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Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 
1985. évi X X X I. kötetéről

1985-ben a folyóirat X X X I. kötete jelent meg 4 füzetben összesen 256 oldalon. 
A folyóirat hasábjain összesen 23 közleményt adtunk közre, melyek közül 17 alap
vetően élelmiszervizsgálati témájú.

A szerzők megoszlása munkahely szerint:
MÉM ellenőrző intézetek ........................................................................ 39,1%
Kutatóintézetek, más tárcához tartozó ellenőrző intézmények ........ 17,4%
Oktatási intézmények, egyetemek, főiskolák ....................................... 44,5%
A megoszlásból kitűnik, hogy a MÉM ellenőrző intézetek részaránya az elmúlt 

évekéhez hasonló, továbbra is alacsony a kutatóintézetek ilyen irányú publikációs 
tevékenysége, ugyanakkor emelkedett az egyetemek, főiskolák publikációinak szá
ma. Amennyire örvendetes ez utóbbi tendencia, annyira elgondolkoztató az ipari 
laboratóriumok publikációs tevékenységének csaknem teljes hiánya az 1985. évben.

Különösen a késztermék- és gyártásközi ellenőrzéshez elengedhetetlenül szük
séges gyorsmódszerek, valamint az ellenőrzési munkát segítő más eljárások közlése 
területén várható el a nagyobb publikációs aktivitás az ipari szakemberek részéről. 
A jelenlegi helyzetet ismerve az is előrelépést jelentene, ha az ipari szakemberek a 
kutató vagy oktatási intézmények munkatársaival közösen publikálnának, mert az 
jelezné a megbízásos módszerfejlesztő munka hasznosulását.

A széles szakmai közönség tájékoztatását szolgálja az élelmiszerek minőségé
nek 1984. évi alakulását és a hatósági ellenőrzések tapasztalatait ismertető közle
mény (1).

Az izoszörp mikrobiológiai minőségének alakulásával foglalkozik egy közle
mény (2).

A kubai grapefruitlevek minősítésének kérdéseit két közlemény taglalja, me
lyekben általánosítható számítási módok is szerepelnek (3, 4).

Több közlemény foglalkozik egyes élelmiszerösszetevők vizsgálati módszerei
nek továbbfejlesztésével, illetve valamilyen behatás következtében fellépő változá
sával.

így a hidegen tárolt joghurt egyes illékony aromakomponensei mennyiségének 
változását mutatja be egy közlemény (5).

A Linolac tápszer Contiflo automatikus analizátorral meghatározott tripto- 
fántartalmának hőkezelés hatására bekövetkezett változását ismerteti egy másik 
dolgozat (6).

Élelmiszerek cukortartalmának a rézredukció alapján kidolgozott módszerét 
mutatja be egy közlemény (7).

Ebbe a csoportba sorolható a cisztein-meghatározási módszerek elemzését 
tartalmazó közlemény (8), valamint a közétkeztetésből származó étrendek rost 
összetevőinek vizsgálati eredményeit ismertető dolgozat (9).

Egyre jelentősebb helyet kap az élelmiszerek megítélésében a káros anyagok 
és — bizonyos értelemben — az adalékanyagok jelenléte és az ehhez szükséges ana
litika i metodika.
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Tartósítószerek és egyes antioxidánsok intenzív folyadékkromatográfiás meg
határozásáról két dolgozat ad leírást (10, 11).

A higany atomabszorpciós meghatározásához kialakított módosított minta
előkészítési eljárásról egy közlemény számol be (12).

Külön kiemelést érdemelnek a Magyar Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv 
előkészítését szolgáló két élelmiszeranalitikai (13, 14), két mikrobiológiai módszert 
(15,16) ismertető közlemény.

Az 1985. évi füzetek összesen 10 kész Módszerlapot adnak közre. Más szempont
ból érdekes a citrusfélék anyagcseréjének vizsgálatáról (18) és a módosított oxidáz 
próbáról (19) szóló közlemény.

Nekrológot közöltünk dr. Almási Elemér professzor, a Kertészeti Egyetem 
Élelmiszertechnológiai Intézetének volt igazgatója (20), valamint dr. Kacskovics 
Miklós, a Baranya megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás volt 
igazgatóhelyettes főmérnöke (21) emlékére. Mindketten aktív tagjai voltak az Élel
miszervizsgálati Közlemények szerkesztőbizottságának.

Az elmúlt évben tett ígéretünket teljesítve folyóiratunk 1985. évben már idő
ben és rendszeresen jelent meg, olvasótábora bővült. Tartalmilag a magas szintű 
tudományos igényeket kielégítő metodikai dolgozatok elismerésén túlmenően a 
készülő Magyar Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv Módszerlapjai és az alapokat 
bemutató közlemények növekvő száma jelentette az új színfoltot. Remélhetőleg 
nem csökken a lendület és néhány Módszerlap 1986-ban is közölhető lesz. A folyó
irat eddigi kereteit és színvonalát megőrizve szükségesnek látszik a gyakorlat szá
mára fontos gyorsmódszerek közlése és esetleges megvitatása. Ilyen szemszögből 
kapjanak helyet az egyes élelmiszerek érzékszervi bírálati módszereinek és esetleg 
a minőségmutató számításának leírásai is.

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények című folyóiratunk 1986. 1 számától 
kezdve egy újjászervezett szerkesztőbizottság szakmai iránymutatása mellett je
lenik meg. Gratulálunk a szerkesztőbizottság most felkért tagjainak és megkö
szönjük az eddigi szerkesztőbizottság munkáját. Támogatást várunk az Élelmiszer
tudományi Komplex Bizottság Élelmiszeranalitikai Munkabizottságától is, amely 
szintén 1986. évtől kezdi meg tevékenységét. Mindez várhatóan tovább fogja emel
ni a hazai élelmiszervizsgálati folyóirat szakmai színvonalát és teszi remélhetően 
még vonzóbbá olvasótábora számára.

Molnár Pál
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Gyors módszer élelmiszerek nitráttartalmának 
meghatározására. A módszer interlaboratóriumi 

kipróbálása
U R E S C H  F E R E N C * - T A K Á C S N É  D É N E S  K . * - D Ö M S Ö D I  

F E R E N C * * - I L L Y É S  E N D R É N  É * * - K U  L C S  Á R F E R E N C * * * -  
K U N I S C H N É  S Z A B Ó  E D I  T * * *

Érkezett: 1984. július 16.

A nagy mennyiségű műtrágya-felhasználás egyik következménye a növényi 
eredetű élelmiszerek növekvő nitráttartalma.

A húsipari termékekben a pácolásnál felhasznált káliumnitrát viszont az egyre 
inkább veszélyesnek ítélt nitrózamin keletkezése miatt igényel fokozott figyelmet. 
Nem véletlen tehát, hogy az élelmiszerek nitráttartalmának csökkentése és az 
alacsonyabb szint ellenőrzése igen fontos élelmiszerminősítési kérdés.

A nitráttartalom-meghatározása — különösen olyan bonyolult kémiai össze
tételű rendszerekben, mint az élelmiszerek — nem könnyű feladat. Az analitikusok 
évtizedek óta foglalkoznak a nitrátmeghatározás problematikájával, és számos, a 
gyakorlatban is alkalmazható módszert dolgoztak ki. A kidolgozott módszerekkel 
részint direkt, részint indirekt módon határozható meg a nitráttartalom. A direkt 
meghatározások esetében a nitrátot különböző reagensekkel kezelve spektrofoto- 
metrálható színes vegyületet nyernek: (1), (2), és (3) diszulfofenolsavval, (4) dife- 
nilaminnal, (5), (6), (7) xilenollal és a (8) vasszulfittal.

A direkt meghatározások közé sorolható a nitrát-ionszelektív elektróddal tör
ténő meghatározás is (17).

Az indirekt módszerek a nitrátnak n itritté  történő redukcióján és a keletkezett 
n itr it megfelelő meghatározásán alapulnak (15), (18), (19), Grau és Mirna (9) hús
termékekre dolgozott ki ilyen módszert. A nitrát n itritté  való redukcióján alapul 
több hazai és nemzetközi szabványmódszer is (10, 11, 12, 13).

Az indirekt módszerek túlnyomó többsége kadmiumoszlopon történő redukciót 
ír elő. Ez azonban — elsősorban az oszlopkészítés nehézségei és az oszlop redukáló
képességének állandó változása miatt — csak gyakorlott, nagy rutinnal rendelkező 
szakemberekkel végeztethető el.

Ezért kerestünk olyan egyszerű, de a szabványos módszerhez legalább elvei
ben hasonló meghatározási módot, amely céljainknak a legjobban megfelel.

Ilyen módszernek találtuk Rebelein (14), borok nitráttartalmának meghatá
rozására leírt módszerét.

Munkánkban Rebelein módszerét módosítottuk oly módon, hogy az mind nö
vényi, mind állati eredetű élelmiszerek nitráttartalmának meghatározására alkal
mas legyen, széles koncentrációtartományban.

1. Anyagok és módszerek
1.1. Vizsgálati anyagok

A módszer kidolgozása és előzetes vizsgálata során gyorsfagyasztott sárgarépa 
és paraj, valamint füstölt sonka és füstölt tarja minták elemzését végeztük.

A minták vizsgálatában 3 laboratórium vett részt. Az értékelés a párhuzamos 
mérések adatai alapján történt (16).

* Győr-Sopron megyei Állategészségügyi és É lelm iszer E llenőrző Á llom ás, Győr
* *  Fejér megyei Állategészségügyi és É lelm iszer Ellenőrző Állomás, Székesfehérvár

* * *  Állategészségügyi és É lelm iszer Ellenőrző K özpont, Budapest
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1.2. Nitráttartalom meghatározása

10 g kellőképpen homogenizált anyagot horaxszal feltárunk, kálium-hexa- 
cianoferrát (Il)-cinkacetáttal fehérjementesítünk, 200 cm3 térfogatra feltöltünk. 
Az így előkészített minta szürletéből határozzuk meg a nitráttartalmat.

100 cm3-s mérőlombikba bemérünk 10,0 cm3 szűrletet, 2 cm3 25%-os ammóni- 
umhidroxidot, majd száraz portölcséren keresztül 0,5 g cinkport. Erélyesen össze
rázzuk, majd rögtön 2 cm3 5%-os kadmiumszulfátot pipettázunk a folyadékfel
színre.

8 — 10 másodpercig körkörösen rázzuk a rendszert (hogy a folyadék ne kevered
jen levegővel). Ezután desztillált vízzel rögtön feltöltjük 100 cm3-re. Redős szűrőn 
azonnal szűrjük. A szűrlet első részét eldobjuk.

A színelőhívás 10 cm3 szűrlet felhasználásával, Griess — Ilosvay (I — II )  oldat 
10 cm3-ének hozzáadásával történik.

Egyidejűleg azonos módon 10 cm3 desztillált víz felhasználásával vakpróbát 
készítünk.

A kialakult lilás színű oldat abszorbanciáját 15 perc múlva 525 nm hullám
hosszon mérjük.

A kalibrációs görbét a fentiek szerint redukált, kellően hígított K N 03 beméré
sekből mért abszorbancia adatokkal vettük fel.

Ezen kalibrációs görbék nem estek egybe az azonos koncentrációjú NaNCb-es 
kalibráló egyenesekkel.

Ha az NaNO.,-es oldatokat hasonló módon kezeltük, akkor a két egyenes irány- 
tangense egybeesik. Ez a színreakció pH függését mutatja. Ezért a meghatározá
soknál mindkét kalibrációt el kell végezni.

2. Eredmények

2.1. A redukciós időszükséglet megállapítása

Rebelein módszere szerint a CdS04 oldatot a folyadék felszínére pipettázzuk 
és 5 perc eltelte után tö ltjük fel a lombikot — ez a körülmény sorozatmérések szem
pontjából nem kedvező.

Ezért megváltoztattuk a redukció módját — a keletkező Cd- szivaccsal gyors 
és hatékony redukció érhető el, akkor is ha a szükséges mennyiségű CdS04 gyors 
bepipettázása után a rendszert körkörös mozgatással 8 — 10 másodpercig keverjük, 
majd jelig töltjük. A reakció a felhígítással leáll, és azonnali szűréssel a további 
változásoknak elejét lehet venni. A redukció — pontos térfogatra töltése — szűrése 
egy munkafázisban elvégezhető, időszükséglete kb. 1 perc. Ez a tény sorozatvizs
gálatoknál rendkívül előnyös. A redukciós időre vonatkozó vizsgálati eredménye
ket az 1. táblázat tartalmazza.

7. táblázat
A redukció időszükséglete

Rebelein módszere M ódosíto tt módszer
(2,5 Aig/cm3 K N 0 3) (2,5 /vg/cm3 K.NO3)

Abszorbancia Red. idő m in. Abszorbancia Red. idő sec.

0,085 ...................... 1 0,100 5
0,100 ...................... 2 0,125 8
0,125 ...................... 3 0,125 10
0,110 ...................... 4 0,090 13

J),097 ..................... 5 0,090 15
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2. táblázat

Bemérés
R edukciók _
eredményei 

x  m g/kg m g/kg eltérés %-ban Szórás %

1 . 678 -  1,83
707 690,7 +  2,8 2,15
687 -0 ,5 9

2 . 666 +  5,37
610 632,0 -3 ,4 8 4,73
620 -0 ,1 8

3. 653 +  1,35
643 644,2 - 0,20 1,26
637 -  1,13

4. 660 +  0,76
655 655,0 — 0,76
650 -0 ,7 6

5. 660 -  1,01
655 666,7 -  1,76 2,41
685 +  2,75

6 . 673 +  3,43
663 650,7 +  1,89 4,68
616 -5 ,3 4

18 mérés
átlaga 656,57 3,87

3. táblázat
A z addíció visszanyerése

M in ta
K.NO3 m g/kg 

ta rta lm a

Addíció  
K N O 3 m g/kg

T a lá lt
K N 0 3 m g/kg 

ta rta lom
Visszanyerési

%

243 ........................ 146,5 388 98,98
243 ........................ 293,0 532 98,63

1002 ........................ 293,0 1314 106,48
1002 ........................ 586,0 1594 101,02

2.2. Reprodukálhatóság vizsgálata
A módszer reprodukálhatóságának vizsgálatára homogenizált pácolt füstölt 

tarja mintából 6 bemérést és mintaelőkészítést végeztünk. Ebből a 6 előkészített 
mintából 3 — 3 párhuzamos redukciót és meghatározást végeztünk, melynek ered
ményeit a 2. táblázatban tüntettük fel.

Az adatok bizonyítják, hogy a vizsgálati módszer reprodukálhatósága a gya
korlati alkalmazás következményeinek megfelel.

18 mérésre a szórás % 3,87, mely magában foglalja a minta-előkészítés hibáit is. 
Az egyes mérések szórás %-a 0 ,76-4,73-ig terjed.
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4. táblázat
A  módszerösszehasonlító vizsgálatok eredménye

M in ta
Gyors módszer
K N O 3 m g/kg

ЛА

Szabványos m. 
K N O 3 m g/kg  

ЛВ
h xdA HXd B

Gyf. sárgarépa . . 1750 2025 100 50
G yf. sárgarépa . . 1030 875 140 50
G yf. sárgarépa . . 270 290 60 20
Gyf. p a r a j ........... 4150 4150 100 100
Gyf. p a r a j ........... 2300 2175 100 50
G yf. p a r a j ........... 798 885 35 30
G yf. p a r a j ........... 430 405 40 10
Pácolt sonka . . . . 861 925 77 50
Pácolt sonka . . . . 924 987 163 50
Pácolt sonka . . . . 1881 1975 22 29
Pácolt ta r ja  . . . . 1636 1775 75 150

Х л  =  1475,27 X s  = 1497,18 d ^ =  82,91 d B == 53,55
}szám =  b l 6 v=  13,45 sd ß =  11,95
íp 5% =  2,23 n A =  11 n ß =  11

ahol: F =  1,27

F5% =  2,97
d* két párhuzamos mérés közti különbség

2.3. Visszanyerési hatásfok vizsgálata
A visszanyerési hatásfok mérésére standard addíciókat alkalmaztunk pácolt 

hústermékek és gyorsfagyasztott növényi termékek esetén. Az ismert mennyiségű 
K N 03 oldatot közvetlenül a redukció elvégzése előtt adtuk a mintához.

A vizsgálati eredményeket a 3. táblázat tartalmazza.

2.4. Módszerösszehasonlító vizsgálat
Az általunk kidolgozott gyors módszer az élelmiszerellenőrzési gyakorlatban 

csak a jelenleg szabványosított Cd-oszlopos módszerrel összehasonlítva, az ered
mények megfelelő egyezése esetén vezethető be, ezért összehasonlító vizsgálatokat 
végeztünk. A módszerösszehasonlító vizsgálatok eredményét a 4. táblázat tartal
mazza.

A mérések egy laboratóriumon belül történtek. A mért adatok között sem az 
átlagok, sem a párhuzamosok közti szórás alapján nem mutatható ki szignifikáns 
eltérés.

2.5. A gyors módszer laboratóriumok közti kipróbálása
A kidolgozásban résztvevő három intézet részvételével előzetes körvizsgálatot 

szerveztünk annak felmérésére, hogy különböző objektív és szubjektív feltételek 
mellett a gyors módszerrel kapott eredmények mennyire egyeznek.

A mérési adatokat és az értékelést az 5. táblázat tartalmazza. Az értékelést 
kétszempontos varianciaanalízissel végezve, az intézetek mérési adatai között ki
mutatható szignifikáns eltérés nincs.

Az eredmények a megengedhető különbségnél (zbcm ax) kisebb mértékben 
térnek el egymástól.
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5. táblázat
Gyors módszer in terlabora tórium i kipróbálása

M in ta
I. In tézet

X / d 7
I I .  Intézet 

*11  dI I
I I I .  In tézet 

*111 dl l l Sorátlag

G yf. s. répa ........................... 322 4 295 10 207 5 274,6
G yf. s. répa ........................... 313 39 295 10 226 14 278,0
G yf. p a r a j ............................... 665 47 798 35 701 55 721,3
G yf. p a r a j ............................... 414 8 430 40 295 34 379,7
Pác. sonka ............................. 1054 11 862 77 1012 65 976,0
Pác. sonka ............................. 951 30 924 22 937 6 937,3
Pác. ta r ja  ............................... 2270 40 2280 25 2272 153 2274,0

In téze ti á tlag : 855,6 840,6 807,1
F = 1 , 0 8  
F5% =5,14
Х щ а х =  74,4 (megengedhető különbség)
A  módszer h ibá ja  a párhuzamos mérési eredmények alap ján:
W  =  99,1 x  =  834,1
(d =  a két párhuzamos mérés közti különbség)

3. Értékelés

A gyors módszer hibája 10%-nak tekinthető, ami magában foglalja az elő
készítési inhomogenitási hibákat is. Munkánk során Rebelein borok nitráttartal- 
manak meghatározási módszerét módosítottuk úgy, hogy az mind növényi, mind 
állati eredetű élelmiszerek nitráttartalmának meghatározására alkalmas legyen.

A minták nitráttartalmának feltárása után egy-egy analízis időszükséglete 
néhány perc — így a módszer a sorozatelemzések esetén megkívánt gyorsaságot 
biztosítja.

A gyors módszer pontosság és átlagértékek tekintetében a jelenleg szabványo
sított Cd-oszlopos módszerrel egyenértékű.

Gyorsasága, megfelelő pontossága, kis eszköz- és anyagigénye, széles érték
határok közti alkalmazhatósága miatt, módszerünk mind hatósági döntő, mind 
gyártásközi ellenőrzésre alkalmas.
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GYORS MÓDSZER ÉLELM ISZEREK N ITRÁTTARTALM ÁNAK 
MEGHATÁROZÁSÁRA. A MÓDSZER INTERLABORATÓRIUMI 

KIPRÓBÁLÁSA 
Uresch F. és munkatársai

A nitráttartalom meghatározására kidolgozott módszerek közül a szerzők 
Rebelein borok nitráttartalmának meghatározására leírt módszerét módosították. 
A módosítás lényege a redukció körülményeinek megváltoztatása és sorozatméré
sekre alkalmassá tétele. A gyors módszer hibája 10%, ami a javasolt módszert a 
jelenleg szabványosított Cd —oszlopos módszerrel gyakorlatilag egyenértékűvé 
teszi. A módszer gyorsasága és pontossága által alkalmas mind a hatósági, mind a 
gyártásközi ellenőrzéshez szükséges vizsgálatok rutinszerű elvégzésére.

QUICK METHOD FOR THE DETERM INATION OF N ITRATE
CONTENT OF FOOD. INTERLABORATORY TEST OF THE METHOD 

Uresch, F. and co-workers
From among the methods elaborated for the determination of nitrate, the 

authors modified the procedure described by Rebelein for the determination of 
nitrate content of wine. The main point of the modification is to change the condi
tions of the reduction and to make it  applicable for routine series of analyses. The 
error of the proposed method is 10%, that makes it  practically equivalent to the 
present standard method using Cd-column. For its quickness and precisity the 
method can be used for the routine examinations in official control and in tests 
performed during production.

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
НИТРАТОВ. МЕЖ ДУ ЛАБОРАТОРНОЕ ОПРОБОВАНИЕ МЕТОДА 

Ф. Уреш и сотрудники
Среди методов разработанных для определения содержания нитратов, 

авторы модифицировали метод Ребелеина, служащий для определения содер
жания нитратов в винах. Су щ н о с т ь  модификации заключается и изменении 
у с л о в и й  редукции и способности проводения этим методом серийных испы
таний. Погрешность экспресс-метода составляет 10%, что делает предлагае
мый метод практически равноценным по сравнению с действующим в настоя
щее время стандартным методом, основанным на применении Cd-колонки. По 
своей быстроте и точности метод является пригодным для проведения рутин
ных испытаний, для ведомственного контроя и также для контроля в про
цессе производства.

EINE SCHNELLMETHODE ZUR BESTIMMUNG DES NITRATGEHALTES 
VON LEBENSMITTELN UND IH R E ERPROBUNG IM RINGVERSUCH 

Uresch, F., K. Dénes, F. Dömsödi, E. Illyés, F. Kulcsár und E. Szabó
Von den zur Bestimmung des Nitratgehaltes ausgearbeiten Methode haben 

die Verfasser die Methode von Rebelein die zur Bestimmung des Nitratgehaltes 
von Weinen angewandt wird, modifiziert.

Die Modifizierung richtete sich auf die Veränderung der Reduktionsbeding
ungen und darauf, dass die Methode für Serienuntersuchung geeignet wird. Der 
Fehler der Schnellmethode beträgt 10%, wodurch die modifizierte und vorge
schlagene Methode mit dem gegenwärtig standardisierten Cd-Säulen-Verfahren 
praktisch gleichwertig ist. Durch die Schnelligkeit und Genauigkeit der Methode 
ist sie für die serienweise Durchführung von Nitratbestimmungen in der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung und in der Produktionskontrolle geeignet.
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Takarmánypremixek anorganikus szeléntartalmának 
spektrofotometriás meghatározása

S A R U D  I I M R E -  C S A P Ó  J Ä N O S N E  
Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola 

Érkezett: 1985. augusztus 15.

A szelén élettani szerepét korábban csupán a toxicitásában látták, ma már 
azonban bizonyított tény, hogy kis mennyiségben nélkülözhetetlen az állati szerve
zet számára (1 —6). Szelénhiányos talajokon termesztett növényekkel etetett álla
toknál gyakran tapasztalhatók különböző megbetegedések (pl. hepatózis és izom- 
disztrófia bárányok, borjak, sertések és csikók esetében; egyes állatfajoknál gyenge 
növekedés és a tömeggyarapodás visszaesése, stb.), ezért a takarmányok szelénnel 
való kiegészítése sokszor nagyon indokolt. A premixek szeléntartalmának meghatá
rozásánál a bemért anyag elroncsolása helyett elegendő, ha csupán híg sósavval való 
kioldást alkalmazunk, mivel az egyébként is kis mennyiségben jelenlevő, bioló
giai eredetű komponensek (pl. gabonamagvak) szeléntartalma általában elhanya
golható a nátrium-szelenitként beadagolt szelén mennyiségéhez képest.

Az oldat szeléntartalmát 2,3-diamino-naftalin alkalmazásával spektrofoto
metriásán határozzuk meg. Az általunk ajánlott két módszerváltozat újszerűsége 
az, hogy a szelenit és a jelenlevő zavaró ionok (Fe2+, Cu2 + stb.) elválasztását cink- 
hexaciano-ferrát ( II)  kollektor csapadék (Carrez-féle „derítés” ), ill. ioncserélő osz
loptechnika (H+-formára hozott, erős kationcserélő műgyanta) segítségével eszkö
zöljük. — A csapadékos módszer alkalmazhatósága szempontjából kedvező, hogy 
a Zn2+-ionok egyáltalán nem zavarják a szelénmeghatározást. Ha ezt a tisztítási 
eljárást választjuk, ügyelnünk kell azonban arra, hogy a fölöslegben alkalmazott 
cinksót még a hexaciano-ferrát(II)-ionokat tartalmazó vegyületet megelőzően ada
goljuk be az oldatba, mert ellenkező esetben a szelenit-ionok redukálódhatnak, és 
elemi szelén válik ki az oldatból. —

Mindkét munkamenet során a zavaró fémionokat távolítjuk el az oldatból; 
ellentétben az általában használatos eljárásokkal, amelyeknél megfelelő kémiai 
reakció lefolytatása után a szelént vonják ki a többi alkotórész mellől desztillációs 
(7,8) vagy extrakciós (9,10) művelettel, vagy pedig oly módon, hogy a szelenit-iono- 
kat redukálják, majd a kivált elemi szelént elkülönítik, és ásványi savban felold
ják (11). Az általunk javasolt módszerek jellegzetessége még, hogy maszkírozó sze
rek (NaF, EDTA, stb.) alkalmazására nincs szükség.

Javasolt módszerek
Felhasznált anyagok

— 5 M HCl-oldat
— Carrez I. oldat: 30 g K 4[Fe(CN)6] -3 H20 200 cm3 vízben
— Carrez II. oldat: 60 g ZnS04-7 H ,0 200 cm3 vízben
— 5 M NaOH-oldat
— DÁN oldat: 0,1 g 2,3-diamino-naftalint 100 cm3 0,1 mólos HCI-oldatban 

feloldunk, majd 2-szer 10 cm3 ciklohexán alkalmazásával extrakciós tisz
títást végzünk. (A reagens a vizes fázisban marad.) Az oldatot 36 órán túl 
nem célszerű eltartani.

— ciklohexán
— kationcserélő műgyantaoszlop 

töltet: Varion KS (N IKE); 
magasság: 120 mm; átmérő: 18 mm;
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H+-formára hozatal: 100 cm3 2 mólos HCl-oldatot 5 — 6 cm3/perc sebesség
gel átbocsátunk az oszlopon, majd kb. 100 cm3 vízzel átmosást végzünk.

— Standard törzsoldat: 1 dm3 vizes oldat 2,190 g Na2Se03-et tartalmaz. 
Az oldat szeléntartalma 1000 /rg/cm3.

— Standard oldatok: 0,10 — 0,25 — 0,50 — 0,75 — 1,00 /tg/cm3 szelént tartal
mazó vizes oldatok.

Az alkalmazott vegyszereknek analitikai tisztaságúaknak kell lenniük.

Műszerek
-  RADELKIS OP/11 pH-mérő
- BECKMAN UV 5260 spektrofotométer (10 mm széles kvarcküvettákkal) 

Munkamenetek
A ) 100 cm3-es Stohmann-lombikba analitikai pontossággal bemérünk 2 g vizsgá

landó anyagot, majd hozzáadunk 10 cin3 5 mólos HCl-oldatot és mintegy 50 
cm3 forró vizet. A meghatározandó szelénvegyület feloldódását célszerű ekkor 
rázással is elősegíteni. Az oldás kezdetétől számított 40 perc letelte után 7 cm3 
Carrez II., majd 5 cm3 Carrez I. oldatot juttatunk be a lombikba. — A kálium 
hexaciano-ferrát(lI) beadagolását igen lassan, cseppenként eszközöljük, mi
közben a lombik körkörös mozgatásával keverést is végzünk. Gyakorlatilag 
így teljesen kiküszöböljük annak lehetőségét, hogy az említett redukáló tu la j
donságú anyag lokálisan feleslegbe kerüljön. — A kollektor csapadék elő
állítását követően a lombikot vízzel a jelig feltöltjük, majd kb. 20 perc múlva 
közepes pórusméretú redős szűrőpapírt alkalmazva szűrést végzünk. 25 cm3 
szűredéket 100 cm3-es főzőpohárba bemérünk, a pH-ját műszeres ellenőrzés 
mellett az 5 mólos NaOH-oldattal 1,7—2,2 határok közé beállítjuk, és 
hozzáadunk 5 cm3 DÁN oldatot. Sötét helyen való 2 órás állás után a kiala
kult komplexet 2-szer 10 cm3 ciklohexánnal történő kirázással szerves fázisba 
visszük, majd ennek fényelnyelését 380 nm hullámhosszon mérjük.
A hitelesítő görbe felvételénél a már ismertetett standard oldatokból mérünk 
be 25 — 25 cm3-t 100 cm3-es főzőpoharakba, és a továbbiakban az előbb leírtak 
szerint járunk el.

B ) 100 cm3-es Stohmann-lombikba bemérünk 2 g vizsgálandó anyagot, és végre
hajtjuk az A)-ná 1 leírt kioldási műveletet. (A Carrez-féle reagenseket azonban 
ez esetben nem alkalmazzuk.) Ezután 25 cm3 aliquot részt 2 — 3 cm3/perc 
sebességgel átengedünk az ioncserélő oszlopon úgy, hogy a lecsepegő folya
dék 200 cm3-es főzőpohárba gyűljön össze. Az oszlop kimosását 80 — 100 cm 3 
vízzel végezzük. Ezt követően kerül sor az A )-nál leírt pH-beállításra, majd 
a szelénkomplex előállítására. Az utóbbinál — a nagyobb oldattérfogat 
m iatt — háromszor annyi DÁN oldatot használunk, m int az A )  munkamenet 
esetében, azaz 15 cm3-t. A továbbiakban pontosan az AJ-ná 1 leírtak szerint 
járunk el.

Kísérleti eredmények és következtetések

Az előzőekben ismertetett módszerek megbízhatóságának ellenőrzése céljából 
magunk állítottunk elő egy olyan premixet, amelynek alkotórészei között viszony
lag nagy mennyiségben szerepeltek azok az anyagok, amelyek a szelénmeghatáro
zást zavarhatják. Az összeállított keverék különböző részleteihez különböző meny- 
nyiségű nátrium-szelenitet adtunk, majd 7 —7 párhuzamos meghatározás alapján 
megállapítottuk a reprodukálhatóságot és a pontosságot. A keverék összetételét az 
1., a kísérleti eredményeket pedig a 2. táblázat tartalmazza. Az utóbbiban össze
foglalt adatok alapján megállapítható, hogy mindkét módszerrel kapott eredmé-
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Kísérleti premixkészítmény
7. táblázat

Nátrium (NaCl formában) 51,1 g/kg

Kalcium (CaHP04 -2H20  és CaCÓ3 formában) 185,0 g/kg

Magnézium (MgS04 -7FFO formában) 5,0 g/kg

Foszfor (CaHP04 -2H20  formában) 76,0 g/kg

Vas (FeS04 -7H20  formában) 980 mg/kg

Mangán (MnSÜ4 • 7H20 formában) 680 mg/kg

Réz (CuS04 -5FI20  formában) 198 mg/kg

Cink (ZnSC>4 ■ 7HoO formában) 1640 mg/kg

Kobalt (CoS04 -7FI20  formában) 152 mg/kg

Jód (KI formában) 20 mg/kg

EMQ antioxidáns 5 g/kg

Kukoricaliszt 158 g/kg

Szelén (Na2Se03 formában) változó

Szelénmeghatározási eredmények
2 . tá b lá z a t

Bemért 
Se mg/kg

Meghatározott Se a bemért 
mennyiségre vonatkoztatva %

Variációs koefficiens
%

A/módszer B/módszer A/módszer B/módszer

5,4 103,7 98,3 7,01 7,15

10,5 97,3 104,4 6,09 6,25

16,6 102,2 102,2 5,26 4,60

21,8 97,4 97,8 6,27 4,62

25,9 98,9 102,3 5,33 4,78

33,0 97,1 99,4 4,55 5,07
A párhuzamos vizsgálatok száma minden esetben 7 volt.

nyék megbízhatósága megfelel a követelményeknek. Megállapítható továbbá, hogy 
a szóban forgó módszerek mind a pontosság, mind a reprodukálhatóság szempontjá
ból gyakorlatilag egyenértékűek. (Ez utóbbiakat egyébként t-, ill. F-próbával is 
ellenőriztük.)

Végezetül megjegyezzük, hogy a közölt meghatározások érzékenysége lénye
gesen megnövelhető, ha a spektrofotometriás méréstechnika helyett fluoreszcen
cia-mérést alkalmazunk, erre azonban premixek esetében általában nincs szükség.
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TAKARM ÁNYOK ANORGANIKUS SZELÉNTARTALMÁNAK 
SPEKTROFOTOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA 

Sarudi Imre és Csapó Jánosrté
A takarmánypremixekben nátrium-szelenitként jelenlevő szelént híg sósavas 

kioldás után 2,3-diamino-naftalin felhasználásával spektrofotometriásán határoz
tuk meg. A zavaró nehézfém-ionok eltávolítását vagy cink-hexaciano-ferrát(II) 
kollektor-csapadék alkalmazásával, vagy H+-formára hozott, erős kationcserélő 
műgyanta segítségével eszközöljük. Mindkét módszer megbízhatósága megfelel 
a gyakorlati követelményeknek.

SPECTROPHOTOMETRIC DETERM INATION OF INORGANIC SELENIUM 
CONTENT OF FEED PREMIXES 

Sarudi, I. and J. Csapó
The selenium present in the feed premixes as sodium-selenite was determined 

with spectrophotometry using 2,3-diamino-naphthalene after an extraction with 
diluted hydrocloric acid. The heavy metal ions disturbing the examination can be 
removed using either zitic-ferrocyanide collector precipitate or cation exchange 
resin in H+ form. The reliability of both methods meets the practical requirements.

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
HE ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЕНА В ФУРАЖ Е 

И. Шаруди и Я. Чапо
Авторы спектрофотометрически, применяя 2,3-диамино-нафталин опре

деляли селен, находящийся в фуражных премиксах в виде селенита натрия, 
после растворения в разбавленной соляной кислоте. Удаление мешающих 
определению ионов тяжелых металлов осуществлялось с помощью цинк- 
гексациано-феррата [ I I ]  или с помощью приведенной в Н+ форму сильной 
катионно-обменной синтетической смолы.

Надежность этих двух методов соответствует практическим требованиям.

SPEKTROPHOTOMETRISCHE BESTIMMUNG DES ANORGANISCHEN 
SELENGEHALTES VON FUTTERVORMISCHUNGEN 

Sarudi, I, und J. Csapó
Das in Futtermittelvormischungen als Natriumselenit vorhandene Selen wird 

nach Extraktion mit verdünnter Salzsäure unter Anwendung von 2,3-Diamino- 
Naphtalin spektrophotometrisch bestimmt. Die Entfernung der störenden Schwer
metallionen wurde entweder m it Zinkhexacyanoferrat ( I I)  — Kollektor-Nieder
schlag oder m it in H+ gebrachten starkem Kationaustauscher durchgefürt. Die 
Zuverlässigkeit beider Methoden erfüllt die praktischen Anforderungen.
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Számológépes program a sör legfontosabb jellemzőinek 
kiszámítására PTK 1096 típusú gépen

B É N D E K  G Y Ö R G Y  
K őbánya i Sörgyár, S öripari K u ta tó  

Érkezett: 1984. november 12.

A söranalízis során vizsgált alapvető paraméterek az eredeti extrakttartalom, 
a maradék extrakt és az alkoholtartalom, valamint az ezekből számítható valódi 
és látszólagos leerjedési százalék. Erre a célra a klasszikus módszer a desztilláció, 
mely az érvényben levő szabvány szerint ma is döntő módszer. A söripari minőség- 
ellenőrző laboratóriumokban a nagy mintaszám feldolgozására már több mint 25 
éve bevezették a kevésbé idő- és munkaigényes refraktometriás módszert pikno- 
méteres sűrűségméréssel kombinálva, a fejlődés legújabb eredménye pedig az auto
matikus söranalizátorok megjelenése a piacon. Ez kb. 3 perc alatt végez el egy tel
jes söranalízist, miközben reprodukálhatósága kedvezőbb, mint a desztillációs 
módszeré.

Mivel a söripari laboratóriumok nagyrésze a refraktométeres módszert alkal
mazza, a számológépi programot erre dolgoztuk ki. így a manuális számolás és a 
táblázatokból végzett adatkikeresés kiküszöbölhető, ami a gyorsítás mellett az 
emberi hibalehetőségek minimálisra csökkentését is eredményezi. A táblázatokat 
négy polinommal helyettesítettük. Ezek közül az egyiket a szabvány is közli, a 
másik hármat magunk dolgoztuk ki Romhányi István matematikus (VEGY- 
TERV) közreműködésével.

A PTK 1096-os gépet azért választottuk, mert hazai gyártmány lévén ez a 
legkönnyebben hozzáférhető, egyébként azonos a Texas Instruments T I 59-es gé
pével. (Ezenkívül elkészítettük a programot a Hewlett—Packard cég HP 97 típusú 
gépére, ez a program futtatható a HP 67-en és a HP 41 különböző változatain is).

A program rövid leírása

A sorszámozást biztosító ,,A”  címkéjű programblokk után az első piknométer 
mérési adataiból a sűrűség kiszámítása következik a ,,B”  blokkban. A második pik
nométer értékeiből ugyanaz a szubrutin kiszámítja a második sűrűségértéket, majd 
az átlagértéket és a párhuzamosok különbségét ki is nyomtatja a gép.

Az Extra sörök értékeinek számításához szükséges összehasonlítást (hogy a 
sűrűség nagyobb, vagy kisebb egynél) a t-regiszter segítségével végezzük. Ha a 
sűrűség 1-nél kisebb, a 0-dik jelzőt (flag) beállítja a program, és a további számítási 
módosításokat ennek alapján végzi. Ha a jelző be van állítva, a program elágazik a 
megfelelő szubrutinokhoz, amelyek az Extra sör számításához szükséges módosítá
sokra („látszólagos”  sűrűség számítása és előhívása a regiszterből, előjelváltások) 
adnak utasításokat. Mivel a szubrutinok utáni visszaugratás a feltételes elágazások 
utáni helyre ennél a gépnél nem automatikus, két számlálóregiszter (a 8-as és a 9- 
es) beiktatásával oldottuk meg a szubrutinok utáni visszaugratást. A jelző kiiktatá
sát, a t-regiszter nullázását és a számlálóregiszterek kezdeti (2-es) értékének vissza
állítását a program futása során automatikusan végzi. Ezért ügyelni kell arra, hogy 
ha a programot valamilyen okból nem futtatjuk teljesen végig, akkor a számítás 
újrakezdése esetén biztosítsuk a fenti paraméterek helyes kezdeti értékének be
állítását, egyébként hamis eredményeket kapunk.
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A „C ”  blokkban folytatódik a számítás a refrakcióérték bebillentyűzése után. 
Először a sörszabványban is szereplő polinom felhasználásával kiszámolja az Se ér
téket, majd ebből a Goldiner -  Kleeman táblázatot reprodukáló polinommal az 
eredeti extrakt értékét. Az Ee alapján két további polinom segítségével az alkohol 
és a valódi extrakt kiszámítása következik, végül pedig a valódi és látszólagos erje
désfok számítása. A szükséges eredményeket eközben a printer ki is nyomtatja. 
Ha esetleg további adatokra is szükség van, ezek a megfelelő regiszterekből a szá
mítás végén előhívhatók (1. a regiszterek tartalmát).

A program végén (a 261. lépéstől kezdve) találhatók a különböző szubrutinok, 
amelyeket a program egynél többször használ.

A programot egyébként könnyen át lehet alakítani úgy, hogy a desztillációs 
módszerrel is alkalmazható legyen. Hasonló programokat kidolgoztunk a maláta, 
árpa, rizs, kukorica és sörtörköly extrakt kiszámítására is. Az érdeklődő kollégák
nak szaktanácsokkal szívesen állunk rendelkezésére.

A program protokollja

000 76 LBL 034 14 D " " 068 87 IFF 102 01 01
001 11 A 035 43 RCL 069 00 00 103 95
002 58 F IX 036 07 07 070 16 A ’ 104 22 INV
003 00 0 0 037 75 — 071 42 STO 105 44
004 98 ADV 038 43 RCL 072 14 14 106 -18 15
005 99 PRT 039 31 31 073 65 X 107 43 RCL
006 98 ADV 040 95 - 074 02 2 108 16 16
007 91 R/S 041 50 IX I 075 95 = 103 75
008 76 LBL 042 99 PRT 076 22 INV 1 10 43 RCL
009 12 В 043 98 ADV 077 44 SUM 111 14 14
010 58 F IX 044 91 R/S 078 15 15 112 95 =
011 05 05 045 76 LBL 079 43 RCL 113 45 Yx
012 71 SBR 046 13 C 080 13 13 114 03 3
013 53 ( 047 75 — 081 65 X 115 65 X
014 42 STO 048 01 1 082 43 RCL 116 43 RCL
015 07 07 049 05 5 083 00 00 117 02 02
016 91 R/S 050 95 = 084 95 = 118 95 =
017 71 SBR 051 42 STO 085 44 SUM 119 22 INV
018 53 ( 052 43 13 086 15 15 120 44 SUM
019 42 STO 053 80 087 03 3 121 15 15
020 31 31 054 42 STO 088 65 X 122 48 RCL
021 85 + 055 15 15 089 43 RCL 123 03 03
022 43 RCL 056 43 RCL 090 13 13 124 22 INV
023 07 07 057 11 11 091 75 — 125 44 SUM
024 54 ) 058 87 IFF 092 53 ( 126 15 15
025 55 -b 059 00 00 093 43 RCL 127 43 RCL
026 02 2 060 15 E 094 14 14 128 32 32
027 95 = 061 75 — 095 65 X 129 22 INV
028 42 STO 062 01 1 096 02 2 130 49 PRD
029 11 11 063 95 = 097 54 ) 131 15 15
030 99 PRT 064 65 X 098 95 132 01 1
031 59 INT 065 43 RCL 099 33 X 2 133 44 SUM
032 32 X IT 066 32 32 100 65 X 134 15 15
033 67 E Q 067 95 = 101 43 RCL 135 58 F IX
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136 02 02 186 28 23 236 53 ( 286 00 00
137 71 SBR 187 54 0 237 53 ( 287 35 35
138 43 RCL 188 65 X 288 43 RCL 288 92 RTN
139 99 PRT 189 48 RCL 239 16 16 289 76 LBL
140 42 STO 190 18 18 240 75 — 290 43 RCL
141 16 16 191 95 — 241 43 RCL 291 43 RCL
142 68 NOP 192 89 PRT 242 20 20 292 15 15
143 43 RCL 193 42 STO 243 54 ) 293 33 X 2
144 11 11 194 18 19 244 65 X 294 65 X
145 42 STO 195 27 INV 245 43 RCL 295 43 RCL
146 15 15 196 86 STF 246 10 10 296 28 28
147 87 IFF 197 00 00 247 54 ) 297 94 +  / -
148 00 00 198 29 OP 248 + 298 95
149 15 E 199 02 2 249 43 RCL 299 85 +
150 42 STO 200 42 STO 250 16 16 300 53 (
151 15 15 201 08 08 251 95 301 43 RCL
152 71 SBR 202 42 STO 252 42 STO 302 27 27
153 43 RCL 203 09 09 253 30 30 303 65 X
154 87 IFF 204 43 ROL 254 58 F IX 304 43 RCL
155 00 00 205 19 19 255 01 01 305 15 15
156 16 A 206 55 + 256 99 PRT 306 54 )
157 207 53 0 257 43 RCL 307 85 +
158 17 17 208 43 RCL 258 29 29 308 43 RCL
159 43 RCL 209 16 16 259 99 PRT 309 26 26
160 16 16 210 65 X 260 91 R/S 310 95 =
161 75 — 211 43 RCL 261 76 LBL 311 92 RTN
162 43 RCL 212 25 25 262 53 ( 312 76 LBL
163 17 17 213 85 + 263 43 RCL 313 15 E
164 95 = 214 43 RCL 264 06 06 314 43 RCL
165 42 STO 215 24 34 265 75 — 315 12 12
166 16 16 216 54 0 266 43 RCL 316 97 DSZ
167 53 0 217 95 = 267 04 04 317 09 09
168 53 0 218 85 + 268 54 ) 318 00 00
169 43 RCL 219 43 RCL 269 55 + 319 61 61
170 16 16 220 17 17 270 43 RCL 320 61 GTO
171 33 X 2 221 95 = 271 05 05 321 01 01
172 65 X 222 42 STO 272 95 = 322 50 50
173 43 RCL 223 20 20 273 92 RTN 323 92 RTN
174 21 21 224 99 PRT 274 76 LBL 324 76 LBL
175 54 0 225 43 RCL 275 14 D 325 16 A ’
176 85 + 226 18 18 276 86 STF 326 94 +  / —
177 53 0 227 55 + 277 00 00 327 97 DSZ
178 43 RCL 228 43 RCL 278 02 2 328 08 08
179 82 22 229 16 16 279 75 — 329 00 00
180 65 X 230 65 X 280 48 RCL 330 71 71
181 43 RCL 231 43 RCL 281 11 11 331 61 GTO
182 16 16 232 10 10 282 95 = 332 01 01
183 54 0 233 95 = 283 42 STO 333 57 57
184 85 + 234 42 STO 284 12 12 334 92 RTN
185 43 RCL 235 29 29 285 61 GTO 335 00 0
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A regiszterek tartalma és funkciója
A mágneskártyára felvett konstansok (3. és 4. blokk) a kinyomtatott szalagon 

szerepelnek, az egyenként bevitt piknométersúlyok és a program által kiszámítandó 
értékek helyén 0 van.

A regiszter tartalma száma funkciója

2.9858 001 Az Se értéket számító polinom paraméterei
0.000266 011
0.000406 02 j

0.087 о з )
0. 04 Piknométer üres súly
0. 05 Piknométer vízérték
0. 06 Piknométer sörös súly
0. 07 első sűrűségérték
2 . 0 8 1 számlálóregiszterek
2 . 0 9  f

100. 10 szorzószám
0. 11 a két sűrűségérték átlaga
0. 12 látsz, sűrűség (2 — dátl ) Extránál
0. 13 részeredmény tárolása
0. 14 részeredmény tárolása
0. 15 részeredmény tárolása
0. 16 Eredeti extrakt
0. 17 Látsz, extrakt
0. 18 Ee- E ;
0. 19 Alkoholtart. súly °/Q
0. 20 Er

0.0000115 211 Az alkoholszámító polinom paraméterei
0.0017 22 1

0.39663 23 J
2.19166 241 Az Ev-t számító polinom paraméterei
0.00284 25)

-4 6 8 .0 8 261 A Goldi ner-Kleeman táblázatot számoló
677.859 27 polinom paraméterei (csak 17 B° alatt
209.782 28) használhatók)

0. 29
0. 30 V L
0. 31 a második sűrűségérték

1000. 32 szorzószám

SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAM A SÖR LEGFONTOSABB JELLEM ZŐINEK 
KISZÁMÍTÁSÁRA PTK 1096 TÍPUSÚ GÉPEN

Béndek György

A sör extrakt- és alkoholtartalmának meghatározása piknométeres — refrakto
metriás módszerrel lényegesen gyorsítható, ha a kapcsolódó számításokat progra
mozható számológéppel végzik. A felhasznált táblázatok értékeit közelítő polino-

3  É lelm iszervizsgálati Közlem ények 17



mokkái jól lehet reprodukálni, ezért a táblázatok használata sem szükséges. 
A program rövid ismertetése után a dolgozat közli a PTK 1096 típusú gépre írt 
program teljes protokollját, valamint a regiszterek tartalmát és funkcióit.

PROGRAM FOR THE CALCULATION OF THE MOST IMPORTANT 
PARAMETERS OF BEER USING A CALCULATOR TYPE PTK 1096

Béndek, Gy.

The determination of extract and alcohol contents of beer by pycnometric- 
refractometric method can be significantly accelerated using a programmable 
calculator for the connected calculations. For the data of the applied tables can be 
well reproduced by approximate polinoins, the use of tables is not necessary. After 
the short review of the program the paper presents the whole protocol of the prog
ram written for a calculator type PTK 1096 as well as the content and functions 
of the registers.

ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ТИПА 
П Т К  1096, СЛУЖ АЩ АЯ ОПРЕДЕЛЕНИЮ  НАИБОЛЕЕ 

ВАЖ Н Ы Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИВА
Д. Бендек

Определение содержания экстракта и спирта в пиве пикнометрическим 
и рефрактометрическим методами можно значительно ускорить в том случае, 
если обработка результатов испытаний будет произведена на программи
руемой вычислительно-счетной машине. Численные значения, указанные в 
используемых таблицах, можно хорошо воспроизводить полиномами, поэтому 
отпадает необходимость в применении таблиц.

В статье приведено краткое описание прораммы, затем дан полный про
токол программы для вычислительной машины типа Н ТК 1096 и также опи
саны содержание и функции регистров.

RECHNERPROGRAMM FÜR DEN RECHNER PTK 1096 
ZUR BERECHNUNG DER WICHTIGSTEN BIERPARAMETER

Béndek, Gy.

Die Bestimmungen des Extrakt- und Alkoholgehaltes m it der Pyknometer -  
Refraktometer-Methode kann wesentlich beschleunigt werden, wenn die dazu not
wendigen Berechnungen mit programmierbarem Rechner durchgeführt werden. 
Die benutzten Tabellenwerte sind m it Näherungspolinomen gut reproduzierbar, 
wodurch die Benutzung der Tabellen überflüssig wird. Nach kurzer Beschreibung 
des Programms werden das Gesamtprotokoll des für den Rechner PTK 1096 ge
schriebenen Programms sowie der Inhalt und die Funktionen der Register an
gegeben.
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Növény eredetű élelmiszerek rostanyagának összetevői
V Á L Á S  G Y Ö R G Y N É  É S  T E R E S  L A J O S N É  

Országos Élelmezés- és Táp lá lkozástudom ányi In tézet Pest megyei K Ö J Á L  

Érkezett: 1983. május 25.

Az élelmiszerek összetételének jellemzésében a korábban kizárólagosan hasz
nált nyersrosttartalom mellett az utóbbi években egyre gyakrabban használjuk a 
diétásrost fogalmat. A diétásrost magában foglalja a nyersrosttartalmat, s ezen 
kívül számos, a nyersrosttartalomban nem jelentkező, de az emberi szervezet 
számára emészthetetlen élelmiszerkomponenst is. így a diétásrost-tartalom mindig 
nagyobb, esetenként nagyságrenddel is meghaladja a nyersrosttartalmat. Mivel az 
élelmiszerek diétásrost-tartalma számos betegség, kóros állapot kialakulására, le
folyására befolyással lehet (pl. diverticulosis, krónikus obstipatio, obesitas, arteri
osclerosis, hypercholesterinaemia stb.), mind a megelőzés érdekében, mind terápiás 
célból szükséges lehet mennyiségének ismerete. Számításba kell azonban azt is 
vennünk, hogy a teljes diétásrost-tartalom ismerete nem elegendő, más és más rost
összetevők más és más élettani hatással bírnak. A diétásrost kémiailag a következő 
vegyület csoportokat foglalja magában: cellulóz, hemicellulóz, pektinek és a lig
nin, mindegyike vízkötő hatású, de például kation cserélő hatást, telítő-laktató 
hatást, az emésztő enzimek mennyiségének csökkentését elsősorban a cellulózról 
írják le, gélképző, szérum-koleszterin csökkentő hatást a pektinről, antioxidáns 
hatást a ligninről stb. E hatásokat a teljességre való törekvés nélkül, csak annak 
jelzésére ismertettük, hogy a diétásrost-tartalomra vonatkozó adatokkal betegek 
diétájának összeállítását kívánjuk elősegíteni, elengedhetetlen a rost összetevők 
mennyiségének ismerete a teljes diétásrost-tartalmon belül. A lakosság rost fogyasz
tásának felmérésére ugyanakkor elegendő a teljes diétásrost-tartalom ismerete. 
Nemzetközileg elfogadott diétásrost ajánlásokat még nem ismerünk, de felmérések 
már több országban történtek. Hollandiában napi 25 g, az NSZK-ban napi 22 g, 
Angliában napi 20 g a diétásrost-fogyasztás (Van Staveren és mtsai, 1) az USA-ban 
20 g. Ugandában kb. 100 g a napi fogyasztás (Southgate, 2).

Intézetünknek feladatai közé tartozik, hogy minél több élelmiszer összetevői
nek vizsgálatát végezze el, s az adatokat a Tápanyagtáblázat újabb és újabb kiadá
saiban tegye közzé, azzal a céllal, hogy az eddigiekben feltüntetett nyersroston 
kívül, a táplálkozástudományi szempontból fontos diétásrost-inennyiségeket is 
tartalmazza. Új vagy a korábbinál érzékenyebb, pontosabb módszerek beállítása
kor a korábbi adatok bővítését, pontosítását kell elvégezni. Ilyen értelemben kell a 
diétásrost-tartalmak mérését is és a diétásrost eltérő funkcióit képviselő összetevő
ket is meghatároznunk, mivel az ebből származó adatok á nyersrostértékekhez 
képest minőségi változást jelentenének.

A diétásrost-tartalom mérése, tekintettel arra, hogy nem egységes anyagról van 
szó, komoly metodikai problémát vet fel. A szakirodalomban közölt diétásrost- 
meghatározásra szolgáló módszerek száma igen nagy, alapvetően két különböző 
célt szolgálnak. Egy részük az összes diétásrost-tartalom meghatározására más ré
szük az egyes, kémiailag egymástól eltérő rost komponensek, rost komponens cso
portok mérésére alkalmas.

Jelen munkánk célja az volt, hogy a későbbi széles körű felmérés érdekében e 
módszerek közül kiválasszuk azokat, amelyek a diétásrost-tartalom mennyiségi
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és minőségi jellemzésére alkalmasak. E munkánk első szakaszáról kívánunk be
számolni. A későbbiekben még néhány kisebb rost komponens mérésére szolgáló 
módszert kell beállítani. Nem foglalkozunk it t  a pektin-meghatározás kérdésével, 
mivel az már régebben került bevezetésre intézetünkben.

Az összes diétásrost-tartalom meghatározására a Furda-módszert alkalmaztuk 
(Heckman és Lane, 3) melynek lényege, hogy kétfrakciós enzimes (pepszines, majd 
pankreatinos) emésztést követően a visszamaradt szilárdrészt oldhatatlan diétás
rostként mérik, mely tartalmazza a cellulózt, lignint, oldhatatlan hemicellulózt, a 
szőriéiből pedig négyszeres térfogat etanollal kicsapják az oldható diétásrostot, a 
pektint és az oldható hemicellulózt, A teljes diétásrost-tartalmat a kettő összege
ként adják meg. A Furda-módszerrel nyert értékek jobban megközelítik Southgate 
eredményeit a többi módszernél.

Ezen kívül mértük Van Soest szerint a savdetergens-rost és neutrális-deter- 
gens-rost (Southgate, 4), illetve az enzimmel kezelt neutrális-detergens-rosttar- 
talmat (Marlett és Lee, 5).

A módszerek lényege, hogy semleges, illetve savas detergens oldatokkal adott 
ideig visszafolyó hűtőn forralva a vizsgálandó anyagot, megfelelő mosás és szárítás 
után mérik a visszamaradt rosttartalmat. Az enzimes módosítás azt a célt szolgál
ja, hogy keményítő, ill. fehérjebontó enzimek segítségével csökkentse a rosthoz 
erősen kötődő keményítő, illetve fehérje mennyiségét, ezzel csökkentve az ebből 
adódó rost értéket növelő mérési hibát. A vizsgálandó anyagot a neutrális deter
gens oldatban szuszpendálva alfa-amilázzal és pankreatinnal együtt inkubáljuk, 
majd a szokásos neutrális-detergens-rost meghatározási mód szerint járunk el.

A vizsgált élelmi anyagok: cékla, fejeskáposzta, fejessaláta, karalábé, kínai 
kel, sárgarépa és sütőtök (1. táblázat). Minden esetben egy homogenizált mintából 
végeztük méréseinket (70 °C-on szárított porított anyagból), 2 — 6 paralellben. 
így eredményeink az adott növényre vonatkozóan nem tekinthetők pontos érték
nek, csak a módszerek megismerésére, a tendenciák jellemzésére alkalmasak. A ké
sőbbiekben a felmérések során nagyobb mintaszámot kívánunk feldolgozni.

7. táblázat

Élelm iszer

Száraz
anyag

Nyers
rost N D F A D F E N D T

Furda-módszer 

o ldható .oldható összesen

% t is z tí to tt nyers zöldségre vona tkozta tva

C é k la ............................... 9,81 1,23 1,35 0,72 1,42 1,43 1,76 3,19
Fejeskáposzta ............. 14,70 2,08 2,04 1,75 2,03 3,53 3,70 7,23
F e jessa lá ta .................... 2,85 0,45 0,96 0,74 0,91 0,27 1,41 1,68
Karalábé ...................... 6,17 1,20 2,80 1,29 1,13 0,63 2,36 2,99
K ína i kel ...................... 6,78 0,96 1,20 1,07 1,09 1,42 2,17 3,59
S á rga ré p a ...................... 12,04 2,11 1,72 1,64 1,42 2,83 2,83 5,66
S ü tő tö k .......................... 7,37 1,14 1,06 1,01 0,98 0,96 1,53 2,49

A D F : cellulóz, lign in , ku tin , savoldhatatlan hamu 
N D F : cellulóz, lign in , vízo ldhata tlan  hemicellulóz, pektin  
N D F  — A D F : hemicellulóz
F U R D A : o ldhata tlan  — cellulóz, lign in , o ldhata tlan  hemicellulóz 

oldható — pektin , o ldható hemicellulóz 
A D F , N D F , E N D F  jelölések az angol elnevezés kezdőbetűiből származnak 
A D F  — savas detergens rost frakció  
N D F  — semleges detergens rost frakció  
E N D F  — enzimmel kezelt neutrális detergens rost frakció
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A Furda-módszerrel nyert teljes diétásrost-tartalom minden esetben magasabb 
volt az egyéb módszerrel kapottnál, mivel ez a módszer a vízoldható diétásrost 
legszélesebb spektrumát méri.

Az enzimmel kezelt neutrális-detergens-rost értékek alacsonyabbak, vagy azo
nosak az eredeti neutrális-detergens-rosttal, ami az enzimes kezelés hatásosságát, 
a rosthoz kapcsolódó fehérje, illetve keményítő maradékok leoldását jelzi.

A neutrális-detergens-rost és a savdetergens-rost, illetve az enzimesen módosí
to tt eljárás a rost komponensek közül a Iignocellulóz, illetve hemicellulóz mennyi
ségéről ad tájékoztatás, mivel a savdetergens-rost a lignocellulóz-tartalmat, a neut
rális-detergens-rost és savdetergens-rost különbsége a hemicellulóz-tartalnrat je
lenti.

2. táblázat

Mérési módszer

Fejessaláta Sárgarépa

m ért* iro d a lm i** m ért* iro d a lm i* *

érték % érték %

N D F  ................................... 0,96 0,7 1,72 1,2
A D F ..................................... 0,74 0,7 1,64 1,2
E N D F  ................................. 0,91 0,5 1,42 1,0
Furda, o ld h a tó .................. 0,27 0,4 2,89 1,2
Furda, nem oldható . . . . 1,41 0,8 2,83 1,6
F'urda, összes .................... 1,68 1,2 5,66 2,9
Southgate ........................... — 1,5 3,7

* Nyers tis z tí to tt zöldségre vonatkozóan 
* *  Heckman és Lane, 1981.

Mérési eredményeink közül a répára és a salátára vonatkozó értékeket irodalmi 
adatokhoz is tudtuk hasonlítani, (a többi zöldség és főzelékfélére nem találtunk azo
nos módszerrel nyert adatot) (2. táblázat). Az összehasonlítás alapján a különféle 
módszerekkel kapott értékek egymáshoz való aránya megfelel az irodalmi ada
tokénak. Abszolút értékeink némiképp magasabbak az irodalminál, ami a kis el
térésre való tekintettel adódhat a növények különbözőségéből (pl. téli vagy tavaszi, 
a növény kora, érettsége szedéskor, a növény fajtája, a tárolás módja, időtartama 
stb.), vagy a kismintaszámból következő pontatlanságból is.

Eredményeink alapján megvalósíthatónak tartjuk a Furda-módszer bevezeté
sét, mely a teljes diétásrost-tartalmon belül az oldható és nem oldható frakciók 
mennyiségét is megadja, valamint az enzimmel kezelt neutrális-detergens-rost és a 
savdetergens-rost mérését. A mérések alkalmazhatók széles körű felmérés elvég
zésére is.
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NÖVÉNYI EREDETŰ ÉLELMISZEREK ROSTANYAGÁNAK ÖSSZETEVŐI 
Válás György né és Tckes Lajosné

A szerzők az összes diétásrost-tartalom jellemzésére a FURDA-módszert alkal
mazták. Ezenkívül mérték a savdetergensrost és neutrális-detergens-rosttartalmat. 
A FURDA-módszerrel nyert értékek jobban megközelítik a nemzetközi szinten 
elfogadott Southgate eredményeit a többi eljárásnál. A neutrális-detergens-rost- 
és a savdetergens-rosttartalomra mért értékek az oldható rosttartalom elvesztése 
miatt alacsonyabbak a FURDA-módszerrel kapott értékeknél.

FIBRE COMPONENTS IN FOODS OF PLANT ORIGIN 
Válás, Gy. and L. Tekes

Furda method was applied to the characterization of the whole dietetic fibre 
content. Beside this the acid-detergent and neutral-detergent fibre contents were 
measured too. The values got by Furda method approximate that of the inter
nationally accepted Southgate procedure better, than the results of other methods. 
Because of the loss of soluble fibre the values measured for neutral-detergent and 
acid-detergent fibre contents are lower than the results got by furda method.

КОМПОНЕНТЫ КЛ Е Т Ч А Т КИ  ПИЩ ЕВЫ Х ПРОДУКТОВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Д. Валаш и Л. Текеш

Авторы применяли метод Ф УРДА для определения содержания всей 
диэтической клетчатки. Помимо этого, авторы измеряли содержания кислот- 
но-детергентной и нейтрально-детергентной клетчатки. Результаты анализов, 
полученных при применении метода Ф УРДА, по сравнению с другими мето
дами, в наибольшей мере приближаются к  результатам анализов, полученных 
при применении — признанного на международном уровне -- метода Southgate 
Из-за потери количеств растворимой клетчатки, измеренные величины содер
жания нейтрально-детергентной и кислотно-детергентной клетчатки были 
более низкими по сравнению с величинами, полученными при применении 
метода ФУРДА.

BESTANDTEILE DES ROHFASERGEHALTES VON 
LEBENSMITTELN PFLANZLICHER HERKUNFT

Válás, Gy. und L. Tekes

Verfasser haben zur Charakterisierung des Gesamt — Diätrohfaser — Gehal
tes die FURDA-Methode eingesetzt. Ausserdem wurde der Gehalt an Säuredeter
gent-Rohfaser und Neutraldetergent-Rohfaser bestimmt. Die mit der FURDA- 
Methode erhaltenen Werte nähern die mit dem international anerkannten South- 
gate-Verfahren erhaltenen Ergebnisse besser als im Falle anderer Methoden. Die 
Werte für Neutraldetergent- und Säuredetergent — Rohfaser — Gehalt sind infolge 
des Verlustes an Gehalt von löslichem Rohfaser niedriger als die mit der FURDÁ- 
Methode erhaltenen Werte.
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Búzafajták, őrlemények és száraztészták 
polifenoloxidáz-aktivitás vizsgálata

T E M E S V Á R I  J Á N O S  
K özpon ti É le lm iszeripari K u ta tó in téze t 

Érkezett: 1984. november 20.

A durumbűzából készült termékek a külföldi piacokon már évtizedek óta jól 
ismertek. Magyarországon csak most kezdenek elterjedni, részben az új tésztagyá
rak üzemelésével egyidőben.

A durumbúzák sárga festékanyag-tartalma a belőlük készült „vizes”  tésztá
nak a hagyományos tojásos tésztával azonos sárga színt kölcsönöz.' Hazai alkal
mazásuk minőségi problémákat is felvet, amilyen elsősorban a barnafoltosság, a 
gipszes szemek és az enzimes bámulás megjelenése. Ezeket a jelenségeket a növény 
betegségei, a búza őrlési technológiája, a szárítás körülményei, illetve az enzimek 
működése okozhatja. Az enzimes bámulást elsősorban a polifenoloxidázok okozzák.

A durumbüzákkal folyó munkák keretében első lépésként a búza és búza
termékek polifenoloxidáz aktivitásának mérésére adaptáltunk megfelelő módszert. 
Ezzel a tavaszi és az őszi búzafajták polifenoloxidáz-aktivitását és a durumbúzá- 
ból készült száraztésztákban a maradék aktivitást mértük, ezenkívül meghatároz
tuk a búzaszem fehér lisztes és a barna héjas őrleményfrakcióinak enzimaktivitá
sát. Továbbá vizsgáltuk, hogy a durumbúza érése során van-e a polifenoloxidáz 
aktivitásában különbség az aestívum búzákhoz viszonyítva. Gélelektroforézissel 
vizsgáltuk a polifenoloxidáz izoenzim összetételét.

A felhasznált anyagok és módszerek

Búzafajták. A vizsgálatokban a búzamintákat a Szegedi Gabonatermesztési 
Kutató Intézettől és a Növénytermesztési és Minősítési Intézet fajtakísérleti ál
lomásától kaptuk, az 1981. és 1982. évi termésből. A következő fajtákat használtuk: 
durum búzák — Aga, Leila, az iregszemcsei, a jászboldogházai, a tordasi és a sze
gedi tájkörzetből származó őszi vetésű GK Basa, Madur, GK Minaret és a tavaszi 
Attila, Miradur; az aestívum búzák — Jubilejnaja 50, Martonvásári 4 (a továbbiak
ban Mv 4), Mv 5, Mv 8.

A mérési módszer kidolgozásához GK Minaret, az izoenzimek szétválasztásá
hoz Aga, Leila, Basa és Minaret búzákat használtunk. A Basa búzaból kísérleti 
berendezésben (PÁVÁN — 1 tésztakészítő berendezés, FEUTRON présgép és klíma- 
szekrény) gyártott félkész- és késztermékeket (őrlemény és tészta) a Malom és Sütő
ipari Kutatóintézet bocsátotta rendelkezésünkre, ezen kívül kereskedelmi forgalom
ból származó durum-tésztákat a békéscsabai és székesfehérvári tésztagyárak ter
mékeit vizsgáltuk.

A minták előkészítése. A búzaszemeket Savária-típusú darálóban aprítottuk, 
majd búza —víz =  4 : 10 arányban hígítottuk, 1 órai rázatás után centrifugáltuk 
(1500 g) és szűrtük. Az így nyert kivonatot a méréseknek megfelelően hígítottuk.

A fehérjetartalmat Polin fenol-reagenssel, LOWRY (1) módszere szerint ha
tároztuk meg.

Az enzimfrakciók elválasztására poliakrilamid gélelektroforézist alkalmaztunk 
ORNSTEIN és DAVIS (2, 3) eljárása alapján. A futtatást bázikus (pH: 8,3) puffer 
rendszerben az anód irányában, 5 mA/gélcső áramerősséggel végeztük. A gélre fel
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v it t  durumbúza enzimkivonat vízoldható fehérjemennyisége 2 mg volt. A fehérje 
frakciókat Coomassie Brillant Blue G —250 (CBB) színezékkel, az aktív frakciókat 
L —DOPA (0,01 mól dm-3) szubsztrátummal hívtuk elő (pH: 8,3). A frakciócsíkok 
helyzetét a brómfenolkékre vonatkoztatott vándorlási távolságban adtuk meg (Rf).

Az enzim-aktivitás mérése. A polifenoloxidáz (a továbbiakban PPO) enzim több 
szubsztrátummal képes komplexet alkotni. Az irodalomban leírt hivatkozások alap
ján öt szubsztrátummal mértük ki az aktivitást, ezek voltak: tirozin, pirokatechin, 
klorogénsav, galluszsav és L -D O P A . A koncentráció-értékeket és a reakcióelegy 
összetételét az irodalomból vettük át (4, 5, 6, 7 és 8). Ezeknek az előkísérleteknek 
az alapján az L —DOPA látszott a legelőnyösebbnek. A továbbiakban ezt alkal
maztuk szubsztrátumként.

A polifenoloxidáz-aktivitás méréséhez 1 cm-3 szubsztrátumot (0,025 mól dm-3 
L —DOPA), 8 cm-3 pufferoldattal (0,1 mól dm-3 NaH2P04 és 0,035 mól dm-3 
dietilbarbiturát, pH: 8,3) Vibrothermben 37 °C-on rázattuk, majd az 1 cin-3 búza
kivonatot hozzáadtuk. Spektrofotométerben 430 nm-en az abszorbanciaváltozást 
vakpróbával szemben mértük, 5 percenkénti leolvasással 0 -2 0  percig. A vakpróba 
enzimkivonat helyett desztillált vizet tartalmazott. Az enzimreakció sebességét a 
kezdeti (lineáris) szakaszból lineáris regressziószámítással határoztuk meg. Az ak
tivitás értékét a percenkénti abszorbanciaváltozás (a regressziós koefficiens értéke)

1. ábra.
A  reakciósebesség (v ) változása az L — D O P A  szubsztrá tum  koncen trác ió jáva l (S).
Az enz im k ivon a t koncentráció ja  a reakcióelegyben 0,2 g cm _3, O K  M ina re t durum  búza.
A  látszólagos k in e tik a i á llandók ( K m - és V max L inew eaverés B u rk  szerint, az egyenes egyenlete 
1/v =  5 5+ 45 ,6  1/S; r 2=0,995, n =  18, K m ~  0>82 ±0 ,08  m m ol d m -3, V max =  0,018 ±0 ,00  
JA  m in  -1 .
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adta, 1 g szárazanyagra vonatkoztatott 1 aktivitás egység, U =  10-3 zJA m in-1 g_I 
(A =  abszorhancia).

Az aktivitásmérés pontossága. Az egyes aktivitásértékek számításához három 
párhuzamos búzakivonatot készítettünk és kivonatonként 2 - 2  párhuzamos ab- 
szorbancia-idő változást mértünk.

A vizsgálatok során végzett 138 egyedi mérésből a legnagyobb hibaszórás 
variációs koefficiense 7,4%, az átlag s % =  4,3% volt (9).

Eredmények

7. A polifenoloxidáz enzimreakció optimális körülményeinek vizsgálata
Az enzimreakció optimális pH-ját az L -D O P A  szubsztrátummal 6,9 -9 ,2  pH-n 

mértük ki. A 6,9 pH-n és az erősen bázikus pH-n (8,9 és 9,2 pH) az enzimaktivitást 
(10 U g_1 alatt) nem lehetett mérni, ezért a továbbiakban a 8,3 pH-t alkalmaztuk.

Az enzimreakció optimális hőmérsékletét 25 — 37 °C között mértük. Az aktivitás
értékek változása az Arrhenius összefüggést követte. A továbbiakban közölt ered
ményeket 37 °C-on mértük, mert ezen a hőmérsékleten volt legnagyobb a reakció- 
sebesség.

A reakciósebesség és az L — DOPA koncentráció összefüggése. A reakciósebesség 
maximum görbe szerint változott (1. ábra). A görbe maximuma 2,5 mmol dm-3 
L — DOPA koncentrációnál volt. Lineweaver és Burk szerint számítottuk a kineti
kai állandókat. A durumbúza ( G K  Minaret, Szeged) kivonatával mért látszólagos 
K,n. =  0,82 + 0,08 mmol és V m a x  =  0,018+0,001 A m in-1.

2. A durum és az aestivum búzák polifenoloxidáz aktivitása
Négy különböző fajta durum és aestivum búzaminta PPO aktivitását határoz

tuk meg az L — DOPA szubsztrátummal. A mérési eredményeket az 7. táblázat tar
talmazza.

7. táblázat

D urum  és aestivum búzafa jták PPO aktiv itása

Búzafa jták a szegedi tá jkörze tbő l, PPO a k tiv itá s  szárazanyagra vona tkozta tva
1981 u g-t átlag, szórás

D arum
B a s a .................................................. 98+  1
M inare t ............................................ 85+ 1
L e i la .................................................. 83+  1 84,4+ 10,5
A g a .................................................... 71 ±2

Aestivum
M v 8 .................................................. 258+4
Jub ile jna ja  50..................... 251 + 5
M v 5 .................................................. 2 1 8 + 3 232 + 26,4
M v 4 .................................................. 201 + 5

A durum- és aestivum búza PPO aktivitás értékei között F-próba alapján igen 
erősen szignifikáns a különbség (F d u ru m  = 50,4, SzDő% = 4,63; Faestivum  = 33,6, 
SzD5% =  3,18, Po.i%).

Különösen nagy eltérés van a két csoport PPO aktivitás átlagértékei között. 
A statisztikai t-próba szerint 0,1%-os valószínűségi szinten igen erősen szignifikáns 
az eltérés (t =  25,46, *** P =  0,1%).
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2. ábra.
P P O -a k tiv itá s  változása a búza érése a la tt. A  reakciókörü lm ények: 2,5 m m ol d m -3 L — D O PA 
0,1 g c m - 3 enz im k ivona t, ná trium foszfá t — d ie tilb a rb itu rá t pu ffe r pH8.3, 37 °C (8).
A ) ábra. Nedvesanyagra (na.) v o n a tk o z ta to tt P P O -aktiv itás .
B ) ábra. Szárazanyagra (sza.) vo n a tk o z ta to tt P P O -aktiv itás .

3. A durum és az aesíivum búzafajták PPO aktivitásának változása az érés során

Az előző pontban leírt eredményeket támasztják alá a búza érése során vég
zett vizsgálatok. A Tordason 1982-ben termesztett GK Basa és GK Minaret (du
rum) és Mv 4 (aestivum) búzafajtákból az érés alatt hetenként szántóföldi kalász
mintákat vettünk és mértük a búzaszemek PPO aktivitását.

A PPO aktivitás változása (2. ábra) az érés alatt csökkenő értékeket mutatott. 
Az aratás előtti héten a Mv 4 és Basa minták PPO aktivitása kis mértékben növe
kedett.

A szárazanyagra vonatkoztatott PPO aktivitás (2. B. ábra) az érés első szakaszá
ban csökkent, a továbbiakban mintánként eltérően változott.

A Mv 4 minta PPO aktivitása a 3. hétig csökkent. A 3 —4. hét között erőseb
ben, majd az aratásig kisebb mértékben növekedett. Az aratáskor a PPO aktivitás 
értéke kb. a 2/3-a a büzaszem első heti érettségéhez viszonyítva.

A Basa durumbúza PPO aktivitása az érés során végig csökkent, csak az ara
tás előtti héten növekedett. Aratáskor a kiindulási értéknek mintegy a fele volt.

A Minaret durumbúza PPO aktivitása a szem kezdeti fejlődési szakaszától 
az aratásig folyamatosan kb. 1/4-ére csökkent.

A nedvesanyagra vonatkoztatott PPO aktivitás változása az érési folyamatban, az 
első szakaszban (az 1 —4. hétig) eltér a szárazanyagra számított aktivitás változá
sától (2. A. ábra). A 4. héten az aestivum búza PPO aktivitása növekszik és erősen 
eltér a durum búzákétól. Az aestivum búza PPO aktivitása kétszer akkora, m int a 
durumé az érési idő végén, az aratás idején.

A búzaszemek nedvességtartalma és a PPO enzimaktivitása között lineáris a 
korreláció. A nagyobb nedvességtartalom kapcsán az aktivitás is nagyobb. Az adat
párok között 1%-os valószínűségi szinten szignifikáns az összefüggés.
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3. ábra.
D urum  búza fa jták  P P O -aktiv itása  tájegységenként. Az e nz im k ivona t koncentráció ja  az a k t iv i
tástó l függően különböző.
A  kísérleti kö rü lm ények megegyeznek a 2. ábrán le írta kka l.
A  ferdén s ra ffozo tt hasábok Iregszemcse, a keresztben Jászboldogháza, a vízszintesen Tordas 
tájegységről származó búzam in ták a k tiv itá s a it ábrázo lják.
Az üres hasábok a PPO specifikus a k tiv itá s  é rtéke it (a job b o ld a li o rd iná tán) m u ta tjá k .

4. Különböző tájegységekről származó durumbúzák PPO aktivitásának vizsgálata

A három tájkörzetből származó öt durumbúza (1982 évi termés) PPO aktiv i
tásának alakulását a 3. ábrán szemléltetjük. Mind tájkörzetenként, mind fajtánként 
az aktivitásértékek között nagy eltérések mutatkoznak. Kis értéke van a Basa, 
Madur fajtáknak, közepes az A ttila  és nagy a Minaret és Miradur búzáknak.

A tájkörzetek szerint az iregszemcsei kisebb és a jászboldogházai búzák akti
vitása nagyobb, mint a tordasiaké, kivéve a Miradur és A ttila  fajtákat, amelyek
nek — tavaszi búzák lévén — rövidebb az érésidejük.

Az egyes durumbuzafajták PPO aktivitása között az F-próba alapján 0,1%-os 
valószínűségi szinten szignifikáns az eltérés. A két csoport, az őszi és a tavaszi ve
tésű búzák aktivitás átlagai között nincs szignifikáns különbség (F =  1,39<F5% =  
=  396, a szabadságfokok száma 1 és 88).

A búza enzimkivonatok vízoldható fehérjetartalmát tekintve a tavaszi A ttila  
tordasi minta a legnagyobb koncentráció értéket adta (27,2 mg g_1), az őszi Mina
ret jászboldogházai a legkisebbet (21.0 mg g_1). A fehérjére vonatkoztatott speci
fikus PPO aktivitás a Jászboldogházán termesztett búzákban nagy, és kicsi az 
1 regszemcséről származókban (3. ábra). Mint várható volt, nincs jelentős különbség 
a szárazanyagra, illetve a fehérjére vonatkoztatott aktivitásértékek alakulása kö
zött. A búzafajták között a specifikus PPO aktivitásértékekkel számított varian
ciaanalízis szintén igen erősen szignifikáns eltérést adott.
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5. A búzatermékek (őrlemény és tészta) PPO aktivitása
Kísérleti malomban Basa és Mv 4 biizamintákat négy frakcióra őröltünk, ezek 

a következők voltak: lisztes őrlemény I, II, I I I  és korpa, valamint a tiszta őrlemé
nyek keverékei. A liszt I-es frakció a búzaszem endoszperm külső rétegét, a II I-as a 
belső rétegét tartalmazta. Az őrlési frakciók PPO aktivitását a 2. táblázatban foglal
tuk össze.

A búzakorpa PPO aktivitása a legnagyobb. A korpaőrlemény-frakció PPO 
aktivitása a búzaszem egészére vonatkoztatott százalékban a Basa esetében 61,5%, 
a Mv 4 mintában 73,4%. A liszt frakcióké 10,4% (Basa) és 18,6% (Mv 4), valamint 
a korpa és a liszt vegyes frakciók aktivitása 28,1% (Basa) és 8,0% (Mv 4). A durum 
t észták nyersanyaga, a dara főleg a korpa-liszt frakcióból kerül ki (28,1% PPO ak
tivitás). Az aestivutn tésztákat lisztből készítik (18,6% PPO aktivitás). Az utóbbi 
értékekből is kitűnik, hogy a feldolgozásra kerülő őrlemények PPO aktivitása még 
számottevő.

A következő kísérletben a Basa durumbúzából liszt- és daraőrleményeket, 
valamint ezekből tésztákat készítettünk és vizsgáltuk a termékek PPO aktivitását 
(4. ábra).

A durumbúza enzim-aktivitásának 30%-a az őrleményekben és kb. a 10%-a 
a tésztákban megmaradt (5,0+ 0,2 U g-1).

A lisztes sima őrlemény és a dara PPO aktivitása között nincs szignifikáns 
különbség, P =  0,1%-os szinten.

bucü téscta
4. ábra.

A  durum  büzaterm ékek PPO a k tiv itása . L  =  lisztes sima őrlem ény, D =  dara. Az a k tiv itásm é 
rés reakciókörülm énye megegyezik a 2 . ábrán le írta kka l.
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2 t á b lá z a t

A durum és aestivum búzaőrlemények PPO aktivitása

Tömeg
kg

Polifenoloxidáz-aktivitás
A minta U g-i összes

kU %

GK Basa
liszt 1 .................................. 1,48 8,5+ 0,4 12,6 4,0
liszt 11 ................................. 1,13 11,4+ 0,7 12,9 4,1
liszt 111 ................................. 0,63 9,9+ 0,5 6,2 2,0
korpa ..................................... 0,38 513,0± 21,0 194,9 61,5
liszt keverék .......................... 0,15 6,4+0,3 1,0 0,3
korpa és liszt ....................... 1,17 76,2+ 1,2 89,2 28,1

Összesen ................................ 4,94 - 316,8 100

Mv 4
liszt I ................................. 2,40 53,1 + 1,7 127,4 13,4
liszt 11 ................................. 0,50 53,0+1,4 26,5 2,8
liszt I II ................................. 0,20 75,3+2,2 15,1 1,6
korpa ..................................... 0,77 905,0+ 14,0 696,9 73,4
liszt keverék .......................... 0,36 22,4+1,0 8,1 0,8
liszt és korpa ......................... 0,75 101,3+1,9 76,0 8,0

Összesen ................................... 4,98 950,0 100

'©
Teherje

13
tő
2-1
29
2Ä
32
35
9t

5t
55
60

69
7i+

Ő2
<57
93
9ő

ő

34

32

50

63

-------90

PPO

B A S A

tő
20
2ú
33
3ő

PPO

M I U A R G T

t7

25

32
37
92

99

L G I L A  A G A

35
39
92

55. 

6t
5Ő

PPO ppo

5. á b r a .

Triticum durum PPO-frakciók PAGE képe.
Szubsztrátum : L— DOPA, 0,01 mól dm ~3, pH : 8,3, 37 °C.
Fehérje festék: CBB G —250, 0,1%.
f : a brómfenolkék frontra vonatkoztatott vándorlási távolság, Rf 100 = Rfx 100.
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Nemcsak kísérleti, hanem a kereskedelmi forgalomból származó durum-tészták 
PPO aktivitását is meghatároztuk. A két különböző gyártási eredetű durum szá
raztészta PPO aktivitása megegyezett.

6. A durumbúza PPO izoenzimeinek vizsgálata
A részletesebb elemzés céljából az enzimfrakciók elválasztására poliakrilamid 

gélelektroforézises módszert alkalmaztunk. A zimogramokat az 5. ábrán mutatjuk 
be.

A durumbüzamintákból 5, illetve 8 izoenzimet választottunk el. Az Rf-értékek 
alapján a frakciók helyzete különböző volt a Basa és Minaret mintákban. Közös 
volt mindegyik durumfajtánál a 0,32—0,33 Rf-nél jelentkező határozott aktív 
frakció.

Következtetések

Az irodalomból átvett (8) mérőmódszer alkalmas a büzaminták PPO aktivitá
sának meghatározására és összehasonlító elemzésére.

Az aestivum búzafajták PPO aktivitása 2 —3-szor akkora, m int a durumbúzá- 
ké. Közvetlenül aratás előtt és után vett mintákban szintén ez tapasztalható.

Mind az aestivum, mind a durumbúza érése alatt a szem nedvességtartalma 
nagy mértékben változott (12 és 72% nedvességtartalom között). Nagyobb ned
vességtartalom esetében az aktivitás is nagyobb volt.

A búzaszem kis mennyiségű héj és héj alatti szövetrétegeiben a PPO aktivitás 
több m int 80 relatív %-a koncentrálódik, ezért a darában és a belőle készült szá
raztésztában számolni kell az enzimaktivitás hatásával. A tészta gyártása közben, a 
szárítás hőmérsékletén és a késztermékek tárolása alatt végbemenő barnulási folya
matokban a polifenoloxidáz valószínűleg közrejátszik más enzimekkel (pl. a peroxi- 
dáz hőrezisztens frakcióval) és karamelesedési reakciókkal együtt.

A gélelektroforézises kísérletek azt bizonyították, hogy a PPO enzim is több 
frakcióból áll. Ezek között van olyan, amelyik külső hatásokra ellenállóbb, mint a 
többi PPO frakció.
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BÚZAFAJTÁK, ŐRLEMÉNYEK ÉS SZÁRAZTÉSZTÁK 
POLIFENOLO XIDÁZ-AKTIVITÁS VIZSGÁLATA

Temesvári János

Szerző a búza és búzatermékek polifenoloxidáz (PPO) aktivitásának mérése 
során vizsgálta az enzimreakció optimális körülményeit a reakcióelegyben, a szub- 
sztrátum koncentrációt, a pH-t és a hőmérsékletet. A módszer alkalmasnak bizo
nyult a tavaszi és az őszi búzafajták, durumbúzából készült száraztészták, a búza-
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szem endoszperm és korpaőrlemény-frakcióinak enzimaktivitásának mérésére. 
Az aestivum búzafajták PPO-aktivitása 2 —3-szor akkora, m int a durumbúzáé. 
A búzakorpában a PPO-aktivitás több mint 80%-a van jelen, ezért a darában és 
a belőle készült száraztésztában számolni kell az enzimaktivitás hatásával.

EXAMINATION OF POLYPHENOLOXIDASE ACTIV ITY IN  W HEAT 
VARIETIES, M ILLIN G  PRODUCTS AND NOODLES

Temesvári, J.

The optimal conditions of the enzymic reaction: substrate concentration, pH 
and temperature were investigated in the mixture during the measurement of the 
polyphenoloxidase (PPO) activity of wheat and wheat products. The method 
proved to be applicable for the measurement of the enzymic activity in spring 
and autumn whaet varieties, noodles made of durum wheat, milling fractions of 
wheat endosperm and bran. PPO activity in aestivum wheat varieties is 2 -  3 times 
of that in durum wheats. Wheat bran contains more than 80% of PPO activity, for 
this reason the effect of enzyme activity has to be taken into account in semolina 
and in the pasta made of it.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 
СОРТОВ ПШ ЕНИЦЫ , ПОМОЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ И СУХОГО ТЕСТА

Я. Темешвари

Автор по ходу измерения полифенолоксидазной активности (ППО) 
пшеницы и продуктов из пшеницы определял оптимальные у с л о в и я  э н з и м н о й  
реакции в реакционной смеси, концентрацию субстрата, величину pH и 
температуру.

Метод оказался пригодным для измерения энзимной активности весенних 
и осенних сортов пшенцы, с у х о г о  теста, выработанного из пшеницы дурум,. 
эндосперм зерен пшеницы и помольных фракций отрубей. Г1Г10 активность 
сортов пшеницы аэстивум превышала в 2 — 3 раза активность пшеницы дурум.

Пшеничные отруби имеют ППО активность, превышающую 80% — в, 
поэтому в грубом (крупяном) помоле пшеницы и в выработанном из него с у 
х о м  тесте следует рассчитывть на действие энзимной активности.

UNTERSUCHUNG DER POLI PHENOLOXIDASE-AKTIVITÄT VON 
WEIZENSORTEN, MAHLGUT UND TEIGWAREN

Temesvári, J.

Der Verfasser untersuchte bei der Messung der Poliphenoloxidase-Aktivität 
(PPO) in Weizen und Weizenprodukten die optimalen Bedingungen der Enzym
reaktion im Reaktionsgemisch, die Substratkonzentration, das pH und die Tempe
ratur. Die Methode ist für die Messung der Enzymaktivität von Frühjahrs- und 
Herbstweizen, von aus Durumweizen hergestelten Teigwaren, von Weizenendos- 
permen und Weizenkleiefraktionen geeignet. Die PPO-Aktivität von Aestivum- 
Weizensorten ist 2 bis 3 mal höher als die der Durumweizen. In der Weizenkleie 
sind mehr als 80% der PPO A ktiv itä t vorhanden, deshalb muss im Schrot und in 
den daraus hergestelten Teigwarten mit der Wirkung der Enzymaktivität gerechnet 
werden.
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Pest megyében vizsgált állati eredetű élelmiszerek 
cink- és kadmiumtartalma

F E H É R  F E R E N C  
Pest Megyei Közegészség- és Já rványügy i Á llom ás 

Érkezett: 1985. április 12.

Élelmiszereink közül az állati eredetűek általában nagy mikroelem-tartalmuk
kal is kiemelkednek, lényegesen nagyobb koncentrációban vannak jelen, mint a nö
vényekben (1).

Fokozatosan megismerjük az élő szervezetben betöltött szerepüket és a hiá
nyukban bekövetkező egészségkárosodásukat is.

Közülük egyesek jelenléte az élő szervezet számára létfontosságú, míg mások 
élettani hatása nem tisztázódott (2).

A cink megtalálható a talajban, levegőben, ivóvízben és az élelmi anyagokban 
(3). Az élelmi anyagok cinktartalma különböző (4). A cink érceiben általában a 
kadmiummal együtt fordul elő. A cink és a kadmium egymást antagonizálhatja, 
versenyben vannak a kötődési helyekért. A cink kivédi a kadmiumnak számos, mér
gező hatását.

A kadmium a talajban, levegőben, vízben és az élelmi anyagokban található, 
toxikus fémnek tartják (5, 6).

Mintavételi helyek és szempontok, vizsgálati anyagok

Az állati eredetű élelmiszerek cink és kadmium tartalmának vizsgálatát Pest 
megyében végeztem. Alaposan tanulmányoztam a környezetet, és ezután a mintá
kat 3 helyről gyűjtöttem be.

1. viszonylag expozíció-mentes területről
Szentmártonkátáról

2. urbanizált területről,
Cegléd főútvonalának környékéről.

3. expozíciónak k ite tt területről
Diósd, a fémfeldolgozó környékéről.

Szentmártonkátán, Cegléden és Diósdon felmértem, hogy melyek a lakosság 
.által kiemelten fogyasztott állati eredetű élelmiszerek és a vizsgálataikat az alábbi 
.sorrendben végeztem el.

1. csirkemell és -máj
2. tojás (külön a fehérje és sárgája)
3. sertésvese
4. marhavese
5. tej

A mintavételek alkalmával mindig szem előtt tartottam, hogy a termék friss 
legyen, illetve azonos korú állatokból származó mintákat igyekeztem mind a 3 hely
ről gyűjteni. Az állatok életkorában nagyobb eltérések nem voltak.

Mindhárom helyen ugyanazon élelmiszerekből vettem mintákat, egy-egy élel
miszerféleségből 6 —6 mintát a vizsgálatokhoz szükséges 100-200 g mennyiségben.
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Állati eredetű élelmiszerek cinktartalma, mg/kg
7. táblázat

Á lla t neve n

Szent-
m árton-

ká ta
X

SD
Cegléd

X
SD

Diósd
X

SD
Eü. M. 

határérték

Csirkemellhús ........... 6 5,430 0,518 5,784 3,25 14,89 7,18 40 m g/kg

Csirkemáj .................... 6 15,756 8,424 17,806 7,317 19,638 0,561 80 m g/kg

Tojássárgája ............... 6 7,124 2,240 7,34 4,13 9,10 2,764 15 m g/kg

Tojásfehérje ............... 6 0,147 0,009 0,193 0,032 0,342 0,375 15 m g/kg

Egész to jás .................. 6 2,667 1,406 2,750 0,971 3,037 0,780 15 m g/kg

Sertésvese .................... 6 17,666 0,97 19,56 1,25 22,777 0,808 80 m g/kg

Marhavese .................. 6 9,777 0,647 13,777 1,215 20,44 1,616 80 m g/kg

Tej ................................. 6 2,5 0,332 4,15 0,25 4,44 0,444 5 m g/kg

Vizsgálati módszer

Ezután az állati eredetű élelmi mintákat előkészítettem a vizsgálatokhoz, a 
mintákat megtisztogattam, csapvízzel lemostam, és desztillált vízzel leöblítettem.

Az első művelet az aprítás volt, melyet a minta természetétől függően késsel 
végeztem el, ezt követte az egyenlősítés dörzsmozsárhan, majd pedig a bemérés 
(100 — 150 g) Petri csészében. A szárítási műveletet elektromos szárítószekrényben 
végeztem (105 °C-on.) A visszamérés után, a megszárított mintát, hamvasztásnak 
vettettem alá, elektromos kemencében, melynek hőmérsékletét lassan emeltem fel 
500°C-ra.

Kihűlés után a hamut feloldottam, 0 ,5-1 ,0  cm3 koncentrált sósavval, enyhe 
melegítés közben. Az így nyert oldatot kétszer desztillált vízzel töltöttem fel 5 
vagy 10 cm3-re, osztott becsiszolt üvegdugós kémcsőbe, majd átszűrtem az oldatot 
egy üvegdugós kémcsőbe. A hamuoldatot közvetlenül vagy megfelelő hígítás után 
(tízszeres, százszoros) használtam fel az atomabszorpciós méréshez.

A méréseket P erk in -E lm er 403 atomabszopciós spektrofotométerrel végez 
tem el (7).

A vizsgálatok eredményeit táblázatokban foglaltam össze és ezáltal az ered
mények egymással közvetlen összehasonlíthatók.

Az értékek nyerstermékekre vonatkoznak a táblázatokban.

Vizsgálati eredmények

A csirkemellhús minta cinktartalma Szentmártonkátán és Cegléden hasonló 
értéket mutatott, á diósdi mintában nagyobb cinktartalmat találtam.

A csirkemáj cinktartalmának átlaga, a mintavevő helyek sorrendjében foko
zatos emelkedést mutat. A tojássárgája minták mind a 3 helyen közel hasonló 
eredményt mutatnak, a tojásfehérje-mintáknál fokozatos növekedés tapasztal
ható, még az egész tojásnál a diósdi mintákban volt a legmagasabb a cinktartalom.
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A sertésvese minták cinktartalma, a három mintavételi hely sorrendjében nö
vekvő tendenciát mutatott, a marhavese-minták cinktartalma hasonló tendenciá
jú, fokozódó növekedést mutat.

A tej cinktartalma a szentmártonkátai mintákban volt a legkevesebb, a többi
eknél jóval nagyobb és csak mintegy 20%-al marad alatta a megengedett értéknek.

A talált kadmiumtartalmat és 4/1978. Eü. M. számú rendelet 2 számú mel
lékletében rögzített állati termékekben megengedett határértékeket, a 2. táblázatban 
tüntettem fel.

2. táblázat
Állati eredetű élelmiszerek kadmiumtartalma, mg/kg

Állat neve i n
Szent-
márton

káta
X

SD Cegléd
X SD Diósd

X SD Eü. M. 
határérték

Csirkemellhús ......... . 1 6 0.007 0,001 0,0146 0,024 0,041 0,032 0,1 mg/kg

Csirkemáj .............. . 1 6 0,023 0,015 0,038 0,019 0,056 0,036 0,5 mg/kg

Tojássárgája ........... . ' 6 0,003 0,002 0,004 0,0006 0,005 0,001 0,02 mg/kg

Tojásfehérje ........... . ! 6 0,0007 0,0003 0,0008 0,0002 0,0008 0,0001 0,02 mg/kg

Egész tojás ............ 6 0,0014 0,0006 0,0018 0,0003 0,002 0,0002 0,02 mg/kg

Sertésvese .............. ■ 1 6 0,146 0,015 0,372 0,082 0,417 0,086 0,5 mg/kg

Marhavese ............ . i 6 0,136 0,019 0,318 0,308 0,422 0,043 0,5 mg/kg

Tej ......................... . ! 6 0,001 - 0,001 - 0,002 0,0008 0,01 mg/kg

Értékelés

A csirkemellhús és-máj esetében a mintaátvételi helyek sorrendjében fokoza
tosan emelkedő kadmiumtartalmat mértem. A tojássárgája-minták kadmiumtar- 
talma a 3 mintavételi hely esetében, hasonló értéket mutatott, a tojásfehérje ese
tében is ugyanazt tapasztaltam, egész tojás mintáinál pedig a bemutatott átlag
értékek csak minimális különbséget mutatnak. A sertésveseminták kadmiumtar
talma lényegesen különbözik egymástól, Diósd irányába egyértelműen növekszik. 
A marhaveseminták kadmiumtartalma növekvő tendenciájú és Diósdon a leg
magasabb.

A tej esetében Szentmártonkátán és a ceglédi minták kadmiumtartalma a 
kimutathatóság határa alatt volt, még a diósdi minták kisebb mértékű növekedést 
mutatnak. Kadmiumtartalom tekintetében is megállapítható a három mintavételi 
helyről (Szentmártonkáta, Cegléd és Diósd) származó sertésvese (0,146—0,372 — 
0,417 mg/kg), valamint a marhavese (0,136 -  0,318 -  0,422 mg/kg) növekvő szintje.

Az állati eredetű élelmi anyagok vizsgálata ugyancsak azt mutatja, hogy mind
két fém tekintetében a diósdi fémüzem környéke a legszennyezettebb; az irodalmi 
adatokkal egyezően a belsőségekben találtam a legnagyobb fémtartalmat.

Az általam kapott mérési eredmények, a ceglédi főútvonal szennyezett voltára 
mutatnak, de ez jóval alacsonyabb szintű, mint a diósdi.
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PEST MEGYÉBEN VIZSGÁLT ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZEREK 
CINK- ÉS KADMIUMTARTALMA

Fehér Ferenc

A szerző három különböző mintavételi helyről (falu A, főútvonal környéke B, 
fémüzem környéke C) származó állati eredetű élelmiszerek cink- és kadmiumtar- 
talmát vizsgálta atomabszorpciós spektrofotométerrel. A mintavételi helyektől 
függően (А, В, C sorrendben) növekedett a mért cink- és kadmiumtartalom, ami 
a környezet befolyásoló hatását igazolja. Az adatokból azonban az is megállapítható 
hogy még a legmagasabb fémtartalomérték sem érte el az élelmezésegészségügyi 
előírásokban megengedett felső határértékeket.

ZINC AND CADMIUM CONTENTS OF FOODS OF ANIM AL 
ORIGIN EXAM INED IN PEST COUNTRY

Fehér, F.

Zinc and cadmium contents of foods of animal origin sampled at three different 
places (in a village: A, in the environment of a highway : B, in the environment of 
a metal plant) were examined by atomic absorption spectrophotometer. Depend
ing on the place of sampling the measured zinc and cadmium contents increased in 
А, В, C order, proving the influence of the environment. Nevertheless it can be 
established from the data, that even the highest metal content didn’t reach the 
upper limits allowed in the food hygienic regulations.

СОДЕРЖАНИЕ Ц И Н КА И КАДМ ИЯ В ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ НЕШТ

Ф. Фэхер

Автор атомно-абсорбпионным методом определял содержание цинка и 
кадмия в пробах продуктов животного происхождения, отобранных с раз
личных мест (деревня «А», вблизи автомобильной трассы «Б», поблизости 
металлургического предприятия «В»), В зависимости от мест отбора проб 
{в последовательной очередности А, Б, В) увеличивалось измеряемое содер
жание цинка и кадимя, что свидетельствует о влиянии окружающей среды 
из которой были отобраны пробы.

Однако, на основе полученных результатов испытаний, можно устано
вить то, что даже наиболее высокий результат не превысил верхнюю границу 
предельно-допустимых значений, установленных органами здравоохранения.
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ZLNK-UND CADMIUMGEHALT VON IM KOMITAT FEST UNTERSUCHTEN 
LEBENSMITTELN TIERISCHER HERKUNFT

Fehér, F.

Der Verfasser untersuchte m it einem ASS die in drei verschiedenen Probenah
mestellen (Landgegend: A ; Landstrassenrand: B; Umgebung eines Metallwerkes: 
C) entnommenen Lebensmittelproben tierischer Herkunft auf Zink- und Cadmium
gehalt. In Abhängigkeit von den Probenahmestellen (in der Reihenfolge: А, В, C) 
stieg der gemessene Zink- und Cadmiumgehalt, was den Einfluss der Umwelt 
eindeutig bestätigt. Aus den Daten ist erkennbar, dass nicht mal die höchsten 
Metallgehaltwerte die in den Vorschriften des Gesundheitswesens zulässigen oberen 
Grenzwerte erreicht haben.

Személyi és szakmai hirek

A MÉM Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosztálya Élelmiszer Ellen
őrzési és Szabványosítási Osztályának osztályvezetőjévé dr. Kovács Józsefet és 
osztályvezető-helyettesévé dr. Rácz Endrét nevezték ki 1985. október 1-jei hatállyal.

Az MTA —MÉM Élelmiszertudományi Komplex Bizottságának (ÉKB) el
nöke, Holló János akadémikus több más munkabizottság mellett jóváhagyta az 
ÉKB Élelmiszeranalitikai Munkabizottságának a meghatározott létszámú össze
tételét a következők szerint:

Elnök: Biacs Péter, Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet, Budapest 
T itkár: Molnár Pál, Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központ, Budapest 
Tagok: Béndek György, Kőbányai Sörgyár, Söripari Kutató, Budapest

Bogdán József né, Kertészeti Egyetem, Élelmiszerkémiai Tanszék, Buda
pest

Gábor Miklósné, Élelmiszeripari Főiskola, Szeged 
Gönczy József, Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet, Budapest 
Harkay Tamásné, MÉM Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosz

tály, Budapest
Horváth György, Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, 

Kecskemét
Kovács József, ny. igazgató, Budapest
Kulcsár Ferenc, Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központ, Buda

pest
Mosonyi Ágota, Malom- és Sütőipari Kutatóintézet, Budapest 
Petró Ottóné, Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet, Budapest 
Sarudi Imre, Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár
Sárvári Péter, Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, 

Zalaegerszeg
Sebök András, Magyar Hűtőipari Vállalat, Budapest 
Selmeci György, Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, 

Szeged
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Siska Elemér, Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás- 
Veszprém

Soós Katalin, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, 
Budapest

Tóth Mihály, Budapesti Műszaki Egyetem, Mezőgazdasági, Kémiai Tech
nológiai Tanszék, Budapest

Törley Dezső, Budapesti Műszaki Egyetem, Biokémiai és Élelmiszertech
nológiai Tanszék, Budapest

Vajda Ödön, ny. igazgató, Budapest
Varsányi Iván, Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet, Budapest
Vámos Endréné, ny. tud. igazgatóhelyettes, Budapest
Veress Gábor, Budapesti Műszaki Egyetem, Általános Analitikai Kémiai 

Tanszék, Budapest

Fagyasztott baromfiipari termékek 
jégtartalmának meghatározása

Fagyasztott baromfiipari termékek jégtartalmának meghatározásával az el
múlt időszakban mind a hatósági, mind az üzemi gyakorlatban különböző problé
mák merültek fel. A módszertani felvetések megoldása érdekében az Állategészség
ügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központ Minőségfelügyeleti Főosztályának illetékes 
felügyelő főmérnöke és a Csongrád megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző 
Állomás Minőségellenőrző Osztály illetékes ellenőrző mérnöke a Békés megyei Á l
lomás gyakorlati tapasztalatait felhasználva írásban rögzítette egy. a gyakorlatban 
már alkalmazott és általánosan is alkalmazható gyorsmódszer leírását. A módszer- 
leírást megkapta a Magyar Szabványügyi Hivatal szabványosításra, amely gyors
módszerként azonnal szabványosítható és a szükséges módszertani fejlesztés sikeres 
lezárása után a döntő módszerrel kiegészítendő. A javasolt gyorsmódszer leírását 
addig is az alábbiak szerint adjuk közre:

7. Alkalmazási terület:
A módszer az ipari csomagolású fagyasztott baromfiipari termékek jégtartal

mának meghatározására alkalmas.

2. Jégtartalom-meghatározás
2.1. A módszer elve:

A vizsgálandó fagyott baromfitest felületéről, hasüregéből lefejtéssel, kapa
rással, faragással, ütögetéssel, a csomagolóanyag belső felületéről olvasztással 
távolítjuk el a jégtartalmat.

2.2. Eszközök:
— Mérleg, 5 kg tömeghatárig, 1 g pontosságú
— Fogorvosi spatula, kés
— Bárd, elektromos kés
— Tálca

2.3. Mintavétel:
Az MSZ 6920/3 szerint
— a mintát úgy kell szállítani, hogy még a felületi réteg sem engedhet fel.

2.4. Minta előkészítés:
A mintát vizsgálat előtt —12 °C-on kell tárolni legalább 2 órán keresztül.
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2.5. A vizsgálat módja:
2.5.1. A mélyhűtőből kivett mintadarab csomagolásának külső felületéről eltávo

lítjuk az esetleges dérréteget, ráfagyott jeget; szárazra töröljük és lemérjük. 
A tömeget a legközelebbi gramm értékre kerekítjük: ez a tömeg az

2.5.2. Felületi jégréteg eltávolítása:
A tasak felbontása után a csirkét tálcára helyezzük. A műanyag tasakot fél
retesszük és azonnal hozzákezdünk a felületi jégtartalom eltávolításához. 
A bőr felületéről erre alkalmas eszközzel a felhám megsértése nélkül tá v o li
juk el a jeget lefejtéssel, kaparással, faragással. Ha a jégréteg vastagabb, ak
kor célszerű valamilyen ütőszerszámmal összetörni, fellazítani.

2.5.3. Hasüregi jég eltávolítása:
2.5.3.1. Visszahelyezett belsőségcsomagot tartalmazó baromfinál:

Ha a belsőségcsomag fagyott állapotban nem vehető ki a hasüregből, akkor 
erre alkalmas eszközzel ketté kell hasítani a baromfit. A hasításnál az 
esetlegesen leváló, vagy a vágóeszközre tapadt csont és húsdarabkákat ösz- 
szegyűjtjük és a jég eltávolítása után a hasüregbe helyezzük a belsőség
csomaggal együtt. A visszahelyezés előtt a belsőségcsomagból is eltávolít
juk a szemmel látható jégtartalmat.

2.5.3.2. Belsőségcsomag nélküli baromfinál:
Amennyiben a hasüregi nyílás nagysága lehetővé teszi a jég eltávolítását, 
akkor ott kaparjuk ki. Ha ez nem lehetséges, akkor az előzőek szerint (a test 
széthasitásával) végezzük el a jég eltávolítását.

2.5.4. A felületi és hasüregi jégtartalom eltávolítása után a baromfit jó nedvszívó 
papírkendővel vagy szűrőpapírral le kell itatni.

2.5.5. A félretett műanyag tasakból kiöntjük az időközben felolvadt jeget és a ta
sakot szárazra töröljük.

2.5.6. A leitatott baromfitestet (és a belsőségcsomagot) a műanyag tasakkal együtt 
lemérjük; ez az érték az M2.

3. Számítás
M .-M ,

Jégtartalom % =  -----—— '-x lO O

P itrik  Imre és Gábor Istvánná

A szerkesztőséghez a következő' dolgozatok érkeztek:

Csapó János és Csapóné Kiss Zsuzsanna: Takarmányok és élelmiszerek triptofán- 
tartalmának meghatározása fotometriásan és ioncserés oszlopkromatográfiával 

Csapó János és Csapóné Kiss Zsuzsanna: Takarmányok és élelmiszerek cisztin- 
tartalmának meghatározása cisztein formában. A redukció mint a ciszteinmeg- 
határozás hibaforrása

Sharobeem Samy Fanous és mtsai: Kukoricafehérjék vizsgálata I — IV 
Bognár Antal és Molnár Pál: Élelmiszerek vitamintartalmának meghatározása 

nagynyomású folvadékkromatográfiával (HPLC)
Szabó S. András és mtsai: Aktivizációs analízis az élelmiszeranalitikában V. Rönt- 

genfluoreszcenciás elemzés
Sarudi Imre és Gellért Éva: Erjesztett takarmányok ammóniatartalmának poten- 

ciometriás meghatározása
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A MAGYAR ÉLEMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA 

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA 
ÉS A KÖZPONTI ÉLELM ISZERIPARI KUTATÓINTÉZET

védnöksége mellett

1986. május 12— 16. között rendezi meg a

NEMZETKÖZI KÖZELI INFRAVÖRÖS DIFFÚZ REFLEXIÓS 
TRANSZMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIAI KONFERENCIÁT

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKAD ÉM IA NAGYTERMÉBEN 
(Budapest V., Roosevelt tér 9. II. emelet)

A konferencia időtartama alatt külföldi cégek műszerbemutatót tartanak. 
Részvételi díj 3000,— Ft. A részvételi díjat a MTESZ 232-90171-2494 szám

laszámra kérjük utalni.
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AZ EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET (EOQC)
ÉS A MAGYAR ÉLELMEZÉSI PARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET (MÉTE)

1986. május 26 — 28. között rendezi meg az 

EOQC Élelmiszeripari Bizottságának I. Szimpóziumát

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS AZ ÉLELMISZERIPARBAN címmel

a MÉTE Klubtermében (Budapest V., Akadémia u. 1 —3. II. emelet 200.)

A szimpózium hivatalos nyelve angol.
A korlátozott elszállásolási lehetőségekre való tekintettel kérjük szíveskedje

nek jelentkezésükkel minél előbb megküldeni az ÉV IKE  Szerkesztőségének vagy 
a MÉTE Titkárságának.

A részvételi díjat (2000,- Ft) az MNB 232-90171-2494 MTESZ, Budapest V., 
Kossuth tér 6 -8 . MÉTE EOQC Food Seminar Számlaszámra kérjük átutalni, ill. 
befizetni. Az átutalásról, ill. befizetésről szóló igazolást (másolatot) kérjük a je
lentkezéssel együtt megküldeni. A végleges programot és a visszaigazolást azután 
küldjük meg.
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Útmutató a szerzők részére

1. A dolgozatok tárgyköre

Az „Élelmiszervizsgálati Közlemények”  szerkesztősége csak tartalmilag értékes, 
más helyen nem közölt, vagy közlésre máshol nem leadott dolgozatot közöl a 
következő tárgykörökben:
a) Élelmiszerek vagy hasonló összetételű biológiai anyagok kémiai, fizikai, 

fizikai-kémiai, műszeres, érzékszervi, mikrobiológiai, toxikológiai, radioló
giai és higiéniai vizsgálati módszerei;

b) A Magyar Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv összeállításához és a módsze
rek szabványosításához szervezett körvizsgálatok, beleértve a véglegesített 
módszerleírásokat is;

c) Élelmiszerek mintavételi és minősítési módszerei;
d) Beszámolók élelmiszerek minőségalakulásáról;
e) Az élelmiszerellenőrzés, az élelmiszeripari minőségszabályozás az élelmiszer

vizsgálatokhoz kapcsolódó kérdései.

2. A kéziratok tartalmi és formai követelményei

A kéziratokat 2 példányban, a magyar nyelvű összefoglalót 3 példányban kell 
az ÉV IK E  szerkesztőségének címére beküldeni; elkészítésüknél a következő 
formai és tartalm i követelményeket kell figyelembe venni:
a) A dolgozat címét és esetleges alcímét kétszer alá kell húzni. Alatta kell fel

tüntetni — nagybetűkkel — a szerző(k) vezeték- és keresztnevét. Az alatt 
kell megadni a szerző(k) munkahelyét, több szerző esetén a munkahelyeket
— a név és munkahely mögött egy, két stb. csillaggal jelölve — egymás alá 
kell írni.

b) A kéziratokat gépírással 1 1/2-es sorközökkel, soronként 50 -55  leütéssel 
kel! írtji, a baloldalon 4 cm-es margót hagyva. A kézirat utolsó oldalán záró
jelben meg kell adni az első helyen levő szerző (a továbbiakban: szerző) 
teljes nevét, beosztását, valamint munkahelyét és annak címét.

c) A dolgozatok lehetőség szerint a következő szerkezetben készüljenek:
— rövid bevezetés (irodalmi összefoglaló, célkitűzés)
— anyagok és módszerek
— a kísérleti eredmények ismertetése és értékelése.

d) Táblázatok és ábrák az eredmények megadásának legáttekinthetőbb módja. 
Az eredmények kettős megadását azonban kerülni kell.
A táblázatokat és ábrákat egymástól függetlenül arab számmal sorszámozni 
kell. Mind a táblázatokhoz, mind az ábrákhoz rövid címet és — szükség ese
tén — magyarázó szöveget (címkiegészítést) kell írni.
A táblázatokat és ábrákat egyenként külön lapon kell a kézirathoz csatolni. 
Az ábrák A/4-es nagyságú fehér papíron vagy pauszon teljes terjedelmében 
arányosan, a közlésre szánt méret háromszorosára nagyítva -  a műszaki 
rajz követelményeinek megfelelően — készítendők el. Az esetleges fénykép 
felvételek jó minőségűek legyenek. Az ábrákhoz külön lapon ábrajegyzéket 
kell készíteni, amely tartalmazza az ábra sorszámát, címét és az esetleges



magyarázó szöveget (címkiegészítést). A táblázatok és ábrák helyét a kéz
iratban á baloldali 4 cm-es margón csak jelölni kell.

e) A mértékegységeket az Sí-rendszer szerint kell megadni.
f )  A szövegben előforduló irodalmi hivatkozásokat>a kézirat végén külön lapon 

„Irodalom”  cím alatt kell a szövegben használt számozásnak megfelelően 
folytatólagos számozással közölni. Az irodalmi felsorolásban a szerző(k) 
vezetéknevét és keresztnevének kezdőbetűjét (betűit), a dolgozat címét, a 
folyóirat nevét, kötetszámát, évszámát (zárójelben), füzetszámát és oldal
számát tól-ig kell megadni a következő módon: Pl. Büki I. és T aba jd i- 
Pintér V .: Izoszörp mikrobiológiai minőségének alakulása, ÉV IK E  31 
(1985)4,208-216
Könyv esetében a szerző(k) vezetéknevét és keresztnevének kezdőbetűjét 
betűit), a könyv címét, a kiadót, a megjelenés évét é̂  a kiadás helyét kell 
feltüntetni.

g) Az Összefoglaló} külön lapokon 3 példányban kell mellékelni. Felülre a dolgo
zat címe — nagybetűkkel írva — kerüljön, alá a szerző(k) vezetéknevét és 
keresztnevének kezdőbetűjét (betűit) kel! — egyszer aláhúzva -  írni. 
A rövid, tömör összefoglaló terjedelme a 15 gépelt sort nem haladhatja meg.

3. Általános szerkesztőségi információk

a) A kézirat beérkezéséről és elfogadásáról a szerző egy hónapon belül írásbeli 
értesítést kap. Elutasítás esetén a szerző a kézirat mindkét példányát vissza
kapja.

h) A kézirat elfogadásával és annak közlésével, kiadásának joga — a szabvá
nyosításban való felhasználás és Magyar Élelmiszervizsgálati Módszer
könyvben való megjelentetés kivételével — a szerkesztőségbe száll át.

c) A szerző a lektori véleményt csak jelentősebb (tartalmi, szerkesztési stb.) 
átdolgozás kérése esetén kapja meg a kézirat egy példányával együtt. 
A kisebb módosítások jogát a szerkesztőség fenntartja magának. '

d) A szerző kapja a szerzői honoráriumot, amelyet a társszerzők között saját 
hatáskörben oszt fel.

e) Valamennyi önálló cikk szerzője az ÉVI KE vonatkozó füzetének egy példá
nyát tiszteletpéldányként kézhez kapja. Külön lenyomat megküldésére a 
jövőben nincs lehetőség.
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