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Az élelmiszerek minőségének 1980. évi alakulása és 
az ellenőrzések tapasztalatai

TAKÓ ÉVA
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Budapest

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az ágazatban működő minőség
mérési információs rendszer alapján beszámolunk a belföldi forgalom céljára elő
állított élelmiszerek minőségének alakulásáról, megfogalmazva egyidejűleg a mi
nőség szintentartásának, illetőleg javításának érdekében szükséges tennivalókat.

Az 1980-as évet, mint az V. ötéves terv záróévét, részletesen elemezzük, meg
határozva ezzel a VI. ötéves terv minőségi bázisszínvonalát és rövid összefoglalást 
adunk az elmúlt öt év élelmiszertermelésének minőségéről.

A hatósági élelmiszer minőségellenőrző intézetek vizsgálati adatai alapján a 
kész élelmiszerek a minőségi követelményeket a következő kifogásolási arányok 
mellett elégítették ki 1975-ben, öt év átlagában, illetőleg 1980-ban:

a minisztériumi iparban ................. .........  8,2% 6,9% 6,4%
a tanácsi iparban .......................... .........  15,7% 14,5% 11,8%
a mezőgazdasági szektorban ......... .........  19,5% 16,1% 16,1%
a szövetkezeti szektorban............... .......... 22,3% 17,4% 12,0%
a magán iparban ............................ .........  20,6% 19,8% 15,2%
Az adatok alapján megállapítható, hogy az V. ötéves tervidőszak alatt tény

legesen javult az élelmiszerek minősége.
A számadatok igazolják az ellenőrzések mindenkori gyakorlati tapasztalatait, 

hogy a nem minisztériumi iparban előállított élelmiszerek minőségi hibái közel 
kétszeres gyakorisággal fordulnak elő. Ennek elsődleges oka az előállítás helyén 
a minőségellenőrzés, a technológiai fegyelem és szakértelem hiánya, a technológiai 
színvonal esetleges elmaradottsága, és az előírt követelmények (pl. jelölés) pon
tatlan ismerete.

I.
Az élelmiszeripar 1980-ban a lakosság növekvő fogyasztói igényeivel össz

hangban differenciáltan elégítette ki a minőségi követelményeket. Ez az eredmény 
a mezőgazdaság és az élelmiszerfeldolgozó ágazat közös sikere. Az elért színvonalat 
1979. évi adatokkal összehasonlítva az 1. táblázatban mutatjuk be, a változások 
minősítésével együtt.

A pozitív és megnyugtató változások mellett feltétlen kiemelést érdemel, 
hogy az évek során fokozatosan elért minőségi szint a jelenlegi minőségi követel
mények kielégítettségének mérőszáma, ami azt jelenti, hogy a további objektív 
szint emelkedéséhez a követelményszintet is emelni kell. Az emelkedés mértékét 
a belső fogyasztói igénynövekedéssel és az export érdekeinkkel összhangban kell 
meghatározni.
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7. táblázat

A z  é l e l m i s z e r e k  m i n ő s é g é n e k  a l a k u l á s a  1 9 8 0 - b a n  a z  é l e l m i s z e r e l l e n ő r z ő  i n t é z e t e k  
a d a t a i  a l a p j á n

Szektor
Kifogásolt tételek %-ban

1979. 1 1980. változás

Minisztériumi ipar 7,4 6,4 javult

Tanácsi ipar 13,0 11,8 változatlan

Mezőgazdasági ipar 14,6 16,1 változatlan

Szövetkezeti ipar 16,1 12,0 javult

Magánipar 22,0 ' 15,2 javult

összesen 9,5 8,5 változatlan

Az elmúlt év eredményei alapján a minisztériumi iparágakat a következők 
szerint minősítettük:

— egyenletes és kiemelten jó a növényolajiparban, a hűtőiparban, a cukor
iparban, a szesziparban előállított élelmiszerek minősége;

— jelentősen javult a baromfi-, az édes- és a konzervipari termékek minősége;
— jó szinten stabilizálódott a tej, a hús, a gabona és a söripari termékek minő

sége és
— egyértelmű javulása ellenére a dohány és a boripari termékek kifogásolási 

aránya indokolatlanul nagy.

A minisztériumi iparok összesített kifogásolási arány változását az 1. ábra 
mutatja be; az iparágankénti komplex minőségmutató alakulását a 2. táblázat.

2 . tá b lá za t

A z  é l e l m i s z e r e k  m i n ő s é g i  s z i n t j é n e k  a l a k u l á s a  1 9 8 0 - b a n  a  M É M - i p a r b a n ,  a  k o m p l e x  
m i n ő s é g m u t a t ó  a l a p j á n

Iparág
Komplex minőségmutató

1979. 1980. változás

Baromfi ....................... 3,84 3,84 változatlan
Bor ...................
Cukor ................... 3,40

3,39
3,31
3,68

változatlan
javult
javult
javult
változatlan

Dohány ..........
Édes ................ 3,36
Gabona ..............
H ú s...................
Hűtő ................
Konzerv .................. 3,18

3,81
javult
változatlanNövényolaj..........

S ö r .....................
Szesz ................... változatlan

változatlanT e j ................................................... ; : ; : . 3',63 3,65

Az általános megállapítások végén részletesen értékeljük az ellenőrzések 
konkrét megállapításait a minisztériumi, a tanácsi, a mezőgazdasági és a szövet
kezeti iparban.
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1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

I I .
A minőséget közvetlenül és közvetve befolyásoló tényezők alakulásáról a 

következőkben számolunk be:
— A nyersanyagellátás mennyiségileg és minőségileg megfelelő volt a hús-, 

baromfi-, cukor-, növényolaj-, sör-, tej- és szesziparban, kisebb minőségi prob
lémák voltak a bor-, (1978-as szüret hatása), gabona-, édesiparban (liszt, import 
anyagok), a mennyiség és minőség egyaránt kedvezőtlenül alakult a dohányipar
ban, valamint a konzerv- és hűtőipar egyes nyersanyagainál.

Lényeges eredmény volt, hogy alapos előkészítés után megkezdődött a búza 
minőség szerinti átvétele, egyéb termékeknél azonban nem történt újabb előre
lépés a minőség szerinti nyersanyagátvételben.

Növekvő számú minőségi hibát okoz, hogy a szükségszerűen mind szélesebb 
körben elterjedő gépi gyümölcs-, zöldségbetakarítás és a feldolgozás technológiája 
nem igazodik egymáshoz.

— Az adalék és csomagolóanyag ellátásban a baromfi-, cukor-, növényolaj
iparon kívül általános mennyiségi és minőségi problémák voltak. A termelés folya-
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matosságát több esetben csak minőségromlást okozó eltérési engedélyekkel sikerült 
biztosítani.

Ennek oka az importlehetőségek radikális csökkentése volt. Az élelmiszer
előállítók az elmúlt időszakban kényszerből vagy kényelemből a külföldi anyagok 
felhasználására rendezkedtek be.

A megfelelő minőségű és választékú hazai előállítású anyagok hiánya miatt 
az import csökkenése csak hosszabb távon, a hazai gyártás egyidejű fejlesztésével 
együtt lenne problémamentesen megoldható.

A csomagolás fejlesztése egyedül a tejiparban volt kielégítő, néhány új gép 
beállítására került sor a baromfi-, dohány-, édes- és gabonaiparban, másutt említést 
érdemlő fejlesztés nem volt.

-  A műszaki fejlesztés — különösen a komplett üzemek, gyártóvonalak léte
sítése — lelassult.

A közvetlen fogyasztásra nem termelő Martfűi Növényolajgyár mellett csak 
a Kecskeméti Konzervgyár bébiétel üzeme volt lényeges, új létesítmény.

Néhány iparágban (hűtő, bor) a technológiai rekonstrukciók is a minimálisra 
csökkentek. Továbbra is általánosan jellemző, hogy a műszaki fejlesztések elsőd
leges célja a munkaerő-megtakarítás vagy kapacitásnövelés, így ezek minőség- 
javító hatása csak esetleges.

-  A késztermék-raktározást nem fejlesztették, a nyersanyag-raktározás a 
gabona-, a növényolaj-, a tej- és a cukoriparban bővült és javult.

A minőségbiztosítás és javítás egyéb, lényeges beruházást nem igénylő lehe
tőségeit nem használták ki eléggé a vállalatok.

-  A belső minőségellenőrzés csak a gabonaiparban fejlődött lényegesen. Álta
lános színvonala az állami iparokban megfelelő, a vállalatok vezetése azonban még 
mindig csak a minőség regisztrálására és nem a sokkal hatékonyabb minőség- 
szabályozásra használja a minőségellenőrzést.

A cukor-, dohány- és édesipar átszervezésével az iparági minőségellenőrzés 
központi koordinálását végző osztályok megszűntek, a központi laboratóriumok 
helyzete bizonytalanná vált. Ez az egységes ellenőrzési és vizsgálati módszerek 
fokozatos megszűnéséhez, így a belső minőségellenőrzés hatékonyságának csökke
néséhez vezethet.

Az egyéb szektorok kis- és középüzemeiben az élelmiszertörvény kötelező 
előírása ellenére gyakorlatilag nincs belső minőségellenőrzés, az üzemek nem tudták 
megteremteni ennek tárgyi és személyi feltételeit.

— A minőségi bérezésben — területenként változó eredménnyel — csak a sütő
iparban történt lényeges előrelépés. A valóban hatékony, minőségjavítást ered
ményező bérezési formákat a vállalatoknak eddig nem sikerült megtalálniuk. 
A bcbizonyítottan eredménytelen formákat nem változtatják vagy szüntetik meg, 
így az egész minőségi bérezés hitelét veszti.

— A választékbövitö tevékenység lényegesen felélénkült, különösen a hús-, 
édes-, gabona- és konzerviparban. A vállalatok a kiszerelés, a csomagolás változ
tatásával, a más területen már közönségsikert aratott termékek gyártására való 
gyorsabb átállással alkalmazkodtak a fogyasztói igényekhez. Az élelmiszertörvény 
szerint új élelmiszernek minősülő termékek száma (11) az előző évi többszöröse 
volt, feltűnő és örvendetes a nem állami szektorú kis- és középüzemek nagy moz
gékonysága, az alapvetően új, nálunk eddig táplálkozásra nem használt élelmisze
rek majdnem felét (5) ők engedélyeztették. III.

I I I .
Az élelmiszerek hatósági minőségellenőrzésének feladatát a 17 megyei (fő

városi) élelmiszer-ellenőrző és vegyvizsgáló intézet összesen 452 dolgozója ez évben 
is az előírásoknak megfelelően ellátta.
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Közel 20 000 üzemellenőrzést végeztek, az üzemi késztermékraktárakból és a 
kereskedelemből kb. 57 000 élelmiszertétel több mint 2 millió minőségi jellemzőjét 
vizsgálták.

Az előírásoknak nem megfelelő élelmiszerek előállítóit 3239 esetben figyel
meztették, 1183 esetben fegyelmi eljárás lefolytatására tettek javaslatot (meg
valósult: 819), 1383 esetben szabálysértési feljelentést tettek (megvalósult: 951). 
A hatósági kifogásolások megvalósulási aránya a minisztérium múlt évi intézkedé
sei hatására 10%-kal javult az 1979. évi adatokhoz viszonyítva.

IV.
Az élelmiszer-ellenőrzés megállapításainak elemzése alapján az iparáganként 

javasolt konkrét minőségjavító intézkedések mellett a következő általános felada
tokat kell megoldani az élelmiszerek minőségének folyamatos javítása érdekében:

1. Fokozatosan fejleszteni kell a termelőhelyi minőségellenőrzést, kialakítva a 
minőségszabályozás feltételeit, mert a belföldi és az export-igények növekedése 
miatt erre elkerülhetetlenül szükség van;

2. Előnyt kell biztosítani a termékek műszaki színvonalát és egyenletes mi
nőségét jelentősen javító műszaki fejlesztésnek;

3. Tovább kell növelni a nyersanyagok — különösen az időjárásérzékeny 
növényi nyersanyagok — műszeres, minőség szerinti átvételi rendszerét;

4. Az élelmiszerek kötelező jelölésének megvalósítási ütemét fel kell gyorsítani;
5. A technológiai fegyelem megszilárdításához a minőségi bérezést a jelenle

ginél szélesebb körben kell alkalmazni;
6. A vállalati szervezeti változásokkal egyidejűleg szükséges a jövőben a 

minőségellenőrzés feladatait is szabályozni.

RF47T FTF4 FT FM7PS
A MINISZTÉRIUMI-, A TANÁCSI-, A MEZŐGAZDASÁGI- ÉS 

A SZÖVETKEZETI IPAR ÉLELMISZEREINEK MINŐSÉGALAKULÁSÁRÓL

Állatforgalmi és Húsipari Tröszt
A húsipari termékek minősége összességében változatlan. Javult a füstölt 

szárazkolbászok, szalámifélék és pácolt füstölt termékek, romlott a vörösáru- és 
felvágottfélék (összetételi- és érzékszervi hibák), valamint az étkezési sertészsír 
minősége (tömeghiány, csomagolási és jelölési hiányosságok), a többi termék- 
csoporté változatlan.

A forgalombahozott sertés tőkehúsok minősége javult, a marha tőkehúsok 
zsírossága változatlanul több esetben kifogásolásra adott okot.

A nyersanyaghelyzet szervezési intézkedések hatására kismértékben javult, 
több húsipari vállalat és húskombinát (Pápai, Kaposvári Húskombinát, Győr — 
Sopron, Tolna megyei ÁHV és a Budapesti HV) felvásárlási körzetében a sonka
sertés minőségének javítása érdekében „Sertéstermelő Gazdasági Társaság”-ot 
alakított. Továbbra is gondot okozott a nagyüzemi tenyésztésű sertéseknél jelent
kező exudatív (PSE) jellegű húsok növekvő mennyisége. Műszeres kiválogatásuk 
(pH-mérés) megbízható szúróelektródás műszer hiányában nehézséget okoz. A do
bozsonkát gyártó üzemek a lehetőséghez mérten a válogatást elvégzik. A háztáji 
gazdaságok sertésállományának minősége kismértékben javult, kedvezőtlen jelen
ség azonban egyes megyékben (pl. Somogy) a Cornvall pigmentált fekete foltos 
sertések terjedése. A vágómarhák átvétele kiegyensúlyozott volt. Az import 
húsok minősége továbbra sem kielégítő, kedvezőtlenül befolyásolja a belőle készült 
termékek minőségét (vörösáru, felvágottak L A nyersanyag objektív minőségi át
vételében nem történt lényeges előrelépés. Csak az iparszerű tenyésztő telepekről 
származó sertésekre végzik ezt.
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Az ipar füszerellátottsága nem elégítette ki a követelményeket, az import 
érkezése késedelmes, a fűszerek magas csíraszámmal kerülnek felhasználásra. Több 
alkalommal kifogásra adott okot a fokhagyma olajok eltérő illóolaj tartalma. 
A műszaki fejlesztés, minőségjavítás keretében csaknem valamennyi vállalat be
vezette a nyershúsok zsírtartalom szerinti osztályozását, ami alapfeltétele a hús- 
készítmények állandó kémiai összetételének. A Tröszt kidolgozta és kiadta az új 
anyagnorma irányelveket, melyek a megfelelően osztályozott hús alapján több 
variációs lehetőséget biztosítanak a termék nyersanyag-összetételére vonatkozóan.

Tovább folytatódtak a rekonstrukciós munkálatok (Baranya, Győr-Sopron, 
Pest, Nógrád, Vas megyei ÁHV) és megtörtént az elmúlt év nagy beruházásainak 
beüzemelése.

A gyártmányfejlesztés keretében a Borsod m-i ÁHV bevezette a Közel-Kelet 
államaiban jó piaci elhelyezést ígérő, marhahúsból készült dobozsonka jellegű 
húskészítmények gyártását; a Gyulai HK a speciális exportigényeket kieglégítő 
új szárazkolbászt gyárt „Puszta kolbász” néven.

Belföldi ellátás céljára az iparágban 14 választékbővítő terméket fejlesztet
tek ki és kezdték el gyártását (pl. Kanizsa felvágott; lángolt túrista felvágott; 
sörszalámi; vasi nyelvmozaik, vasi nyelves felvágott; őrségi zöldborsós felvágott; 
vasi sonkás felvágott; kapros felvágott; Lővér páros).

5 export termék kapott hazai árat és forgalombahozatali engedélyt (szegedi 
gyömbéres szalámi, szegedi paprikás téliszalámi, marhasonka, farmer felvágott, 
bőrös sonka pármai módra). Uj élelmiszer a Baranya m-i ÁHV „Tavaszi szelet” 
elnevezésű húskészítménye, mely hús alapanyagon kívül zöldségeket és zöldborsót 
is tartalmaz.

A minőség javítása érdekében
— Tovább kell fejleszteni a mezőgazdasági termelőüzemek és az ipar kapcso

latát;
— Meg kell valósítani a vágómarha objektív minőségi átvételét;
— El kell érni, hogy a vállalati minőségellenőrzés eredményeit, javaslatait 

a gyártásvezetés a termelés irányításához közvetlenül felhasználja;
— A minőségi termelés anyagi érdekeltségi rendszerének alkotórészeként 

folyamatossá kell tenni a vállalatok közötti minőségi versenyt.

Baromfifeldolgozó Vállalatok Trösztje
A termékek minősége a komplex minőségi mutató alapján összességében 

változatlan, a kifogásolt tételek száma csökkent. Javult — a gondosabb válogatás 
következtében — az előhűtött fagyasztott bontott csirke, változatlan a csirke
aprólék, romlott (tisztítási és épségi hibák) az előhűtött és fagyasztott, belezett 
csirke minősége.

A jelölési hibák csökkentek, ezzel szemben az érzékszervi hibák aránya nőtt.
A felvásárolt vágóbaromfi mennyisége nőtt — időnként meghaladta a ren

delkezésre álló feldolgozó kapacitást — a tojásé tovább csökkent.
A nyersanyag minősége — tartási és takarmányozási problémák miatt — 

továbbra sem volt egyenletes. Az állomány heterogén volta a nagyüzemi feldolgo
zást nehezítette, több üzem (Békéscsaba, Kecskemét, Orosháza) a tűrési határon 
kívül eső baromfiakra a gépi vonal mellett kézi zsigerelővonalat is kénytelen volt 
működtetni. A felvásárolt tojás minősége — a vékony héj és a nem megfelelő 
állomány miatt -  nem volt kielégítő.

A vágóbaromfi objektív átvételi rendszere tovább terjedt, de még nem vált 
általánossá.

Az ipar műszaki fejlesztése elsősorban a minőség javítására irányult. Ennek 
keretében új Stork feldolgozó vonalat állítottak üzembe (Békéscsaba, Kecskemét,
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Kiskunhalas), Sárváron bővítették a MOBA súlyosztályozót valamint új kopasztó 
gépeket helyeztek üzembe. A csomagolásminőségének javítására gépesített súly
osztályozást, folyamatos görgősoros anyagmozgatást vezettek be, továbbá 2 db 
Pac-o-matic aprólékcsomagoló és kartonpántológép (AMAG) került beépítésre 
(Békéscsaba, Szentes).

Gyártmányfejlesztésre csak export termékeknél (hízott kacsamáj, pézsmakacsa, 
,,Mini” csirke, pulykarolád) került sor.

A minőségellenőrzés színvonala javult. A Központi Minőségellenőrzési Főosztály 
különvált a Tröszt termelési osztályától és teljes vertikumában ellátja a minőség

iellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat (szabványosítás, korszerű kémiai és mikro- 
tbiológiai ellenőrzés).

A minőség javítása érdekében
— Új, korszerű mérő- és osztályozó automata berendezések beépítése, a mi- 

mőségellenőrzési munka hatékonyságának növelése szükséges;
— Meg kell teremteni az egyenletesebb tömegű alapanyag biztosítását;
— Előrelépés szükséges a fagyasztó- és tárolótér kapacitásának növelése, az 

ipar és a kereskedelem közötti hűtőtér további fejlesztésében is.

Bőripar
A boripari termékek minősége összességében javult, a hatósági kifogásolás 

csökkent. Javult a termékminőség a Badacsony-vidéki, Délalföldi és Közép- 
Magyarországi Pincegazdaságoknál, változatlan a Pest megyei Pincegazdaságnál, 
valamint az Eger — Mátravidéki és Villány —Mecsekaljai Borgazdasági Kombiná
toknál, romlott — de még így is a legmagasabb színvonalú — a Hungarovinnél. 
Javult az asztali- és a pecsenye-, változatlan a minőségi borok és pezsgők, javuló 
tendenciával változatlan az üdítőitalok minősége. Az 1979. évi szüret jó minősége 
az 1980. évi termékekben nem tükröződött eléggé a háziasításoknál mintegy 
42%-ban felhasznált — a többszöri átválogatás után gyenge minőségű — 1978-as 
óborkészlet miatt. Gondos készletgazdálkodás eredményeként a minőségi borok 
fajta- és tájjellege kifejezettebb volt, a cukormentes extrakt-tartalom megfelelőb
ben alakult. A kisebb savtartalmat a borkezeléseknél, összeállításoknál fokozottan 
figyelembe kellett venni. A minőségi kifogásokat a kémiai és mikrobiológiai in- 
stabilitásra visszavezethető érzékszervi, összetételi hiányosságok és a jelölési hibák 
okozták. Az érzékszervi minőség és stabilitás az asztali boroknál a leggyengébb. 
A pezsgőknél nőtt az összetételi és jelölési hibák előfordulási gyakorisága. A Márka 
üdítőknél csökkentek az érzékszervi hiányosságok, megszaporodtak az összetételi 
kifogások.

A borászati segéd- és kezelőanyagok minősége (pl. magyar Neoder bentonit, 
színtelenítő szénkészítmények) és akadozó ellátása (pl. import zselatin, sárgavér - 
lúgsó, káliumszorbát) megnehezítette az üzemek munkáját. Visszatérő hiányosság
ként jelentkezett a csomagolóanyagoknál a parafadugó morzsalékossága, mikro
biológiai szennyezettsége a sugárkezelés bevezetésével csökkent. A költségcsökken
tés érdekében széleskörűen alkalmazott műanyag tépőzárak és dugók a hideg 
hatására történő ridegedés, illetve eltérő palack szájnyílás miatt gyakran nem zár
nak tökéletesen. A Sajószentpéteri Üveggyár palackjainak törésállósága nem meg- 
feifelelő. Az egzakt követelményrendszer hiánya gátolja a segéd-, kezelő- és 
csomagolóanyagokkal szembeni minőségi reklamációk érvényesítését. Az iparág 
műszaki fejlesztési lehetőségei változatlanul szerények, a legszükségesebb változ
tatásokat is csak lassú ütemben tudják megvalósítani. A mikrobiológiai fertőzések 
kiküszöbölése és az állagmegóvás érdekében folytatódtak a tárolótartályok belső 
burkolatának felújítási munkálatai. A palackozóüzemekben a legsürgetőbb re
konstrukciókra, jobb műszaki megoldások bevezetésére került sor.



Gyártmányfejlesztés terén a minőségi és a különleges minőségű boroknál, va
l a m i n t  pezsgőknél történt előrelépés, több jó minőségű, ízléses csomagolású válasz
tékbővítő terméket hoztak forgalomba.

A tröszt megszüntetésével a minőségellenőrzés szervezetében lényeges változás 
nem történt, a minőségellenőrzés koordinálását továbbra is a Borgazdaságok 
Kísérleti és Minőségellenőrző Laboratóriuma látja el. Jelentős előrelépés, hogy a 
mikrobiológiai eredetű problémák megoldása érdekében mikrobiológiai laborató
riumok létesültek és a vizsgálatok megindultak.

A minőségi termelés anyagi érdekeltségi rendszerének megoldási formái, az 1980. 
március 1-től bevezetett ösztönző bérezési és premizálási formák továbbra sem 
egységesek. Felelősségrevonást, szankciót elsősorban külső észrevételek esetén 
érvényesítenek.

A minőség javítása érdekében el kell végezni
— A cementhordók hibás bevonatainak cseréjét;
— A melegsteril palackozás feltételeinek fokozatos megvalósítását;
— Szigorítani kell a technológiai fegyelmet;
— Növelni kell a laboratóriumi vizsgálatok hasznosítását a termelés irányí

tásához történő közvetlen visszacsatolással;
— Tovább kell fejleszteni a minőségi termelés anyagi érdekeltségi rendszerét.

Cukoripar
A cukoripari termékek minősége, mind a komplex minőségmutató, mind a 

hatósági kifogásolási arány alapján változatlan. A minőségmutató alapján javult a 
Hatvani, Hajdúsági, Mezőhegyesi, Petőházi, Sarkadi és Szerencsi; változatlan az 
Ácsi, Kaposvári és Selypi, romlott az Ercsi, Sárvári és Szolnoki Cukorgyár termékei
nek minősége. A Hajdúsági Cukorgyár termékei közül jelentősen javult a kris
tálycukor minősége, ugyanakkor romlott a finomított kristálycukoré.

A minőségmutató alapján a kristálycukor és a darabos finomítványok minősé
ge változatlan, a finomitott kristálycukoré romlott. Leggyakrabban a sötétebb 
színű, nagyobb hamutartalmú, csomós állományú, hibás csomagolású és jelölésű 
tételeket kellett kifogásolni.

A cukorrépa termésátlaga az előző évit meghaladta, de a megkésett vegetáció 
miatt a répa cukortartalma 1,08%-kal csökkent. A Hajdúsági Cukorgyár üzembe
helyezésével az 1980/81. évi kampány időtartalma csökkent, ami a répa technoló
giai tulajdonságainak kedvezőbb alakulását eredményezte. A nyersanyag vasúti 
szállításában kisebb fennakadások voltak, a közúti szállítások azonban zavartala
nul bonyolódtak és ezzel megoldották a gyárak folyamatos répaellátását.

Az 1979-ben bevezetett minőség szerinti átvétel a teljes répamennyiségre ki
terjedt, megbizhatóan, lényeges minőségi vita nélkül üzemelt. Az import cukor 
mennyisége kevesebb volt, minősége nem tért el a megszokottól.

A műszaki fejlesztés során a répa minőségének megóvására irányult a répa
átvételi helyek további korszerűsítése (Ács, Ercsi, Kaposvár, Petőháza, Szerencs). 
A jobb léminőség biztosítása érdekében módosították a létisztítási technológiát 
(Mezőhegyes, Sárvár, Szerencs, Szolnok). A mészellátás javítására új mészkemen- 
cét helyeztek üzembe a Hatvani Cukorgyárban. A bepárló állomást Zsigmond- 
rendszerű készülékekkel bővítették az Ercsi és a Petőházi Cukorgyárban, ezzel 
lehetővé tették a lé kíméletesebb és egyenletesebb besűrítését. A cukor színének 
javítását a cukoroldali szűrés korszerűsítésével oldották meg (Kaposvár, Mező
hegyes, Szolnok). A melaszcukor csökkentésére új centrifugákat helyeztek üzembe 
(Kaposvár, Petőháza). Tovább folytatták a gyártástechnológia műszeres automati
zálásának fejlesztését. A csomagolás-fejlesztés keretében automata zsáktöltőt 
építettek be (Mezőhegyes, Kaposvár, Szerencs), Kábán üzembehelyezték a zsugor
fólia kemencét.
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A cukorgyárak minőségellenőrző rendszerében nincs változás. Az iparági la
boratórium feladatait 1980. II. félévétől a Cukoripari Iroda Üzemgazdasági Osz
tálya látja el, ahol azonban nincs maradéktalanul biztosítva a 17/1977 MÉM sz. 
rendeletben előírt feladatok teljesíthetősége.

A minőség javítása érdekében
— Folytatni kell a répaátvételi helyek és a répamechanizációk korszerűsítését;
— Növelni kell a cukor szárító- és tároló-kapacitást (silótárolás);
— Nagema csomagológépek üzembehelyezésével emelni kell a csomagolás 

színvonalát;
— Növelni kell a korszerű szállítás részarányát;
— Szélesíteni kell az üzemi ellenőrzés mikrobiológiai vizsgálatait.

Dohányipar

A dohányipari termékek minősége összességében kis mértékben javult. A mi
nőségmutató alapján a Debreceni és a Pécsi Dohánygyár kiemelt termékei javul
tak, az Egri és a Sátoraljaújhelyi Dohánygyár cigarettái változatlan minőségűek.

A hálózati és iparági minőségmutatók összesített értékelése szerint javult a 
füstszűrös Symphonia, a Románc, változatlan a Kossuth, a Symphonia és a Fecske, 
romlott a Munkás, cigaretták minősége. A minőségmutató-képzésbe idén bevont 
Sophianae cigaretták minősége volt a legjobb. A cigaretták főbb minőségi hibái, 
a rossz égőképesség, a szegély és a füstszűrő ragasztási hibái, a kihullás és a nem 
megfelelő kitöltés. A nem füstszűrös cigaretták csomagocskáinak ragasztatlansága 
nőtt.

A nyersanyag felvásárlása mind mennyiségi (15%-kal kevesebb), mind minő
ségi (kisebb a jobb osztályúak részaránya) szempontból kedvezőtlenebbül alakult, 
mint 1979-ben. Nőtt a Hevesi és a Burley dohányok területi részaránya, csökkent 
a Kallói, a VP —9 és a Kerti dohányoké. Változatlan a Szabolcsi dohány termő- 
területe.

A termelőkkel kialakított szerződéses kapcsolat a Tiszántúlon a dohány
termesztési rendszer kiterjedése, az ország többi részén a háztáji és az egyéni ter
melők irányába fejlődik. A dohánygyárak az előző évihez képest kevesebb do
hánytételt kifogásoltak. A minőségi hibák között elsősorban a kocsányozott do
hányok nem megfelelő frakcióösszetétele (sok az apródohány és a por), a nagy
méretű kocsány- és a nagyobb nedvességtartalom, továbbá rovarfertőzés és idegen- 
anyag-tartalom fordult elő. Az import segédanyagok körében legjelentősebb 
hiányosság: a csehszlovák (18%) és jugoszláv (7%) cigarettapapírok nem meg
felelő égőképessége volt.

A műszaki fejlesztés a termesztés (a szántóföldi munka gépesítése, a vegyszerrel 
gyomtalanított és fertőtlenített, valamint a műtrágyázott terület kiterjesztésével, 
Powell betakarító gépek és szárítókamrák beállításával), a fermentálás (Debrecen
ben homogenizálóval ellátott fermentáló gépsor üzembe helyezésével), és a gyártás 
(az előkészítő vonalak korszerűsítésével, gyártó-, csomagológép és acetát-filter 
gyártógépek, denziméterek beállításával) vonalán az egyenletesebb, minőségi 
munkát segítette elő.

A kocsányozott, fermentált dohányok frakcióösszetételén nem sikerült javíta
ni, így a dohányvágatok szálassága sem alakult kedvezően. A raktározási kapacitás 
bővítésére, illetve korszerűsítésére nem került sor.

A gyártmányfejlesztés során a füstszűrők alap- és adalékanyagainak fejlesztésé
vel (perlit, hazai aktívszén, kreppelt papír alkalmazása), minőségi pipadohány 
kifejlesztésével foglalkoztak. A Marlboro félgyártmánya — import helyett — az 
Egri Dohánygyárban készült.
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A központi laboratórium havonta végzett minőségellenőrzése során a gyártmá
nyok mintaszámát jelentősen (41%-kal) növelte. Az ellenőrző laboratóriumokai 
denziméterrel látták el a kitöltés objektív meghatározására.

A minőségi termelés anyagi érdekeltségét eredményesen fejlesztették a Pécsi 
Dohánygyárban a mennyiség a minőség és az anyagfelhasználás figyelembe vételé
vel. A gyártó és a kiképző ágazatban kialakított érdekeltségi rendszer nem változott.

A minőség biztosítása érdekében
-  Javítani kell a kocsányozott dohányok frakció-összetételét a cigaretták 

kihullási és kitöltési hibáinak visszaszorítására;
-  Elő kell írni a cigaretták tömegtűrését a minőség és a gazdálkodás szabályo

zására;
-  Javítani kell az import cigarettapapír és a ragasztó átvételi rendszerét az

égőképesség és a ragasztás hibáinak, kiküszöbölésére.

Magyar Édesipari Vállalat
Az édesipari termékek minősége kis mértékben javult, ami elsősorban a techno

lógiai vonalak korszerűsítésének eredménye. Termékcsoportonként elemezve, javult 
a csokoládék és a csokoládés áruk, a cukorkák, nugátok, lisztesáruk és a pörkölt
kávé; változatlan a csokoládé figurák, mártott fondán idényáruk, kakaóporok és 
pótkávék; romlott az egyéb termékcsoportba tartozó poráruk és a rágógumi minő
sége.

A mártatlan szaloncukorka minősége ugyan javult, de a hibás (kemény állo
mányú) tételek aránya (20%) még így is többszöröse az egyéb termékekének.

A feltárt hibák többsége a nem megfelelő összetételi, érzékszervi tulajdonság
ból, illetve a tömeghiányból származott. Csökkent a csomagolás és jelöléshibás 
tételek aránya. A hazai nyersanyagokból a mennyiségi ellátás egyenletes volt, 
azonban feldolgozási nehézséget okoztak: a nagy sikértartalmú és nem megfelelő 
szemcseméretű céllisztek, a csomós állományú cukrok, a kis szárazanyagtartalmú, 
sötét színű keményítőszörpök, változó dermedéspontú növényi zsiradékok. Az im
port nyersanyagok minősége -  hasznosanyagtartalom és érzékszervi jellemzők 
tekintetében — több ízben nem volt megfelelő, s előfordult az engedélyezettnél 
több szermaradványt tartalmazó földimogyoró tétel is. Az import anyagok be
szerzésének korlátozásával problémák adódtak aroma-, talkum-, színezék- és 
csomagolóanyagból. A helyettesítést csak részben oldották meg — általában 
gyengébb minőségű — hazai anyagokkal. A műszaki fejlesztés keretében a kakaó
masszák és a kakaóporok minőségének javítása érdekében kakaóbab hántoló, 
préselő és aprító berendezéseket helyeztek üzembe a Budapest és a Csemege Cso
koládégyárban. A csokoládék érzékszervi tulajdonságainak további javítása érde
kében 5-ös hengerszék, kons, keverő tartály, mártó- és táblázógép kezdte meg 
üzemelését a Budapest, Duna, Csemege, Győri Keksz és Ostyagyár, valamint a 
Diósgyőri Gyáregységben. A fondán termékek egyenletes színezését és ízesítését 
biztosítják az új fondánfőző és tablírozó berendezések a Szerencsi Csokoládégyár
ban. Különböző típusú csomagológépek üzembehelyezésével, illetve átalakításával 
oldották meg a termékek szebb kivitelű és korszerű csomagolását.

A gyártmányfejlesztés során elsősorban a hazai nyers- és csomagolóanyagok fel- 
használásával, illetve importanyag megtakarítással 46 választékbővítő terméket 
hoztak forgalomba és 21 termék csomagolását korszerűsítették. Gazdaságtalan 
termelés, értékesítési nehézségek, vagy a gépi csomagolás megoldásának hiányában 
23 termék gyártását szüntették meg. Az iparági és a vállalati minőségellenőrzés 
rendszeres, hatékonysága a hazai nyers- és csomagolóanyag átvételénél javult.

Az édesipar gyáraiban az anyagi érdekeltséget a DH munkamódszer szabályozza. 
Több üzemben bevezették a minőségi bérezést, mely szerint a dolgozók és a terme
lést irányítók prémiumának 50%-a a minőségtől függ.
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— Javítani kell a csokoládé állományát;
— A konzum szaloncukorka gyártás technológiáját a megfelelő állomány 

biztosítása céljából kell továbbfejleszteni;
— Csökkenteni kell a termékminőséget befolyásoló paraméterek ingadozását;
— Fokozott figyelmet kell fordítani a termékek gyártásának, tárolásának és 

terítésének helyes ütemezésére.

Gabona Tröszt
A gabonaipari termékek minősége összességében javult. A termékek közü 1 javult 

a BL 80-as minőségű sütőipari liszt minősége. Változatlan a BL 55-ös sütőipari 
liszt, a fényezetlen В minőségű rizs és a BL 55-ös háztartási liszt minősége. Az 
egyéb termékcsoportba tartozó asztalidara, hántolt borsó minősége romlott, 
különösen az új termésű hántolt borsó volt gyenge minőségű. Az import rizs a bel
földinél jobb minőségű volt.

Az év első felében nagy nedvességtartalmú, szín és korpázottsági hibás, a má
sodik felében gyengébb sütőipari értékű liszteket kellett elsősorban kifogásolni. 
Előfordultak jelölési, csomagolási és szemcsézettség (TL 50, illetve kukorica
őrlemények) hibák.

Nyersanyagellátás: A b ú z a  mennyisége növekedett és a fajtaösszetétele is 
kedvező módon változott. A minőséget hátrányosan befolyásolta az éréskor és a 
betakarításkor jelentkező esős időjárás, így az étkezési fajták nem érték el a fajta 
alapján elvárható minőségi színvonalat. A fizikai tulajdonságok (ezermagsúly, 
hl-súly, keverékesség stb.) előnyösen változtak, azonban a fontos beltartalmi tu
lajdonságok (sütőipari értékszám, nedves sikér mennyisége, sikér-teriilékenység) 
kedvezőtlenül alakultak. A sütőipari értékszám átlagosan B^rő Bi-B^-re vál
tozott és jelentősen emelkedett a C sütőipari értékszámű tételek mennyisége. 
A betakarított búza 50%-át kellett raktározás előtt szárítani, különösen nagy volt 
a szárított tételek aránya Borsod, Szabolcs és Győr megyében (80 — 90%). A szá
rítás kedvezőtlen hatása csak Borsod megyében jelentkezett nagyobb mértékben, 
de — a beltartalmi tulajdonságok csökkenése miatt -  a megfelelő étkezési minősé
get több megyében csak a tételek gondos kiválogatásával, vagy más megyéből 
való átszállítással tudják biztosítani. A héjmagbelső arányában beállott változás 
a lisztkihozatalra és a liszt színére egyaránt kedvező hatást gyakorol. A r o z s  
minősége átlagosan jó, de nagyon ingadozott. A r i z s  termés mennyiségileg és 
minőségileg is igen gyenge volt.

Műszaki fejlesztés: A tárolókapacitást 77 000 t-val növelték, ebből 40 000 t 
vasbeton-, 12 000 t fémsiló és 25 000 t könnyűszerkezetes raktár.

Gyártásfejlesztés: Több malomban technológiai módosításokat vezettek be 
(Nyíregyháza, Pétervására stb.), műszeres automatizálást (Békés, Szabolcs), gép
cseréket (Dunaújváros, Karcag stb.) hajtottak végre. A csomagolásfejlesztés terü
letén is előrehaladás történt, több malomban zsákolóautomatákat, zsákolóvonala
kat, zsákvarrógépeket, kisegységű és gyűjtő csomagológépeket állítottak üzembe.

Gyártmányfejlesztés: Folyamatossá tették a kukoricaőrleményekből, borsó és 
rizslisztből a lakossági ellátást, megkezdték az étkezési búzacsíra és korpa forgalma
zását. Választékbővítő termékként graham liszt, rozslisztek árusítását kezdték meg.

Minőségellenőrzés: A nyersanyag minőség szerinti átvétele során 1 500 000 t 
búza műszeres vizsgálatára került sor. A jó előkészítés következtében a minőségi 
viták minimális szintre korlátozódtak. Az átvevő vállalatok vizsgálatai megfelelően 
pontosak voltak, döntő vizsgálatokra néhányszor került sor. Az átvétel zavartalan 
biztosítására 102 új laboratórium létesült megfelelő műszerekkel felszerelve. A fej
lesztés során a laboratóriumok 67 modern műszert (valorigráf, sikérmosó, polari
méter stb.) kaptak. 99

A minőség további javítása érdekében:
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-  Tovább kell fejleszteni a tárolókapacitást és nagyobb gondot kell fordítani 
a tárolás alatti minőségmegóvásra;

-  A tételek kiválasztásával az igényeknek megfelelő lisztek előállítását növel
ni kell;

-  Tovább kell fejleszteni a nyersanyag minőségi átvételi rendszerét;
-  A téli időszakban az őrlés előtti kondicionálást fokozott gonddal kell vé

gezni.

A minőség javítása érdekében:

Magyar Hűtőipari Vállalat
A hűtőipari termékek minősége összességében javult. A termékcsoportok közül 

javult a gyorsfagyasztott készételek minősége, melyet a tömeghiány, a jelölési- és 
csomagolási hiányosságok számának csökkenése, valamint az érzékszervi tulajdon
ságok javulása eredményezett. Az ugyancsak javult gyorsfagyasztott gyümölcs- 
féléknél csökkent az érzékszervi hibák száma, de a jelölési hiányosságok gyakorisága 
növekedett. Változatlan a gyorsfagyasztott zöldségfélék és félkészételek minősége.

A termelési terv teljesítéséhez szükséges nyersanyag felvásárlási előirányzatot 
az ipar összességében teljesítette. Hiány mutatkozott azonban koranyári csont
héjasokból, gesztenyéből, továbbá — a kedvezőtlen időjárás miatt — paprikából, 
paradicsomból, uborkából, zöldbabból, egyes gyökér- és káposztafélékből. A nyers
anyagok minősége az átlagosnál jobb volt, kiemelkedő volt a zsenge zöldborsó 
magas aránya, a paradicsompaprika jó színe, egészségi állapota, a csemegetengeri 
és a ribiszkék minősége. Gondot okozott a burgonya rossz minősége, amin fajta
váltással kívánnak javítani. Az időjárási tényezők következtében jelentős mennyi
ségi csúcsok jelentkeztek az összeérések miatt.

Az import csomagolóanyagok hazaival történő helyettesítése több minőségi 
problémát okozott (a műanyagpoharak hidegállósága még nem megfelelő, a cso
magolófóliák 30%-a nem használható fel). A termékek külső megjelenését kedve
zőtlenül befolyásoló fagyszívottság kiküszöbölésére polietilén réteggel gyártott 
nátronzsák és kartonláda felhasználásával kedvező eredmények születtek.

Gyártásfejlesztés keretében a Győri Gyárban a zöldborsó-gyártás feldolgozó 
vonalát bővítették. A Duna Tsz-ben kelbimbó előfeldolgozó vonalat létesítettek. 
A többi gyárban csak kisebb minőségjavító és kapacitást növelő technológiai 
berendezések üzembehelyezésére került sor.

Gyártmányfejlesztés eredményeként jó minőségű választékbővítő termékként 
került forgalomba a gyorsfagyasztott frikadella, a gyümölcsleves, almás linzer, 
valamint a hús- és májgombóc levesbetét.

Az iparcigi minőségellenőrzés jól szervezett, a tevékenység teljes körét (nyers
anyag átvétel, kihelyezett és üzemi gyártás technológiája, késztermék-minősítés) 
átfogja. Munkája hatékonyságát a jól szervezett információ visszacsatolás, több 
esetben közvetlen intézkedési lehetőség biztosítja. Az ötödik ötéves tervben ki
alakult a minőségi termelés anyagi ösztönzésének rendszere, alkalmazásánál növekvő 
nehézséget okoz a nyersanyagok változó minősége.

A minőségi színvonal emelése érdekében szükséges
— Az objektív nyersanyag-minősítési módszerek fejlesztése, ezek gyakorlati 

alkalmazása;
— A feldolgozási technológiát és a gyártmányszerkezetet fokozatosan alkal

massá tenni a gépi szedésű nyersanyagok felhasználására.
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Növényolajipari és mosószergyártó Vállalat

A vállalat élelmezési termékeinek (étolaj, margarin) egyenletesen jó minősége 
változatlan.

A napraforgó étolaj, a Rama és a Liga margarin minősége a hálózati és az 
iparági minőségmutatók összesített értékelése alapján jó szinten változatlan.

A Liga margarinnál néhány jelölési hiba előfordult.
A nyersanyagellátás kedvezően alakult. Az olajmagvak vetésterülete 6,7%-kal 

nőtt. A napraforgómag átlagtermése az előző évihez viszonyítva gyakorlatilag nem 
változott, a repcemagé jelentősen növekedett. A csökkentett erukasavtartalmú 
repce részaránya 9,1%-róI 28,4%-ra) emelkedett, olajtartalma majdnem elérte a 
hagyományos repcékét. A szántóföldi növénytermesztési rendszerekkel kialakított 
kapcsolatok tovább erősödtek a tárolás, az átvétel és a termesztés vonalán. Az ipar 
kutatóintézete által koordinált kísérleti munka a beltartalmi érték és a nagyobb 
termésátlag elérésére törekedett. A repcemag szállítmányokat erukasavtartalmuk 
alapján vették át és reprezentatív felmérést végeztek a napraforgómag-termés 
minőségi átvételi rendszerének kialakítására. Az import anyagellátottság az egész 
év folyamán vontatott volt.

Az ipar műszaki fejlesztésének kiemelkedő eredménye a Martfűi Növényolaj
gyár üzembe helyezése, Rákospalotán a margarin tömbcsomagolót gyűjtőcsoma- 
golóval egészítették ki. Mindkét gyárban javították az étolajos flakonok zárását. 
Az energiagazdálkodás javítását Martfűn héjtüzelésre is alkalmas kazánok beállí
tása szolgálta. Napraforgómag tárolására raktárt építettek Nyírbátorban és a 
termesztési rendszerek keretében több raktár létesült.

A minőségellenőrzés továbbra is színvonalas munkát végzett és jelentős felada
tot vállalt a nyersanyagátvétel rendszerének kiterjesztésére irányuló felmérő 
munkában.

A Martfűi Növényolajgyár laboratóriumát valamennyi szükséges, gyors és 
pontos adatokat szolgáltató korszerű műszerrel felszerelték. Tovább fejlesztették a 
többi laboratórium műszerezettségét is.

A minőségi termelés anyagi érdekeltségi rendszerében a minőség alakulását az 
ún. selejtbérezésnél és a vezetők premizálásánál egyaránt figyelembe veszik.

A minőség biztosítása és további javítása érdekében
-  Az étolaj és margaringyártó kapacitás folyamatos növelése szükséges;
— Megfelelő intézkedéseket kell tenni a vasúti szállítás során néha igen nagy 

arányú palackrepedések kiküszöbölésére;

Söripari Vállalatok Trösztje
A söripari termékek minősége összességében kismértékben javult.
Változatlan hatósági kifogásolási arány mellett javuló komplex minőség

mutatóval állították elő a világos és Kinizsi söröket. Kevesebb minőségi hibával 
kerültek forgalomba az egyéb világos, ill. barna és a hazai palackozású import 
sörök, valamint az üdítőitalok. A söröknél továbbra is a leggyakoribb kifogásolási 
ok a cimkétlenség és a jelölés hiányossága. A világos söröknél jelentősen nőtt és a 
hibák közel felét képezi a térfogathiány. Ez a hiányosság a fejtőkirendeltségi pa
lackozások leromlott műszaki állapotára, a nem kellően hűtött, főként nyomás 
alatti erjesztésű sörök erős felhabzására és a nem elég hatékony kirendeltségi 
minőségellenőrzésre vezethető vissza. A hazai palackozású csehszlovák import 
sörök minőségjavulása nagyrészt a külkereskedelmi vállalatok közötti szerződésben 
foglalt konkrét minőségi kikötések betartásának eredménye. Az üdítőitaloknál 
felére csökkentek az érzékszervi és összetételi hibák, a hiányosságok nagy része a 
csomagolás-jelölés jellemzőkkel kapcsolatos.
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A nyersanyagok közül az új sörárpa szabvány alapján minőség szerint átvett 
1 980. évi sörárpa minősége elsősorban a technológiai szempontból fontos fehérje- 
tartalom (átlagérték 12,0% alatt) tekintetében javult. A víztartalom optimalizá
lása révén csökkent a hazai termesztésű komló pelyvássága; alfasav-tartalma azon
ban változatlanul alacsony. Az ipar termelői kapcsolata a komlótermelő gazdasá
gokkal évek óta jó, a sörárpa termelőkkel az új átvételi rendszer bevezetésével 
feszültebbé vált. A mennyiségi igények kielégítésére a hiányzó hányadot import 
komlóval, komlókivonattal és bérkivonatolással pótolták. A pótanyagok (kukorica, 
rizs, cukor) a szükséges mennyiségben álltak rendelkezésre. Esetenként gondot 
okozott az üdítőitalok gyümölcs alapanyagainak mikrobiológiai minősége. A nyom
daipar címkéinek minősége gyenge, mérete változó, a ragasztóanyag többször 
hibás volt.

A műszaki fejlesztés elsősorban a minőség biztosítását is elősegítő korszerű 
technológiák elterjesztésére és kapacitás növelésére irányult. Tovább nőtt a kor
szerű, nyomás alatti erjesztési technológiával előállított sörök aránya (Kőbányai 
és Nagykanizsai Sörgyár), és az enzimes eljárással főzött sörök mennyisége (Kő
bányai Sörgyár). A Pannónia Sörgyárban korszerűsítették és növelték a sörfejtő 
kapacitást (22 000 palack/óra). A Borsodi Sörgyárban a malátaüzem bővítésével 
lehetővé vált az iparági maláta szükségletek hazai előállítása. Bőcsön új, 30 000 
palack/óra teljesítményű palackozó gépsorral bővült az üdítőitalgyártás.

A Nagykanizsai Sörgyárban megoldották a sörvezetékek megbízható és teljes 
fertőtlenítését. A Soproni Sörgyárban cimkeszárító alagúttal egészítették ki a 
palackozósort.

Választékbővítő sör nem került kifejlesztésre, azonban importtal és a jobb 
minőségű termékek (Jubileum, Budapest sörök) arányának növelésével biztosí
tották a megfelelő választékot. Mirinda Orange néven import Pepsi alapanyagból 
— jó élvezeti értékű -  választékbővítő üdítőital gyártását kezdték meg (Borsodi 
és Pannónia Sörgyár).

Az iparági és a gyári minőségellenőrzés hatékony és teljeskörű, az információs 
rendszer egységes és jól kiépített, a laboratóriumok felszereltsége és műszerezett
sége anyagi eszközök hiányában nem követi eléggé az igényeket.

A termelés anyagi érdekeltségi rendszerét a vállalatok évek óta alkalmazzák, a 
prémiumfeltételekbe beépítik a termelés minőségi tényezőit is.

A minőség javítása érdekében
— Emelni kell a fejtőkirendeltségek műszaki színvonalát;
— Tovább kell fejleszteni a kirendeltségeken a minőségellenőrzés feltételeit.

Szeszipari Vállalatok Trösztje
Az élelmezési termékek minősége összességében változatlan. Javult a sajtolt 

sütőélesztő, az üdítőitalok, a likőrök, változatlan a 20%-os eceteszencia és a pá
linkák, romlott az egyéb ecetkészítmények (almaecet, borecet) minősége. A szeszes 
italok évek óta visszatérő — a hibaokok mintegy felét előidéző — hiányossága 
a csomagolással és a jelöléssel kapcsolatos (folyós palack, olvashatatlan jelölés 
stb.). Az összetételi és érzékszervi hibák gyakorisága a hatékonyabb minőség- 
ellenőrzés eredményeként csökkent, térfogathiány változatlanul előfordult. Az al
maecet és a borecet összetételi és érzékszervi jellemzői a nem kiforrott gyártás- 
technológia következtében ingadoznak. Az üdítőitaloknál csökkent a térfogathiány 
és a csomagolási-jelölési hiányosság. Az alap-, segéd- és csomagolóanyag ellátás és 
azok minőségi problémái a bázisévhez hasonlóan alakultak. A Quentin melasz 
csak a hagyományos technológiával előállított melasszal keverve volt eredményesen 
alkalmazható. A kubai importszesz minősége gyakorlatilag nem változott. Az im
port borpárlatok minősége a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően gyenge, hiány-

102



zik belőlük a boros jelleg. Az import drogok, a záróelemek és egyéb segédanyagok 
minősége is gyakran kifogásolható, illetve gyenge. A Sztár narancs és citrom 
üdítőital előállításánál — a fénystabilitási problémák megszüntetése érdekében — 
új alapanyagot vezettek be.

Mennyiségi gond jelentkezett a záróelemeknél: az import alapanyag hiánya 
miatt a belső ellátás (Mátravidéki Fémművek) nem tudta fedezni a szükségleteket, 
a kieső tételeket importból pótolták. A palack ellátás kielégítő volt. A címkék mi
nősége, mérete azonban gyakran nem megfelelő. Előrelépés a felhasznált anyagok 
átvételi minősítése terén az eszenciák minősítési leírása, valamint a minőségi prob
lémák csökkentésére a kupakok méret előírásainak módosítása.

Gyártásfejlesztés keretében új csomagológépeket helyeztek üzembe az élesztő- 
gyártásnál. Több vállalat kisebb — elsősorban raktározást, szállítást érintő — 
korszerűsítést valósított meg, tovább terjedt a műanyagrekeszes forgalmazás. 
A Budapesti Likőripari Vállalatnál befejeződött az egyenletes áruelosztást bizto
sító keverőraktár építése, a réz- és vastartalom eltávolítására új ioncserélő oszlopot 
állítottak üzembe.

Választékbővítésként Puszta vodka (BULIV) és Sztár Capri üdítőital került 
forgalomba.

A vállalati minőségellenőrzés központi szakmai irányítását, a szakemberek 
továbbképzését, a termékek ellenőrzését, valamint az export és import tételek 
minősítését a Szeszipari Kutató Intézet végzi. Az egyöntetű minőség biztosítása 
érdekében Jellegminta Bizottság működik.

A tröszt minden vállalatánál — a minőségre munkájukkal közvetlenül ható 
dolgozókat, minőségellenőrzőket és vezetőket egyaránt érintő — termékminőségtől 
függő prémiumrendszer van érvényben. Egyes vállalatok prémiumos időbér által 
teszik érdekeltté a minőséget közvetlenül alakító termelő csoportokat.

A minőségbiztosítás és javítás érdekében kiemelt feladat
— A megfelelő jelölés megoldása;
— A kiszerelés színvonalának és biztonságának emelése a jobbminőségű 

csavarzárak biztosításával;
— A vállalati belső minőségellenőrzés eredményeinek felhasználásával tovább 

kell fejleszteni a minőségi termelés anyagi érdekeltségi rendszerét.

Konzervipari Vállalatok Trösztje
A konzervipari termékek minősége összességében javult. A termékcsoportok 

közül javult a gyümölcs-, főzelék-, savanyúság-, hús és ételkonzervek minősége, 
romlott a halkonzerv és a száraztészta.

A minőségi kifogások főként érzékszervi és összetételi eredetűek, amelyek rész
ben nyersanyagproblémákra részben a technológiai fegyelem megsértésére vezet
hetők vissza.

A nyersanyag-ellátottság és minőség nyersanyag-féleségenként változott, a 
kedvezőtlen időjárás 2 - 3  hetes késést vont maga után a feldolgozásnál. 
G y ü m ö l c s f é l é k  közül különösen jó termés volt sárgabarackból (teljesítési % 
137), őszibarackból (126%) és szilvából (155%), azonban a nagy mennyiség fel
dolgozása során nehézséget okozott a megfelelő minőség biztosítása. A szamóca 
minősége jó, a cseresznye és meggy minősége közepes, mennyisége a tervezettnél 
kevesebb volt. A z ö l d s é g f é l é k  mennyisége és minősége bár megfelelő volt 
— a paradicsompaprikát kivéve — nem érte el az előirányzatot. A konzervipar által 
felvásárolt zöldborsó minősége közepes, a szemek keménysége meghaladta a múlt
évit (60 — 70 F° volt); a zöldbab minősége jó, a gépi betakarítás ez évben már 
kevesebb minőségi problémát okozott. Az uborka minősége megfelelő, mennyisége 
a kedvezőtlen időjárás miatt csak 71%-át tette ki a tervezettnek. A paradicsom
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jobb minőségű, nagyobb szárazanyag-tartalmú volt, mint az elmúlt évben 
(5,1-5,3%), színe azonban az átlagosnál gyengébb. A fűszerpaprika érése a 
kedvezőtlen időjárás miatt elhúzódott, a nagy termésmennyiség mellett minősége 
közepes volt, a tavalyinál alacsonyabb szárazanyag- és festéktartalommal.

A minőség szerinti objektív nyersanyag-átvételi rendszer nem szélesedett.
Az ipar segéd- és adalékanyagokkal való ellátottsága általában kiegyensúlyo

zott volt (a növényi zsiradékok és a vízoldható keményítő kivételével). Az üveg
ellátás mennyiség és minőség tekintetében nem volt kiegyenlített; átmenetileg 
hiány volt 5/4 BHC üvegből és 0 ,5 -1 -es KGST palackból. Az ónozott lemez, 
lakkok, festékek és tömítőmasszák megfelelő ütemben és minőségben álltak ren
delkezésre.

A műszaki fejlesztés legjelentősebb múlt évi eredménye a Kecskeméti Konzerv
gyár új bébiételgyártó üzemének termelésbe, állítása, amely 6000 t/év mennyiség
ben és jó minőségben 29-féle főzelék, illetve gyümölcs alapanyagú tejes és húsos 
ételt készít. Befejeződött a Kalocsai Paprikafeldolgozó V-nál a rekonstrukció, 
a Nyíregyházi Konzervgyár kapacitását bővítették.

Az üvegzárási technológia további fejlesztésére összesen 15 db nagyteljesít
ményű twist-off zárógépet, a hőkezelés korszerűsítésére 1 db Alpa-20 alagút- 
pasztőrözőt állítottak üzembe.

Gyártmányfejlesztés, választékbővítés: 62-féle új és választékbővítő terméket 
állított elő az ipar belföldre és exportra, ebből 16 hús- és ételkonzerv (10 tőkés 
exportra, pl. luxemburgi marhagulyás, kőnigsbergi gombóc, hackbraten, fűszeres 
marhahús tejfölös mártásban, marhahús kapormártásban), 4 savanyúság, 5 dia
betikus készítmény, 8 gyümölcskészítmény, 4 fagylaltpor, 3 ételízesítő, 1 főzelék, 
21 bébiétel (pl. 5/1-es üvegben gulyás és főzelék alapanyag és mecseki szójás 
készítmények, diabetikus formpacker csomagolású dzsemek, gyümölcsszörpök).

Iparági minőségellenőrzés: a belső vállalati minőségellenőrzés valamennyi 
vállalatnál kiépített, a személyi feltételek biztosítottak, a laboratóriumok mű
szerezettsége azonban nem kielégítő. A Központi Iparági Laboratórium továbbra 
is hiányzik. A vállalatok a fizikai állományú dolgozóknál — az előző évekhez 
hasonlóan — minőségi érdekeltségi rendszert, vezetőbeosztású dolgozóknál a minőségi 
hatékonyság növelésére ösztönző prémiumfeltételeket alkalmaznak.

A minőség biztosítása és javítása érdekében fontos:
— A nyersanyag-átvétel elősegítő, ipari feldolgozásra kerülő nyersanyagok 

szabványainak kidolgozása;
— Az objektív minősítés mind több nyersanyagra történő kiterjesztése;
— A laboratóriumok technikai színvonalának fejlesztése;
— A minőségellenőrzés adatrögzítő tevékenységének minőségszabályozásra 

való fokozatos átállítása.

Tejipari Vállalatok Trösztje
A tejipari termékek minősége változatlan, a kifogásolt tételek száma csökkent, 

elsősorban a tömeg-térfogat és a csomagolási, jelölési hibák kedvező irányú vál
tozása miatt. Javult a vaj, a tejföl és az ömlesztett sajtok, változatlan a pasztőrö
zött tej és a tehéntúró minősége.

A leggyakoribb kifogásolási okok a zsírtartalom és zsírmentes szárazanyag- 
tartalom hiány, valamint jelölési hiányosságok voltak.

A felvásárolt tej mennyisége az előző évhez képest 5,1 %-kal nőtt. A felvásárolt 
tej fizikai tisztasági fokozat szerint — az előző évvel azonosan — 92,6%-ban 
I. osztályú volt. Javult a hűtőtárolás műszaki színvonala, a korszerű hűtve tá
roló berendezések aránya nőtt, a mélyhűtött tej aránya 91% volt.

A felvásárolt tej és az ipar feldolgozó kapacitása megfelelő összhangban volt.
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A csomagolóanyagok közül a zacskós termékekhez használt síkfólia elegendő 
mennyiségben, de nem egyenletes minőségben állt rendelkezésre. A dobozos, 
poharas, tégelyes termékek csomagolóanyaga jó, egyenletes minőségű. Hiány 
volt kasírozott alufóliából, ezt az ipar pelwax burkolóval helyettesítette. Gyenge 
minőségű volt az ömlesztett sajtoknál használt alufólia (hegeszthetőség) és a 
papirdoboz.

A gyártásfejlesztést a gyártó berendezések kapacitás-növelése és korszerűsítése, 
az élőmunka-ráfordítás csökkentése, a biztonságos üzemelés feltételeinek javítása 
jellemzi. Nőtt a nyerstej tároló silók száma (Szeged, Tatabánya) és jelentősen a 
pasztőröző kapacitás (Boly, Sellye, Marcali, Kalocsa, Bácsbokod, Kecskemét). 
Répcelakon űj ömlesztőüzemet helyeztek üzembe. A fejlesztések során felszerelt 
silók, előtárolótankok, pasztőrözök, fölözőgépek, tejszín-érlelő tankok, kazánok 
és hűtőgépek regisztráló, illetve szabályozó műszerekkel vannak ellátva. A cso
magolás korszerűsítésére számos import csomagológépet helyeztek üzembe.

Gyártmányfejlesztés keretében választékbővítésként került forgalomba: 1,5% 
zsírtartalmú ivótej (BVT, Borsod, Kaposvár, Közép-Magyarországi TV), tejszínes 
fagylaltporok (Berettyóújfalu), aromakultúrával ízesített, alacsony hőmérsékleten 
is jól kenhető Margaréta vaj (Berettyóújfalu, Pécs). A veszprémi sajtüzem a Tihany 
camambert, valamint köményes és kapros ízesítésű sport sajt gyártását kezdte meg.

A választékbővítés bevált módjaként tovább terjed a társvállalati termékek, 
valamint a csehszlovák importból származó kenhető ömlesztett sajtok forgalma
zása.

Az iparági minőségellenőrzés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, ebben 
lényeges segítséget jelentenek a TEÁ kirendeltségek. Az ellenőrzés hatékonysága 
folyamatosan javuló.

A minőségi termelés anyagi érdekeltségi rendszere évek óta hatékonyan mű
ködik, de még nem teljeskörű, elsősorban a műszaki és vezetőállású dolgozókra 
terjed ki. Néhány termék vonatkozásában az év folyamán folytatódott az üzemek 
közötti minőségi verseny, amely kedvező hatást gyakorol a termékek minőségének 
(vaj, ömlesztett sajt, tehéntúró) alakulására.

A minőség biztosítása érdekében
— Elsősorban az alaptechnológiák (tejátvevő vonalak, előhűtés, előtárolás, 

pasztőrözés stb.) kapacitását szükséges növelni;
— Folytatni kell a nyers tej beltartalmi és higiéniai jellemzők szerinti átvé

telének széles körű előkészítését;
— A csomagolóanyagok átvétel előtti rendszeres minőségvizsgálatát meg 

kell szervezni.
Tanácsi ipar

A tanácsi iparban előállított élelmiszerek minőségi színvonala összességében 
változatlan, a kifogásolási arány 13%-ról 11,8%-ra csökkent.

A termelés és az ellátás szempontjából két alágazata kiemelkedő jelentőségű: 
a sütőipar és az üdítőitalipar.

A sütőipar termékeinek minősége összességében változatlan, a kifogásolási 
arány 12,5%. A kiemelt minőségmutatós termékeké javult.

Javult a minőség Baranya, Borsod, Komárom, Nógrád és Vas megyében, 
változatlan Bács, Békés, Fejér, Győr, Hajdú, Heves, Pest, Somogy, Szabolcs, 
Szolnok, Tolna, Veszprém és Zala, romlott Csongrád megye területén és Budapesten.

Javult a kenyér minősége. A kifogások közül növekedett a tömeg és az érzék
szervi, csökkent a jelölési hibák aránya. Javult a vizes fehértermékek minősége is. 
Csökkent az érzékszervi hibák részaránya. Javította a minőséget az intenzív 
dagasztás elterjedése és a lisztjavitószerek alkalmazása. Ugyancsak javult az előző 
évekhez viszonyítva a morzsa minősége.
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Változatlan a zsíros fehértermékek minősége. A termékcsoporton belül növe
kedett a kifli minőségmutatója, főleg az érzékszervi és összetételi tulajdonságok 
javultak. Változatlan a tartós édesipari termékek és a cukrászkészítmények mi
nősége is.

Romlott a sütőipar által előállított száraztészták minősége a hibák között 
legnagyobb mértékben a csomagolási és jelölési hiányosságok fordultak elő.

A nyersanyagellátás búzalisztből megfelelő mennyiségű volt, de a minőség az 
év második felében romlott, több megyében csak javítóliszt bekeverésével lehetett 
a megfelelő minőséget biztosítani (Hajdú-Bihar, Budapest stb.), időnként ellátási 
nehézség adódott rozslisztből, néhány fontos hazai (élesztő, margarin, citopán) 
és import (burgonyapehely, mazsola, farin stb.) anyagból.

Műszaki fejlesztés: Több új üzem kezdte meg a termelést és üzemi rekonstruk
ció fejeződött be, számos helyen helyeztek üzembe a termelékenységet javító, 
élőmunkát megtakarító gépsorokat, egyedi gépeket. A készáru raktározás és szál
lítókapacitás nem bővült megfelelő mértékben. A liszttárolás-szállítás korszerűsí
tésére is csak néhány üzemben (Bp. Lágymányos, Békásmegyer, Ózd, Zalaeger
szeg) került sor. A konténeres szállítás kisebb bővítése mellett 'olcsóbb, a minő
séget megóvó szállítási mód kezdeti kísérletei is folynak (lapos rekeszek).

Gyártmányfejlesztés: Több új (sajtos, szójás, kukoricapelyhes kenyér) és vá
lasztékbővítő termék (sodrott Sió zsemle, fincsi termékek, Somogyi kakaós, for
mában sült barna kenyér stb.) került forgalomba. Továbbra sem megfelelő a 
diétás készítmények területén a választékbővítési tevékenység.

Minőségellenőrzés: Az ipar szakmai irányítását a Malom- és Sütőipari Kutató 
Intézet végzi. Gyártásközi ellenőrzést rendszeresen csak néhány üzemben végez
nek. A laboratóriumok részére kilenc (1 valorigráf, 8 elasztiméter) műszer beszer
zésére került sor.

A minőségi bérezés hatása elsősorban a kiemelt termékek minőségmutatójának 
javulásában jelentkezett. Azoknál a vállalatoknál, ahol megfelelő rendszert dol
goztak ki, csökkent a selejt, kevesebb volt a tömeg- és jelölés miatt kifogásolt 
tételek mennyisége. Néhány vállalatnál azonban az intézkedések ellenére a ter
mékek minősége nagy ingadozásokat mutatott. A változó eredményességet több 
tényező befolyásolta: pl. a termékek minősítése igen változó és nem eléggé objektív, 
az ösztönzés mértéke nem egységes és néhány helyen laza a minőségi bérezés 
szabályzata.

A minőség biztosítása érdekében
— Egységesíteni és szigorítani kell a minőségi bérezés feltételeit;
— Bővíteni kell a nyersanyag- és a gyártásközi ellenőrzések körét;
— Fokozni kell a technológiai fegyelmet.

Az üdítőitalok minősége összességében javult, a kifogásolási arány 14,3%-ról 
10,3%-ra csökkent, elsősorban az érzékszervi hibák csökkenése miatt. Változat
lan a szőlő-, valamint az egyéb hazai gyümölcsalapú üdítőitalok, javult a citrus- 
és colafélék minősége. A hibaokok megoszlására — részben a nem kellően haté
kony belső minőségellenőrzésre visszavezethetően — továbbra is az összetételi 
(41%) és a csomagolás-jelölés (36%) hibák nagy részaránya jellemző.

A nagyobb előállítók közül az összetételi tulajdonságok ingadozása miatt 
romlott a FÁJIV, változatlanul jó a Békés és a Hajdú-Bihar megyei Üdítőital ipari 
Vállalat termékminősége. Jelentős volt a minőségjavulás a Nyírkémia és a Borsod 
megyei, kisebb mértékű a Győr-Sopron megyei és a Nógrád megyei Vállalatnál.

Az alapanyagok közül a hazai gyümölcslevek és szörpök mikrobiológiai minő
sége okozott gondot. Nem volt megfelelő fénystabilitású a választékbővítő Zöld 
alma üdítőital színezőanyaga.
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Az üvegellátás megfelelő volt, az 1 1-es üvegek nyomásállósága még mindig 
nem megfelelő. A záróelem ellátás mennyiségileg és minőségileg sem volt kielégítő.

Jelentős műszaki fejlesztésre nem került sor, néhány vállalatnál kisebb, de a 
minőség alakulását meghatározó fejlesztéseket valósítottak meg (Békés és Nógrád 
megyei Vállalat, FÁJIV).

A vállalatok választékbővítése erőteljes volt (pl. Békés: Zöld alma, Hajdú-Bihar: 
Hajdú málna), a FÁJ IV „Kristály keserű” néven új termék gyártását kezdte meg. 
Több helyen azonban nem volt kellően megalapozott a terméktervezési és fejlesz
tési tevékenység. így a választékbővítő termékek minősége sokszor (pl. BOGYÜV, 
Győr-Sopron megyei Vállalat) lényegesen gyengébb volt a már forgalmazott ter
mékeknél.

A minőségellenőrzés legszükségesebb személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, 
azonban a megállapítások és eredmények hasznosítása és ezáltal a hatékonyság 
még sok kívánnivalót hagy maga után.

A Hajdú-Bihar megyei Vállalatnál két éve alkalmazzák eredményesen a ter
melésben közvetlenül résztvevők — minőségi feltételeket is tartalmazó — anyagi 
érdekeltségi rendszerét.

A minőség biztosítása és fejlesztése érdekében
— Szükséges a belső minőségellenőrzés hatékony szervezeti feltételeikne 

megteremtése, ezen belül a mikrobiológiai ellenőrzés bevezetése és a minő
ségi bérezés szélesebb körű alkalmazása;

— A záróelemek pontosabb méretezésével és a palackok nyomásállóságának 
biztosításával javítani kell a csomagolás színvonalát;

— Fokozott gondot kell fordítani a felhasznált gyümölcslevek és szörpök 
mikrobiológiai minőségére.

Mezőgazdasági ipar

A mezőgazdasági feldolgozó üzemek termékeinek minősége összességében 
— kissé romló tendenciával — változatlan, a kifogásolási arány 14,6%-ról 16,1%-ra 
nőtt. Megállapítható, hogy csekély mértékű javulás a baromfi, bor (a rossz sta
bilitású borok csökkenése, a jobb minőségű nyersanyagok felhasználása következ
tében), és a konzervipari termékeknél tapasztalható. A bázisévhez viszonyítva 
romlott az édes, gabona (összetétel, csomagolás és jelöléshibás rizs — Szarvas 
Pankotai ÁG), a tej (elsősorban a BUDATEJ törökbálinti üzemének tömeghiányos 
jégkréme miatt), és sütőipar (jelentősen nőtt a tömeg- és jelöléshiány), valamint a 
cukrászati termékek minősége.

A műszaki fejlesztés elsősorban korszerűsítésre, kapacitásbővítésre (pl. lemez- 
pasztőr (GALGATEJ GT) korlátozódott, de a konzerviparban jelentős fejlesztést 
hajtottak végre: új lényerő állomás (Szob), savanyúsággyártó gépsor üzembe- 
heiyezése (Duna Mgtsz), zöldség-gyümölcs feldolgozó vonal (Vajai Rákóczi 
Mgtsz), a Törökbálinti Á. G. pedig befejezte a gyümölcsfeldolgozó üzem építését.

A szeszfőzdék felszereltsége változatlanul korszerűtlen, a pálinkák érzék
szervi tulajdonsága az alsó határon mozog, s gyakori a magas réztartalmú termék 
kifogásolása is.

A gyártmányfejlesztés során néhány választékbővítő termék (pl. Kunsági 
gomolya (Kuntej); Tárkony és zöldség ízesítésű 10%-os ételecet (Szilasmenti 
Mgtsz) forgalmazására került sor. Örvendetes, hogy az állami gazdaságok nö
velték a hazai gyümölcsalapú üdítőitalok előállítását. A szigorú minőségi követel
ményrendszer, a gazdasági szabályozók és az értékesítés nehézségei miatt a száraz- 
tészta gyártását több előállító megszüntette.
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A minőség biztosítása, a minőségi színvonal emelése érdekében elsősorban
-  A munkafegyelem javítása;
-  A nyersanyagok minősítése, a folyamatos gyártásközi és végtermék

ellenőrzés bevezetése;
— A minőségi bérezés kialakítása szükséges;
— Több figyelmet kell fordítani az élelmiszertörvény előírásainak (pl. jelölés) 

betartására.

Szövetkezeti ipar

Az általános fogyasztási és kisipari szövetkezetek termékeinek minősége to
vább javult, a kifogásolási arány 16,1%-ról 12,'0%-ra csökkent. Jelentős mértékben 
javult pl. a bor-, édes- és az üdítőitalipari termékek minősége. Bár a kereskedelmi 
szeszfőzések aránya — a technológiai felszerelés korszerűtlensége miatt — tovább 
szűkült, változatlanul fennállnak a valódi gyümölcspálinkák minőségi hibái 
(főként nagy réztartalom).

A műszaki fejlesztés során lényeges előrelépés nem történt. Kiemelendő a 
ZÖLDÉRT Alfa-Laval típusú almalésűrítő (Nyíregyháza) és savanyító (Zala
egerszeg) üzemének létesítése.

Magánipar

A magántermék és a kisiparosok által előállított és értékesített élelmiszerek 
minősége összességében — többek között a hatósági intézkedések hatékonyságának 
növekedése következtében — javult (a kifogásolási arány 22,0%-ról 15,2%-ra 
csökkent), de egyes termékek (pl. hús, konzerv) kifogásolási aránya továbbra is 
jelentősen meghaladja a szektor átlagát. A gyártás körülményei változatlanul 
kezdetlegesek (pl. szikvíz). Új jelenség a száraztészta előállítására vonatkozó ipar- 
engedélyek számának emelkedő tendenciája.

Továbbra is az összetételi, érzékszervi és jelölési hiányosság a jellemző.
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„Objektív élelmiszervizsgálati módszerek fejlesztése” c 
kutatási beszámolók

Az Élelmiszervizsgálati módszerek fejlesztésére a Mezőgazdasági és Élelmezés- 
ügyi Minisztérium műszaki fejlesztési alapjából rendszeres kutatási programot 
dolgoztat ki. Az alábbiakban az 1979. évi kutatások eredményeit összefoglaló 
beszámolók címjegyzékét, a beszámolót készítő intézményt és a beszámolók rövid 
ismertetését közöljük.

Minőségi borok és brandyk gázkromatográfiás eljárással történő minősítése. 
(Budapesti Műszaki Egyetem Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszék)

A kutatómunka célja a hazai brandyk műszeres minőségellenőrzésére szolgáló 
páravizsgálati módszer kidolgozása. Meghatározták az optimális vizsgálati körül
ményeket, nyolc féle termékre megadták az aromagrammokat.

Kísérletek zöldségfélék és gyümölcsök objektív minősítésére. (Kertészeti Egyetem 
Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék)

Négyfajta csemegekukorica fizikai és érzékszervi tulajdonságait vizsgálva az 
összes szárazanyagtartalmat és az alkoholban oldható rész mennyiségét, valamint a 
nyers mintából készített pépek viszkozitását találták hűtőipari nyersanyagminősí
tésre alkalmas jellemzőnek. Hasonló vizsgálatokat kezdtek szilva minősítésére.

Mintavételi eljárások zöldségfélék és gyümölcsök minősítésére. (Kertészeti Egye
tem Matematika-Fizika Tanszéki Csoport)

Zöldborsó és alma tételek hagyományos, valamint általuk kidolgozott mate
matikai-statisztikai mintavételét hasonlították össze. A hagyományos eljárással 
lényegesen több tétel minősült I. osztályúnak, mivel az a minták szórását nem 
veszi figyelembe.

Mikrobiológiai jellemzők minősítésének felülvizsgálata. Állati, növényi eredetű 
termékek. (Állatorvostudományi Egyetem Élelmiszerhigiéniai Tanszék)

A mikrobiológiai mintavételi eljárásokat matematikai statisztikai módszerek
kel hatékonyság szempontjából elemzi. A szükséges paraméterek és a tételen belüli 
szórások figyelembevételével a minősítés hatékonyságát leíró 24 jelleggörbét szer
kesztettek, melyek alkalmazása a gyakorlati minősítéssel foglalkozók számára 
nagy könnyebbséget jelent. *

* A kutatási beszámolókból készült dogozatokat folyóiratunk a jövőben közölni fogja 
(szerk.V
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Konzervipari nyersanyag minősítési rendszer kidolgozása zöldborsó, paradicsom 
és zöldbab átvételére.\Konzerv és Paprikaipari Kutató Intézet)

10 konzervgyár jelenlegi nyersanyagminősítő rendszerének vizsgálata alapján 
megállapítják, hogy az a megfelelő mintavételi rendszer, valamint a minősítő mű
szerek hiánya miatt nem kielégítő.

Javaslatot tesznek a gyakorlatban jobban használható rendszerre, melyben 
meghatározzák a beérkező nyersanyag-mennyiségtől függően a minta nagyságát, 
valamint a vizsgálandó érzékszervi és műszeres minőségjellemzőket.

Mikrobiológiai jellemzők mintavételes minősítésének felülvizsgálata. (MÉM 
Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Központ)

Áttekintik az élelmiszerek mikrobiológiai minőségét jellemző mikrobacsopor
tokat, elemzik a méréses átlagon alapuló minősítési rendszer feltételeit és azok 
teljesülését. Javaslatot tesznek rendszeres és célvizsgálati eljárások bevezetésére.

Egységes, objektív értékelési rendszer kialakítása fűszerek (őrölt fahéj, fekete bors) 
minősítésére. (Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet)

A különböző csomagolóanyagokban tárolt fűszerek minőségváltozását íz- 
profilanalízissel követték. A vizsgálatba bevont 10 bíráló feladata az volt, hogy a 
fűszerekből készült vizes szuszpenzió hígítási sorban megállapítsák, hogy milyen 
hígítással érezhetők egyes jellegzetes ízek.

Zöldségek (zöldbab, karfiol, burgonya) és gyümölcsök (málna) íz- és állomány
tulajdonságainak összefüggése. (Kertészeti Egyetem Élelmiszertechnológiai és Mikro
biológiai Tanszék)

A zöldbab, málna, burgonya és karfiol érzékszervi bírálatánál az íz és az állo
mány megítélésének összefüggését vizsgálták úgy, hogy azonos tételek darabos és 
pépesített mintáit bírálták.

Gyiimölcskonzervek, vágott zöldbab, zöldborsó érzékszervi minősítése „Értékelő 
lapok" segítségével. (Konzerv és Paprikaipari Kutató Intézet)

A jelenlegi 100 pontos vizsgálati rendszer értékelése során megállapítják, hogy 
az rendkívül nagy differenciállókészséget követel, szubjektivitása csak 7 — 9 fős, 
gyakorlott bizottsággal csökkenthető. A javasolt bírálati lapos értékelő rendszerben 
a bírálatot végzőnek a termék minőségére vonatkozó 36 kérdésre kell igen-nem 
választ adni.

Az érzékszervi pontozásos minősítő eljárások jelenlegi rendszerének értékelése, 
javaslat új minősítő és értékelő rendszerre. (Budapesti Műszaki Egyetem Biokémiai 
és Élelmiszertechnológiai Tanszék)

A hazai minősítő rendszerekről megállapítják, hogy nem teszik lehetővé az 
objektív és gyors pontozásos bírálatot. Javaslatot tesznek egységes, ötfokozatú in
tervallum szintű bírálati skála bevezetésére. Ezekhez egységes fogalmak bevezeté
sét ajánlják és irodalmi adatokra hivatkozva közlik az egyes minőségi tényezők 
súlyozófaktorainak meghatározását. Részletesen elemzik a pontozásos eredmények 
értékelési szempontjait és módszereit.

Érzékszervi bírálók kiválasztásának és képzésének módszerei. (MÉM Élelmiszer
ellenőrző és Vegyvizsgáló Központ)

Ismerteti a bírálók kiválasztására és képzésére kidolgozott rendszert. Egy
idejűleg beszámol ennek gyakorlati alkalmazásának eredményeiről és tapasztalatai
ról a MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet tanfolyamai kapcsán.
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Automatizált élelmiszervizsgálati módszerek kidolgozása. (Növényi eredetű 
élelmiszerek redukáló cukortartalma, egyes szénhidrátbontó enzimek aktivitása, 
zsírtartalom). (Budapesti Műszaki Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai 
Tanszék)

A különböző cukormeghatározási eljárások áttekintése alapján ismertetik a 
legjobban automatizálható vizsgálati módszert, ezzel kapcsolatos mérési metodikát 
és eredményeket. Invertáz és amiláz enzim aktivitást vizsgáltak néhány termék
ben.

Tejtermékek és húskonzervek automatikus zsírtartalom vizsgálati mód
szereit tekintették át, elvégezve ezek egymásközti összehasonlítását is. Az auto
matikus vitaminmeghatározási módszerek kidolgozásának előkészítéseként iro
dalmi összefoglalást adtak.

A vizsgálatokat CONTI FLO készülékkel végezték.
Nagy glükózegyenértékü keményítő hidrolizátumok vizsgálata Autoanalyzer al

kalmazásával. (Budapesti Műszaki Egyetem Mezőgazdasági Kémiai Technológiai 
Tanszék)

A korábbi munka befejezéseként módszert adnak a dextrózegyenérték meg
határozására.

Kipróbálták az Autoanalyzert keményítő hidrolizátum gélkromatográfiás 
molekulasűlyvizsgálatának, valamint borát ionokkal átalakított anioncserélő 
oszlopkromatográfiás elválasztásnak detektálására.

Állománymódosító adalékok és jellegzetes fehérjék meghatározására szolgáló gél
kromatográfiás eljárások kidolgozása. (Budapesti Műszaki Egyetem Biokémiai és 
Élelmiszertechnológiai Tanszék)

Irodalmi áttekintés alapján megállapították, hogy a gélkromatográfia a fehérje
meghatározásban frakcionálásra, kis molekulájú anyagoktól való elválasztásra és 
fehérjeoldatok töményítésére alkalmas.

Szőlőlével végzett kísérletek során ezeket gyakorlatban is elvégezték és a 
kapott ferogramokat fajtaazonosításra, valamint az egyes borászati műveletek kö
vetésére alkalmasnak találták.

Fehérjével dúsított nugátszerü készítmények és tejcsokoládék fehérjetartalmának 
meghatározása spektrofotométer segítségével. (Élelmiszeripari Főiskola, Szeged)

Részletesen kidolgozták a meghatározás kivitelezési módját a mintaelőké
szítéstől az eredmények kiértékeléséig. A vizsgálati eredményeket a Kjeldahl 
meghatározással összehasonlítva megállapították, hogy 99,9%-os valószínűségi 
szinten nincs közöttük szignifikáns eltérés.

Gyors zsírmeghatározási eljárások alkalmazása nyersanyagok, fél- és késztermékek 
vizsgálatára. (Budapesti Műszaki Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai 
Tanszék)

Irodalmi áttekintésből kiindulva készétel konzervek zsírtartalmát vizsgálták 
tetraklóretilénes extrakcióval alfabrómnaftilos eljárással, ezek kombinálásával, 
valamint a szabványos módszerrel. Meghatározták a nem szabványos módszerek 
optimális paramétereit. Az eredményeket összehasonlítva megállapították: az 
alfabróm-naftilos módszer pontos, de az eredmények szisztematikusan kisebbek a 
szabványos módszernél, a perklóretilénes módszer csak nagyobb számú párhuzamos 
mérés esetén megbízható, a kombinált módszer alkalmazását nem javasolják. A 
vizsgálatokat egyes húsipari termékekre is elvégezték.

Tartós lisztesáruk és csokoládék zsírtartalmának gyors meghatározása spektrofoto
méterrel. (Élelmiszeripari Főiskola, Szeged)
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A spektrofotometriás zsírmeghatározást értékelve megállapítják, hogy nagy 
előnye a gyorsasága és csekély vegyszerigénye. Eredményei a szabványos S toldt- 
Weibull módszertől 99,9%-os valószínűségi szinten sem térnek el szignifikánsan. 
Használatát gyártásközi és késztermékellenőrzésre egyaránt javasolják.

Dohánylevelek törési övezetével kapcsolatba hozható, egyszerű, gyors eljárással 
meghatározható jellemzők mérése. (Dohánykutató Intézet)

Gyors nikotinmeghatározási módszer üzemi körülmények közötti kipróbálása.
Gyors módszer kipróbálása az aprítva betakarított dohányok szárazanyag, 

levél és egyéb növényi anyag tartalmának meghatározására.
Az elvégzett munka alapján javaslatot tesznek gyors nikotin-, szár- és növény

rész tartalom meghatározási módszer ipari alkalmazására.
N IR technika (NEOTEC összetételanalizátor) alkalmazása élelmiszeripari 

nyersanyagok félkész es késztermékek minőségének ellenőrzésére. (Központi Élelmi- 
szeripati Kutató Intézet)

A NIR technika alkalmazására a NEOTEC 6450 típusú műszer méréstechniká
jának alapos tanulmányozását és tökéletesítését végezték el. Egyidejűleg igen jól 
hasznosítható gyors módszert dolgoztak ki a konzervipari felöntőlevek összetételé
nek, valamint az erjedési cefre alkohol és extrakt tartalmának műszeres meghatá
rozására.

Klórozott szénhidrogén szermaradékok vizsgálata. (Magyar Tudományos Aka
démia Központi Kémiai Kutató Intézete)

Organofoszfátok maradványanalitikája.
Karbamát szermaradékok meghatározása élelmiszerekben.
Tiokarbamát szermaradékok vizsgálata.
Nitrozaminok meghatározása élelmiszerekben.
A szermaradványok vizsgálati módszereinek tesztelését, a megfelelők adap

tálását, használati területük kiterjesztését elvégezve rutin analízisre használható 
módszereket javasoltak, melyekből több már szabványosításra is került.

A nitrozamin vizsgálati módszerek irodalmi feldolgozását végezték el.
Sárgarépa termesztés helyzete és a nagyüzemi termesztésben található fajták érté

kelése. (Kertészeti Egyetem Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék)
Vizsgálatok zöldbab hüvely érettségének objektív meghatározására.
Vizsgálatok paradicsompaprika fajták minőségének alakulására az előtárolási 

módok és a tartósítási eljárások függvényében.
Különböző zöldbabfajták minőségi jellemzőinek változását vizsgálták az 

érés során. Az érettség jellemzésére az alkoholban oldhatatlan részt, a vízben ol
dott és összes szárazanyagot tartják alkalmasnak. Szoros összefüggést találtak a 
nyersrost és érzékszervi vizsgálat között.

Biztató kísérleteket kezdtek a zöldbab érettségét egyetlen számmal kifejező 
gyors állománymérő műszer kifejlesztésére.

Rácz Endre
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Egyes élelmiszerek zsírtartalmának meghatározására 
szolgáló gyors eljárások vizsgálata*

LÁSZTITY RADOMIR, MERÉSZ PÉTER, BÉKÉS FERENC, SMIED ISTVÁN, 
ZSIGMOND ATTILA

BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék 
Érkezett: 7981. január 19.

A Budapesti Műszaki Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszékén 
az 1976 — 1980. években kutatást folytattunk a címben jelzett témában. А К —11 
jelű „Élelmiszerek választékának bővítése feldolgozásuk és tartósításuk űj irányai” 
című országos kutatási program keretén belül a MÉM és a KÉKI megbízásából 
tanulmányoztuk az élelmiszeripari nyersanyagok és kész élelmiszerek zsírtartal
mának meghatározására szolgáló gyors eljárásokat. A munka eredményeiről éves, 
illetve zárójelentések készültek.

A munka keretében több gyors eljárást (turbiditásmérésen alapulót, refrak
tometriásat, butirométeres eljárást) adaptáltunk, illetve dolgoztunk ki olyan ter
mékek analízisére is, amelyekre eddig még nem alkalmazták azokat. E kutatások 
eredményeit kívánjuk ismertetni egy cikksorozatban, melynek első részében iro
dalmi összefoglalást adunk az e témakörben megjelent fontosabb publikációkról, 
a további közleményeinkben pedig beszámolunk a turbiditásmérésen alapuló, 
a refraktometriás, és butirométeres eljárások kidolgozásáról, illetve alkalmazási 
lehetőségeiről.

I. Irodalmi áttekintés
A nehéz testi munka fokozatos visszaszorulása — elsősorban a fejlett ipari or

szágokban — lényegesen csökkentette az élelmiszerek iránti energiatartalmi 
igényeket. Ezzel együtt nőtt az érdeklődés az egyes élelmiszerek zsírtartalmának 
ismerete iránt. így hazánkban is, a zsírtartalom meghatározása megtartotta fon
tos helyét az élelmiszeripari nyersanyagok, félkész és késztermékek vizsgálatában. 
Az élelmiszerekben előforduló zsírok nemcsak az energiatartalom biztosításában 
játszanak szerepet, hanem az esszenciális zsírsavak és egyes biológiailag értékes kí
sérőanyagok (zsíroldható vitaminok) külön táplálkozástani jelentőséget is adnak 
ennek az élelmiszer összetevőnek. Fontos szerepe van a zsírmeghatározásnak a 
nyersanyag átvétel és késztermékminősítés mellett a gyártásirányítás területén is 
(pl. húsipari, sütőipari, édesipari termékek előállítása).

A hagyományos zsírtartalom meghatározási eljárások között a közvetlen 
extrakciós módszerek a leggyakoribbak. A felaprított vízmentes anyagot vala
milyen zsíroldószerrel (leggyakrabban éterrel vagy petroléterrel) extrahálják 
4 — 8 óra hosszat. A kivont zsiradék (nyers zsír) mennyiségét általában az oldószer 
elűzése után gravimetriásán határozzák meg. Az eljárásról, illetve annak változa
tairól (Soxlilet, Besson) több összefoglaló jellegű mű (1, 2, 3, 4) ad jó áttekintést.

* A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium kutatási programja (1. 109. o.) alapján 
készült dolgozat.
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A klasszikus zsírmeghatározási módszerek egyik legkényesebb pontja a zsír 
extrakciója. Az extrakciós lépés nemcsak esetleges kvantitatív veszteségekkel jár
hat, hanem a meghatározás gyorsaságának limitáló tényezője is lehet. A kutatások 
jelentős részénél még ma is a legkedvezőbb oldószerek, oldószerkeverékek kiválasz
tását tűzik ki feladatul. Az extrakcióhoz űj oldószereket keresnek, amelyek az ed
digiekkel szemben gyorsabb extrakciót, veszélytelenebb munkát, egyszerűbb 
feltételeket, nagyobb reprodukálhatóságot, pontosságot tesznek lehetővé.

Az utóbbi időben leghatásosabb szerves extrahálószernek a kloroform és a 
metanol különböző arányú keverékei tűnnek.

Előnye a gyorsabb, egyszerűbb, veszélytelenebb extrakció. E csoportba tarto
zik a freon felhasználása oldószerként. Igen nagy előnye a toxicitás teljes hiánya 
és a gyúlékonyság kiküszöbölése (5). Nem szabad azonban megfeledkezni arról a 
ma még nem teljesen bizonyított tényről, hogy a freon káros hatással lehet a föld 
felsőbb légrétegeinek ózontartalmára.

Igen érdekesek azok a kísérletek, amelyeket szovjet kutatók különböző vágó
hídi melléktermékek zsírtartalmának kinyerésével kapcsolatban végeztek (6). A 
termékek zsírtartalmának kinyeréséhez az anyagot kisfrekvenciás, viszonylag kis 
amplitúdójú rezgések hatásának teszik ki, egyidejű forróvizes kezelés mellett. 
A vibráció hatására a zsír kioldódása jelentősen felgyorsul. A kísérleteik alapján 
a csont eredeti (28,2%) zsírtartalmának jelentős része egy perc alatt kioldódott. 
A frekvencia növelésével a hatásfok nőtt. 30 Hz-es (3 mm ampl.) rezgések esetén 
16%, 47 Hz-es rezgések hatására 19% zsír már az első perc végére eltávozott. 
Bár a módszert nem analitikai célokra dolgozták ki, az extrakciós folyamatok gyor
sítására történő analitikai alkalmazás potenciális lehetősége a feltárási idő jelentős 
csökkentését eredményezheti.

Az extrakciós módszerek fejlesztésének másik iránya, hogy az extrakció előtt 
első lépésként az élelmiszert enyhe savas hidrolízisnek vetik alá. Olyan anyagoknál 
kerül alkalmazásra, ahol a zsírok sejtekbe zárva, vagy más módon, hozzá nem 
férhető formában vannak jelen és csak a feltárást követően válnak közvetlenül 
kivonhatókká. A módszer igen hosszadalmas. Az egyik eljárás során sósavat alkal
maznak feltárószerként, ezt a módszert Stoldt (7) fejlesztette ki elsőként. A főleg 
tejnél és tejtermékeknél használatos (8) eljárás szintén feltárásos módszer, azt 
követő folyadék-folyadék extrakcióval. A többszörös extrakció, a zsíros-oldószeres 
fázis gondos különválasztása, az oldószer elűzése ugyancsak munka-és időigényes. 
Ugyanez elmondható a Schmied — Bondzynsky — Ratzlaff eljárásról (9), amely 
meleg sósavas feltárás után a Rose — Gottlieb módszer szerint fejezi be a meghatá
rozásait.

Az extrakciós-gravimetriás módszerek gyorsítását célozzák azok az eljárások, 
amelyek az extrakció után az oldószeres zsíroldat más fizikai tulajdonságának mé
rése alapján kívánják a zsír mennyiségét meghatározni. Az időmegtakarítás szem
pontjából a leggyakrabban alkalmazott sűrűségmérés és refrakciómérés közül az 
utóbbi tűnik kedvezőbbnek.

A továbbiakban általános áttekintést kívánunk adni a gyors módszerekről. 
A csoportosítás alapvető szempontja az alkalmazott eljárások alapelve. így össze
foglaljuk a butirométeres, a sűrűségmérésen, törésmutató mérésen alapuló, a 
turbidimetriás, infravörös abszorpciós, magmágneses rezonanciaméréses és enzi
mes meghatározások témakörében megjelent fontosabb közleményeket.

Butirométeres eljárások
A mai legkorszerűbb, gyors zsírmeghatározási eljárások követelményeihez 

hasonlítható az a lassan már hagyományosnak tekinthető módszer, amely savas 
feltárás után közvetlen térfogatos mérést biztosít. A módszer, amely a tejiparban a 
legelterjedtebb, potenciálisan más területeken is felhasználhatónak látszik. A mód-
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szert az utóbbi években is sokan fejlesztették (10, 11, 12). Wada és munkatársai 
(13, 14) káliumbikromát adagolás hatását vizsgálták. Az eljárást más termékekre 
is alkalmazták (15, 16, 17).

Sűrűségmérésen alapuló eljárások
Lamb és Lee (18) nyomán Frank és Smith (19) dolgozták ki a különböző 

konzisztenciájú és eredetű minták zsírtartalma meghatározásának gyors és relatíve 
igen pontos sűrűségmérésen alapuló módszerét. Ez a módszer az alapja az élelmi
szeranalitikában általánosan használható célműszernek, a FOSS — ELECTRIC cég 
által gyártott FOSS —LET készülékeknek is. Az analizátor segítségével 6 — 7 perc 
alatt lehet egy meghatározást elvégezni. Usher és munkatársai (20) beszámolnak 
a készülék elvéről, felépítéséről, az élelmiszeranalitika különböző területein való 
alkalmazhatóságáról. Vizsgálataik kitérnek húsféleségekre (nyers és főtt marha
hús, hamburger; sertéshús, sonka, comb, hát, felvágott; hal, baromfi, bélszín, 
vesepástétom), tejipari termékekre (tehéntej, tejszín, tejpor, sajt lágy, kemény, 
krém, fagylalt), és a legkülönfélébb egyéb termékekre (porlasztva szárított teljes 
tojás, sült burgonya, kakaópor, kukoricaliszt, levespor). Valamennyi mintára 
megadják a FOSS —LET, illetve öt féle referenciamódszer zsír % adatait, az elté
rések relatív %-át.

Egberg és munkatársai (21) a standard AOAC módszerrel hasonlították 
össze a FOSS —LET eredményeket. 10 különböző élelmiszer esetén. Valamennyi 
vizsgálatra számítva a két meghatározás közti standard deviáció átlagos értéke 
0,8% volt, a két módszer közti korrelációs együttható 0,998-nak adódott. Más ku
tatók is beszámoltak a módszer eredményes alkalmazásáról húskészítmények, 
halféleségek, krémek, mártások zsírtartalmának meghatározására.

Wuidart (22) a szintén sűrűségmérés elven működő OLEOMETER elne
vezésű készüléket használta kakaó zsírtartalmának félautomatikus meghatározásá
ra. A mérés hibája a Soxhlet extrakciós módszernél kisebb volt, 0,2 —0,4%.

Refraktometriás eljárások
Az oldatok törésmutatója csaknem lineárisan változik a zsírtartalommal, s 

így alkalmas lehet a zsíroldatok gyors koncentrációmérésére. Az, hogy maga a 
refraktometriás eljárás egészében véve eléggé rövidnek bizonyul-e, alapvetően az 
extrahálás módjától függ. Amennyiben sikerül megfelelő, gyors extrahálási eljárást 
találni, abban az esetben a refraktometriás módszer nagy valószínűséggel alkal
masnak bizonyul. Az extrakció szempontjából a minta aprítása, továbbá a minta
mennyiség csökkentése mindenképpen előnyös. A refraktometriás koncentráció
meghatározásnál előnyös a nagy törésmutatójú folyadékok alkalmazása, ezeknek 
ugyanis a zsírtartalom függvényében nagyobb mértékben változik a törésmutató 
értéke. Ilyen közegként leginkább beváltak a halogénnel szubsztituált naftalin- 
származékok. így például a-Br vagy Cl-naftalint alkalmazott hús, illetve olajos
mag mintákhoz Franzke (23), illetve Arneth (24) Janicek és munkatársai (4) a 
brómnaftalinos eljárás pontosságára ±0,07 —0,15-rel % értéket adnak meg.

Turbidimetriás eljárások
Az utóbbi időben elsősorban az automatizált, műszeres zsírmeghatározási 

módszerek iránt nőtt meg az érdeklődés. A pontos zsírmeghatározási igény elsősor
ban a tejipar részéről jelentkezett, részben a nyersanyag minőség szerinti átvételé
nek anyagi háttere, részben a standard minőségű tejtermékek gyártásához szük
séges, azonos zsírtartalmú nyersanyag biztosítása miatt. Műszakilag ma már mind
két probléma megoldása lehetséges. A különböző cégek a célműszerek széles válasz
tékát kínálják.
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A turbidimetriás elvű készülékek a tej zsírtartalmának minősítésére alkalma
zott módszerek között előkelő, fontos helyet töltenek be, jól beváltak és széles kör
ben elterjedtek. A leginkább alkalmazható készüléktípus kiválasztása a kívánt 
elemzési kapacitás figyelembevételével csupán anyagi kérdés.

Az egyik fajta analizátor a TECHNICON cég Autoanalysere, mely folyamato
san áramló rendszerben valósítja meg a turbidimetriás mérést. Többen is foglal
koztak a módszer adaptálásával, közülük Herschen és munkatársai (25) munkáját 
említjük meg.

Turbidimetriás elven működnek a FOSS — ELECTRIC cég által forgalomba 
hozott MILKO-TESTER műszercsalád tagjai. A megfelelő arányban és kondicio
nált körülmények között összehozott tejminta és a reagensként alkalmazott 
EDTA oldat zavarosságát az oldatban levő zsírgömböcskék száma határozza meg. 
A MILKO-TESTER-ek a 70-es évek első felétől igen gyorsan elterjedtek az 
NSZK-ban, Angliában, Írországban, Dániában; a skandináv államokban, Ausztráli
ában, Üj-Zélandon. A megjelent igen nagyszámú publikáció szinte kivétel nélkül 
az adott terület tejmintáinak elemzését írja le MILKO —TESTER-rel, illetve va
lamely referenciamódszerrel (23, 26, 27, 28). A tejtermékek vizsgálatában elsősor
ban a beoldott tejpor, a savanyú készítmények és néhány lágy sajt vonatkozásá
ban vannak pozitív eredmények. Számos publikáció hívja fel a figyelmet a készü
lékek használatánál fellépő néhány problémára, illetve ismerteti a megfelelő minta
előkészítés, öblítés stb. módozatait (19, 25).

A turbiditás elvén működő más módszerek esetén főleg a homogenizálás módja 
eltérő. így például Detoni (29) ultrahanggal végezte a homogenizálást, Síokey 
(30) koncentrált ecetsavval, Beitz\ (31) 5%-os IGEPAL DM 970 felületaktív 
anyaggal. E módszerek adaptációjának tekinthető a Varga és munkatársai (32) 
által kidolgozott módszer, amely a LABOR MIM által gyártott CONTIFLO auto
matikus elemzőn végzi a tejek és tejtermékek zsírtartalmának meghatásozását. 
Kisebb kapacitású nem automatikus működtetésű célkészülékek gyártását hazánk
ban is megkezdték.

Az infravörös technika alkalmazása
A műszeres analitika a több vegyület szimultán meghatározására szolgáló 

műszereket, az automatikus analizátorokat két csoportba sorolja. Az automatikus 
analizátorok egyik csoportjánál a meghatározandó komponenseket valamilyen 
kromatográfiás módszerrel elválasztják, majd megfelelően választott detektálás
sal kapjuk meg a mennyiségi jelet. A másik csoportba azok a műszerek tartoznak, 
amelyek közvetlenül a minta vizsgálatakor olyan jelhalmazt szolgáltatnak, amely
nek (matematikai) feldolgozásával egy lépéssel juthatunk el a komponensek meny- 
nyiségére jellemző adathoz. Ezen utóbbi csoporthoz tartoznak azok az élelmiszer- 
analitikai célműszerek, amelyek különböző minták IR spektrumából szolgáltatnak 
a mintára jellemző összetételi adatokat. E készüléket az irodalom INFRALYSER 
címszó alatt tárgyalja.

Az INFRALYSER-eket két csoportba lehet osztani, amely felosztást mind a 
készülékek szerkezeti megoldásai, mind a velük vizsgálható minták eredete egy
aránt indokolja.

-  Tej vizsgálatára kifejlesztett készülékek.
— Gabona, illetve takarmányféleségekre kidolgozott műszerek.
A tejipari INFRALYSER-ek a vízzel szemben mért és levegőre átszámított 

abszorpciós spektrum megfelelő hullámhosszokon vett intenzitás értékek alapján 
adnak meg összetételi adatokat. Az 1. ábrán látható IR spektrumok alapján ér
telmezhető, hogy az 5,73, 6,46, 9,6 nm-nél vizsgált intenzitások alkalmasak lehet
nek a tej-,zsír-, fehérje- és laktóztartalmának meghatározására. Az INFRALY-
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1. Tejzsírral dúsított tej
2. Tejfehérjével dúsított tej
3. Laktózzal dúsított tej
4. Tej
5. Levegő

7. ábra
Tej és a meghatározandó komponensekkel dúsított minta IR spektruma

SER-ek alkalmazásában a Grappin által vezetett kutatócsoportnak van nagy 
szerepe, mind a készülék kidolgozása, mind annak alkalmazása területén (33, 34). 
Két készülék terjedt el, a FOSS — ELECTRIC cég MILKO —SCAN elnevezésű 
műszere és a GRUBB — PARSONS cég IR-Milk-Analysere (IRMA).

A gabona, illetve takarmányféleségekre kidolgozott műszerek közvetlenül a 
megfelelő szemcseméretűre őrölt minták vizsgálatára alkalmasak. A módszerek elvi 
alapjait NORRIS és munkatársai (35) dolgozták ki, akik először különböző ga- 
bonaneműek nedvességtartalmát igyekeztek meghatározni a minták reflexiós és 
transzmissziós közeli infravörös spektrumaiból. A gabonaneműek fehérje-, zsír- és 
nedvességtartalmának szimultán meghatározására alkalmas első INFRALYSER- 
ek 1971-ben kerültek piacra. A reflexiós spektrum hat jellegzetes hullámhosszához 
tartozó abszorpciójából jutnak el a mennyiségi adatokhoz. A TECHNICON gyárt
mányú Diskey-John Grain Analyser (GAC) műszer esetén a jellemzőnek ítélt hul
lámhosszak: 1680, 1940, 2100, 2180, 2230, 2310. A NEOTEC gyártmányú Grain 
Quality Analyser (GQA) esetén a jellemző hullámhosszak: 1867, 1920, 2118, 2167, 
2250, 2297.

A módszer — akár csak a tejipari rokonkészülékhez viszonyítva is — még nem 
tekinthető elterjedtnek, amit a műszerek piacrakerülésétől eltelt rövid idő mellett 
azok borsos ára is magyaráz, de az óriási kapacitás és a bő információközlés alapján
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várható, hogy néhány éven belül a helyzet e téren változik. Ez a mérési technika 
várhatóan hazánkban is gyorsan elterjed, tekintve, hogy a LABOR MIM megkezdte 
az INFRAPID gyorsanalizátor gyártását.

A magmágneses rezonancia alkalmazása
Az NMR méréstechnika az IR-hez hasonló lehetőségekkel rendelkezik. Alkal

mazási határai annál szélesebbek, hátránya viszont a magasabb költségigény. 
A mágneses rezonancia mérésén alapuló módszerek — az infravörös reflexiós mé
rések rohamos fejlődése, alacsonyabb ára miatt — az utóbbi időben némileg hát
térbe szorultak. Csak a teljesség kedvéért említjünk meg néhány példát, amely NMR 
méréstechnika alkalmazását jelenti. Elsősorban gabona és olajosmagvak (36), csíra 
(37), illetve egyes állati termékek (38) vizsgálatára alkalmazták.

Enzimes meghatározások
Rövid áttekintést adunk a zsírok, ezen belül is a trigliceridek enzimes meghatá

rozásának lehetőségeiről. E témakör azért is aktuális, mert a táplálkozástan részé
ről egyre nagyobb az igény, hogy az élelmiszereknek necsak a nyerszsir, hanem 
tényleges triglicerid tartalmát is meghatározzuk. E célra az enzimes módszerek 
alkalmazása látszik a legcélszerűbbnek, különösen folyamatos elemzők alkalmazá
sával. Az enzimkészítmények magas ára, nehézkesebb kezelhetősége a tömeges 
élelmiszeripari alkalmazásnak jelenleg még gátat szab. Az orvosbiokémiai analiti
kában elért jó eredmények és tapasztalatok azonban feltételezni engedik, hogy az 
élelmiszeripari alkalmazás sem várat sokáig magára.

A módszerek általános elve, hogy a szervezetben végbemenő zsírlebomlást 
szimulálják és a reakciósorozat valamelyik közbenső vagy végtermékét detektál
ják. A reakciólépések nem mindegyike kell, hogy feltétlenül enzimkatalizálta reakció 
legyen, például a trigliceridek hidrolízise káliumhidroxidos közegben is megfelelően 
végbemegy. Az egyes eljárások során felhasznált reakciók vázlatosan a követke
zők:

E'triglicerid ■*— *■ 1, 2-diglicerid +zsírsav (1 )

E ,  e 2
1,2-diglicerid -*— *• 2-monoglicerid + zsírsav (2)

e 2
2-monoglicerid -— *• glicerin + zsírsav (3)

E3
glicerin + ATP -— ► glicerin-3-P + ADP (4)

E i
ADP+PEP -•— *• ATP + piruvát (5)

E5
piruvát + NADH + H + -— - tejsav+NAD + (6)

E 6
glicerin + NAD+ -— *- dihidroxiaceton + NADH (7)
A folyamatokban résztvevő enzimek a következők:
E,: lipáz, triacilglicerin-acilhidroláz
E.,: észteráz, karboxilészter-hidroláz
E3: glicerokináz
E4: piruvátkináz
E5: laktátdehidrogenáz
E6: glicerindehidrogenáz
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E módszerek előnye az enzimatikus reakciók jellemzőiből következő magas
szintű specifitás, nagy érzékenység. Fejlesztésük szempontjából fontos, hogy vizes 
közegben játszódnak le és a reakciósebesség, illetve a termék mennyisége spektro
fotometriásán, fluorientriásan mérhető, s így az automatizálás, a folyamatos ana
lízis megvalósítása reálisnak látszik. A mérőrendszerek egyik csoportjánál lipázzal 
történő hidrolízis után a glicerin GDH (glicerindehidrogenáz)-val való oxidálási 
reakciójához kapcsolt redox folyamatban egy festék fluoreszcencia-változásának 
mérésével határozták meg a koncentrációt (39). A kutatók többsége a glicerinki- 
náz-piruvátkináz-tejsavdehidrogenáz rendszerrel dolgozott (40, 41) CENTRIFI- 
CHEM rendszerű automatikus eljárássá fejlesztette az enzimes módszert sok kutató 
(42) TECHNICON rendszerben Keller (43).

Érdekes alkalmazási területe az enzimeknek, hogy a turbidimetriás mérésnél 
az emulzió enzimes bontás hatására bekövetkező csökkenését határozzák meg 
(44,45).

Ritkábban alkalmazott módszerek
Garcia-V illanom a és munkatársai (46) egy sor élelmiszeripari nyers

anyagon, félkész- és készterméken dolgozták ki módszerüket, melynek elve, hogy 
káliumhidroxidos elszappanosítás után a zsírsavakat feleslegben levő, de ismert 
mennyiségű MgSO^-oldattal kicsapják, majd a feleslegben levő Mg + + mennyiségét 
komplexometriás titrálással meghatározzák. Ganguli és munkatársai (47) nagy 
fordulatszámon történő kapilláris mikrocentrifugálással, Preuss és Bolin (48) 
153Gd-ből származó fotonokkal történő besugárzás után differenciális abszorpció
méréssel, Puumalainen (49) koherens Compton szórás módszerével, Kozlo
va és munkatársai (50), Butov (51) és mások fluorometriás méréssel, Schatzler 
és Kühn (52) 241Am izotóp у sugarai Compton, illetve Paleigh effektusának 
meghatározásával próbáltak következtetni a zsír mennyiségére élelmiszeripari 
anyagokban.

Összefoglalás

A szakirodalmi tapasztalatok, valamint részben saját vizsgálataink alapján 
megállapítható, hogy a zsírtartalom meghatározás gyors megoldása szempontjából 
elsősorban a turbidimetriás, sűrűségmérésen alapuló, butirometriás, refraktomet
riás és egyes spektroszkópiai eljárások jönnek számításba. Különösen az első kettő 
számos célműszer alapját képezi, emellett a turbidimetriás eljárás egyszerű eszkö
zökkel, hordozható felszereléssel is megoldhatónak látszik.

Perspektivikusan a műszerköltségek relatív súlyának várható csökkenésével 
párhuzamosan nagy szerephez juthatnak az IR technikán alapuló analizátorok 
amelyeknek ugyancsak több automatizált variánsa is kidolgozásra került.

A többi eljárás (fluorometriás, komplexometriás stb.) viszonylag kisebb el
terjedtsége hiányosságaikra és kisebb lehetőségeikre utal.

A kidolgozottabb gyors eljárások a tej, valamint olajos magvak, gabonák 
esetén vannak. A többi termékcsoportra és különösen a húskészítmények, készéte
lek vonatkozásában a helyzet lényegesen kedvezőtlenebb.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА В НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ

Р. Ластить и его сотрудники

На основании данных спецлитературы, а также на основании результатов 
собственных исследований, автор установил, что с точки зрения быстрого 
решения определения содержания жира необходимо преждевсего учесть 
турбидиметрический, бутирометрический, рефрактометрический методы и не
которые спектроскопических методов. Особенно первые два способа являются 
целесообразной основой, а турбидиметрический способ кажется осуществимым 
простыми средствами и передвижными оборудованиями. В преспективе, па- 
ралельно с уменьшением относительного веса расхода инструментов получает 
важную роль анализатор на основе техники ИР, в области которых будут 
разработаны и многочисленные автоматизированные варианты. Остальные 
методы (флуорометрические, комплексометрические и т. д.) показывают на 
относительно меньшие недостатки и возможности распространения. Более 
разработанным быстрым методом является метод определения жира в молоке, 
масличных семенах и злаках. В области других продуктов а особеннов отно
шении мясных изделий, готовых продуктов положение является более положи
тельным.

UNTERSUCHUNG DER ZUR BESTIMMUNG DES FETTGEHALTES
EINIGER LEBENSMITTEL DIENENDEN SCHNELLMETHODEN

R. Lásztity, P. Merész, F. Békés, I. Smied und A. Zsigmond

Auf Grund der in der Literatur beschriebenen Erfahrungen und zum Tei 
unserer eigenen Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass vom Sandpunkt 
einer raschen Durchführung zunächst die turbidimetrischen, die auf Messung der 
Dichte beruhenden, die butyrometrischen, die refraktometrischen und einige 
spektroskopische Verfahren in Betracht kommen. Besonders die beiden ersten 
Verfahren bilden die Grundlage vieler Zielinstrumente, und ausserdem scheint 
auch die turbidimetrische Methode mittels einfacher Geräte und tragbarer Aus
rüstungen durchführbar zu sein.

Perspektivisch gesehen können parallel mit der erwartbaren Abnahme des 
relativen Spesens der Instrumente die auf der Infrarottechnik beruhenden Ana
lysatoren eine bedeutende Rolle spielen, von denen gleichfalls mehrere automati
sierte Varianten entwickelt wurden.

Die verhältnismässig niedrigere Verbreitung der anderen Verfahren (der 
fluorometrischen, komplexometrischen usw. Verfahren) weist auf ihre Mangel
haftigkeiten und begrenzteren Möglichkeiten hin.

Die besser entwickelten Schnellverfahren kommen hauptsächlich bezüglich 
der Milch ferner der Ölsamen und Getreiden vor. In den anderen Produktgruppen 
und besonders bezüglich der Fleischprodukte und tischfertigen Gerichte ist die 
Lage wesentlich ungünstiger.
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INVESTIGATION OF RAPID METHODS FOR THE DETERMINATION 
OF THE FAT CONTENT IN SOME FOODS

R. Lásztity, P. Merész, F. Békés, I. Smied and A. Zsigmond

On the basis of experiences described in literature and partly also of own 
investigations it can be stated that from the aspect of quickly performing the 
determination of fat content in the first line the turbidimetric methods, the methods 
based on densitiy measurement, the butyrometric, refractometric and some spectro
scopic methods can be taken into account. Particularly both first methods serve 
as principles for a number of instruments for this purpose. Besides, the turbidi
metric method appears to be performable also with simple devices and portable 
instruments.

Perspectivically, parallel to the expectable decrease of the relativel costs of 
instruments, analysers based on the infrared technique whose several automatized 
variant has been developed, may play a significant role.

The relatively subordinate use of the other methods (fluorometry, complexo- 
metry etc.) points rather to their deficiencies and to smaller fields of their potential 
use.

The more developed rapid methods include those serving for the analysis 
of milk and oil crops, cereals. For the other groups of products and particularly 
concerning the meat preparations and ready-made meals, the situation is signi
ficantly less favourable.
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A gyilkos galóca és más citotoxikus hatású gombafajok 
toxikokémiai tulajdonságai

A gyilkos galóca és a fehér gyilkos galóca*
L É V A I  J U D I T * *  és G A S Z T O N Y I  K Á L M Á N * * *

Érkezett: 1981. február 27.

A gombatoxinok elkülönítésével már a XVIII. század utolsó éveiben kísérle
teztek, de számottevő eredmény csak a XX. század első felében született. A szerves 
kémia elválasztástechnikai módszereinek a második világháborút követő éveiben 
megindult rohamos fejlődés tette lehetővé a gombákban előforduló kémiailag és 
hatásukban is különféle toxinok elválasztását. A gombákban előforduló mérgek
nek még jelenleg is csak egy részét ismerjük.

Méregnek (toxinnak) olyan anyagot nevezünk, amely már igen kis koncent
rációban képes arra, hogy az élő szervezet bizonyos részeihez, az úgynevezett re
ceptorokhoz kötődve életfontosságú folyamatot gátoljon. Ellenméreg (antitoxin, 
vagy antidót) ezzel szemben olyan anyag, amely idejében alkalmazva meggátolja a 
mérgezési folyamat kialakulását. Ellenméreg mindig elképzelhető, ha a méreg kö
tődése a receptorhoz reverzibilis folyamat. Ilyenkor ugyanis az ellenméreg rendsze
rint nagyobb affinitást mutat a méreghez, mit maga a receptor és feleslegben alkal
mazva képes azt leszorítani a receptorról. Vannak azonban irreverzibilis hatású 
mérgek is. Ezekre az a jellemző, hogy a kötődés után már nem szoríthatók le a re
ceptorról, így az ellenméregnek a receptorhoz való kötődést kell megakadályoznia.

A mérgezés lényegéhez hozzátartozik az a biológiailag aktív méreganyag, 
amely az emberi szervezetet károsítja. De éppen ilyen lényeges az ártalom létreho
zásában a méreganyag mennyisége is. A mérgező gombák nagy részében a méreg
anyag mennyisége termőhely, hőmérséklet és egyéb környezeti tényezők hatására 
változó lehet, tehát egyes helyeken és időszakban lényegesen több toxin van ben
nük, mint máskor és másutt. Bonyolítja a helyzetet továbbá az is, hogy egy-egy 
fajban egyszerre többféle toxin is képződhet. Ez egy-egy mérgező gombafaj fogyasz
tása kapcsán különböző tünetcsoportok párhuzamos, illetve egymásutáni jelent
kezésében nyilvánulhat meg, amire a mérgezettek gyógykezelésénél figyelemmel 
kell lenni.

Jelen közleményben rövid ismertetést szeretnénk adni néhány újabb gomba
toxikológiai kutatási eredményről. Ugyanis számos életveszélyes, sejtkárosító 
(citotoxikus) hatású vegyületet (protoplazma mérget) izoláltak a gyilkos galócából, 
valamint olyan gombafajokból is, amelyeket a szakirodalom régen nem tartott 
súlyosan mérgezőnek -  redős papsapkagomba (Gyromitra esculenta), fenyő tőke
gomba (Qalerina marginata)-, illetve mind ez ideig hazai, gyakori előfordulásával

* Lévai Judit egyetemi doktori diszertációjának felhasználásával
** Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest

*** Kertészeti Egyetem, Élelmiszerkémiai Tanszék, Budapest
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nem kellett számolnunk -  mérges (rókaszínű) pókhálósgomba (Cortinarius orella- 
nus), begöngyöltszélü cölöpgomba (Paxillus involutus).

Fenti fajok veszélyére azonban feltétlenül szükséges felhívni a figyelmet, 
hiszen a gombafogyasztás, valamint ezek termőhelyének és elterjedési területének 
további növekedésére van kilátás. Az ilyen életveszélyes mérgezések megelőzése 
érdekében célszerűnek tartjuk e gombafajok toxikológiai tulajdonságain kívül a 
felismerésükhöz, a velük összetéveszthető ehető gombafajoktól való elkülönítés
hez szükséges legfontosabb alaktani, termőhelyi adatok ismertetését is.

A gyilkos galóca — Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr. — toxinjai
A gyilkos galóca toxinjainak kristályos formában történő izolásával, illetve 

szerkezetük pontos megismerésével már a XVII. század elejétől kezdve foglalkoz
tak a kémikusok.

Paukt (1) vizsgálta a gyilkos galóca tokinjait, melyek vízben és alkoholban 
oldódtak — metanolban jól, etanolban kevésbé, és magasabb szénláncú alkohol
ban csak víz jelenlétében —, szárításra és főzésre nem bomlottak el.

Ore (2) a gyilkos galóca toxinjáról, amit falloidin-nek nevezett, azt tartotta, 
hogy hasonló, illetve csaknem azonos hatású a sztrichninnel.

Köbért (3) megállapította, hogy a gyilkos galóca friss extraktuma erős he- 
molitikus méreg. Az ismeretlen hemolizint fallin-nak hívta, és ezt hőre, savra, 
lúgra érzékenynek, valamint szerves oldószerekben oldhatatlannak találta. Úgy 
gondolta, hogy az emberi mérgezéseknek ez az előidézője. Köbért úgy vélte, hogy 
hemolizin jellegű mérgek a gyilkos galócában különböző mennyiségekben fordul
nak elő, és feltehető, hogy legalább három toxin okozza a mérgező hatást.

Raab (4) közleményében kifejtette azon álláspontját, miszerint a gyilkos galóca 
két toxikus alkotórészt tartalmaz. A termolabilis hemolizint, melyet Köbért 
fallin-nak nevezett és ami valójában egy kéntartalmú glükozid vegyület; és egy 
másik amanitatoxin nevű méreganyagot, mely azonban tiszta állapotban nem 
nyerhető ki.

Lynen és Wieland (5) közleményükben beszámoltak arról, hogy a gyilkos 
galóca toxinjai (NH4)2S04-tal kicsaphatok, és ez a csapadék két komponenst tartal
maz. Az egyik gyorsan fejti ki hatását és kristályos formában előállítható, ezt 
falloidin-nek nevezték el. A másik komponens lassan hat, de sokkal toxikusabb és 
csak 50%-os tisztasággal nyerhető ki. Ugyanakkor utaltak még egy harmadik 
komponens jelenlétére is.

Wieland és Hallermayer (6) kristályos formában izolálták a nagy toxicitású 
komponenst, és amanitin-nek nevezték el.

A II. világháború után új frakcionáló eljárások kerültek bevezetésre, mint a 
papírkromatográfia és papírelektroforézis. Ezekkel sikerült a kristályos amanitint 
két komponensre szétválasztani: a semleges kémhatású rx-amanitinre és a savas 
kémhatású ü-amanitinre. Mindkét komponenst toxikusnak találták (7).

Nem sokkal később egy újabb amanitin jellegű vegyületet is izoláltak — mely 
nagyon kis mennyiségben található a gyilkos galócában — a y-amanitint, ami a 
papírkromatogramon együtt jelent meg a falloidinnel és ezért nagyon nehéz volt 
a különválasztás (8).

Az analitikai-kémia fejlődésével még korszerűbb elválasztási módszerek kerül
tek bevezetésre, mint pl. Sephadex gél, szilikagél kromatográfia, mellyel már az 
ötödik toxin, a falloin is izolálhatóvá vált. Ez a falloidinnél gyorsabban ható méreg
anyag (9).

A jelenlegi ismeretek szerint a toxinok két nagy csoportját tudjuk megkülön
böztetni:

1. fallotoxinok — gyűrűs heptapeptidek;
2. amatoxinok — gyűrűs oktapeptidek.
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1. ábra
A phallotoxinok kémiai szerkezete

7. táblázat
Európai gyilkos galóca fajok toxintartalma

mg toxin/100 g friss gomba mg toxin/1 g szárított gomba

Fallotoxinok
falloidin ................................. 8 0,5

nyomokbanfalloin ..................................... nyomokban
fallizin..................................... 0,8 nyomokban
fallacidin ............................... 14,8

0,8
1,2

fallacin ................................... 0,4
fallizacin................................. 10,4 3,0

Amatoxinok
1,0a-amanitin ............................. 7,2

/3-amanitin ............................. 4,8/2,0 mg 
ismeretlen

1,2

y-amanitin ............................. savanyú toxin 
0,8
(de ezen belül
zsíroldható
amanullin)

0,1

(5-amanitin ............................. nyomokban nyomokban
amanin ................................... 2,4 nyomokban
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2. ábra
Az amatoxinok kémiai szerkezete

A további kutatások során — az utóbbi 10 évben — még hasonló szerkezetű 
mérgező és nem mérgező alkotórészeket izoláltak a gyilkos galócából (10, 11, 12). 
Az (1. és 2. ábrán) látható a gyilkos galócából izolált toxikus és nem toxikus vegyü- 
letek kémiai szerkezete.

Legújabb eredményként sikerült a gyilkos galócából egy fallotoxin szerkezetű, 
de nem toxikus tulajdonságú vegyületet kivonni (13). Ezt profalloinnak nevezték 
el, mivel szerkezete csak annyiban különbözik a fallointól, hogy az Rs helyen 
(1. ábra) H-t találunk — OH csoport helyett. Ez már a nyolcadik fallotoxin a 
gyilkos galócában, és nem zárható ki további vegyületek előfordulása sem.

A toxinok koncentrációját az Európában termő gyilkos galóca fajoknál az 7. 
táblázat tartalmazza (11).

A fehér gyilkos galóca -  Amanita verna (Bull. ex Fr.) Pers. ex Vitt. — toxinjai

A fehér gyilkos galóca toxinjainak izolálását és kvantitatív meghatározását a 
gyilkos galóca analízisével párhuzamosan végezték a kutatók.

A fehér gyilkos galóca toxinjainak kromatográfiás úton történő kvalitatív 
meghatározásával és kvantitatív kimutatásával több kutató foglalkozott (14, 15). 
Több európai fehér gyilkos galóca fajnál végzett oszlopkromatográfiás elválasztás 
eredménye a 2. táblázatban látható.
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2 . táblázat

A z  e u r ó p a i  f e h é r  g y i l k o s  g a l ó c a  f a j o k  t o x i n t a r t a l m a

mg/g szárított gomba

Fallotoxinok
falloidin ......................... —

falloin ............................. —

fallizin ............................. —

fallacidin ......................... 1,9
fallacin............................. —

fallizacin ......................... 0,1

Amatoxinok .......................
a-amanitin ..................... 0,3
ß-amanitin ..................... 0,2
y-amanitin ..................... 0,1
ő-amanitin ..................... —
am anin.............................

A táblázatból kitűnik, hogy a fehér gyilkos galóca kevesebb számú és kisebb 
mennyiségű ama- és fallotoxint tartalmaz a gyilkos galócánál. Ennek ellenére azon
ban az amatoxin tartalma — ami a súlyosabb hepatocelluláris károsodást hozza 
létre — elegendő a gyilkos galócához hasonló életveszélyes gombamérgezés elő
idézéséhez.

Analitikai kémiai módszerek a toxinok meghatározására

Az ama- és fallotoxinok izolálása és kromatográfiás kimutatása időigényes 
feladat. A gombából a toxinokat többszöri metanolos extrakciós művelettel lehet 
kivonni (9).

A legjobb hatásfokú extrakcióval is 10 g gombából csak 1 cm3 toxin tartalmú 
oldatot lehet kinyerni, melynek kb. 10-20%-a maga a tiszta toxin (15). Legalább 
ilyen mennyiség szükséges a kromatográfiás úton történő szétválasztáshoz. A toxi
nok extrakciójánál azon tulajdonságokat használják fel, hogy jól oldódnak meta
nolban, ammónia oldatban, piridinben, etanolban, vizes izopropanolban és buta- 
nolban.

Wieland és munkatársai (7, 9) kidolgozták az Amanita phalloides és Amanita 
verna toxinjainak szilikagél vékonyrétegen történő elválasztását. Az eljárással 
3 — 4 óra alatt sikerült a toxinok kvalitatív kimutatása.

Block és munkatársai (16) a gyilkos galóca extraktumát papírkromatográfiás 
módszerrel választották szét.

Benedict és munkatársai (17) az amatoxinok kimutatására, illetve a tisztított 
extraktumok szilikagélen történő elválasztására dolgoztak ki módszert.

Kamp és Wit (18) a gyilkos galóca toxinjainak cellulóz rétegen történő két
dimenziós krotográfiás elválasztásával próbálkoztak. Ennek eredményeképpen 
a reprodukálhatóság és a módszer hatásfoka javult. Ezzel párhuzamosan kísérle
tekkel igazolták, hogy a szárított gyilkos galócában a toxinok egy része rövidebb- 
hosszabb idő után elbomlott. Néhány évi tárolás után a toxikus alkotórészek már 
egyáltalán nem voltak kimutathatók, amit különböző életkorú herbáriumi prepa
rátumok analízise során tapasztaltak. Azt is kimutatták, hogy szárítás nélküli 
állás során is a toxinok elbomlásával lehet számolni. De ezzel együtt a toxinok ter- 
mostabilnak bizonyultak, hiszen a toxinokat tartalmazó extraktum melegítésével 
és anélkül végzett meghatározások során nem mutatkozott mennyiségi különbség.
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A kromatográfiás módszereket Wieland és munkatársai (19) Sephadex G -25 
oszlopkromatográfiával egészítették ki. Ennél a módszernél 30 liter eluáló oldatot 
használtak, és csak a vizes kirázás 5 -1 0  órát vett igénybe. Ennek ellenére ez bi
zonyult a leghatásosabb analitikai módszernek.

Wieland (20) gyilkos galóca extraktumokat használt a toxinok elkülönítése és 
izolálása céljából. Ilyen módon 17 féle pepiidet tudott szétválasztani, melyek közül 
néhány csak nyomokban volt jelen.

A gyilkos galóca és a fehér gyilkos galóca mérgezés hatásmechanizmusa

A gyilkos galócát és fehér gyilkos galócát szerte a világon a lcgéletveszélyesebb 
gombának tekintik, mivel a mérgezésük okozta elhalálozás igen nagy. Hazánkban 
20 — 60% (21, 22, 23), Nyugat-Németországban 20 — 30% (24), Svájcban 30% (25) 
és az USA-ban 50% (26).

Több kutató foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mi az a legkisebb toxinmeny- 
nyiség, ami halálosnak tekinthető (18, 19, 27). (3. táblázat).

A pfallo- és amatoxinok fehér egéren mért 
LD + értékei

50

3. táblázat

Toxin LD50 (mg/kg 
testsúly) Toxin LD30 (mg/kg 

testsúly)

Fallotoxinok 
falloidin........................... 2,0

Amatoxinok
a-amanitin 0,3

falloin ............................. 1,8 /S-amanitin 0,4
fallizin ............................. 2,5 y-amanitin 0,2
fallacidin ......................... 1,5 ő-amanitin 0,5
fallacin............................. 1,5 amanin 0,5
fallizacin ......................... 4,5

* L-D',o = az a letális dózis, ami elegendő a mérgezett kísérleti alanyok 50°0-os halálozá
sának előidézéséhez; mértékegysége mg/kg testsúly.

Humán mérgezésnél az amatoxinokból 0,1 mg/testsúly kg a tapasztalt halálos 
adag (28). Ebből következik, hogy egy fejlett gombapéldány — ami megfelel kb. 
50 g-nak — egyenértékű kb. 7 mg amatoxinnal, tehát egy 70 kg-os ember halálos 
adagjával.

Az ama- és fallotoxinok hatásmechanizmusát röviden áttekintve a következők 
mondhatók el. A fallotoxinok gyorsan ható mérgek és kísérleti állatoknál 1 —2 
órán belül halálos mérgezéshez vezetnek. Az amatoxinok hatása viszont késlelte
tett, mert még nagy koncentrációban is csak mintegy 15 óra elteltével kezdenek 
hatni. Toxicitásuk miatt ez utóbbiak tekinthetők a gyilkos galóca fő mérgező 
anyagának (29).

A gyorsan ható fallotoxinok elsősorban a gastrointestinalis (gyomor-béliz
gató) tüneteket idézik elő. Ennek hatására a gombafogyasztást követően 8 — 36 
óra múlva heves, szinte csillapíthatatlan hányás, hasmenés lép fel. Orvosi 
beavatkozás nélkül ez az állapot a beteg életveszélyes kiszáradásához vezet, így 
exsiccatio miatt a mérgezésnek már az első fázisában meghalhat a beteg. Kórház
ban infúzió adagolásával a szervezet víz- és sóveszteségét pótolni lehet, a beteg 
állapota ilyenkor átmenetileg javul.
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3. ábra
A toxinok okozta károsodások sematikus vázlata
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5. ábra
A thioctacid készítmény hatóanyagának ké
miai szerkezete

A mérgezés második fázisában az amatoxinok által kifejtett citotoxikus hatás 
eredménye jelentkezik. Az amatoxinok gátolják a májsejtek fehérjeszintézisét, 
illetve megtámadják a májsejt magját és a vese hámmal bélelt csatornáit (tubulu- 
sait). Fentieken kívül — állatkísérletekkel igazolták —, hogy a toxinok a gyomor- 
és bélfalak egyes részein hámszöveti sérülést is okoznak (29). Mindezen károsodások 
sematikus vázlatát a 3. ábra szemlélteti.

A gyilkos galóca okozta mérgezések hatásmechanizmusának felderítésében 
érdekes fordulatot jelentett az antamanid (4. ábra) felfedezése (30).

Az antamanid a gyilkos galóca toxinjainak természetes ellenmérge, melyet a 
gomba termel az ama- és fallotoxinokkal együtt. Injekció formájában egyidejűleg, 
illetve a méreg beadása előtt adagolva, az antamanid, fehér egér és néhány egyéb
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6. ábra
Gombamérgezések és gyilkos galóca mérgezések 1976., 1977. és 1978. évi megyei megoszlása 

(az oszlopok sorrendben a vizsgált évekadatait tüntetik fel)

kísérleti állat (nyúl, majom) esetében, meggáltolja a halálos mérgezést, illetve a 
sejtek károsodását. Fehér egérnél 1 mg/testsúly kg antamanid teljes védettséget 
biztosít 5 mg/kg falloidinnal szemben. Az antamaniddal kapcsolatos vizsgálatok 
még meglehetősen kezdeti stádiumban vannak.

A gyilkos galóca toxinjainak jelenleg ismert és leghatásosabbnak bizonyult 
ellenszere a sejtlégzés citrát-ciklusában is fontos szerepet játszó a-liponsav (5. ábra).

Kubicka csehszlovák orvos gyilkos galócával mérgezett betegeknek nagy dó
zisban adagolt a-liponsavaí, és a gyógyítás hatásosnak bizonyult. Mégsem tekint
hető azonban ez a mérgezés terápiájának, mivel az a-liponsav nem specifikus a 
toxinokra, hanem a máj védelmére szolgáló gyógyszer. (Thioctacid formájában 
kerül kiszerelésre Nyugat-Németországban és Franciaországban.)

Itt említjük meg, hogy a fallizin, ami hemolízist okozó fallotoxin, külön ku
tatás tárgyát képezte. Fizikai és kémiai tulajdonságait csak 1974-ben sikerült 
megállapítani (11). Hatásmechanizmusára jellemző, hogy kötődik az eritrociták 
felületén levő N-acetil-glükózaminhoz. A fallizin egyéb sejtmembránra való 
citolitikus hatása is hasonló. A hemolízis megakadályozható 2,5x lO “4 g/cm3 
sylimarin-Na adagolásával (30). A sylimarin-Na adagolást, mint terápiás eljárást 
csak akkor érdemes alkalmazni, ha feltehető, hogy a gombából nyersen is fogyasz
tottak, hiszen csak ekkor következhet be a fallizin miatti hemolízis. Bár az utóbbi 
időben vizsgálják terápiás hatását hőkezelt gyilkos galóca fogyasztás után is (24).
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7. ábra
A gyilkos galóca

8. ábra
Fehér gyilkos galóca

Következtetések és javaslatok

A gyilkos galóca és a fehér gyilkos galóca mérgezések gyógykezelésére specifikus 
terápiás eljárás nem ismeretes. A halálos kimenetel elsősorban a vízvesztesség pót
lásával, liponsavnak és kortikoszteroidoknak májvédelem céljából való alkalma
zásával csökkenthető, mégpedig annál eredményesebben, minél korábbi mérgezési 
stádiumban kezdik el ezek alkalmazását (31,32). Az előbbiek statisztikai adatokkal 
is alátámaszthatók (33, 34, 35) — hiszen pl. az 1976 — 77. évi átlagot tekintve — a 
gyilkos galóca mérgezés gyors laboratóriumi azonosítása és időben történő gyógy
kezelése után az elhalálozás 6,7% volt, míg laboratóriumi diagnosztizálás hiányá
ban, és így legtöbbször a mérgezés késői stádiumában történő kezelés során az el
halálozás 28,9%-ra emelkedett. Ezért nagy jelentősége van, hogy a gyilkos galóca 
mérgezések laboratóriumi diagnosztizálása mielőbb megtörténjék, igazolva a fenti 
kezelés szükségességét. A feleslegesen alkalmazott liponsav adás költséges (devizás 
készítmény) és feltételezések szerint kellemetlen mellékhatást (pl. nehéz légzés stb.) 
vált ki, ezért csak indokolt esetben használható.

A magyarországi gombamérgezések és ezen belül a gyilkos galóca* mérgezésé
nek 1976 — 78. évi megyei megoszlását a 6. ábra szemlélteti.

Látható az ábra elemzése alapján, hogy az összes gombamérgezési esetnek csak 
kis hányadát teszi ki a gyilkos galóca mérgezése. Mégis hazai viszonylatban a leg
súlyosabb problémát jelenti, mivel az általa okozott mérgezések a gombamérgezé- 
ses halálozás 95-98% -át idézik elő. Ha az elmúlt 10 év statisztikai adatait vizsgál
juk ebből a szempontból (35), akkor megállapítható, hogy évente átlagosan a gom
bamérgezések 5 —20%-át okozta a gyilkos galóca. Ennek megfelelően az 1969 — 78. 
évben 88 gyilkos galóca mérgezési eset fordult elő, ami 281 személy megbetegedé
sével és 75 fő halálával (letalitás 30,9%) járt. Az elmúlt két évben — 1979 — 80 —

* A fehér gyilkos galóca mérgezésével együtt.
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ezek az adatok a következőképpen alakultak. Halálos kimenetelű gyilkos galóca 
mérgezést 1979-ben, a 105 mérgezett közül, 21 fő, 1980-ban, a 36 mérgezett közül, 
pedig 5 fő szenvedett. A két év mérgezettéinek számában mutatkozó különbség 
a gyilkos galóca termés mennyiségéből adódik, hiszen a két év között a klimatikus 
viszonyokban óriási eltérés mutatkozott. Fentiekből adódóan a gyilkos galóca 
mérgezetteknek még mindig 10-20%-át nem sikerül megmenteni, aminek egyik 
fő oka, valószínűleg a mérgezés késői felismerése, illetve diagnosztizálása.

A diagnosztizálást véleményünk szerint két módon lehetne hatékonyan 
gyorsítani.

Egyrészt olyan korszerű vizsgálati módszerek kidolgozásával, illetve bevezeté
sével, melyek az eddig alkalmazott, hagyományos mikroszkópos és morfológiai 
eljárások hiányosságait kiküszöbölik és a diagnosztizálást ezáltal gyorsabbá és 
objektívabbá teszik. E téren már jelenleg is többirányú kutatómunkát folytatunk, 
melynek kezdeti eredményei biztatóak.

Másrészt fontos lenne — a többi jó gombatermő országhoz hasonlóan — a 
gomhamérgezések laboratóriumi diagnosztizálását több megye közegészségügyi 
szervénél megoldani, mivel jelenleg csak az OÉTI Gombavizsgáló Csoportja végzi 
ezt az országos méretű és jelentőségű feladatot. Az időfaktor pedig fontos tényező a 
gombamérgezések gyógykezelésének hatásossága szempontjából. Jelenleg már fo
lyik az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Gombaszakoktatási Bizottság 
által szervezett egészségügyi gombaismerői tanfolyam, melynek célja a közegész
ségügyi dolgozók kiképzése a mérgezések diagnosztizálására. Ezek az egészségügyi 
gombaismerők nagy segítséget fognak jelenteni a gombamérgezések megelőzése 
érdekében végzett gombaellenőrzési és felvilágosító, oktatói tevékenységben is.

A gyilkos galóca és a fehér gyilkos galóca képe a 7. és 8. ábrán látható. Részle
tes alaktani leírásával és ehető gombapárjainak ismertetésével e közlemény kere
tében nem foglalkozunk, hiszen a magyar nyelvű gombaszakirodalomhan ez rész
letesen megtalálható.
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ТОКСИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МУХОМОРА И ДРУГИХ 
ГРИБОВ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Й. Леваи и К. Гостони

Авторы ознакомляют подробный токсикохимический анализ мухомора 
(Ажанита рноллидеш) и белого мухомора (Ажанита ъерна) вызывающих самые 
тяжелые заболевания в Венгрии.

В хронологическом порядке обобщают результаты исследований достиг
нутых химиками в области извлечения и химической идентификации токсинов 
из мухомора и белого мухомора. Оба вида гриба содержат две группы токси
нов, а именно циклических фоллотоксинов гептапептидного характера. В статье 
авторы ознакомляют исследования проведенных с целью аналитического хи
мического обнаружения токсинов. Подробно ознакомляют структуры токсинов 
и наличие их количества в мухоморе. Авторы коротко обобщают отравление 
показывающее действие на организм человека, симптомы болезни и в настоя
щее время применяемых терапевтических процедур.

Так как терапия на токсины мухомора неспецифична, а только уменьшает 
вредное действие на печень, таким образом если к лечению приступят в на
чальной стадии отравления, то способствует излечению. Для этого обязательно 
иметь в распоряжении лабораторную диагностику. В настоящее время для 
этой цели в Венгрии проводятся инициативы в двух направлениях.

TOXI KOCH ЕМ ISCHE EIGENSCHAFTEN DES GIFTCHAMPIGNONS 
UND ANDERER ZYTOTOXISCHEN GIFTPILZE. AMANITA PHALLOIDES 

UND AMANITA VERNA
J. Lévai und K. Gasztonyi

Eine ausführliche toxikochemische Analyse wird über die Giftpilze Amanita 
phalloides und Amanita verna gegeben, die in Ungarn die schwersten Pilzver
giftungen hervorrufen.

Jene Forschungsergebnisse, die durch die sich mit diesem Thema beschäfti
genden Chemiker im Gebiet der Extraktion und der chemischen Identifizierung 
der Toxine von Amanita phalloides und Amanita verna erreicht wurden, sind 
chronologisch zusammengefasst. Beide Giftpilze enthalten je zwei Toxingruppen: 
die Phallotoxine vom zyklischen Heptapeptidcharakter und die Amatoxine von 
Oktapeptidcharakter, deren Struktur der Struktur der ersteren ähnlich ist.

Die Mitteilung beschreibt die zwecks des analytisch-chemischen Nachweises 
dieser Toxine durchgeführten Forschungen und deren Ergebnisse. Es werden aus
führliche Angaben über die Struktur der Toxine und über die in den Giftpilzen 
vorkommenden Toxinmengen vorgelegt.

Eine kurze Zusammenfassung wird über die Wirkung der Giftpilze auf den 
menschlichen Organismus, über die Symptomen der Erkrankung und über die

1 3 3



zur Zeit angewendeten Behandlung gegeben. Weil aber diese Therapie bezüglich 
der Toxine des Giftchampignons keineswegs spezifisch ist, sondern nur seine 
leberbeschädigende Wirkung mildert, die Wirkung der Therapie wird durch ihre 
Anwendung in der anfänglichen Periode der Vergiftung besonders begünstigt. 
Dazu ist jedoch eine rasche Diagnose der Giftpilzvergiftung unbedingt erforderlich. 
Eine Anregung in zwei unterschiedlichen Richtungen ist zur Zeit in Ungarn im 
Gang.

TOXICOCHEMICAL PROPERTIES OF AMANITA PHALLOIDES AND OF 
OTHER MUSHROOMS OF CYTOTOXICAL EFFECT. AMANITA 

PHALLOIDES AND AMANITA VERNA
J. Lévai and K. Gasztonyi

A detailed toxicochemical analysis is presented of Amanita phalloides and 
Amanita verna causing in Hungary the most severe poisonings.

Results of researches obtained by a number of chemists dealing with this 
problem concerning the extraction and chemical identification of the toxins of 
Amanita phalloides and Amanity verna, are summarized in a chronological order. 
Both mushroom species contain each two groups of toxins: the phallotoxins of 
cyclic heptapeptide character and the amatoxins of octapeptide character having 
a similar structure.

Researches carried out to develop methods for the analytical chemical de
tection of the toxins and results of these researches are described. A detailed survey 
is given of the structure of toxins and the amounts present in Amanita mushrooms.

A short summary is given on the effect of mushroom poisoning on the human 
organism, on the symptoms of the disease and on the treatments applied at pre
sent. Since this therapy is not specific for the toxins of Amanita phalloides, and it 
reduces only its damaging effect on the liver, the success of the therapy is promoted 
by applying it in the initial period of the poisoning. However, this requires a rapid 
diagnosis of the poisoning by Amanita phalloides in the laboratory. At present a 
movement has been started in Hungary for this purpose in two directions.
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Almasav és tejsav gyors kimutatása és meghatározása
borokból

S E L M E C I  G Y Ö R G Y  és H A N U S Z  B É L A  
Megyei Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet, Szeged 

Érkezett: 7980. február 9.

A borok mikrobiológiai stabilitásának ellenőrzésére nélkülözhetetlen az alma
sav, tejsav és borostyánkősav jelenlétének kimutatása. A tejsav és almasav mennyi
ségének változása, illetve az almasav átalakulása tejsavvá a borok mikrobiológiai 
stabilitását jellemzi (1).

Az erjedés során keletkezett kis molekulatömegű szerves savak kimutatására 
a leggyorsabb elemzési eljárások a rétegkromatográfiás módszerek. Amíg korábban 
a papírkromatográfiás elválasztásokat használtuk, egy-egy analízis ideje 4 — 5 óra 
volt, addig rétegkromatográfiás módszerrel már harminc percen belül is nyerhe
tünk megbízható eredményt.

A kis molekulatömegű alifás monokarbonsavak, hidroxikarbonsavak és dikar- 
bonsavak rétegkromatográfiás elválasztására több eljárás ismeretes (2 — 6). Álta
lában cellulózpor, szilikagél G, polietilénglikollal impregnált szilikagél G és szili- 
kagél G +kovaföld G réteget használnak, futtatószerként pedig különböző oldó
szerek, így: metanol, etanol, n-butanol, éter, di-izopropil-éter, butil-acetát, di- 
etil-amin, benzol, ecetsav, hangyasav, ammónia és víz binér vagy terner elegyeit 
alkalmazzák. Salques és André 1977-ben közölt eljárása szerint kloroform-ecetsav 
(10 : 1) futtatóval igen vékony, gyári készítésű (Gelman ITLC SG) szilikagél réte
gen optimális sav-elválasztás lehetséges (7).

Vizsgálat tárgyává tettük, hogy a Salques —André-féle futtatószer alkalmas-e 
tejsav-almasav-borostyánkősav és borkősav nem gyári, hanem laboratóriumi kö
rülmények között, „kézi” úton előállított szilikagél rétegen történő elválasztására.

A réteget a szokásos módon, Kieselgel G nach Stahl adszorbenssel, víz hozzá
adásával készítettük. Említett futtatószerrel az általunk előállított rétegen nem 
sikerült a savakat egymástól elválasztani, a tejsav, almasav és borostyánkősav 
egy foltot adnak, „együtt” futnak a rétegen. Ha a kloroform-ecetsav (10 : 1) futta
tószer polaritását etilalkohollal növeljük, a savak elválása egymástól még nem meg
felelő, de ha acetonitrillel növeljük az oldószerelegy polaritását az almasav, tejsav 
és borostyánkősav már kielégítő mértékben válik el egymástól. A metanollal 
végzett polaritásnövelés egészen jó eredményt ad és ha az így nyert kloroform-me- 
tanol-ecetsav (45 : 8 :4) terner elegy polaritását az ecetsavnak hagymasavval 
történő cseréjével tovább növeljük, igen jó az elválasztás hatásfoka. Bebizonyoso
dott, hogy a kloroform-metanol-hangyasav (45 : 9 : 3) terner elegy a leghatéko
nyabb futtató szilikagél rétegen a tejsav-almasav-borkősav-borostyánkősav egy
mástól egy lépésben történő elválasztására. Az 7. táblázaton összefoglalva közöljük 
a különböző futtatókkal kapott R^x 100 értékeket.
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7. táblázat
Borkősav, almasav, borostyánkősav és tejsav R/X  100 értékei 

szillikagél rétegen

Sav
RfX  100

Or o 2 o 3

Borkősav ..................... 20 31 47
Almasav........................ 34 47 56
Borostyánkősav ........ 52 73 37
T ejsav........................... 67 70 33

Ox: kloroform— metanol— hangyasav (45 : 9 : 3)
O.,: kloroform— metanol— ecetsav (45 : 8 : 4)
03: benzol -  metanol -  ecetsav (45 : 8 : 4)

Kloroform-metanol-hangyasav (45 : 9 : 3) futtatóval laboratóriumi körülmé
nyek között készített, 0,25 — 0,50 mm vastag szilikagél rétegen a vizsgált savak 
kimutatásának határa bróm-fenolkékkel: borkősav 5,0 ^g, almasav 10,0 /tg, 
borostyánkősav 10,0 /tg és tejsav 5,0 /tg. A savak izolálása, elválasztása és kimu
tatása borokból közvetlenül, — előkészítés nélkül — a bor rétegre történő fel- 
cseppentésével végezhető (4, 7).

Kísérleti rész

Reagensek, vegyszerek:
1. Kieselgel nach Stahl adszorbens.

A réteg előállítása (20x20 cm-es üveglapokon):
a pép elkészítéséhez 0,25 mm-es réteghez 30 g adszorbenst, 65 cm3 deszt. 
vizet, a 0,50 mm-eshez 35 g adszorbenst és 70 cm3 deszt. vizet, illetve a 
0,75 mm-eshez 45 g adszorbenst és 95 cm3 deszt. vizet alkalmazunk. 
A lemezeket szobahőmérsékleten szárítjuk és felhasználás előtt 1 órán át 
105 C°-on aktiváljuk.

2. Kloroform at.
3. Metanol at.
4. Hangyasav at.
5. Bróm-fenolkék n-butanolos oldata: 1 g/1
6. Etilalkoholos kálium-hidroxid oldat: 20 g/1
7. Előhívószer: 100 cm3 bróm-fenolkék n-butanolos oldatához cseppenként 

annyi etilalkoholos kálium-hidroxid oldatot adunk, amennyi a bíborszín 
eléréséig szükséges.

Borok kromatografálása
10 g fehér és vörös borból szobahőmérsékleten 20 — 25 mm3-t cseppentünk 

fel a rétegre. A lemezeket megszárítjuk és ha 20 x 20 cm-es méretűek, a szokásos 
kromatográfiás kádakba helyezzük (Normal Kammer nach Desaga Firma), ha 
pedig kisebb, pl. 12x6 cm-es lemezekkel dolgozunk, a célra megfelel egy jól zárható 
konzerves üveg is. Utóbbi használata a pincészetek üzemi laboratóriumaiban cél
szerű, mert a kivitelezés egyszerű, olcsó és az elemzés ideje 20percre rövidíthetőn, a 
pontosság különösebb károsodása nélkül. A kádban (illetve a konzerves üvegben)
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kloroform-metanol-hangyasav (45 : 9 :3) elegyét használjuk futtatószerként. 
A futtatás ideje a normál-lapon általában 50 perc. A réteget a kifejlesztés után 
szobahőmérsékleten szárítjuk, majd a kromatogramot porlasztó segítségével bróm- 
fenolkék oldattal előhívjuk. Sárga foltok megjelenése kék alapon jelzik az egyes 
savat. Az azonosítást úgy végezzük, hogy párhuzamosan tejsav-almasav-borkősav- 
borostyánkősav keverékéből készült 1 %-os etanolos oldatból 5 — 10 mm3-t cseppen
tünk fel a lemezre.

Savak félkvantitatív meghatározása borokból
A teljsav, almasav, borkősav, borostyánkősav egyidejűleg végzett félkvanti

tatív meghatározásához a borokból kivett 20 — 25 mm3-es aliquot rész mellett az 
1%-os összehasonlító etanolos oldatból 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm3-t cseppentünk fel 
a lemezre. A kromatogram kifejlesztése és előhívása után vizuális komparációval 
választjuk ki a legmegfelelőbb folt-intenzitást. Három párhuzamosan végzett meg
határozás esetén 10 — 100 pg sav/folt koncentrációtartományban a relatív hiba 
+ 18-22%.
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БЫСТРОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯБЛОЧНОЙ 
И МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В ВИНАХ

Дь. Шелмеци и Б. Ханус

Авторы разработали слоистохроматографический метод для обнаружения 
яблочной кислоты и молочной кислоты в винах и для полуколичественного 
определения янтарной кислоты и винокаменной кислоты. Разделение четырех 
кислот осуществили на силикагельном слое помощью хлороформ-метанол-му- 
равьиной кислоты ((45 : 9 : 3). Для проявления компонентов применяли инди
катор бром-фенол-синего. Нижний придел обнаружения в случае яблочной 
и янтарной кислоты составлял 10 ^г/пятна; в случае молочной и винокаменной 
кислоты пять микрограм/пятна.

С точки зрения созревания и стабильности вин данным методом хорошо 
можно измерять соотношение молочной и яблочной кислоты после непосред
ственного хроматографирования вин проявленых нового пятна отдельных 
кислот, оцениваем визуально серией стандартного раствора определенной 
концентрации.

Относительная визуальная компарация 10-100 рг кислота в области 
± 1 8 -22%-ой концентрации пятна.

Разработанный метод применим на месте в виных погребах.
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SCHNELLNACHWEIS UND BESTIMMUNG VON APFELSÄURE UND 
MILCHSÄURE IN WEINEN

Gy. Selmeci und B. Hanusz

Eine schichtchromatographische Methode wurde zum Nanchweis von Apfel
säure und Milchsäure in Weinen und zu ihrer halb quantitativen Bestimmung in 
Gegenwart von Bernsteinsäure bzw. Weinsäure entwickelt. Die Abtrennung dieser 
vier Säuren wird auf einer Silikagelschicht unter Anwendung eines 45 : 9 : 3 
Gemisches von Chloroform : Methanol : Ameisensäure als Laufmittel durchge
führt. Zur Entwicklung der Komponenten wird Bromphenolblau als Indikator 
angewendet. Bei Apfelsäure und Bernsteinsäure beträgt die untere Grenze der 
Nachweisbarkeit 10 ^g/Fleck, während bei Milchsäure und Weinsäure ist sie 
5 /tg/Fleck. Das vom Standpunkt der Reifung und Stabilität der Weine wichtige 
Verhältnis der Milchsäure zu Apfelsäure kann mittels dieser Methode gut gemessen 
werden: nach der unmittelbaren Chromatographie der Weine werden die ent
wickelten Flecke der abgetrennten Säuren mittels einer Reihe von Standardlösun
gen bekannter Konzentrationen visuell ausgewertet. Der relative Fehler des 
visuellen Vergleiches beträgt +18 — 22% im Konzentrationsbereich 10-100 /u,g 
Säure/Fleck. Das entwickelte Verfahren ist in Kellereien auch an Ort und Stelle 
durchführbar.

RAPID DETECTION AND DETERMINATION OF MALIC ACID AND LACTIC
ACID IN WINES

Gy. Selmeci and B. Hanusz

A layer chromatographic method was developed for the detection of malic 
acid and lactic acid in wines and for the semiquantitative determination of these 
acids in the presence of succinic acid or tartaric acid. The s eparation of these four 
acids is carried out on a silica gel layer, using a 45 : 9 : 3 mixture of chloroform : me
thanol : formic acid as running agent. Bromophenolblue indicator serves for the 
developing of the components. The lower limit of detection is 10 ^g/spot in case 
of malic acid and succinic acid whereas this limit is 5 ^g/spot in case of lactic acid 
and tartaric acid. The ratio of lactic acid to malic acid which is of importance from 
the aspect of the ripening and stability of wines can be readily measured by this 
method: in that after the direct chromatography of the wines the developed spots 
of the separated acids are visually evaluated with the use of a series of standard 
solutions of known concentration. The relative error of the visual comparisons 
±18-22%  in the concentration range of 10—100 /ng acid/spot. The developed 
method can be used in wine-cellars also at the spot.
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A húsipari termékek higiéniai „minőségével” kapcsolatos 
fővárosi tapasztalatok az ötödik ötéves terv időszakában

S Z A K Á L  S Á N D O R

Budapest Fővárosi Állategészségügyi Állomás 
Élelmiszerhigiéniai Felügyelősége 

Érkezett: 1981. február 17.

1976-ban ugyanitt áttekintettük a húsipari termékek higiéniai „minőségének” 
alakulását a IV. ötéves terv időszakában (2). Ebben a közleményben kifejtettük 
azokat a szempontokat, amelyek a fővárosi húskészítmény-forgalmazás jól szer
vezett, tervszerű és reprezentatív számú végtermékmintával alátámasztott el
lenőrzését — az üzemek és forgalmazó helyek folyamatos helyszíni higiéniai felü
gyeletével kiegészítve — fogyasztóvédelmi szempontból elengedhetetlenné teszik. 
Egyúttal rámutattunk az egyetlen helyen, egységes szempontok szerint, vala
mennyi termelő helyre és termelési szektorra kiterjedő rutinfelügyeleti rendszer 
olyan előnyére is, ami abban nyilvánul meg, hogy az hosszabb távon is összehasonlítás
ra és következetetésekre alkalmas, vállalati érdekektől mentes, objektív adatokat 
képes szolgáltatni a tényleges minőségalakulás legfontosabb tendenciáinak felméré
sére. Az ezekből következő tanulságok elemzése pedig gondolatokat ébreszt a higié
niai „minőség” továbbjavítása érdekében szükséges tennivalók meghatározásához 
nemcsak az ellenőrző szerveknek, de a termelő vállalatoknak is.

A jelen közleményben lényegileg azonos szempontok szerint kíséreljük meg a 
helyzet felmérését az V. ötéves terv időszakában (3, 4, 5, 6, 7).

Anyag és módszer

A Fővárosi Állategészségügyi Állomás élelmiszerhigiéniai felügyelősége, ez a 
több mint ötvenéves ellenőrző szervezet (5), az V. ötéves terv időszakában hús — 
húskészítmény ellenőrzési rutinfelügyeleti tevékenysége keretében az előző terv
időszakhoz képest számszerűleg nem növelte sem ellenőrzési (évi 30 — 35 000 hely
színi vizsgálat), sem laboratóriumi (évi 15-16 000 élelmiszerminta komplex fel
dolgozása) kapacitását. Ugyanakkor viszont mindkét fő működési területünkön 
igyekeztünk munkánkat tartalmilag javítani, minőségét fejleszteni és ezen keresztül 
az intézkedések hatékonysági színvonalát emelni. (1976-ban a húshigiéniai laborató
rium -  rekonstrukciós munkák miatt — kissé csökkentett kapacitással dolgo
zott.)

Kiterjedt ellenőrzési és vizsgálati tevékenységünkből ezúttal is elsősorban az 
Állatforgalmi és Húsipari Tröszt (ÁHT) irányítása alatt működő húsipari nagyüze
mek termékeinek minőségalakulását és ennek tendenciáit tekintjük át, főként az
V. ötéves tervidőszak első (1976) és utolsó (1980) évének összehasonlításával. 
Bemutatjuk ezen felül a higiéniai helyzet fejlődését az előző tervidőszakhoz (1971 —
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1975) képest is, továbbá az ÁHT-vállalatok eredménymutatóit egybevetjük az 
„egyéb” termelő szektorok egyesített minőségmutatóival.

Az azonos értékelést az 1978-ban hatálybalépett egységes élelmezés-egész
ségügyi mikrobiológiai normáknak [6/1978. (VII. 14.) EüM sz. rendelet] 1979-től 
kötelező alkalmazása különösebben nem zavarta, mivel a hús és húskészítmények 
mikrobiológiai minősítésének alapjait -  lényegileg változatlanul -  az 1960-as 
évek végén az akkori Húsipari Állatorvosi Ellenőrző Szolgálattal (HÁESZ) közösen 
kialakított elbírálási elveink (1) képezték.

Ezúttal is szükséges viszont nyomatékosan hangsúlyozni, hogy a laboratóri
umi minták „higiéniai szempontból kifogásolt” minősítése nem jelenti egyben szük
ségszerűen és feltétlenül a kifogásolt termékek fogyasztásra alkalmatlan voltát. 
Ennek megfelelően ellenőrzési tevékenységünkben a higiéniai hiba megállapítását 
követően — ha az nem tudatosan rosszhiszemű, vagy nem veszélyezteti kifejezet
ten a fogyasztó egészségét — nem elsősorban a terméknek forgalmi korlátozásában 
is megnyilvánuló, rendészeti jellegű (szankcionáló), hanem a megelőzést szolgáló (fel- 
világosító-nevelő) intézkedéseket részesítettük előnyben. Ilyenek pl. a hiba tendencia
jellegének megerősítését, illetve kizárását szolgáló tételminősítő mintavétel, rossz 
gyártási gyakorlatot valószínűsítő hiba esetén a termék kiemelt figyelése soron- 
kívüli szúrópróbaszerű mintavételekkel, a gyártó figyelmeztetése, a partner ellen
őrző szolgálat (MÉVI, ÉHESZ) informálása.

Vizsgálati eredmények

A húsipari termékek komplex higiéniai minőségalakulását és ennek legfonto
sabb tendenciáit az ÁHT-vállalatok által az V. ötéves terv első (1976) és utolsó 
(1980) évében a fővárosban forgalomba hozott húskészítmények termékfőcsopor- 
tonkénti egybevetésével mutatjuk be.

A kifogásolásokat az 1. táblázatban foglaltuk össze, amely külön-kiilön tarta- 
mazza az ipari, illetve a forgalmazási okból keletkezett hibákat. Az ipari eredetű 
hibákat tovább bontottuk mikrobiológiai és egyéb higiéniai hibaokokra. Az összes 
kifogásolás termékfőcsoportonkénti %-os mutatóin belül megadjuk az ipari ere
detű hibaokok %-értékeit is (a két érték közötti eltérés forgalmazási eredetű hi
bákból származik).

Az 7. táblázat legalsó sora összehasonlító %-os adatokat közöl a IV. ötéves terv 
analóg időszakaira vonatkozóan. A kellően nem tisztázható, illetve nem kétség
kívül gyártási eredetű okra visszavezethető kifogás-eseteket a forgalmazási hi
bák kategóriájába soroltuk. (Az előző tervidőszak azonos szempontok alapján, 
azonos formában készült hasonló összeállításával szemben ezúttal nem szerepel
tetjük a termékfőcsoportok között az „étkezési zsír, szalonna és tepertő” kate
gória mintáit, mivel ezeknek a normális viszonyok között általában megfelelő ter
mékeknek laboratóriumi vizsgálatára csaknem minden esetben konkrét „gyanús” 
esetekben kerül sor, és így a viszonylag kicsiny mintaszámon belüli szükség
képpen nagy kifogásolási aránya a tényleges helyzetet indokolatlanul torzítja.)

Az „ ipari eredetű egyéb higiéniai hiba” elnevezés alatt szereplő kifogásolások 
részletezésétől ezúttal eltekintünk, mivel ezek már említett, hasonló tárgyú korábbi 
közleményünkben (2) megtalálhatók. Itt csupán címszószerű felsorolásukat adjuk: 
hibás vagy romlott alap- vagy segédanyag felhasználása; kizáró okot képező 
durva érzékszervi hibák, amelyek higiéniai vagy technológiai lazaságra utalnak; 
olyan kémiai paraméternek a termékszabványban megengedett maximum feletti 
mértéke, amely akár közvetlen egészségkárosodást, akár időelőtti termékromlást 
okozhat; hőkezelési hiba; rossz gyártási gyakorlatból eredő, technológiai termé
szetű hiba stb.
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1. táblázat
A húskészítmények kifogásolt mintái 1976. és 1980. években termékfőcsoportok szerint az ÁHT vállalatainál

Termékfőcsoport

1976. év 1980. év

Vizsgált 
minták száma

Kifogásolt minták

Vizsgált
minták
száma

Kifogásolt minták

száma %-a száma %-a

ipari eredetű forg. ipari

összesen

ipari eredetű forg. ipari

összesenmikro-
biol.

egyéb
hig. eredetű mikro-

biol.
egyéb
hig. eredetű

okból okból

Vörösáru ........................ 550 2 34 6,5 6,5 1432 1 16 1,2 1,2

Főtt-füstölt kolbász 387 1 5 1 1,6 1,8 1016 2 0,2 0,2

Felvágott 488 19 1 3,9 4,1 1034 1 5 3 0,6 0,9

Tartós töltelékáru 61 8 13 13,1 34,4 43 6 13,9 13,9

Hurka, sütőkolbász, 
sajt, kenősáru 383 16 26 2 11,0 11,5 707 9 21 4,2 4,2

Füstölt- és főtt-pácolt 
hús 65 3 8 16,9 16,9 263 14 19 1 12,5 12,9

db 1934 22 100 17 4495 25 69 4

100,0 1,1 5,2 0,9 6,3 7,2 100,0 0,6 1,5 0,1 2,1 2,2

összesen % 1971., ill.
1975. 100,0 3,4 12,1 2,6 15,5 18,1 100,0 3,4 8,3 2,1 11,7 13,8



1. ábra.

°l  о

2. ábra.

Az 7. táblázat adatainak áttanulmányozásából egyértelműen adódik, hogy az 
ÁHT vállalatai által a fővárosban forgalmazott valamennyi húskészítmény-ter- 
mékfőcsoportban a tervidőszak alatt lényeges higiéniai minőségjavulás következett be, 
amit talán leginkább az összesített %-os hibamutatók egybevetése fejez ki. Az 
1980. évi 2,2%-os összhiba az 1976. évi 7,2%-nak kevesebb mint 1/3-a, és ezen 
globális mutatószámon belül a gyártási eredetű hibák 6,3-ról 2,1%-ra (pontosan a 
bázisidőszak egyharmadára) csökkentek. Különösen nagymérvű a csökkenés az 
„ipari eredetű egyéb hibák” területén (5,2-ről 1,5%-ra).
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A mikrobiológiai eredetű ipari hiba már a tervidőszak első évében sem volt 
számottevő (1,1%), de további csökkenése (1% alá) is mutatja, hogy az ÁHT 
iparhigiéniai felügyeletét ellátó országos szerv, a MÉM Élelmiszeripari Higiéniai 
Ellenőrző Szolgálat (MÉM ÉHESZ) tevékenysége elismerésre méltóan eredményes 
volt.

A forgalmazási eredetű hibák 0,9, illetve 0,1 %-os hibamutatója, mivel kizárólag 
laboratóriumi vizsgálat alapján felderített esetekre vonatkozik, kissé szépíti a 
tényleges helyzetet. Az Állomás forgalmazásellenőrző helyszíni ténykedése során 
ugyanis valójában, laboratóriumi vizsgálat mellőzésével, ennél jóval nagyobb gya
korisággal von ki a forgalomból meghibásodott vagy lejárt fogyaszthatósági idejű 
kisebb (ún. „nyílthibás”) készleteket, amelyeknek laboratóriumi vizsgálata a 
fogyaszthatósági döntés meghozatalához nem szükséges és gazdaságossági szem
pontból sem indokolt.

Az egyes termékfőcsoportok közül a higiéniai minőségjavulás a vörösáruféléknél, 
a felvágottaknál, valamint a hurka-, sütőkolbász-, sajt- és kenősárufélék csoportjá
ban a legnagyobb, míg abszolút értelemben a fött-füstölt kolbászfélék jelentik a higié
niai szempontból leginkább megbízható készítményféleséget. A ,,tartós töltelékáru” 
csoportban összességében jelentősen csökkent ugyan a kifogásolások száma, de az 
ipari eredetű hibaarány gyakorlatilag változatlan (13,1, ill. 13,9%), és a sok gyártó
hely között megoszló viszonylag kis mintaszám nem teszi lehetővé messzebb
menő következtetések levonását. Változatlanul elég sok viszont a probléma a füstölt 
és fött-pácolt húsoknál, amelyek között elsősorban az éves forgalom zömét kitevő 
húsvéti időszakban viszonylag sok az ipari „rohammunkára” visszavezethető hiba, 
és ez a mikrobiológiai és az „egyéb higiéniai” hibaokokban egyaránt megmutat
kozik.

Érdeklődésre tarthat számot az egyes termékfőcsoportok, valamint a teljes 
húsipari termékválaszték ipari hibára visszavezethető összes kifogásolásának össze
hasonlítása, amit az 1971 —1975., illetve 1976 — 1980. évekre nézve az 7. ábrán 
szemléltetünk. Ez az ábra tehát együtt tartalmazza a IV. és az V. ötéves terv 
induló, illetve utolsó évének adatait, feltüntetve egyben a %-értékek alapjául 
szolgáló abszolút mintaszámokat (n) is. Az itt részletezett, tízéves időszakra vonat
kozó adatokból kiolvasható tendencia lényegileg azonos az 7. táblázat adataiból 
következő, az előbbiekben már megbeszélt, igen jelentős mérvű higiéniai minőség- 
javulással.

Az 7. táblázatban és az 7. ábrán szereplő valamennyi adat kizárólag az állami 
nagyipar (ÁHT-vállalatok) termékeire vonatkozik. A 2. ábrán — kizárólag tájékoz
tató összehasonlítás céljából — grafikusan ábrázoljuk az összes kifogásolás %-os 
mutatóit az 1976 — 1980 közötti öt évben és az ÁHT-eredmények mellett bemutat
juk teljes vizsgálati anyagunknak, továbbá az ÁHT-szervezetbe nem tartozó 
„egyéb” szektorok kis- és középüzemeinek (állami gazdasági, MGTSZ, ÁFÉSZ hús
üzemek) higiéniai hibamutatóit is. A javulási irányzat ezeknél is egyértelmű és üte
mében kb. azonos az állami nagyiparéval. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 
nagyobb %-os kifogásolási értékek az eltérő termékszerkezet (ezek főként hurka
sajtféléket, nyers füstölthús, valamint nem hőkezelt kolbászféléket állítanak elő) 
és a gyakran félmanufakturális gyártástechnológia következményei, s így csaknem 
elkerülhetetlenek. A teljes vizsgálati anyag hibaszázalékait ábrázoló középső 
— folytonos — vonalmenet végeredményben a két fő gyártási szektor súlyozott 
átlagából adódik. (2. ábra)

Végül a 2. táblázatban fő hibaokok szerinti megoszlásban és évenkénti bontás
ban -  a mintaszám közlése mellett -  részletezzük a teljes vizsgálati anyag össze
sített kifogásolási mutatóit, ami a következő képet mutatja.
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2. táblázat
A hibás húskészítmény-minták aránya a teljes vizsgálati anyagban

(1976- 1980)

Év Minta száma

A kifogásolt minták %-aránya

ipari forgalmazási
összesen

eredetű okból

1976. 5993 16,9 1,3 18,2

1977. 6288 14,5 1,0 15,5

1978. 8217 9,4 0,7 10,1

1979. 9276 7,9 0,6 8,5

1980. 8070 7,4 0,5 9

Következtetések

Az előbbiekben bemutatott adatokból az alábbi következtetések levonását tart
juk indokoltnak és megengedhetőnek:

1. Az Allatforgalmi és Húsipari Tröszt irányítása alatt működő húsipari 
nagyvállalatok termékeinek higiéniai „minősége” az V. ötéves terv időszakában 
egyértelmű és nem elhanyagolható mértékű javulást mutat.

2. A javulási tendencia a gyártási higiéniában — a füstölt- és főtt-pácolt 
húsok kivételével — valamennyi termékfőcsoportban szignifikáns.

3. A IV. ötéves terv hasonló szempontok szerint történt kiértékeléséről szóló 
közleményünkben (2) feWetettfogyatékosságok megszüntetése érdekében a most be
fejeződött ötéves tervperiódusban komoly erőfeszítések történtek az alábbiak sze
rint:

a) növekedett a vörösárufélék gyártási kapacitása, javult a technológia és álta
lában jobb a felhasznált anyagok minősége;

b) lényegileg megoldódott a töltelékes húskészítmények körében a rúdáruk- 
nak a fogyasztó számára is kellő tájékoztatást nyújtó, egyértelmű megjelölése, 
egyedül a fogyaszthatósági határidő egyedi feltüntetése várat még magára;

c) javult a hőkezelés nélkül forgalomba kerülő húskészítményeknél (nyers és 
száraz füstoltkolbászfélék, téliszalámi) a higiéniai szempontból,, jó gyártási gyakorla
tot” folytató üzemek száma, aminek folytán ezen termékek higiéniai minősége az 
esetek többségében egyenletes, „biztos” lett;

d) higiéniai szempontból változatlanul problematikus a gyorspácolású füstölt
húsok gyártástechnológiája (az ezeknél viszonylag gyakran jelentős számban ki
mutatható Staphylococcus aureus-szennyezettség az emberi egészség veszélyeztetése 
szempontjából sem elhanyagolható!).

4. Az állami nagyipar (ÁHT) és az egyéb (ÁG, MGTSZ, ÁFÉSZ) húsüzemek 
termelési higiéniája kb. egyenlő mértékben javult, és a közöttük a hibamutatók te
kintetében meglevő jelentős szintkülönbség részben az eltérő termékszerkezetnek, 
részben utóbbiaknál a félmanufakturális gyártási körülményeknek és a minden te
kintetben egyértelmű „jó gyártási gyakorlat” esetenkénti hiányának a következmé
nye. Ez utóbbi szektor elsősorban termékválaszték-bővítési igényeket elégít ki, a 
kibocsátott termék mennyisége az ÁHT-üzemekéhez képest elhanyagolható, és így
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szerepe a lakosság ellátásában mennyiségi szempontból nem jelentős. Választék- 
bővítési funkciójának megvalósítását ugyanakkor az üzemek némelykor alacso
nyabb higiéniai színvonala alapvetően nem zavarja, főként ha figyelembe vesszük, 
hogy az ezekből az üzemekből kikerülő, közvetlenül fogyasztható, nem hőkezelt 
húskészítmények (nyers és száraz füstöltkolbász) — az állami nagyvállalatokéval 
megegyezően — csak előzetes, kedvező eredményű, tételminősítő mikrobiológiai 
vizsgálat után kerülhetnek forgalomba.
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ОПЫТЫ ПО ВОПРОСАМ «КАЧЕСТВА» ГИГИЕНЫ ПРОДУКТОМ
МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТАЛИНЫ В ПЯТИЛЕТНЕВ 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ
Ш. Сакал

Автор дает информацию о результатах с лабораторных исследований об
разцов продуктов питания происходящих из контрольной партии готовых 
изделий взятых по выбору для качественной оценки Государственным надзо
ром гигиены пищевых продуктов Ветеренарного Пункта сталицы Будапешт 
(в 1976- 1980 гг).

С точки зрения потребляемости образцов, из результатов оценки комплекс
ным способом, совместным соблюдением (органолептических свойств, состава 
и микробиологического а также и токсикологического состояния) обобщает 
итого характеризующие образование гигиены качества.

Результаты исследований, в которых ознакомляет подробно развитие ги
гиенического качества мясных продуктов Государственных предприятий, 
сравнивает с тождественным данными предыдущих периодов (1976 и 1980 гг.), 
а также и с результатами других предприятий; эти данные сводит в 2 таблицах 
2 рисунках.

На основании анализа результатов испытаний 64 029 образцов в периоде 
упомянутых 5 лет, ошибки в мясных продуктах крупнопромышленного про
исхождения составляли 4,2%, а в продуктах выпускаемых в оборот -  0,8%.
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ERFAHRUNGEN BEZÜGLICH DER HYGIENISCHEN „QUALITÄT“ VON 
PRODUKTEN DER FLEISCHINDUSTRIE IN BUDAPEST WÄHREND DER 

PERIODE DES FÜNFTEN FÜNFJAHRPLANS (1976-1980)
5. Szakái

Ein Bericht wird über die Ergebnisse der Laboratoriumsuntersuchungen jener 
Muster vorgelegt, die während der Kontrolltätigkeit des Lebensmittelhygienischen 
Inspektorats der Tierhygienischen Station der Hauptstadt Budapest von den End
produkten der Fleischindustre als Stichproben oder als Partiequalifizierproben in 
den Jahren 1976—1980 entnommen wurden. Dabei wird es versucht, gewisse 
verallgemeinbaren, die Gestaltung der hygienischen „Qualität“ kennzeichnenden 
Folgerungen von jenen Beurteilungsergebnissen zu ziehen, die in einer komplexen 
Weise auf Grund der vom Standpunkt der. Konsumierbarkeit wichtigen Eigen
schaften (durch eine gemeinsame Berücksichtigung der sensorischen Eigenschaften, 
der Zusammensetzung und des mikrobiologischen-toxikologischen Zustandes) 
festgestellt wurden.

Die Untersuchungserbegnisse bei denen die Entwicklung der hygienischen 
Qualität der Fleischprodukte der staatlichen Unternehmen ausführlich beschrieben 
wird, werden zugleich mit den entsprechenden Angaben des letzten Fünfjahrplans 
bzw\ mit den Ergebnissen anderer Herstellungsbetrieben verglichen. Diese An
gaben sind in zwei Tabellen und zwei Abbildungen zusammengefasst.

Auf Grund der Analyse der Untersuchungsergebnisse von 6 429 Mustern er
gibt sich während der betrachteten fünf Jahren eine 4,2%-ige Abnahme der be
trieblichen Fehler bzw. eine 0,8%-ige Abnahme der kommerziellen Fehler der 
Fleischprodukte der Grossbetriebe der Fleischindustrie.

EXPERIENCES GATHERED IN BUDAPEST CONCERNING 
THE HYGIENIC “QUALITY” OF PRODUCTS OF THE MEAT INDUSTRY

IN THE PERIOD OF THE FIFTH FIVE-YEAR PLAN (1976-1980)
5. Szakái

A report is given of the results of laboratory investigations of samples with
drawn in the years 1976—1980 during the control activity from the end products 
as random samples or as batch qualifying samples during the control activity as 
a routine work of the Inspectorate for Food Hygiene of the Station for Veterinary 
Hygiene of the capital Budapest. An attempt is made to draw conclusions cha
racterizing the shaping of the hygienic “quality” suitable for generalization, from 
the results of evaluations which have been established in a complex way on the 
basis of properties of importance from the aspect of the consumability (such as a 
simultaneous consideration of the sensory properties, of the composition and of 
the microbiological-toxicological state).

The results of investigations including the development of the hygienic quality 
of the meat products of state enterprises are described in detail, comparing them 
at the same time with the corresponding data of the preceding Five-Year Plan, 
and with the data of other plants of the meat industry. These data are summarized 
in two tables and two figures.

On the basis of the results of investigations of 6429 samples, faults of in
dustrial origin of meat products of large-scale plants decreased by 4,2% whereas 
faults of commercial origin decreased by 0,8% within the examined five years.
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Módszer a kukorica peroxidáz-aktivitásának 
meghatározására

T E M E S V Á R I  J Á N O S ,  P Á R K . Á N Y N É  G Y Á R F Á S  A N N A  és 
V Á M O S N É  V I G Y Á Z Ó  L I L L Y  

Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Budapest 
Érkezett: 1981. március 5.

A kukorica egyik legfontosabb takarmánynövényünk. A növekvő igények ki
elégítésére termesztésében változások következtek be. Új fajtákat állítottak elő, 
gépesítették a talajművelést, a betakarítást. Megváltoztak a szárítás módozatai 
és a tárolási körülmények. A szárítás, a tárolás és a feldolgozás alatt bekövetkezett 
biokémiai változások megismerése sokoldalú vizsgálatokat tesz szükségessé. A 
biokémiai változások jelzésére alkalmas enzimek egyike a peroxidáz. A takarmány
kukorica-fajták peroxidáz-aktivitásának értékeiről eddig nem voltak ismereteink. 
Munkánkban a kertészeti termékek peroxidáz-aktivitásának mérésére kidolgozott 
módszert (1,2) a kukorica peroxidáz-aktivitásának meghatározására adaptáltuk.

A módszer azon alapszik, hogy a peroxidáz-enzim hidrogén-donor jelenlétében 
a hidrogén-peroxidot az alábbi reakcióegyenlet szerint bontja, miközben a hidrogén
donorból sztöchiometrikus arányban színes vegyület keletkezik. Ennek spektro
fotometriásán meghatározott keletkezési sebessége a peroxidáz-enzim aktivitásá
nak mértéke.

POD
H20 2 + AH2 -  2H,0 + A 

ahol POD = a peroxidáz
AH2 = a hidrogén-donor redukált formája 
A = a hidrogén-donor oxidált formája

Felhasznált anyagok, oldatok és módszerek

Kukoricafajták. A kidolgozott módszer alkalmazhatóságát több kukoricafajtán 
vizsgáltuk. Ezeket az Országos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézettől (Budapest) 
szereztük be. A rendelkezésünkre álló fajták az alábbiak: Martonvásári (a továb
biakban Mv) SC 580, Mv TC596, Mv SC 405, Mv TC 290, Mv SC 429, BC-SK 
66-25, O S-SK  218, Keszthelyi SC 360, Szegedi (a továbbiakban Sze) TC 255, 
Sze DC 289, Sze DC 384, és Szarvasi SC 648. A mintákat 1976-ban és 1977-ben 
termesztették és betakarítás után tárolás céljára szárították. Ezeken kívül vizsgál
tunk nem szárított kukorica-mintákat, melyeket közvetlenül a betakarítás előtt, 
kísérleti parcelláról kaptunk. A módszer kidolgozásához a Mv SC 405 fajta 1976- 
ban termesztett mintáját alkalmaztuk.

Szubszírátum. A hidrogén-peroxid szubsztrátumot naponta frissen hígítottuk 
a 30%-os kereskedelmi oldatból (a.lt., Reanal, Budapest), a reakcióhoz szükséges 
töménységűre.
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o-fenilén-diamin oldat. Az o-fenilén-diamin hidrogén-donor (a.lt., Reanal, 
Budapest) 1%-os oldata, 96%-os etanol oldószerben, szintén naponta készült.

A puffer-oldat. A reakcióelegy pH-ját 0,2 M, pH 5,0 nátriumacetát -  ecetsav 
pufferrel biztosítottuk (3). A peroxidáz-aktivitás függését a pH-tól dinátrium- 
hidrogén-foszfát -  citromsav (Mcllvaine) pufferben (4) vizsgáltuk, a 3,0-7,5 
pH-tartományban.

Nátrium-meta-biszulfit oldat. A reakció leállítására nátrium-meta-biszulfit 
(a.lt., Polskié Odczynniki Chemiczne Gliwice, LNK) 5%-os desztillált vizes oldatát 
használtuk.

A minták előkészítése. A kukoricaszemeket Savaria (Keripar, Szombathely) 
darálóberendezésben aprítottuk. A kukoricadara 5 g-ját 50 cm3 desztillált vízzel 
szobahőmérsékleten extraháltuk 60 perces rázatással, ezután 20 percig centrifugál
tuk (1500 g), a felülúszót szűrtük, és az enzimet tartalmazó szűrletet (a továbbiak
ban enzimkivonat) szükség szerint hígítottuk.

A mérés. Az aktivitásméréshez használt oldatokat 25 °C-ra előmelegítettük. A 
reakcióelegy összetétele a következő: 2 cm3 enzimkivonat, 8 cm3 acetát-puffer,
1 cm3 o-fenilén-diamin oldat, 1 cm3 hidrogénperoxid-oldat. A reakcióelegyet 25 °C- 
on Vibrotherm (Labor —MIM, Budapest) vízfürdőben termosztáltuk. Az elegyek 
egy részéhez az összeöntés után azonnal (0 perc), más részéhez rendre 4, 8, 12, 16, 
illetőleg 20 perc elteltével 2 cm3 5%-os nátrium-meta-biszulfit oldatot és 6 cm3 
96%-os etanolt adtunk az enzim inaktiválása céljából.

A különböző reakcióidők alatt az o-fenilén-diamin oxidálódása útján kelet
kezett reakciótermék színintenzitását az azonos módon kezelt, enzimkivonatot 
nem tartalmazó vakpróbával szemben 420 nm-en mértük (Spektromom 204, 
MOM, Budapest).

Vizsgálatainkhoz 3 párhuzamos, enzim-tartalmú kivonatot készítettünk a 
fent leírtak szerint. Kivonatonként 2 — 2 párhuzamos extinkció-mérést végeztünk. 
A peroxidáz-aktivitást az extinkció — reakcióidő összefüggés lineáris szakaszából 
regressziószámítással számítottuk.

Egységnyi aktivitásúnak tekintettük az enzimkivonatot akkor, ha percenként 
10-3 extinkcióváltozást eredményezett. 1 g szárazanyagra vonatkoztatva 1 egység 
(U) = IO-3 AOD m in ^g -1 (OD = extinkció).

A kukocicadara-minták szárazanyag-tartalmát szárítószekrényben, 105 °C-on 
súlyállandóságig szárítva határoztuk meg.

A mérési adatok biometriai értékelése. Az adatokból az egy-egy mérési ponthoz 
tartozó párhuzamos extinkció-értékek átlagát és szórását, a szárazanyagra vonat
koztatott (a továbbiakban fajlagos, aktivitás-értékek szórását, az extinkció — 
reakcióidő összefüggés lineáris szakaszának, valamint a kapott egyéb lineáris vagy 
linearizálható összefüggéseknek regressziós egyenleteit, a fajlagos aktivitás-érté
kek és a szárazanyag-tartalom értékek közötti eltérések statisztikai f-próbáit (5) 
programozható kalkulátoron (HP 97, Hewlett-Packard, USA) számítottuk.

EREDMÉNYEK

A megfelelő szubsztrátum koncentráció meghatározása

A mérésekhez megfelelő szubsztrátum-koncentrációt 0,1% enzim-kivonatot 
tartalmazó reakcióelegyekkel határoztuk meg. A hidrogénperoxid-koncentráció 
és a reakciósebesség közötti összefüggést az 7. ábrán szemléltetjük. A reakció- 
sebesség maximum-görbe szerint változott. A legnagyobb reakciósebességet a 12 
cm3 reakcióelegyben 7,35 mM (0,25 g 1 - 1) hidrogénperoxid-koncentrációval értük 
el. Nagyobb koncentráció esetében az enzim-aktivitás gátolt. További kísérleteink
ben a reakcióelegyek 7.35 mM hidrogénperoxidot tartalmaztak.
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7. ábra
reakciósebesség (v) változása a hidrogénper- 
id-szubsztrátum koncentrációjával (S). A 

^akciókörülmények: 0,083% o-fenilén-dia- 
i .[in hidrogén-donor, 0,1% enzimkivonat 
lartonvásári SC 405 kukorica-fajtából), pH 

CD, 25 °C. A reakciótérfogat 12 cm*. A függő- 
ges vonalak a szórást jelentik; OD = az 

extinkció.

2. ábra
Az extinkció (OD) változása a reakcióidővel 
(t). A reakció-körülmények: 7,35 mM H20 2, 
0,05—0,15% enzimkivonat. A többi körül
mény és jelölés egyezik az 7. ábrán leírtakkal.

■ \z  egye- A regressziós
i nesek ~  egyenesek r2

ámozása t /о) egyenlete

1 0,05 OD = 0,02+0,02 t 0,994 E
2 0,075 OD =  0,04+0,04 t 0,985
3 0,1 OD = 0,04+0,05 t 0,989 r2
4 0,125 OD =  0,05+0,06 t 0,989
5 0,15 OD = 0,05+0,08 t 0,990

= az enzimkivonat koncentrációja a reak- 
cióelegyben;

= a regressziós egyenlet determinációs 
együtthatója. A számításhoz felhasz
nált adatpárok száma: n =  24.

Az extinkció változása a reakcióidővel

Az extinkció-értékek változását 0,05, 0,075, 0,1, 0,125 és 0,15% enzimkivo- 
ratot tartalmazó reakcióelegyekben 0 — 20 percig kísértük figyelemmel. Mind az 
it koncentráció esetében a reakcióelegyek extinkció-értékei és a reakcióidő között 
1 — 12 percig kaptunk lineáris összefüggést (2. ábra).

A reakciósebesség és az enzimkivonat koncentrációjának összefüggése

A reakciósebesség és az enzimkivonat koncentrációja között a mért tartomány
án (0,05-0,15%) lineáris a kapcsolat (3. ábra).

1 4 9



3. ábra
A reakciósebesség (i>) változása az enzim
kivonat koncentrációjával (E). A kísérleti kö
rülmények egyeznek a 2. ábrán leírtakkal. 
Az egyenes egyenlete: v =  —0,005+0,540 E; 
r2 = 0,994, n = 5; n — a számításhoz fel
használt adatpárok száma. A többi jelölés 
ua., mint az előző ábrákon.

4. ábra
A fajlagos (1 g kukorica-szárazanyagra vonat
koztatott) peroxidáz-aktivitás változása a 
pH-val. Az enzimkivonat koncentrációja 0,1 
%, a puffer: dinátrium-hidrogén-foszfát és 
citromsav (M cllvaine) , a többi kísérleti kö
rülmény—a pH kivételével —valamint a jelö
lések ugyanazok, mint a 2. ábrán U = enzim- 
aktivitás (aOD min- 1).

A  p e r o x i d á z - a k t i v i t á s  v á l t o z á s a  a  p H - v a l

Az enzim-aktivitás és a pH összefüggésének vizsgálatára 0,1 % enzimkivonatot 
tartalmazó reakcióelegyeket alkalmaztunk. A peroxidáz-aktivitás maximuma 
pH 4,4 -5 ,Okozott volt (4. ábra).

A  k u k o r i c a f a j t á k  p e r o x i d á z - a k t i v i t á s a

Az előbbiekben ismertetett kísérletek alapján alkalmasnak bizonyult körül- 
nienyek kozott (7,35 mM HA},, 1% o-fenilén-diamin, 0,05—0,15% enzimkivonat, 
i1 . j", .0 — 12 perc reakcióidő) meghatároztuk a kukorica-tételek fajlagos
peroxidaz-aktivitását. A szárazanyagra számított értékeket az 5. ábrán tüntettük

Mindkét évjáratban a Mv TC 290 kukoricafajtának volt a legnagyobb fajlagos 
P ox1 f -akt,v,tasa, a Szarvasi SC 648 fajtának pedig a legkisebb. A kukorica- 
7J' f  ^ ' a80s Pcrox'dáz-aktivítása 1976-ban 1460-5900 U g -1, 1977-ben 

1750 -  6040 Ug- '  között volt.
... rAQQaoo/n0S f3-'ták fallaS°s enzim-aktivitása egy kivétellel (Mv TC 290) 99, ille- 

1976 ban °"0S va'"szln,-*ségi szinten szignifikánsan nagyobb volt 1977-ben, mint

kisebb7 ^tiltás-m érések jól reprodukálhatók, a szórás az átlagérték ±5%-ánál

t • származó ötféle martonvásári kukoricafajta peroxidáz-aktivi-
asa 'ozvetleniil a kukoricacső törése után is mértük és az értékeket összehasonlí-
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5. ábra
ééülönböző fajtájú kukorica-tételek peroxidáz-aktivitása két, egymást követő évben. Az enzim- 
livonat koncentrációja az aktivitástól függően különböző, a többi kísérleti körülmény egyezik a 
?. ábrán leírtakkal. A fajták:
. Szegedi TC 255, 2. Keszthelyi SC 360, 3. Szegedi DC 289, 4. Szegedi DC 384, 5. O S -S K  218, 

>. BC— SK 6 6 — 25, 7. Szarvasi SC 648, 8 . Mv TC 290, 9. Mv SC 405, 10. Mv SC 580, 11. Mv SC 429, 
12. Mv TC 596. Mv = Martonvásári. Az üres hasábok az 1976-ban, a ferdén sraffozottak az 1977-

Í en vizsgált szárított minták, a vízszintesen sraffozott hasábok az 1977-ben vizsgált szántóföldi 
ninták fajlagos aktivitás-értékeit ábrázolják szárazanyagra vonatkoztatva. 0  =  az eltérés nem 
zignifikáns, * = az eltérés 95%-os valószínűségi szinten szignifikáns, *** = az eltérés 99,9%-os 

valószínűségi szinten szignifikáns. A ferdén sraffozott hasábok fölötti jelzés az 1976. és 77. évi, 
rftzonos fajtájú szárított kukorica-minták közti eltérésre, a vízszintesen sraffozottak fölötti az 

fi 977-ben vizsgált, azonos fajtájú szárított és szántóföldi minták közötti eltérésre vonatkozik.

1 5 1

tűk a mesterségesen szárított kukorica-minták megfelelő értékeivel. Az utóbbi 
ntákban a peroxidáz-aktivitás egy kivétellel (Mv TC 596) 99,9%-os valószínű- 
;i szinten szignifikánsan kisebb, mint a szántóföldi mintáké.

A kukorica-peroxidáz kinetikai jellemzőinek megállapítása

Az elvégzett vizsgálatok a peroxidáz-enzim látszólagos kinetikai állandóinak 
\m = Michaelis állandó, Vmax = maximális reakciósebesség) kiszámítására is 
calmasak.

A reakciósebesség és a szubsztrátum-koncentráció közötti összefüggés fel
álló szakaszából (1. ábra, 0 — 7,36 mM H+X-koncentráció tartomány) Lineweaver 
Burk módszerével felvettük az említett két jellemző reciprok értékei közötti 

szefüggést. A kapott egyenesből lineáris regresszió-számítással meghatározhatók 
Km- és a Vmax-értékek, a 6. ábrán látható módon. Mivel az alkalmazott enzim
vonatok a peroxidázon kívül egyéb anyagokat is tartalmaznak, az értékeket 
tszólagosnak tekintjük. A látszólagos Km értéke 3,73 + 0,1 mM, a látszólagos Vmax 
téke 0,074 + 0,005 zlOD min _1 volt a Mv SC 405 kukoricafajta esetében. 5



6. ábra
A kukorica-peroxidáz látszólagos kinetikai állandóinak (K m és Vmax) meghatározása Lineweaver 
és Burk szerint, a reakciósebesség (v) és a H20 2-szubsztrátum koncentrációjának (S) reciprok 
értékeiből. Az egyenes egyenlete:

13,5+50,3 rn- =  0,970, n =  46, K m =  3,73±0,1 mM; Vmax = 0,074± 0,005 AOD min"!. 
K m = a Michaelis-állandó, Vmax = a maximális reakciósebesség, n =  a számításhoz elhasznált 

adatpárok száma. A reakciókörülmények egyeznek az 7. ábrán leírtakkal.

KÖVETKEZTETÉSEK

Az ismertetett módszer viszonylag egyszerűen kivitelezhető és igen jól repro
dukálható, alkalmasnak mutatkozott mind a szántóföldi, mind pedig az iparilag 
mesterségesen szárított takarmánykukorica-minták peroxidáz-aktivitásának méré
sére. A módszer érzékenysége lehetővé teszi az egyes fajták fajlagos aktivitás
értékei közötti eltérések kimutatását. Tájékoztatásképpen közöljük, hogy hasonló 
módszerrel gyümölcsökben és zöldségekben, nedves anyagra számítva 240 U g-1 — 
569 000 U g_1 közötti fajlagos peroxidáz-aktivitás értékeket mértünk (2).

Régebbi vizsgálatokban (2), burgonya-homogenizátumok esetében ugyancsak
7,35 mM hidrogén-peroxid koncentráció adta a legnagyobb reakciósebességet. 
Az optimális pH-tartomány egyéb termékek esetében hasonló az itt közöltekhez. 
Burgonya-homogenizátumokban pH 5,0 —5,4 között, karalábé-homogenizátumok- 
ban pH 5,1 —5,9, kelvirág homogenizátumokban pH 5,1 —5,7 között volt maximális 
peroxidáz-aktivitás (1,6, 7). Az aktivitás pH-optimuma a puffer minőségével vál
tozhat, a puffer koncentrációjára kevésbé érzékeny (8, 9).

Mivel a növényi élelmiszer-nyersanyagokban előforduló peroxidázok megle
hetősen eltérőek, az ismertetett aktivitásmérő módszert nem célszerű más termékek
re alkalmazni anélkül, hogy meghatároztuk volna a legnagyobb reakciósebességet 
adó hidrogénperoxid-koncentrációt, a reakciósebesség —reakcióidő összefüggés, 
valamint az enzimkoncentráció— reakciósebesség összefüggés lineáris szakaszait, 
továbbá az aktivitás pH-optimumát.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 
КУКУРУЗЫ

Я. Темешвари, Парканьнэ- А. Дярфаши, Вамошнэ-Л. Видязо

Авторы для определения активности расворимой пероксидазы кукурузы 
из литературы одаптировали фотометрический кинетический метод. Установили 
концентрацию субстрата способствующей достижению макисмальной скорости 
реакции, а также линиарную часть зависимости между экстинкцией и вре
менем реакции что показывает степень ферментной активности.

Исследовали также влияние концентрации фермента и pH на активность 
фермента. На основании результатов для проведения измерений считали под
ходящим нижеследующее условия реакции: 7,35 мМ Н20 2; 0,083% О-фенилен- 
диамин; 0,05-0,15% фернетный экстракт; pH -  5,0; 25°С продолжительность 
реакции 0 -1 2  мин. Для приостановления реакции применяли раствор мета- 
бисульфит натрия. Экстинкцию реакционной жидкости измеряли по отноше
нию энзиматического екстракта не содержащего слепую пробу. Ферментную 
активность определяли расчетом регрессии из линиарного участка зависи
мостей экстинкции и времени реакции по отношению I г. сухого вещества 
к у к у р у з ы  (удельная активность). Ферменты считали активным если они 
способствовали повышению экстинкции 10-3/мин.

Метод хорошо репродукцнруемый, рассев +5%. Метод подходящий для 
определения величины удельной пероксидазной активности разновидных поле
вых и сушенных образцов к у к у р у з ы  разного урожая.

METHODE ZUR BESTIMMUNG DER PEROXIDASEAKTIVITÄT VOM MAIS 
J. Temesvári, A. Párkány Gyárfás und L. Vámos-Vigyázó

Eine in der Literator beschriebene spektrophotometrische kinetische Methode 
wurde zur Bestimmung der löslichen Peroxidase-Aktivität vom Mais adaptiert. 
Die die höchste Reaktionsgeschwindigkeit sichernde Substratkonzentration, ferner 
jener lineare Abschnitt des Zusammenhanges zwischen Extinktion und Reaktions
periode wurden festgestellt, deren Steile als Mass der Enzymaktivität dient. Die 
Wirkung der Enzymkonzentration und des pH-Wertes auf die Enzymaktivität 
wurde auch untersucht. Auf Grund der Untersuchungen die folgenden Reaktions
umständen erwiesen sich als geeignet zur Durchführung der Messung:

7,35 mM H20 2, 0,083% o-Phenylendiamin, 0,05 — 0,15% Enzymextrakt, 
pH 5,0 25°C, 0 —12 Minuten Reaktionsperiode.
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Eine Lösung von Natriummetabisulfit diente dabei zur Abstellung der Reak
tion. Die Extinktion der Reaktionsgemische wurde gegen eine keinen Enzymex
trakt enthaltende Blindprobe gemessen. Die Enzymaktivität wurde vom linearen 
Abschnitt des Zusammenhanges zwischen Extinktion und Reaktionsperiode 
mittels Regressionsberechnung ermittelt und auf 1 g Mais-Trockensubstanz be
zogen (spezifische Aktivität). Jene Enzymaktivität wurde als Einheit betrachtet, 
durch welche eine Extinktionserhöhung von IO-3 /Minute hervorgerufen wurde. 
Die Methode ist gut reproduzierbar, die Streuung bezüglich des Durchschnitts
wertes ist weniger als +5%. Die Methode erwies sich als geeignet zur Unterscheid
ung der Werte der spezifischen Peroxidaseaktivität von Maismustern verschiedener 
Sorten und Jahrgängen, sowohl in ungetrocknetem wie auch in getrocknetem 
Zustand.

METHOD FOR THE D ETEM IN ATI ON OF THE PEROXIDASE 
ACTIVITY OF MAIZE

J. Temesvári, A. Párkány-Gyárfás and L. Vámos-Vigyázó

A spectrophotometric kinetic method described in literature was adapted to 
the determination of the soluble peroxidase activity of maize. The substrate con
centration yielding the highest reaction rate furthermore the linear section of the 
relationship between the extinction value and the reaction period were established, 
the slope of which section serves as a measure of enzyme activity. Also the effect 
of enzyme concentration and pH value on enzyme activity was investigated. On 
the basis of these investigations the following reaction conditions were found 
suitable for carrying out the measurement:

7,35 mM H20 2, 0,083% o-phenylene diamine, 0,05-0,15% enzyme extract, 
pH 5,0, 25°C, 0 — 12 minutes of reaction period.

A solution of sodium metabisulphite was used for stopping the reaction. The 
extinction of the reaction mixtures was measured against blanks containing no 
enzyme extracts. Enzyme activity was determined by regression calculation from 
the linear section of the relationship extinction —reaction period, and referred 
to one gram of dry substance of maize (specific activity). The enzyme was con
sidered to have unit activity when it was able to induce an extinction increase 
of 10-3/minute. The method can be reproduced well, the scattering referred to the 
mean value is below +5%. The method proved suitable for distinguishing the 
values of the specific peroxidase activity of undried and dried maize samples of 
various species and of various years.



Z A L A P É T E R  és  K L A T S M Á N Y I  J Á N O S  
Megyei Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet, Zalaegerszeg 

É r k e z e t t :  1 9 8 1 . fe b ru á r  5.

A pálinkák metilalkoholtartalmának meghatározására Magyarországon az 
MSZ 9589 — 72 szabvány a mérvadó (1). Denigés — Fellenberg f. módszer.

E szabvány szerint a pálinkák metilalkoholtartalmát káliumpermanganáttal 
formaldehiddé oxidáljuk, majd kénsavas fukszin oldattal (Schiff oldat) színes szár
mazékot képezünk. A kialakult szint — amely arányos a metilalkohol tartalommal 
— ismert mennyiségű metilalkoholt tartalmazó etilalkohol oldatból képzett szinnel 
hasonlítjuk össze.

A műszeres analitika, a gázkromatográfiás technika fejlődése, és nem utolsó
sorban az a tény, hogy hazánkban is egyre több gázkromatográf üzemel, vetette 
fel annak a lehetőségét, hogy gyors, pontos és sorozatvizsgálatokra is használható 
módszert próbáljunk ki a pálinkafélék metilalkoholtartalmának meghatározására.

Hasonló módszert már előttünk is közöltek. Seyfarth és Wesenberg (2) már 1973- 
ban gázkromatográfiái határozta meg szeszipari termékekből a metilalkoholt. A 
vizsgálatokat 3 méteres kolonnán 10% trietanolamin-tartalmü porolit hordozón 
végzi 90 C°-on.

Becze, Smith és Vaughn (8) Carbowax 1500-as megoszlatón Chromosorb P 
hordozón választja el a metilalkoholt.

Vizsgálati módszer

Az általunk ajánlott módszert már öt éve használjuk jó eredménnyel. Több 
hordozót és inegoszlatót próbáltunk ki. Szerintünk a PORAPAK Q 80 — 100 mesh, 
nagyon jó szelektivitást és rövid analízis időt tett lehetővé, s nem elhanyagolandó 
az sem, hogy közvetlen injektálás során az oszlopra kerülő tekintélyes mennyiségű 
víznek és szennyező komponenseknek is jól ellenállt.

További előnye, hogy nem kell nedvesíteni, közvetlenül kolonnába töltve 
kondicionálás után felhasználható.

A módszer ±2,0rel. %-os szórással alkalmas pálinkafélék metilalkohol tartal
mának meghatározására.

Felhasznált eszközök

Méréseinket Packard Model 419 típusú gázkromatográfiái végeztük. Az érté
keléshez Packard Model 602 típusú integrátort használtunk.
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7. ábra
Vegyes gyümölcspálinka kromatogramja

7. táblázat
Pálinkák metilalkoholtartalma

Sorszám Termék megnevezése
Metilalkoholtart. %

(v)
1 . Zalai vegyes gyümölcspálinka.................................................... 0,41
2 . Zalai törköly pálinka .................................................................. 0,76
3. Zalai kéksziíva pálinka .............................................................. 0,56
4. Zalai körte pálinka...................................................................... 0,50
5. Valódi zalai gyümölcspálinka.................................................... 0,72
6 . Valódi zalai aimapálinka............................................................ 0,38
7. Valódi őszibarackpálinka .......................................................... 0,29
8 . Barackpálinka............................................................................... 0,15
9. Valódi cseresznyepálinka............................................................ 0,41

L.

A gázkromatográfiás meghatározás paraméterei

Kolonna

Termosztát
Injektor
Detektor
Vívőgáz
Hidrogén
Levegő

1 m hosszú 6/2 mm pyrex üveg töltet: Porapak Q 80—100
mesh
100 C°
140 C°
140 C° Lángionizációs 
Nitrogén 30 c m 3 / m i n  

a detektor optimuma szerint 
a detektor optimuma szerint
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E l j á r á s :

A vizsgálandó mintákból, valamint a standard oldatokból 3 — 3 mm3-t a kolon
nára injektálunk és felvesszük a kromatogramot (1. ábra).

Standard oldatok készítése

100 cm3 mérőlombikba kb. 50 cm3 50%^—j-os etilalkohol-víz elegyet öntünk, 

majd erre pontosan 4 cm3 alt. metanolt pipettázunk. A lombikot 50% —̂j etilalko

hol-víz eleggyel jelig töltjük. Az oldatból további hígításokkal 2,0 1,0 0,50,1%^—j 
metilalkohol tartalmú oldatokat készítünk.

Értékelés
A standardok metilalkohol csúcsának retenciós ideje alapján azonosítjuk a pá

linka metilalkohol csúcsát. A területeket kiszámítjuk és a standardok csúcs alatti 
területértékeit a koncentráció függvényében ábrázoljuk.

A kalibráló egyenest a legkisebb négyzetek módszerével illeszthetjük a mérési
pontokhoz. Az ábrázolásnál, illetve számításnál felhasználhatjuk a0,0% |—j —0 te
rület pontot is. A kalibrációs egyenes alapján leolvassuk, vagy a mért területértékek 
alapján számítjuk a minta metilalkohol tartalmát % |—j-ban. Méréseinket az 1.
táblázatban foglaltuk össze. A vizsgálatok szerint valamennyi minta metilalkohol- 
tartalma megfelelt a minőségi követelményeknek.

Vizsgálatok

Megmértük egy vegyes gyümölcspálinka metilalkohol tartalmát 10 párhuza
mos méréssel. A mért metilalkohol tartalom 0,4% ^—j, rel. szórás = +2,0%.

A metilalkohol tartalmat alt. tisztaságú metanol adagolásával 0,8% ^—j-ra 
növeltük és megint 10 párhuzamos mérést végeztünk. A mért metilalkohol tartalom 
0,8% j  rel. szórás = +0,9%.

Az MSZ 9589 — 72 „Likőr és pálinkakészítmények fizikai és vegyi vizsgálata”
c. szabvány metilalkohol tartalom meghatározásának döntő módszere ±0,2%^—j
eltérést enged meg két párhuzamos mérés között.

A gázkromatográfiás módszerrel 10 párhuzamos mérés terjedelme a közép
érték átlagának százalékában 6,1% illetve 2,3%. Ezek az eltérések a 0,4 és 0,8%

jmetanoltartalmú mintáknál 0,02% j  abszolút eltérésnek felelnek meg.
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Mérési eredményeink szerint a gázkromatográfiás módszerrel végzett mérések 
hibája csupán 10%-a a jelenleg érvényben levő szabvány által megengedett hibá
nak. A meghatározás időigénye kevés, kb. 5 perc, mert közvetlen injektálással, 
mintaelőkészítés nélkül történik.

I R O D A L О M

(1) MSZ 9589-72 Likör és pálinka készítmények fizikai és vegyi vizsgálata
(2) S e y fa r th ,W Wesenberg К.:  Die Lebensmittel Industrie 20, 219, 1973.
(3) Daniels, D. G. H .: J. Gas Chromatogr. 4, 305, 1966.
(4) Drews, В , - Specht, H.: Z. Anal. Chem 189, 323, 1962.
(5) Lindsay, S. — Waddington, J . : J. Chromatogr. 36, 145, 1968.
(6) Van den Heuvel: J. Chromatogr. 1 9 ,263, 1965.
(7) Wood, R.: J. Gas. Chromatogr. 6, 94, 1968.
(8) Becze. — Smith. — Vaughn: J.A.O.A.C. 50, 311, 1967.

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
МЕТИЛОВОГО СПИРТА В САМОГОНКАХ

П. Зала и Ц. Клатшмани

Авторы газохроматографическим способом определяли содержание ме
тилового спирта в самогонках получаемых в Венгрии (особенно за Дунаем). 
Образцы взятых из разных самогонок без всякой подготовки, непосредственно 
подаются в прибор. В процессе исследования установили, что во всех испыта- 
ных самогонках содержание метилового спирта соответствовало качественым 
требованиям т.е. не достигло 2%.

GASCHROMATOGRAPHISCHE BESTIMMUNG DES METHANOLGEHALTES 
VON BRANNTWEINEN
P. Zala und J. Klatsmänyi

Eine gaschromatographische Methode wurde zur Bestimmung des Methanol
gehaltes von in Ungarn (hauptsächlich in Transdanubien) gebrannten Brannt
weinen entwickelt. Die aus diesen Branntweinen entnommenen Muster werden 
ohne irgendeine Vorbereitung unmittelbar ins Gerät injiziert. Es wurde bei den 
Untersuchungen festgestellt, dass der Methanolgehalt aller analysierter Brannt
weinen den qualitativen Vorschriften enteprach, d.h. weniger als 2 Vol.% betrug.

DETERMINATION OF THE METHANOL CONTENT IN BRANDIES 
BY GAS CHROMATOGRAPHY

P. Zala and J. Klatsmänyi

A gas chromatographic method was developed for the determination of the 
methanol content of brandies distilled in Hungary (mainly in the Transdanubian 
region). The samples withdrawn from these brandies are injected directly into 
the apparatus without any preparation. In the course of the investigations it 
was found that all brandies met the requirements for methanol content in that 
their methanol content was under 2% by volume.
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5 év a Dubnái Atomkutató Intézetben
S Z A B Ó  S. A N D R Á S

Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Budapest

Dubna, az „atomváros” vagy a „fizikusok váro
sa” Moszkvától északra, a Volga folyó partján 
terül el. Moszkvától való távolsága kb. 120 km, 
lakosainak száma 50 ezer.

(A szerk.)

Bevezetés
Az Országos Atomenergia Bizottság pályázata elnyerése alapján lehetőségem 

nyilt arra, hogy 1975 és 1980 között tudományos munkatársként 5 évet dolgozzak 
a KGST országok Egyesített Atomkutató Intézetének (továbbiakban EAI) 
Neutronfizikai Laboratóriumában. Az alábbiakban röviden beszámolnék a dubnai 
kutatóintézetben nyert tapasztalataimról, és információt adnék a Dubnában dol
gozó magyar szakemberek tevékenységéről, valamint egyes élelmiszeripari, élel
miszerkémiai jellegű kutatási eredményekről.

Az EAI szervezeti felépítése
Az intézet 1981-ben ünnepli alapításának 25. évfordulóját. Az EAI-nek jelen

leg 11 tagországa van, az európai szocialista országokon kívül Korea, Kuba, Mon
gólia és Vietnam. Az egyes országok nemzeti jövedelmük arányában járulnak hozzá 
a fenntartási ill. fejlesztési költségekhez. Az elmúlt 5 éves tervidőszakban pl. a 
beruházás, költségvetés és bér teljes összege 200 millió rubel, Magyarország hoz
zájárulása pedig 2,6% volt (1).

A dubnai intézet, melyben jelenleg mintegy 5 ezer ember dolgozik, lényegében 
6 alintézetből (ottani szóhasználat szerint laboratóriumból) és egy önálló, közvet
lenül az igazgatóság alá tartozó osztályból áll. Ezen intézetek a következők: 
Elméleti Fizikai Intézet, Nagyenergiájú Intézet, Magproblémák Intézet, Magreak
ciók Intézet, Neutronfizikai Intézet és Számítástechnikai és Automatizációs Inté
zet. Az önálló osztály pedig az Új Gyorsítási Módszerek Osztálya nevet viseli. 
Az alintézetek tevékenységét az EAI igazgatósága fogja össze (igazgató: N. N. 
Bogoljubov akadémikus), s az igazgatóság alá tartozik még a Nemzetközi Kapcsola
tok Osztálya, a Tudományos Titkárság, a Tudományos-Műszaki Osztály, a Szerpu- 
hovi Tudományos-Kísérleti Osztály, a Kiadási Osztály, a Találmányi és Szabadalmi 
Osztály valamint az Adminisztratív és Igazgatási Osztály.

Kutatási irányvonalak
Ahhoz, hogy képet kapjunk a Dubnában folyó kutatásokról, feltétlenül szük

séges az EAI fő profilját képező magfizikai kutatásokat is megemlíteni. Természete
sen a fizikai jellegű irányvonalakat csak vázlatosan érintem.
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Az Elméleti Fizikai Intézetben folyó kutatások részben az elemi részek vizsgá
latára, részben a magszerkezet s a magreakciók témakörében az atommag elméleti 
problémáinak vizsgálatára irányulnak.

A Nagyenergiájú Intézetben a kutatások főleg a nagyenergiájú magfizika s a 
relativisztikus nehézion fizika témakörébe tartoznak.

A Magproblémák Intézetben elsősorban mezonokkal és nagy energiájú protonok
kal történő atommag szerkezet vizsgálatokkal, a kölcsönhatási szimmetriák vizsgá
latával s neutrino-fizikával foglalkoznak.

A Magreakciók Intézetének fő kutatási profilja a transzurán és szupernehéz 
elemek előállítása és keresése.

A Neutronfizikai Intézet kutatói elsősorban neutronspektroszkópiai és szilárd
test-fizikai kutatásokat folytatnak. Az intézet igazgatója a Nobel-díjas I. M. 
Frank.

A Számítástechnikai és Automatizálási Intézet fő feladata az elméleti és kísér
leti eredmények feldolgozásához szükséges módszerek kidolgozása és a kísérleti 
berendezések automatizálásához szükséges kibernetikai rendszerek kifejlesztése.

Az Üj Gyorsítási Módszerek Osztályának elsődleges feladata egy nehézionok 
gyorsítására alkalmas berendezés létrehozása.

Az EAI alintézeteiben akifejezetten fizikai, magfizikai, részecskefizikai irányú 
kutatásokon kívül számos egyéb területen is folyik kutatómunka. Ezen területek 
közül véleményem szerint kiemelten fontos szerep jut a számítástechnikai és auto- 
matizációs kutatásoknak, a külöböző kibernetikai rendszerek kifejlesztésének, s a 
számítógép-park üzemeltetésével, fejlesztésével, a gépi adatfeldolgozás elterjesz
tésével kapcsolatos tevékenységnek. Akár akarjuk, akár nem, de tényként el kell 
fogadnunk, hogy az elkövetkező években a tudomány és a gyakorlat egyre újabb 
és újabb területein fog teret hódítani a számítógép, a számítógépes folyamatirá
nyítás, a számitógéppel vezérelt (s általa optimalizált) részlegesen vagy teljesen 
automatizált technológia s méréstechnika, és a nyomtatott áramkörüket, mikro
processzorokat, speciális elektronikai egységeket felhasználó technika egyre inkább 
mindennapi életünk szerves részévé válik.

A számítástechnika s az elektronikus számítógépek térhódítása természetesen 
nem csak a fizikában, a magfizikában érezteti hatását, hanem az orvosi, biológiai, 
mezőgazdasági, kémiai jellegű kutatásokban is. Csak egy rövid példa. Ismeretes, 
hogy ma az élelmiszeranalitikán belül műszer- ill. méréstechnikai vonatkozásban 
olyan tendencia érvényesül, hogy az esetenként bonyolult, roncsolásos, sok külön
féle vegyszert, s komoly előkészitő munkát igénylő kémiai analitikai eljárások he
lyett viszonylag egyszerű, roncsolásmentes, fizikai vagy magfizikai elven alapuló 
módszereket kívánnak alkalmazni. Gyors, roncsolásmentes, rutinvizsgálatra is al
kalmas módszerekre van szükség pl. a mezőgazdasági nyersanyagok objektív 
minősítésénél. Ilyen összetétel (fehérje, zsír, szénhidrát stb.) meghatározó műszer 
pl. a kiértékelést számítógéppel végző, NEOTEC cég által gyártott, a közeli infra
vörös spektrumban dolgozó optikai összetétel-analizátor.

Úgy vélem, hogy a magyar élelmiszeriparban valamint az élelmiszervizsgálat 
és élelmiszerkutatás területén dolgozó szakembereknek is szembe kell nézni azzal a 
ténnyel, hogy a jövőben (de lényegében már ma is) más, a számítástechnika felé 
jobban orientált szemléletre van szükség. El kell fogadnunk, hogy a századforduló 
időszakában már minden második tudományos munkát végző szakember közvetlen 
kapcsolatba kerül a számítástechnikával s a számítógépekkel, s erre fel is kell őket 
készíteni. Egyébként az Akadémia új, nagyteljesítményű (1,2 millió művelet másod
percenként, 2 MByte operatív memória, 600 MByte lemezes háttértároló) 3031-es 
számítógépének 1980. januárban történő üzembeállítása megvetette a számítás- 
technikai szolgáltatások jelentős kiterjesztésének alapjait (2).
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I Szükséges, hogy gondolkodásunkba beépüljön a biometriai szemléletmód is, 
I/ ami nem feltétlenül a gépi adatfeldolgozást, a mérési eredmények számítógépes kiér- 
I tékelését jelenti, hanem a matematikai-statisztikai módszerek alkalmazását az ered- 
r mények megbízhatóságának, reprodukálhatóságának stb. vizsgálatát illetően.

Az EAI minden intézetében működik több kis- és közepes számítógép 
(BESZM —4 tip. orosz, s pl. a KFKI TPA berendezései), a Számítástechnikai és 
Automatizálási Intézetben pedig nagy memóriájü, nagy kapacitású BESZM- 6  
és CDC—6500 típusú komputerek is vannak, amelyekhez kiépült egy jelenleg 
mintegy 20 terminálból álló rendszer. Ezen terminál-hálózaton keresztül az egyes 
intézetek közvetlen kapcsolatban vannak a nagy számítógépekkel.

Mint a világ legtöbb nagy kutatócentruma, lényegében Dubna is egy inter
diszciplináris kutatásokkal (is) foglalkozó központ. A már említett főbb magfizikai 
kutatási profilokon kívül, amelyek lényegében alapkutatás jellegűek, azaz funda
mentálisak, az ún. ,,big science” körébe tartoznak, az intézetben számos más tu
dományág képviselői is dolgoznak, akik elsősorban alkalmazott kutatásokkal, ill. 
a nukleáris technikának a fizikától eltérő szakterületeken való alkalmazásának kér
déseivel foglalkoznak. így az utóbbi években — talán már elővetítve azt a várako
zást, mely szerint a XX. sz. a technika évszázada volt, a XXI. sz. viszont a bioló
giáé s a vele határos tudományágaké lesz — egyre több biológiai, biofizikai, bio
kémiai, molekuláris biológiai jellegű kutatás (pl. a súlytalanság állapotában az állati 
és emberi szervezetekben bekövetkező fiziológiai elváltozások tanulmányozása, 
fehérjemolekulák szerkezetének vizsgálata) folyik az EAI különböző laboratóriuma
iban. Nagyon lényeges az a radiobiológiai, onkológiai jellegű kutatómunka is, amely 
a különböző nukleáris részecskék (neutronok, töltött részek, mezonok stb.) sugár- 
terápiás célú hasznosítására irányul. Az EAI területén van pl. a moszkvai Onkológiai 
Központ Ridiológiai Laboratóriuma s a Radiobiológiai Kutató Laboratórium.

Kihangsúlyozott szerepet kapnak az EAI tudományos programjában a kü
lönböző kémiai jellegű kutatások is. Ezen belül elsősorban a rövid felezési idejű ra- 
dioizotópok kromatográfiás szétválasztására irányuló radiokémiái és magspekt
roszkópiai, mezon-kémiai és forró-atom kémiai, valamint a különböző aktivációs 
analitikai irányokat kell megemlíteni. Ez utóbbiakról a későbbiekben kissé rész
letesebben írok, mivel főleg az aktivációs vizsgálatok kapcsolódnak a mezőgazda- 
sági és élelmiszeripari jellegű kutatásokhoz.

Magyar szakemberek Dubnában
Az eddig elmondottakból úgy érzem egyértelműen kiderült, hogy annak elle

nére, hogy Dubna úgy él az emberek gondolatvilágában, mint a fizikusok városa, 
az EAI-ban nem csupán fizikusok dolgoznak s nem csak magfizikai kutatások foly
nak. Ennek alátámasztására hadd említsem meg, hogy pl. 1971 és 1974 között 
magyar részről 22 fizikus, 4 vegyész, 5 matematikus, s 15 gépész- ill. elektromérnök 
vett részt a kutatásokban (3). Ha ehhez még hozzászámoljuk a kiküldött közép
fokú végzettségű szakembereket (főleg elektrotechnikusok) és a számítógépek s 
analizátorok szervizelését végző szerviz csoport főiskolai végzettségű villamos 
üzemmérnökeit, úgy kiderül, hogy a dubnai munkavállalásra kiküldötteknek csak 
legfeljebb harmad része fizikus, a többi más területen jártas szakember. Ügy vélem: 
hogy ez az arány is mutatja, hogy a rendkívül komplex kutatási feladatok ered
ményes megoldása csak igazi team-munkával lehetséges. Az egyes intézeteken be
lül osztályok, s ezen belül szektorok vannak, s lényegében egy-egy szektor képez 
egy olyan teamet, amelyben fizikusok, tervezésben és szerkesztésben jártas gépé
szek, a berendezések elektronikáját készítő villamos mérnökök s a programozás
ban, gépi adatfeldolgozásban szakképzett matematikusok vannak. Gyakran a 
team -  a kutatott téma jellegétől függően — kiegészül vegyész és biológus szak
emberekkel is.
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A Dubnában dolgozó magyar szakemberek zöme a Neutronfizikai Intézet 
ben s a Magproblémák Intézetben tevékenykedik, de néhányan az Elméleti Fizika 
Intézetben, a Nagyenergiájú Intézetben s a Számítástechnikai és Automatizáció 
Intézetben is dolgoznak. Itt említem meg, hogy néhány magyar szakember Szer 
puhovban is dolgozik, ahol egy — a dubnainál hétszer nagyobb energiájú — gyorsí 
tó épült, s számos dubnai kiküldött is végez Szerpuhovban kutató munkát (Szer 
puhov Dubna testvérvárosa, Moszkvától délre, a fővárostól kb. 80 km-re fekszik)

Dubnában egy magyar kiküldött általában 2 — 6 évet tölt. A kiküldöttek lét 
száma általában 40-50, s figyelembe véve, hogy a kiküldöttek általában családo 
sak (az EAI igény esetén a kiküldöttek feleségeinek is biztosít általában szakmájuk 
hoz illő munkát), a teljes magyar létszám a gyerekekkel együtt meghaladja г 
100-at.

A legtöbb magyar kiküldött tudományos munkatársként vagy mérnökkénl 
ill. technikusként dolgozik. Természetesen a kiemelkedő tudományos eredménye
ket elért kutatók a vezetésben is helyet kapnak. Az EAI-nak 2 külföldi igazgató- 
helyettese van, 1976 — 1979 között pl. magyar igazgatóhelyettes volt. De mindig 
van igazgatóhelyettes az egyes intézetek élén is.

Annak következtében, hogy az EAI fő profilja a magfizikai kutatás, a kikül
dött magyar szakemberek döntő többsége a KFKI-ból s a debreceni ATOMKI-ból 
kerül ki, de több kiküldött képviseli az egyetemi (főleg ELTE) oktatókat s kutató
kat is.

Élelmiszerkémiai, élelmiszeripari kutatások

Úgy érzem ma már nem szükséges azt bizonygatni, hogy a nukleáris technika 
egyre inkább helyet követel a mezőgazdaságban s az élelmiszeripar különböző terü
letein. Itt elég, ha a radiomutációs növénynemesítésre, az élelmiszeripari nyers
anyagok ill. késztermékek sugárkezelésére (csíramentesítés) gondolunk, de a nuk
leáris technika lehetőséget nyújt pl. vastagság-, sűrűség- vagy szintméréssel külön
böző élelmiszeripari üzemekben termelési folyamatok irányítására, optimalizálá
sára is. És akkor még nem is beszéltünk a radioaktív nyoinjelzéses technikának a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatásban való rendkívül széleskörű alkalmaz
hatóságáról, az intenzív állattartó telepeken keletkező hígtrágya sugársterilezéséről 
s számos más olyan lehetőségről, amely egyértelművé teszi a nukleáris módszerek 
térhódítását. Természetesen e lehetőségek csak akkor realizálódhatnak s hozhatják 
meg a jogosan elvárható eredményeket, ha az élelmiszeripari és mezőgazdasági 
szakemberek fogékonnyá válnak a nukleáris technika iránt, s a legalapvetőbb atom
fizikai, radiokémiái, izotóptechnikai ismeretekkel tisztában vannak. E tendenciá
nak természetesen — pl. a számítástecnikához hasonlóan — tükröződnie kell az 
egyetemi oktatásban s a szakemberek továbbképzésében is. Annak illusztrálá
sára, hogy a jövőben a mezőgazdaság s az élelmiszeripar egyre fokozottabban fogja 
kihasználni a nukleáris technika nyújtotta lehetőségeket, hadd említsem meg, 
hogy létezik egy ESNA (European Society of Nuclear Methods in Agriculture) 
nevű szervezet, amely rendszeresen tart konferenciákat. 1980-ban éppen Debre
cenben rendezték az évi ESNA konferenciát.

A Dubnában folyó ilyen jellegű kutatások főleg mezőgazdasági és élelmiszer- 
ipari minták különböző aktivációs analitikai módszerekkel történő összetétel-vizs
gálatára ill. az összetétel vizsgálatára alkalmas magfizikai módszerek kidolgozására 
irányulnak. Ezen kutatásoknak főleg a mikro-ill. ultramikroelemek témakörében 
van jelentősége. A tudomány ugyanis ma még nem adott mindenben feleletet arra, 
hogy az emberi szervezet harmonikus működéséhez mely mikroelemek szükségesek 
feltétlenül — ezek az ún. esszenciális mikroelemek — s mi az a mennyiség, amelyre 
a szervezetnek valóban szüksége van. Elképzelhető ugyanis, hogy a különböző
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Tiikroanalitikai módszerek (pl. röntgenfluoreszcencia, neutronaktiváció) tovább
fejlesztése, érzékenységének javítása s fiziológiai ill. élelmiszerkémiai vizsgálatokra 
történő szélesebb körű alkalmazása azt eredményezi, hogy olyan mikroelemekről 
is kiderül, hogy esszenciálisak, amelyeket eddig nem soroltunk a létfontosságú 
elemek közé. Csak a legutóbbi évek vizsgálatai során derült ki pl., hogy a szelén 
esszenciális nyomelem (4).

A KFKI Agro- és Bioanalitikai Osztálya s az EAI Neutronfizikai Intézete 
már több éve folytat olyan kutatásokat, amelyek célja egyes mezőgazdasági és 
élelmiszeripari feladatok megoldását segítő fizikai és kémiai módszerek, új eljárá
sok és berendezések kidolgozása, fejlesztése és alkalmazása. Az ugyanis tény, hogy 
jelenleg a mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenység egyes területein hiányoz
nak a hatékonyabb és gazdaságos termelés biztosításához szükséges paraméterek 
(fehérje-, víz-, olajtartalom stb.) meghatározására alkalmas gyors, általában fi
zikai módszerekre alapozott analitikai és technológiai mérő és ellenőrző műszerek és 
berendezések. A cél olyan korszerű analitikai és technológiai eljárások és berendezé
sek kidolgozása, amelyek a mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatás és termelés 
(pl. a nyersanyagok összetétel szerinti objektív minősítése) szolgálatába állít
hatók.

Mint már egy korábbi dolgozatunkban (5) részletesen kifejtettük, a különböző 
aktivációs analitikai módszerek lényegében a vizsgálandó minta elemi összetéte
lének meghatározását teszik lehetővé (a fehérjetartalom a N-tartalomból számít
ható). A nagyfluxusú sugárforrások s a gyakran kis számítógépekkel vezérelt nagy 

j érzékenységű mérő és értékelő rendszer (on line és off line kapcsolat a számító
géppel) gyakran a roncsolásmentes analízist is lehetővé teszi. Az EAI rendelkezik a 
megfelelő fluxusú sugárforrásokkal (IBR—30 és IBR—2 impulzusüzemű reaktor, 
10 GeV-es szinkrofazotron, 680 MeV-es szinkrociklotron, több ciklotron, mikrotron, 
neutrongenerátor stb.) s ugyancsak rendelkezésre állnak a jó energiafelbontású 
Ge(Li) félvezető detektorok s a hozzá tartozó elektronikus mérőláncok, sokcsator
nás analizátorok is. A mérési eredmények kiértékelése vagy az egyes intézetek 
számítóközpontjaiban (mágnesszalagos információtárolás, grafikus display stb.) 
vagy pedig a nagygépekhez csatolt terminál hálózaton át valósítható meg.

A Neutronfizikai Intézet IBR—30 reaktorán klasszikus neutronaktivációs 
s az impulzusüzemű sugárforrás adta lehetőségeket kihasználva prompt neutron
aktivációs vizsgálatokat folytattunk. (Az én speciális témám a bőrmeghatározás 
volt, s élelmi anyagok bórtartalmának meghatározásáról a (6) publikációban szá
moltam be.) Az IBR —2 nevű új, az IBR —30 reaktornál 2 nagyságrenddel nagyobb 
teljesítményű és fluxusú reaktor 1981-ben lép ténylegesen üzembe, s ez várhatóan 
újabb lendületet ad majd az intézetben folyó neutronaktivációs vizsgálatoknak, 
hisz a nagyobb fluxus miatt egy-egy mérés időszükséglete jelentősen lerövidül. 
A neutronaktivációs analízis elmélete egyébként jól kidolgozott, s a módszert fő
leg alkalmazott kutatások céljaira, nagyon kiterjedten használják más intézetek
ben is. Dubnái tartózkodásom alatt lehetőségem nyílt arra is, hogy a moszkvai, 
Kurcsatovról elnevezett Atomenergiai Intézeten s a Vernadszkijról elnevezett 
Geokémiai és Analitikai Kémiai Intézeten kívül meglátogassam a taskenti és a 
rigai Magfizikai Intézetet is, s megismerkedjek az ott folyó aktivációs analitikai 
munkákkal. Megállapítható, hogy bár az aktivációs analitikai vizsgálatok zömét 
neutronaktivációs módszerrel végzik — ilyen volt a világon először Hevesy György 
(1936) által végzett aktivációs eljárás is — de egyre inkább teret hódít a nagy 
érzékenységű, de lényegesen kisebb sugárforrást igénylő röntgenfluoreszcenciás ill. 
gamma-fluoreszcenciás méréstechnika is. Nagyon komoly szolgálatot tehetnek az 
aktivációs analitikai módszerek a környezetvédelmi jellegű mérésekben is, ilyen
kor ugyanis, gyakran viszonylag nagy számú minta többelemes analízisére van 
szükség. Magyarországon pl. a debreceni ATOMKI-ban foglalkoznak röntgenfluor
eszcenciás jellegű vizsgálatokkal.
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Bár az EAI Neutronfizikai Intézetében csak neutronokkal végzett aktívádé 
vizsgálatok folynak, az EAI más intézeteiben töltött részecskékkel, nagy energiáj 
у-fotonokkal, mezonokkal, pionokkal is végeznek aktivációs analitikai kutatásé 
kát. Ezen kutatások jelentős része különböző mezőgazdasági és élelmiszeripai 
problémák (pl. mikroelemellátottság) megoldására irányul. Várhatóan új táv 
latokat nyújt majd a nukleáris módszerek alkalmazását tekintve az a felismerés 
hogy az aktivációt nagy tömegű, töltött részecskékkel végezve a reakció befogás 
hatáskeresztmetszete oly extrém nagy, hogy ez számos elemnél 10-10 g-nál kisebl 
mennyiségek kvantitatív meghatározását is lehetővé teszi.

Még röviden egy, az élelmiszeriparral összefüggő, alkalmazott kutatási terület 
ről kívánok pár szót szólni. Ez pedig a nukleáris mikroszűrők előállítása. Megfeleli 
mátrixanyagot gyorsítókkal előállított, nagy energiájú, nagy tömegű töltött nuk 
leáris részecskékkel bombázva, majd az így kapott anyagot megfelelő kémiai reá 
genssel kezelve olyan rendkívül jó minőségű, homogén lyukeloszlású és azono; 
lyukméretű mikropórusos szűrő állítható elő, amely az élelmiszeripar számos te 
rületén jól alkalmazható. A membránszűréses ill. ultraszűréses technika alkalma 
zása pl. a söriparban, tejiparban, borászatban lehet célszerű. Itt megemlítem, hogj 
Mosonmagyaróvárott pl., a Tejgazdasági Kísérleti Intézetben kidolgozták a krém 
fehérsajt ultraszűréssel (membránszeparáció) történő előállítását. így kb. 25%-ka 
több, s magasabb biológiai értékű sajt állítható elő, mint a korábbi, a savófehérjéi 
nem kinyerő és felhasználó sajtgyártási technológiával.

Összegezés
Röviden összegezve az elmondottakat, úgy érzem nagyon hasznos volt az az 

5 év, amelyet mint az EAI Neutronfizikai Intézetének tudományos munkatársa 
Dubnában eltölthettem. Szakmai szempontból kiemelném annak jelentőségét, 
hogy egy olyan intézetben dolgozhattam, ahol a világ minden tájáról érkezett 
szakemberek is megfordulnak, s nagyon sok magasan kvalifikált szakemberrel érint
kezhettem. Fontos ismereteket szereztem nem csupán az aktivációs analízis szűkebb 
területéről, hanem a számítástechnika, az elektronika, a sugárterápia,^ a külön
böző magfizikai, analitikai módszerek, a mikroelemek témakörében is. Úgy érzem 
nagyon gyümölcsöző volt az az együttműködés, amelyet a V. M. Nazarov által a 
Neutronfizikai Intézetben vezetett team tagjaiként alakítottunk ki egymás kö
zött. A teamben volt mérnök, fizikus, vegyész, dozimetrikus, matematikus, gépész, 
orvos és biológus, s 1979-ben a gödöllői Agrártudományi Egyetemről egy agrár
mérnök is bekapcsolódott a kutatásokba.

Szükségesnek látom megemlíteni, hogy a szakmai tapasztalatokon kívül na
gyon sok élményben volt részem, mint egyszerű turista is. Sétáltam pl. Tallin közép
kort idéző utcáin, tevére ültem Ashabadban, csodáltam a medreszéket Szamarkand- 
ban, barangoltam a Bajkál tó partján, láttam a Kaukázus legmagasabb csúcsát az 
Elbruszt s még sorolhatnám tovább. Egy életre szóló élményeket gyűjtöttem.

Befejezésül — e rövid, szubjektív gondolatok után — hadd említsem meg, 
hogy az EAI létesítése rendkívül jelentős lépés volt a szocialista országok tudomá
nyos élete szempontjából. Az EAI léte nagy horderejű politikai kérdés is, hisz az 
EAI a szocialista tábor első és legnagyobb közös intézete. Ennek megfelelően, az 
EAI-vel kapcsolatos kérdéseket, tudományos jelentőségük mellett, politikai fon
tosságuk figyelembevételével kell kezelni. S hogy ennek az ,,atomcentrum”-nak a 
létrehozását milyen cél vezérelte, arra legyen szabad azt a mondatot idéznem, 
amely nagy betűkkel hirdeti egy az 50 éves komszomol nevű utcában levő lakóház 
falán, hogy: atom nye szódat, atom rabocsij (az atom nem katona, az atom mun
kás). Azaz az atomenergiát, a nukleáris technikát nem militarista célokra, atom
bombák, tömegpusztító fegyverek előállítására, hanem békés alkotómunkára, 
igazi humanista célok elérésére kell felhasználnunk.
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KÜLFÖLDI LAPSZEMLE

SCHNEIDER, HUNI, RIHS
Szarvasmarha takarmányok lehetséges 
aflatoxin-kontaminációjának vizsgá
lata: módszertan és eredmények
Mitt. Géb. Lebensm. Hyg. 77. 95, 1980.

A szerzők vizsgálatsorozatukban siló
kat vizsgáltak aflatoxinkontamináci- 
óra azért, hogy a fejőstehenek alapta
karmányát, mint lehetséges toxinfor- 
rást kizárhassák.

Alexander és Baur módszerének mó
dosítása lehetővé tette, hogy majdnem 
minden esetben zavarásmentes volt a 
mérés. Az aflatoxin B,-et (AFB,) a 
takarmányból extrakcióval vonták ki, 
majd a részletesen leírt módon tovább 
kezelik és benzol-acetonitrilben felvéve 
vékonyrétegre viszik (DC Alufólia Kie
selgel Merck). Kétdimenziós futtatás 
után fluorodenzitometriásan (CAMAC 
TLC Scanner) értékelik. Még 0,1 pg 
AFB, mennyiség mérése is lehetséges. 
Ezek szerint a módszer érzékenysége 
1 pg AFB,/kg minta.

A vizsgálatsorozatban 135 különböző 
silómintát vizsgáltak a fentiek szerint, 
és ezek közül egy sem adott pozitív 
eredményt.

Juhász E.-né (Debrecen) 

UGRINOVITS, M.
Kjeldahl-féle nitrogénmeghatározás kü
lönböző katalizátorokkal
(Kjeldahl — Stickstoffbestimmung mit 
verschiedenen Katalysatoren )
Mitt. Gebiete. Lebensm. Hyg. 7/, 124, 
1980.

A szerzők teszteltek egy nem mér
gező és így nem környezetszennyező 
katalizátorkeveréket, az úgynevezett 
,,Missouri”-katalizátort (K.2S04 és 
CuS04), amelyet a Kjeldahl-féle nit

rogéntartalom meghatározásához has2 
nálnak fel.

A vizsgálatok szerint egyenrangúna 
mutatkozott a Svájci Élelmiszerkönyv 
ben leírt erősen mérgező higany/szelén 
katalizátorral, különböző nyers- é 
késztermékek vizsgálata esetén. Szá 
rított tyúk-tojásfehérjével végzett kör 
vizsgálatok során összehasonlították 
következő katalizátorok felhasználásá 
val kapott eredményeket: a higany/sze 
lén (LMB), szelén/réz (Wieninger) 
titándioxid, (AIIBP) és réz (Missouri)

A fentiek közül a rézkatalizátor ad 
ta a legmagasabb nitrogéntermelés 
azonos hibahatáron belül.

Juhász E.-né (Debrecen

KOVALENKÓ, S. MORDVINOVA, V 
BJELOUSZOVA, P.
A zúzott paradicsom romlását előidézi 
mikroorganizmusok
(Mikroflóra vizivájusaja porcsu tómat- 
nőj pulpi.)
Konszervnaja i ovoszeusilnaja prom. 
(4). 35, 1980.

A zúzott paradicsomban levő nagy 
tápanyagtartalom lehetővé teszi a mik
roorganizmusok fejlődését, emiatt azt 
hosszú ideig tárolni nem lehet. A tárolás 
1 —5 órájában a mikroflóra nem aktív, a 
következő időszakban a mikroorganiz
musok rohamosan fejlődni kezdenek, 
ami gázfejlődéssel, az anyag bomlásával 
és sajátos szag megjelenésével jár. 
A zúzott anyagban levő mikroorganiz
musok mennyiségét nagymértékben 
meghatározza az induló csíraszám. 
Megállapították, hogy ha a mosott 
nyersanyag összcsíraszáma meghaladja 
a 10® db/cm3 értéket, akkor a romlási 
folyamat már 1 —2 órán belül megkez
dődik. Ha a mikroorganizmusok száma



IO5 — 10е db/cm3 között van, akkor a 
zúzalék minősége 4 — 5 órán belül nem 
változik.

A tárolás első óráira vonatkozóan a 
romlást előidéző mikroorganizmusok 
iösszetételéről az irodalomban kevés is
mertetés található, így a kísérletek 
icélja ezen mikroorganizmusok tanul
mányozása volt. A kísérletek során 
30 C°-on tárolták a friss zúzalékot 
10 — 12 óráig. Minden második órában 
meghatározták az összcsíraszámot, az 
élesztő és penészszámot. Az első 2 — 4 
órában az összcsíraszám 104 — 105 db/ 
cm3 között ingadozott. A tárolás ne
gyedik órája után, amikor már a romlás 
jelei mutatkoztak a táptalajokon meg
növekedtek az azonos morfológiájú 
mikroorganizmusok. Az azonosítás so
rán megállapították, hogy a zúzott pa
radicsom romlását elsősorban a tejsav 
baktériumok idézik elő. A kísérleteket 
37 alkalommal ismételték meg.

Berkó E. (Szolnok)

SUGAWARA S., KOBASHI, U„ 
SAKURAI, H
Tanulmányok a dohányminöség kémiai 
értékeléséhez
(Studies on the Chemical Evaluation of 
Tobacco Quality)
Agr. Biol. Chem. 35, 596, 1971.

Egyidejűleg vizsgálták különféle vir
giniai dohányokból készült cigaretták 
érzékszervi tulajdonságait, valamint 
ezek kátrányát gázkromatográfiái. Leg
alább 100 csúcs jelent meg a kromatog- 
rammon, amelyek legtöbbje kétség
telenül egynél több vegyületet képvi
selt. Legnagyobb volt a nikotincsúcs, 
az egyéb nagyobb csúcsok az alábbiak: 
dipentén (B), furfurol és vinilpirrolidin 
(H)m 5-metil. furfurok (M), phytadién 
(R), fenol és orto krezol (S), m- és p- 
krezol, myosmin (X). Ezek valószínű
leg — a phytadién kivételével — a fő 
dohányösszetevők alkaloid, cukor, 
gyantás anyagai stb. pirolitikus bom
lásakor keletkeztek. А В és R anyagok

az aromát, ízt javítják (ezek a levél 
olaj-gyanta komponenseiből származ
nak). Az M anyag, mely a cukor és 
poliszaccharidok pirolíziséből szárma
zik, csökkenti a csípést, kaparást, erős
séget és javítja a füst ízét, illatát is.

Szerzők kísérletileg igazolják a gáz
kromatográfiásán nyert adatokból, 
hogy a degusztátorok érzékszervi bírá
latát nemcsak a kémiai alkotók ab
szolút mennyiségei befolyásolják, ha
nem sokkal inkább bizonyos vegyiilet- 
párok aránya.

Wittmann J. (Debrecen) 

SCHNEYDER J.
Táblázat víz- alkohol keverék alkohol- 
tartalmának meghatározására, 0 — 30 

20
tf% alkoholtartalomig, — relatív 

sűrűség mérése alapján
(Tafel zur Bestimmung des Alkohol
gehaltes aus den Werten der relativen 

20
Dichte — wässriger alkoholischer Mi-

20
schungen bis 30 Volimentprozent Alko
hol)
Mitt. Klosterneuburg 29, 198, 1979.

Ausztriában a boranalízist össze
foglaló módszerkönyv készül. E munka 
keretében felülvizsgálták az eddig 
használt, sűrűségmérésen alapuló táb
lázatokat és az 1972-ben Párizsban el
fogadott elveknek megfelelően átdolgoz
ták őket. Mivel a gyakorlati munka so- 

20
rán gyakran szükséges, d— relatív
sűrűségre vonatkozó, 0 — 30 tf% alko
holtartalom értékeket a nemzetközi 
táblázat nem tartalmazta, ki kellett 
számolni a 20 °C-os víz, Párizsban 
elfogadott, 998,201 kg/m3 sűrűsége alap
ján. Ezt az értéket figyelembe véve az 
átszámítási faktor alkohol —víz elegy- 
nél, térfogatszázalékról g alkoholtar- 
talom/1 értékre 7,8924.

A táblázat, 0 — 30 tf% alkoholtarta
lomig, az alábbi adatokat tartalmazza:
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Relatív sűrűség Alkoholtartalom g/1

d— tf%20
1,0000 0,00 0,0
0,9999 0,07 0,5

0,9631 30,67 242,1
Varjú I. ( Pécs)

LAUB, E., LICHTENTHAL, H., 
FRIEDEN, M.
Propinsav és propionátok gyors kimu
tatása kenyérben a Tas eljárással
(Zum schnellen Nachweis von Propion
säure und Propionaten in Brot mit dem 
TAS- Verfahren )
Deutsche Lebensmittel-Rundschau 76 
14, 1980.

A kenyérben található propionátok 
vékonyrétegkromatográfiás kimutatá
sához a Stahl által leírt TAS eljárást 
használták fel. A propionsavat fosz
forsavas savanyítással szabadítják fel 
a kenyérben, majd a TAS kemencében 
az előzőleg ammoniumkarbaminát ol
dattal megcseppentett cellulóz kész 
vékonyréteg lemezre párologtatják. A 
futtatást aminoniumhidroxiddal telí
tett n-butanollal végzik 6 órán keresz
tül. A megszárított lemezen a szorbát 
(amennyiben van a mintában) UV 
fényben megfigyelhető.

Az előhívó brómkrezolzöld oldat.
A kimutatás határa 50 mg/kg pro- 

pionsav és szorbinsav.
Klalsmányi J. (Zalaegerszeg)

BEUTLER, H. O., BEINSTINGL, G.
L-aszkorbinsav meghatározása élel
miszerekben
(Bestimmung von L-Ascorbinsäure in 
Lebensmitteln.)
Deutsche Lebensmittel-Rundschau 76, 
69, 1980.

A leírt meghatározás az aszkorbinsav 
metil-tiazolil-tetrazóliumával történő 
oxidációján alapszik, melynek során 
578 mn-en jól mérhető formában vegyü-

let keletkezik. A vakértéket a Curcubil 
spec.-ből nyert L-aszkorbinsavra sp 
cifikus ascorbatoxidáz enzimmel á 
Htjuk be.

A meghatározásra kész teszt oldat« 
adnak meg, így a vizsgálatot a küvett; 
ban lehet végezni.

A szerzők vizsgálták különböző pu 
ferek, detergensek, hőmérséklet, pE 
alkoholok és a zavaró kationok, illet\ 
szerves anionok hatását.

A mérés 3 — 120 p mól L-aszko 
binsav (1 tesztoldat) 1,5 — 57pg L-as: 
•korbinsav (küvetta) koncentráció ta 
tományban 1—2%-os variációs koeff 
cienssel végezhető.

Klatsmányi J. (Zalaegerszeg

MÄKIEN, A., WREEDE, L, STEGE 
MANN, EL, HEYNERT, H. H:
Hő'denaturált fehérjék oldhatósága < 
gélelektroforézises csoportjai Na-dod< 
cilszulfátos (SDS) kezelés után
(Löslichkeit und gel-elektrophyoretisch 
Muster hitzedennaturierter Protein 
auch von stärkhaltigen Proben, nach Ei г 
Wirkung von Na-dodecylsulfat)
Z. Lebensmittel-Untersuchung u. Foi 
schung, 168, 282, 1979.

Nyers és denaturált hús- és burgonya 
fehérjéket oldottak poliakrilamid gé 
elektroforézises vizsgálatokhoz SDS é 
merkaptoetanol segítségével.

Sertés-, marha-, csirke- és pulyka 
hús esetén 2,0 —2,5% SDS-t és 1 °/ 
merkaptoetanolt tartalmazott az ext 
raháló oldat. A nyers és hőkezelt min 
ták proteinogramjai között nagy a ha 
sonlóság, és a húsfajták között ser 
találtak olyan különbségeket, melyei 
alapján fajtaazonosítást lehetne vé 
gezni.

A hődenaturált burgonyafehérjék ki 
oldásánál 4,0%-ra kellett emelni 
SDS koncentrációt. Nem találtak lé 
nyeges különbséget a nyers és hőkezel 
minták, illetve a különböző burgonya 
fajták proteinogramja között, de ered 
ményeik szerint az egyéb élelmisze 
rekhez adott burgonya hődenaturálá 
után is kimutatható.

Boros /. (Budapest
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T á jé k o z ta tó  O lv a só in k h o z  é s  M u n k a tá r s a in k h o z  !

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények hat füzetben jelenik meg évenként egy 
kötetben.

A folyóirat az alábbi tárgykörökbe tartozó cikkeket közöl:
I. Általános, közérdeklődésre számot tartó cikkek (élelmiszerek minőségére 

-  higiéniájára,. -  szabványosítására vonatkozó dolgozatok, összefoglaló 
vagy beszámoló ismertetések stb.).

Ы. Eredeti dolgozatok.
A szerzők önálló vizsgálatain, kutatásain alapuló közlemények; élelmi-

. szerek kémiai, fiziko-kémiai, műszeres, mikrobiológiai, radiológiai, higié
niai vizsgálataira vonatkozóan.

III. Rövid gyakorlati közlemények, vagy összehasonlító-értékelő dolgozatok.
A lapszemle keretében magyar folyóiratokban megjelent dolgozatok címjegy

zékét és külföldi folyóiratok kivonatait ismerteti.
A közlemények tartalmáért a szerzők felelősek. A közleményeket tömören kell 

megfogalmazni. A kéziratokat gépírással 1,5-es sorközzel, 4 —5 cm margóval, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kell beküldeni. A szakkifejezéseket, vegyület- 
ncveket fonetikusan kell írni. Az irodalmi utalásoknál a szerzők vezetéknevét és 
keresztnevének kezdőbetűit, továbbá a mű címét, kiadásának helyét és idejét, 
illetve a folyóirat kötet-, oldal- és évszámát kell feltüntetni a dolgozatok végén. 
A kézirathoz csatolni kell a munka magyar nyelvű rövid összefoglalását 3 pél
dányban.

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. A kefelevonatokat a margón ki
javítva azonnal vissza kell küldeni. Az esetleges ábrák levonatát a kefelevonat 
szélére kell ragasztani a megfelelő helyen és ellenőrizni kell azok számozását és 
aláírását.

önálló közleményekből a szerzők kívánságára 50 db különlenyomatot adunk.
Kéziratokat és kefelevonatokat a szerkesztő címére kell küldeni: dr. Kottász 

József, 1052 Budapest Városház u. 9 — 11.
a Szerkesztőbizottság
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