módon befolyásolja.

A fehérlisztben mangánt nem tudtunk mérni, míg a fehérkenyérben, amelynek 
készítéséhez nem csupán fehérlisztet használnak, már mérhető mangánmennyiséget 
találtunk. A mangántartalom fokozatos növekedést mutat a félbarna, barna, rozs
kenyérben. A korpa, melyet emberi táplálékul nem is használunk nagy mangán
értéket ad. E példa is szemléletes módon mutatja, hogy a civilizáció az ember

218



18. táblázat
Néhány pillangós- ill. keresztesvirágú zöldség, főzelékféle, va lam in t néhány erdei gom bafajta

m oliodéntarta lm a
(100 g ehető részben mg)

Bab 0,260
0,313

eredeti anyagban 
légszáraz anyagban

Borsó 0,454
0,546

eredeti anyagban 
légszáraz anyagban

Lencse 1,058
1,202

eredeti anyagban 
légszáraz anyagban

Retek 0,013
0,199

eredeti nedv. ta r t.  anyagban 
légszáraz anyagban

Torma 0,006
0,067

eredeti nedv. ta r t.  anyagban 
légszáraz anyagban

Karalábé levél
0,260

eredeti nedv. ta r t.  anyagban 
iégszáraz anyagban

Karalábé 0,006
0,045

eredeti nedv. ta r t.  anyagban 
légszáraz anyagban

K a rfio l 0,011
0,113

eredeti nedv. ta r t.  anyagban 
légszáraz anyagban

Káposzta 0,010
0,141

eredeti nedv. ta r t.  anyagban 
légszáraz anyagban

Kelkáposzta 0,020
0,208

eredeti nedv. ta r t.  anyagban 
légszáraz anyagban

Szegfűgomba 0,009
0,095

eredeti anyagban 
légszáraz anyagban

Csiperkegomba 0,009
0,082

eredeti anyagban 
légszáraz anyagban

Őzlábgomba 0,018
0,108

eredeti anyagban 
légszáraz anyagban

táplálkozást eltolja „luxus”  igények kielégítése felé, pedig a „luxus”  minőségű 
fehérkenyér, kalács vagy egyéb számtalan néven szereplő pékáru mennyiségileg és 
arányaiban nem tudja már biztosítani a szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi 
tápanyagokat — jelen esetben — a mangánt.

Kent és Mc Cance (13) közük, hogy ahol a tápanyagkalória 40-50% -át barna 
lisztből nyerik, ott a napi mangán felvétel 8,5 —8,8 mg értékre emelkedik.

A „luxus” táplálkozás vetülete a mangán esetében jelentkezhet más módon is, 
mégpedig az állati fehérjékben dús táplálkozásnál, amikor a hüvelyesek, zöldségek, 
salátafélék, gyümölcsök szerepe háttérbe szorul.

A hagyományos táplálkozási szokások, a zsíros, szénhidrátbő étrend szintén 
egyoldalúsághoz vezethetnek a mikroelem-ellátásban.

A korszerű táplálkozástudomány szerint táplálékainkat úgy kell megválasz
tani, hogy azokkal a tápanyagokon kívül, az esszenciális mikroelemekhez is hozzá
juthassunk, tehát az egyoldalú táplálkozás szempontjából is feltétlenül kerülendő.

Réz
A növényi eredetű élelmianyagok réztartalmát szintén a mangánnál ismerte

te tt körülmények befolyásolják. A növényekben levő réz, cink, ólom és molibdén
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relatív koncentrációrendje párhuzamba állítható a földkéreg normális körülményű 
talajainak értékeivel, azaz a növények cinkben a legbőségesebbek, azután a réz, 
ólom és végül a molibdén következik. Minél kisebb egy elem normális koncentrá
ciója, annál nagyobb lehet az attól való %-os eltérés és ez fordítva is igaz. A cink 
normálisan várható átlageredményeitől való eltérés egy-egy növényfajtán belül 
általában nagyságrendileg kisebb, mint a molibdén esetében. Néhány növénynek 
egy vagy több elemhez nagyobb az affinitása, m int a többi növénynek, különböz
nek egymástól abban a képességben, amellyel speciális elemeket képesek beépíteni 
rendszerükbe a környezetből.

Adataink az e körülményekből adódó nagy változatosságot tükrözik vissza. 
Összevetve eredményeinket magyar adatokkal, szintén jó egyezést találok. Az 
azonosság szembeötlő akkor is, amikor Warren (14) adataival vetjük össze réz 
értékeinket.

Amerikai (15) és angol élelmianyagok széles választékában végzett réz meg
határozások alapján Underwood a következő felosztást tette.

A réz leggazdagabb forrásai a máj, vese, szív, agyvelő, kagylók (különösen az 
osztrigák), dió, száraz hüvelyesmagvak, kakaó.

A réz legszegényebb forrásaia tej és tejtermékek, cukor, méz, zsír, margarin, 
étolajok.

E két szélső csoport közreveszi a többi még fel nem sorolt élelmianyagot.
Eredményeink alapján a lényeget illetően azonos állásponton vagyunk, azaz 

két szélső csoportunkat ugyanezek az élelmianyagok alkotják.
Ha a különböző eredetű élelmianyagok mikroelemtartalmát összehasonlítjuk, 

látható, hogy réztartalom szempontjából nincs lényeges különbség a növényi és 
állati eredetűek között.

Az ember minimális rézszükségletét pontosan nem ismerjük, hiszen emberi 
rézhiányt mesterségesen előállítani nem lehet.

Csupán irodalmi becslések szolgálhatnak útmutatóul ebben a kérdésben. Min
denesetre azt már tudjuk, hogy testsúly egységre jutó minimális szükségletünk 
kevesebb mint a sertés, juh, kecske vagy marha rézszükséglete.

Tompseít (16) anyagcsere egyensúlyi vizsgálatai alapján felnőtt ember mini
mális napi rézszükségleteként 0,6 mg-ot ad meg.

Chou és Adolph (17) 1—2 mg közötti értéket ajánl felnőtteknek, inig 4 - 6  éves 
korú növő gyermek részére 0,06 — 0,10 mg-ot testsúlykilogrammonként, ami 20 kg- 
os gyermek számára 1,2 —2,0 mg-ot jelent naponta.

Ha eltekintünk a modern feltételek között egyre inkább elhanyagolható vélet
len rézforrásoktól, napi rézfelvételünk alakulását csupán a rézben gazdag és rézben 
szegény élelmianyagok aránya határozza meg egy adott időszakon belül. Változatos 
táplálkozással a helyes egyensúly könnyen beállítható.

Cink
Élelmianyagaink cink tartalomban nagyon különböznek egymástól. A hús

félék cink tartalma többszöröse a növényi eredetű élelmianyagokban talált érté
keknek és az élelmianyag fehérjetartalmával mutat növekedést. Eredményeink 
jól összevethetők néhány magyar élelmianyagra vonatkozó cink értékkel (1, 2), a 
mintaelőkészítés különbözősége ellenére.

Warren néhány zöldségfélére megadott cink értékével ugyanazon zöldség
félékre kapott eredményeink nagyon jól egyeznek (14).

Underwood felosztása Schroederék adatai alapján (18) szintén megerősít ered
ményeink felől. A cink legszegényebb forrásaiként sorolja fel a cukrot, citromot, 
narancsot. Ezek közül a kristálycukorban mérhető mennyiségű cinket nem ta
láltam.

Ezt a csoportot vizsgálataink alapján további élelmianyagok felsorolásával
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bővíthettük, idesorolva még a sertészsírt, margarint, étolajat, borokat, presszó
kávét, a gyümölcsök közül az almát és görögdinnyét.

Birckner (19) 0,7 —1,0 mg cink értéket ad meg normális tyúktojásra. Ezt a 
mennyiséget majdnem teljesen a tojássárgája tartalmazza. A tojásra 0,58 mg 
cinket kapunk, melyből majdnem a teljes mennyiséget 0,55 mg-ot a tojássárgája 
tartalmaz, hat tojás átlagában.

McCanceék szerint (20) a felnőtt ember napi étrendjének 5 — 22 mg cinket kell 
tartalmaznia.

Pokrovszkij (12) 8,0— 10,0 mg közötti értéket ad erre vonatkozóan. Változatos 
étrenddel naponta 12 — 15 mg cink megszerezhető.

Molibdén
Az ember napi molibdénszükséglete 0,45 — 0,50 mg Pokrovszkij véleménye 

szerint (12). Ez az érték az előzőekben tárgyalt elemek szükségleténél kisebb, 
és szinte ehhez igazodóan élelmianyagaink molibdéntartalma is jóval kisebb.

Az irodalom azonban megemlíti, hogy néhány zöldség, ill. főzelékféle az átla
gosnál több molibdént tartalmaz, jeléül annak, hogy az illető növény affinitása a 
molibdénhez nagyobb mint más növényeknek.

A molibdén eredmények értékelésénél igazolódik az a megállapítás is, amely 
szerint minél kisebb az elem normál koncentrációja egy adott növényben, annál 
nagyobb eltérések várhatók az adott növény egyes mintaértékei között. Molibdén 
vizsgálatokat csupán a keresztesvirágú és pillangósvirágú zöldség- és főzelékfélék
ben végeztünk, mert ezek molibdéntartalma várhatóan nagyobbnak adódik.. 
Azonkívül néhány erdei gomha inolibdénvizsgálatát is elvégeztük, tekintve, hogy 
ezek molibdéntartalma eltérő biokémiai funkcióik és erdei környezetük m iatt 
érdekes lehet.

Keresztesvirágú növényeink molibdénértékei összevethetők Tölgyesi keresztes- 
virágúakra kapott eredményeivel (1). Egyéb összehasonlítási alapot nem talál
tunk az irodalomban. Vizsgálatainkból kitűnik, hogy pillangós virágú főzelék
féléink leggazdagabb molibdén forrásaink.
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СОДЕРЖАНИЕ МАРГАЦА, МЕДИ, Ц ИН КА И МОЛИБДЕНА 
В ОТЕЧЕСТВЕННЫ Х ПРО ДУКТАХ ПИТАНИЯ

А. Му рани Селецки

Автор дает информацию о содержании маргаца, меди, цинка в продуктах 
питания потребляемых в Венгрии.

Исследования автор проводил по методу Бекмана 485 А. А. С. а данные 
измерения оценивал методом аддиции, который метод оказался подходящим 
для уменьшения действия -  матрикс образующегося при измерении образцов 
очень сложного биологического состава. Из полученных результатов сделан
ные выводы приводит с точки зрения потребления пищевых продуктов содер
жащих марганец, медь, цинк, молибден и устаноляет, что некоторые продукты 
в какой степени влияют на запас биоэлементов нашего организма. Установил, 
что самым основным источником марганца является чай-напиток, продукты 
изготовленные пз грубого помола зерновых, овощные блюда из семян с у х и х  

стручковых растений, деликатесные изделия с какаом, из каштана, с каком, 
орехами, рис и не в последней очереди овощи, овощевые блюда, фрукты.

Из перечисленного видно, что в качестве источника марганца в первой 
очереди необходимо, учесть пищевые продукты растительного происхождения. 
С точки зрения содержания меди между продуктами питания растительного 
и животного происхождения нет значительной разницы. К  основным 
источникам меди принадлежат какао-порошок, кофе в зернах, -  из специй 
черный перец, помол красного перца, а также стручкорые, грибы, а из среди 
животного происхождения свинные потрохи. Содержание цинка в мясе явля
ется многократной величной цинка содержащегося в продуктах раститель
ного происхождения. Важным источником цинка является молоко и молоч
ные продукты. Согласно результатам исследования мотыльковые являются 
основным источником молибдена.

MAN GAN-, KUPFER-, Z IN K- UND MOLYBDÄNGEHALT VON 
LEBENSMITTELN IN UNGARN

A. Murányi-Szeleczky

Ein Bericht wird über den Gehalt an Mangan, Kupfer, Zink und Molybdän 
von Lebensmitteln in Ungarn gegeben. Die Untersuchungen wurden m it einem 
Beckmann 485 A.A.S.-Gerät durchgeführt, und die Messangaben mittels der Addi
tionsmethode ausgewertet, die sich als geeignet erwies, um die bei der Messung der 
über eine äusserst komplexe Zusammensetzung verfügenden Matrixwirkung zu 
vermindern. Die von den Ergebnissen abziehbaren Folgerungen werden vom Ge
sichtspunkt der Ernährungsaspekte des Mangan-, Kupfer-, Zink- und Molybdän
gehaltes der Lebentmittel angegeben, wobei festgestellt wird, in welchem Grad die 
einzelnen Lebensmittel zum Bioelementenvorrat des menschlichen Organismus 
beitragen.

Es wurde ferner festgestellt, dass das Teegetränk, die aus grob vermahlenen 
Zerealien bereiteten Produkte, die aus den trockenen Samen von Hülsenfrüchten 
hergestellten Gemüsen, die Kakao, Kastanien, Mohnen und Nüsse enthaltenden 
Teigwaren, Reis und nicht zu allerletzt die Gemüsen und die Früchte als die reichs
ten Manganquellen dienen. Aus der Liste geht ferner hervor, dass in erster Reihe 
die Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs als Manganquellen is Betracht kommen. 
Vom Gesichtspunkt des Kupfergehaltes besteht kein wesentlicher Unterschied 
zwischen den Lebensmitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs. Als reiche

2 2 2



Kupferquellen dienen: das Kakaopulver, der Bohnenkaffee, von den Gewürzen der 
schwarze Pfeffer und der gemahlene Paprika, ferner die Hülsenfrüchten und die 
Pilze, Der Zinkgehalt von Lebensrnitteln ist sehr unterschiedlich. Der Zinkge
halt des Fleisches ist vielfach höher als die in pflanzlichen Materialien gefundenen 
Werte. Milch undaus Milch bereitete Produkte bedeuten wesentliche Zinkquellen. 
Nach den Untersuchungen sind die Gemüsesorten der Schmetterlingsblütlerpflan
zen unsere bedeutendsten Molybdänquellen.

CONTENTS OF MANGANESE, COPPER, ZINC AND 
MOLYBDENUM OF FOODS IN HUNGARY

A. Murátryi-Szeleczky

Contents of manganese, copper, zinc and molybdenum in foods consumed in 
Hungary are reported. Investigations were carried out w ith a Beckman 485 type 
A.A.S. instrument and the measured data evaluated by the addition method which 
proved suitable for decraesing the matrix effect occurring at the measurement of 
the samples of biological nature having a very complex composition. Conclusions 
from the results are given on taking into account the nutritional aspects of the con
tents of Mn, Cu, Zn and Mo in foods, stating the extent to which the individual 
foods, stating the extent to which the individual foodscontribute to the bioelement 
store of the human organism.

I t  was found that the richest manganese sources are tea (as beverage), products 
made of coarsely ground cereals, vegetables made of the dry seeds of leguminous 
plants, candies containing cocoa, chestnut, poppy-seed, and walnut, rice and las 
but least the vegetables and fruits. I t  appears from this list that in the first line 
foods of plant origin serve as manganese source. From the aspect of copper content 
no essential difference was found between foods of plant and animal origin. Foods 
rich in copper are: powdered cocoa, coffee beans, black pepper, ground paprika, ve
getables and mushrooms, The zinc content of foods proved to be very different. The 
zinc content of meats was a multiple of that found in plant materials. Milk and 
dairy products represent important zinc sources. According to the investigations, 
the papilionaceous vegetables are the most significant sources of molybdenum.
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