
Beszámoló
az Élelmiszervizsgálati Közlemények 

1983. évi XXIX. kötetéről

1983-ban a folyóirat XXIX. kötete jelent meg 4 füzetben 221 oldalon. A folyó
irat hasábjain 21 élelmiszervizsgálattal kapcsolatos közlemény látott napvilágot, 
amelyek közül 16 eredeti közlemény.

A szerzők megoszlása munkahely szerint:
MÉM ellenőrző intézetek ........................................................................ 33,3%
kutató intézetek......................................................................................... 18,2
oktatási intézmények, egyetemek, főiskolák ........................................... 30,3
egészségügyi intézmények ........................................................................  9,1
vállalatok ................................................................................................... 9,1

A XXIX. kötet az élelmiszerellenőrzés szervezeti felépítésében végrehajtott, 
1983. január 1-vel életbe lépett változásokat, a korszerűsített szervezetet ismertető 
közleménnyel indult (1).

Az élelmiszerek minőségének alakulását, az ellenőrzések tapasztalatait ismer
tette a széles szakmai közönség részletes tájékoztatását is szolgáló hagyományos 
beszámoló

Két cikk tett kritika tárgyává szabványos vizsgálati módszereket és adott 
nagyszámú kísérleti eredményen alapuló, megfontolt javaslatot a vizsgálati para
méterek változtatására; a vaj zsírmentes szárazanyag-tartalmának (3) és a 
dohánygyártmányok nedvességtartalmának (4) meghatározásával kapcsolatban.

Ugyancsak két közlemény foglalkozott gyors, rutinvizsgálatra alkalmas fiziki 
mérőmódszerekkel: a banán keménységének vizsgálata penetrométerrel (5) és a 
csemegekukorica zsengeségének meghatározása viszkozimetriásan (6).

Ismertettünk a főző- és sütőpróba módosítására tett javaslatot (7), egy enzi
mes analitikai módszert glükóz- és szacharóztartalom meghatározására (8), vala
mint aminosavösszetétel meghatározására szolgáló különböző fehérjehidrolízis 
módszerekkel kapott eredmények összehasonlítását és a tapasztalatok alapján 
kialakított kombinált módszerleírást tartalmazó közleményt (9).

Élelmiszereink élettani szempontból fontos, egyes étrendekben pedig különö
sen jelentős összetevőinek vizsgálatával foglalkozott két közlemény: nyomelem 
tartalom serdülők étrendjében (10) és diétás élelmiszerek ásványi anyag tar
talma (11).

Mikrobiológiai vonatkozású két közlemény: egyik egy bőséges irodalmi utalá
sokkal ellátott összeállítás az állati eredetű élelmiszerek mikrobiológiai követel
ményrendszerérői és vizsgálati módszereiről (12), a másik pedig a fehér kenyér 
minőségét befolyásoló tényezőket elemzi (13).

Toxikológiai vizsgálatokról szintén két közlemény ad számot: a tiokarbamát 
szermaradványok gázkromatográfiás meghatározását leíró módszertani cikk (14)

5 Élelmiszervizsgálati Közlemények 23



és a csokoládégyári nyersanyagok, félkész- és késztermékek szennyezettségét fel
mérő tanulmány (15).

Győr-Sopron megyére vonatkozó radioaktív szennyezettségi adatokat ismertet 
egy közlemény (16).

Folytattuk a megkezdett cikksorozatok további tagjainak közlését: az élelmi- 
szeripari kutatások eredményeiről szóló beszámolók ez évben a sütőipar (17) és a 
növényolajipar (18) területéről; a diétás rost meghatározása zöldségfélékben (19), 
a citotoxikus hatású gombafajok közül a redős papsapkagomba és a fenyő tőke
gomba toxikokémiai tulajdonságai (20) és a „Számítógépes élelmiszervizsgálat és 
minőségellenőrzés” sorozat befejező közleménye a körvizsgálati adatok értékelésé
ről (21) jelentek meg.

Megemlékeztünk halottainkról, akik közül különösen érzékeny veszteség a lap 
alapítójának és szerkesztőjének, dr. Kottász Józsefnek az elhunyta.

Befejezésül köszönetét mondunk a folyóirat fenntartását biztosító Mezőgazda- 
sági és Élelmezésügyi Minisztériumnak, hogy a folyóirat megjelenését lehetővé 
tette.
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