
a nyersanyag-helyzet alakulásáról, a beruházások és műszaki fejlesztések már elért 
és várható — minőséget befolyásoló — hatásáról, a kereslet és kínálat piaci ala
kulásának függvényében a termékskála módosításáról.

A hatósági és ipari minőségellenőrzés szakemberei megvitatták az űj minőség
mutató képzési rendszerrel, szabványosítással kapcsolatban felmerült kérdéseket, 
feladatokat. Értékelték a módszertani körvizsgálatok tapasztalatait és megálla
podtak a további teendőkben. Képet kaptak a fogyasztói igények alapján tervezett 
gyártmányfejlesztési tevékenységről.

Összességében megállapítható, hogy a minőségügyi konferenciák jó lehetőséget 
biztosítottak a minőség védelmét és fejlesztését szolgáló szakemberek tapasztalat- 
cseréjére, a minőségi problémák feltárására és megszüntetési lehetőségére, ami nép- 
gazdasági szinten is fontos feladat. A tanácskozások tapasztalatai alapján célszerű
nek látszik a többi iparág szakemberei részére is a jövőben hasonló tartalmú fóru
mok megszervezése.

A minőségügyi konferenciák szervezéséért és sikeres lebonyolításáért a szer
vezőbizottságoknak, az ipar, a minőségellenőrző szervezetek vezetőinek és a MÉTE 
Titkárságának ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

Molnár Pál

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE
Szerkeszti: Draskovics Imelda

GLASL H . - IHRIG M.

A piperin meghatározása kvantitatív vékonyrétegkromatogr áj iával 
(Bestimmung von Piperin mittels DC-Direktauswertung)
Deutsche Lebensmittel-Rundschau 80, 111-113, 1984.

A fekete és a fehérbors csípősséget adó anyagai közül kiemelkedő szerepe van 
a transz-transz piperinnek. A további lehetséges piperin izomereknek (cisz-transz, 
transz-cisz, cisz-cisz) a csípősség kialakításában nem, vagy csak igen csekély szere
pük van. Mivel a transz-transz konfigurációjú piperin mennyiségéből lehet a fű
szerezőképességre következtetni, az egzakt minőségmegítéléshez ennek meghatáro
zására van szükség. A szerzők erre korábban kidolgoztak egy gázki omatográfiás 
eljárást, jelen munkájukban gyors és egyszerű, sorozatvizsgálatra alkalmas mód
szer kidolgozását tűzték ki célul. Erre a lemezen történő közvetlen kiértékeléssel 
kombinált vékonyrétegkromatográfiás módszer tűnt legalkalmasabbnak.

A kidolgozott eljárás lényege: a borsőrleményt diklórmetánnal extrahálják, 
szűrik, majd Kieselgel F254 lemezre viszik. A futtatószer diklórmetán-etilacetát 
60-40 v/v %-os elegye. A transz-transz piperin Rf-értéke kb. 0,45; a cisz izomerek 
keverékéé pedig kb. 0,58. A futtatást fény kizárásával kell végezni, mert oldatban 
a transz-transz alak könnyen valamelyik cisz konfigurációba alakulhat át. A kro-
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matogram mennyiségi értékelése LINÓMAT III denzitométerrel történik 345 nm
en, ismert transz-transz piperin tartalmú standard sorozattal felvett kalibrációs 
egyenes segítségével. A kimutathatósági határ 5 ng/folt körül van. A vékonyréteg
kromatográfiás módszert összehasonlították a korábban kidolgozott gázkromatog
ráfiás módszerrel. Megállapították, hogy a két módszer azonos eredményeket ad. 
A vékonyrétegkromatográfiás módszernél bizonyos korlátozást jelent, hogy a 
lineáris koncentrációtartomány behatárolt.

Szabó E. (Budapest)

GREINER G.-WALLRAUCH S.

A naringirt a narancs és mandarinlevek grape-fruitlé tartalmának bizonyítéka
(Naringin als Nachweis für den Zusatz von Grapefruitsaft zu Orangen- und Tan- 
gerinensaft)
Flüssiges Obst 12/1984 626 — 629

Az irodalomban található ellentétes megállapítások miatt a szerzők vizsgálata 
annak a kérdésnek az eldöntésére irányult, hogy vajon a természetes narancslevek 
tartalmaznak-e naringint. A kérdésnek különös jelentőséget adott a narancslépiacon 
a szokásostól eltérő paraméterekkel rendelkező, vélelmezhetően hamisított naracs- 
levek kiszűrésének lehetősége. A vizsgálatokhoz gyorsasága, egyszerűsége és nagy 
specifikussága miatt a nagynyomású folyadékkromatográfiás módszert alkalmaz
ták. Narancslékoncentrátumokat, friss narancsleveket, a narancsléelőállítás során 
visszamaradó gyümölcshús felhígított extraktjait valamint mandarinleveket vizs
gáltak. A vizsgálat kiterjedt valamennyi iparilag kínált fajtára (Pera, Shamouti, 
Valencia, Hamlin, Washington, Navel, Blut orange) és termesztési területre (Brazí
lia, Izrael, Spanyolország, Görögország, Ciprus és Dél-Afrika) az 1976 és 1984 kö
zötti évjáratokból.
Az eredményekből:

A Citrus sinensisből és Citrus reticulatából a naringin egyetlen esetben sem 
volt kimutatható. Ha a narancslé naringintartalma 3 mg/1 felett van, akkor az 
olcsóbb grape-fruitlé, ill. egyéb grape-fruit származék hozzáadására lehet követ
keztetni. A narancsfajták eltérő flavonoid összetétele miatt a levek hespere- 
dintartalma nagyon változó, de a hesperedintartalom a pektinanyag-tartalommal 
értékelve nagyon kifejező lehet a narancslevekben nem engedélyezett „Pulp wash”- 
tartalom kimutatására.
A módszerről:

A jól homogenizált, hígított lé naringin és hesperedintartalmát vízfürdőn dime- 
tilformamiddal visszük oldatba. Az így előkészített mintát Shandon Hypersil 
oszlopon kromatografáljuk. A mozgó fázis: 20 térfogatrész acetonitril + 80 tér
fogatrész 0,05 mólos, ecetsavval 4,4 pH-га beállított ainmóniumacetát oldat A de
tektálás UV detektorral 280 nm-en.

Szabó E. (Budapest)
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