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GOLOVNJA, R. V., ROTHE, M.
Kéntartalmú vegyületek a főzött hús 
illóanyagában
( Sulfur containing compounds in the 
volatile consistuents of boiled meat)
Die Nahrung, 24, p. 141, 1980.

A kéntartalmú vegyületek jelentősen 
befolyásolják a húsok érzékszervi tu- 
taljdonságait. A fő problémát a kéntar
talmú vegyületek analízisekor az jelen
ti, hogy az igen kis ízlelési küszöbérték 
számottevő zamathatást jelent, a nagy 
labilitás lehetővé teszi a másodlagos 
termékké való átalakulást, valamint 
azt, hogy aktív egymásrahatás jelent
kezik a szerves összetevők és a kén
vegyületek között. A kísérletek során 
lehetőséget találtak a kénvegyületek 
lebontására. Főtt marhahús illő anya
gát felfogták és abból a kénvegyüle
teket higanykloriddal kicsapták és 
utána regenerálták. Az azonosításra 
gázkromatográfiás módszert használtak 
(FID és FPD) mégpedig négy külön
böző polaritású üvegkolonna esetén a 
retenciós indexek összehasonlításával. 
A csúcsok legtöbbjét FID (lángionizá
ciós detektor) segítségével vették fel és 
három különböző marhahús minta 
esetén azonos indexértéket kaptak. Az 
azonosítás során kapott eredményeket a 
Maillard reakció eredménysorával ösz- 
szehasonlítva jelentős eltéréseket ta
pasztaltak. Az azonosított komponen
sek között a kénvegyületeken kívül ta
lálhatók oxigéntartalmú vegyületek, va
lamint telített és telítetlen szénhidro
gének. A legfontosabb előforduló ve
gyületek :

— szulfidok, di-, tri-, és tetraszul- 
fidok,

— más funkciós csoportot tartal
mazó vegyületek,

— nem aromás, heterociklusos S, 0, 
és N tartalmú vegyületek,

— aromás, heterociklusos vegyületek 
N, О tartalommal főként pira- 
zinok.

Részletesen tárgyalja a kénvegyüle
tek analízisének nehézségeit. Az emlí
tett módszerrel 32 kénvegyületet azo
nosítottak, míg a Maillard-reakció csak 
21 vegyületet eredményezett.

A végső következtetés: a inodellreak- 
ció során keletkező illóanyagok mennyi
sége különbözik a természetes húsok 
izspektrumától; éppen ezért fontos az 
aromaalkotók toxicitását minden eset
ben megvizsgálni, mielőtt azt aroma
anyagként használnánk.

Kovács A. (Veszprém)

ELBERTZHÄGEN, H.:
Az enzimatikus piruvát meghatározás 
problémája nyers tejben
(Zur Problematik der enzymatischen 
Pyruvatbestimmung in Rohmilch)
Z. Lebensmittel-Untersuchung u. For
schung. 168, 459, 1979.

A piruvát meghatározás fontos vizs
gálati módszer, mivel a nyerstej piru
vát tartalma összefüggésben van a tej 
mikrobiológiai állapotával.

A szerző leírja az enzimatikus piruvát 
meghatározás olyan változatát, amely
nél maximális mértékben kikapcsolja a 
zavaró tényezőt, a fény hatására végbe
menő enzimatikus NAD-oxidációt. így 
a mérési eredmény pontosságát növelte 
az eddig alkalmazott módszerekhez 
viszonyítva. További jelentősége, hogy 
alkalmassá tette a vizsgálati módszert 
arra, hogy Auto-Analizátoron mérhető 
legyen a piruvát tartalom. Ennek érde
kében az analizátort kalibrálta egy 
pontosan mérhető anyaggal.

A mérési módszer a tej minőségi 
átvételénél alkalmazható, lehetővé te
szi az átfolyásos folyamatos vizsgálatot 
és mérést. Takács T .(G yőr)
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BUXTORF U. P.
Elbomlott olvasztott zsír kimutatása 
sütőipari termékekben
(Nachweis verdorbener Fritier fette in 
Backwaren )
M itt. Gebiete Lebensm. Hvg. 224, 72, 
1981

Gazdasági szempontból előnyös az 
olvasztott zsír újrafelhasználása, azon
ban ügyelni kell arra, hogy elbomlott 
zsír ne kerüljön vissza a gyártási folya
matba. A szerző sütőipari termékekben 
jelenlevő, elbomlott olvasztott zsír 
kimutatására eljárást dolgozott ki. 
Összehasonlító módszert alkalmazott; 
20 db péksüteményt vizsgált meg, 
amelyek felében újra olvasztott zsírt, 
másik felében friss zsiradékot használ
tak fel. A kétféle termékből kivont 
zsiradékból a poláros és apoláros részt, 
a savfokot, az elfüstölési pontot és 
esetenként a petroléterben oldhatatlan 
oxidált zsírsavakat határozta meg. 
A szükséges, nagy mennyiségű anyag
bemérés miatt módosított feltárási 
és extrahálási eljárást alkalmazott -  
a feltárást a bemért anyag részletekben 
való adagolásával végezte — a teljes 
módszert egyébként részletesen leírja 
a cikkben. A táblázatosán közölt ered
mények szerint a legnagyobb különbség 
a poláros részben és a savfokban mu
tatkozik, míg az elfüstölési pont nem 
mutat eltérést a két terméknél. A friss 
zsiradékkal készült sütemények adatai 
közül a talált legnagyobb poláros rész
érték 18,6%, míg az újra olvasztott 
zsírral készült termékeknél ez az érték 
25,7%.

V. E. (  Kaposvár)

KNUTT1 R.
(Matrixeffekte und Matrixmodifikation 
in der Grafitrohr-AAS am Beispiel der 
Bestimmung von Blei in U rin)
Mátrixhatás és mátrixmódosítás a gra
fitkályhás, AAS módszernél ólom vize
letben való meghatározásának példáján
Mitt. Gebiete Lebensm. Hyg. /77, 72, 
1981.

A biológiai anyagokban normális kö-. 
rülmények között a ppb nagyságrend
ben előforduló ólommennyiség AAS-el 
való meghatározását az együttesen je
lenlevő, nagy mennyiségű egyéb anyag 
zavarja. A szerző a vízeletvizsgálat 
példáját elemezte. A meghatározáshoz 
Perkin-Elmer típusú készüléket hasz
nált grafitkályhával és kétcsatornás 
kiíróval. A vizeletminták nagy száraz- 
anyag-tartalmúak, nagy bennük a NaCl- 
és KCl-koncentráció. A közölt nomog
ram jól illusztrálja a zavaró kationok 
okozta zavaró jel nagyságát a hasznos 
jelhez képest. A zavarás lehetőségének 
egyik lehetősége a hamvasztás és ato- 
mizálás körülményeinek (hőmérséklet, 
idő) optimalizálása, a grafitkályha fe
lületének bevonása pirolitikus grafittal, 
vagy fémsóval valamint védőgáz beve
zetése. Másik lehetőségként kémiai 
mátrixmódosításként ammóniumnitrát, 
vagy foszfor adagolását ajánlja a 
szerző. Az általa vizsgált minták no- 
mogramjainak bemutatásával igazolja 
az ajánlott módosítások eredményes
ségét. Végül megadja a szerző az ólom 
vizeletből való rutinmeghatározásának 
receptjét és a készülékparamétereket.

V. E. (Kaposvár)
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HUNZIKER H. R. és MISEREZ A.
( HPLC-Bestimmung primärer aromati
scher Amine in syntetischen Farbstoffen 
fü r Lebensmittel)
Primer, aromás aminok nagynyomású 
folyadékkromatográfiával (HPLC) való 
vizsgálata szintetikus élelmiszerszíne
zékekben
Mitt. Gebiete Lebensm. Hyg. 216, 72 
1981.

A FAO/ÜMS és más előírások a sza
bad aromás amintartalmat élelmiszer
színezékekben legfeljebb 100 ppm meny- 
nyiségben engedik meg, viszont a ß- 
naftilamin, benzidin és 4-aminobifenil, 
valamint ezek derivátjai nem is for
dulhatnak eoő. A ppb mennyiségű 
komponensek meghatározása proble
matikus, a szerzők erre több irodalmi 
hivatkozást sorolnak fel. Saját kísérle
teikben a HPLC elválasztó rendszert és 
U.V., illetve elektrokémiai detektort 
alkalmaztak. Az elválasztást fordított 
fázisú oszlopon (C j, 6 pH-jú, 0,15 M 
foszfátpufferrel és acetonitrillel végez
ték. Standard oldatok vizsgálata alap
ján elektrokémiai detektorral a kimu
tatási határ 9 —75-szörös az U. V.-vel 
szemben (U. V.-vel 1 -5  ng, elektro
kémiai detektorral 0,03-0,2 ng). A k í
sérlet második részében élelmiszer szí
nezékek vizes oldatát vitték oszlopra, 
majd éterrel eluálták. A felhaszált 
eszközöket, vegyszereket és az eljárási 
módot recepturálisan megadják a cikk
ben. 96—111% visszanyerési arányt 
értek el az előzőekben említett négy 
vegyületnél, anilint 1 -5 0  ppb mennyi
ségben találtak Brillanstsäuregrün és 
Indigotin színezékekben. Benzidint csak 
Patentblauban találtak 0 ,1-0 ,3  ppm 
mennyiségben, 4-aminobifenilt és nafti- 
lamint nem mutattak ki a vizsgált 22 
színezékben. A kimutatási határt szí
nezékeknél kb. 100-as faktorral kell

csökkenteni, a leírt eljárás szerint az 
ainintartalom 1 ppb körül várható, 
amely elektrokémiai detektorral mu
tatható ki.

V. E. ( Kaposvár)

UGR1NOVITS M.
( Vereinfachte Fettbestimmung in Lebens
mittein )
Egyszerűsített zsírmeghatározás élelmi
szerekben
Mitt. Gebiete Lebensm. Hyg. 230, 72, 
1981.

Bevezetőben a szerző utal az ún. 
alapelemzésekkel szemben támasztott 
megnövekedett követelményekre és az 
általa kidolgozott módszernél a pontos
ság mellett, a gyors kivitelezhetőségre, 
a sorozatban való alkalmazhatóságra 
törekszik. A Stoldt módszert módosí
totta annyiban, hogy a savas feltárás 
utáni szűrést elhagyta, azt folyadék
folyadék extrakcióval helyettesítette. 
Az egyes lépéseket folyamatábrán mu
tatja be a cikkben. A folyadék-folyadék 
extrakcióhoz a Soxhlet készülékhez ha
sonló berendezést használt. (Módosított 
folyadék-folyadék extraktor Trabold
AG. Bern). A módszer előnye, hogy 
rövidebb idő alatt kivitelezhető, mint 
a hagyományos és a szűrésből adódó 
veszteség (szűrőpapír-áteresztés, ill. el
lenkező irányú hiba) kiküszöbölhető. 
A Stoldt módszerrel való, összehason
lító vizsgálat azonos eredményt adott. 
A reprodukálhatóságra, pontosságra és 
összehasonlíthatóságra vonatkozó labo
ratóriumok közötti vizsgálatokat kör
vizsgálat formájában tervezi a szerző.

V. E. ( Kaposvár)
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