
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 ,
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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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