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A spektrofotometriás fehérjetartalom-meghatározás 
alkalmazása űj feltárási eljárással különböző 

húsok és húsipari termékek esetében

G Á B O R  M I K L Ó S N É
Kertészeti és É le lm iszeripari Egyetem , É lelm iszeripari Fő isko la i K ar, 

Szeged

É rk e z e t t :  1 98 6 . m á ju s  15.

Az élelmiszerek fehérjetartalma meghatározható fehérjeoldatuk ultraibolya 
tartományban történő optikai sűrűség mérésével. A peptid kötések erős fényab
szorpciót mutatnak a 230 — 180 nm tartományban, s a fehérjéket alkotó egyes 
aminosavak (tirozin, triptofán, fenilalaninjegy kisebb, de jellegzetes fényelnyelést 
mutatnak a 300-250 nm értékek között. Az optikai sűrűség a fehérjekoncentrá
cióval arányos (1., 2., 3., 4., 6.).

A fehérje feltárására a szokásos (elsősorban kénsavas) roncsolás helyett egy 
gyorsabb — a fehérje teljes oldásán alapuló — eljárást választottunk. Ehhez 
speciális reagensekre vagy reagens elegyekre van szükség, amelyek összetétele -  
továbbá az oldási eljárás körülményei -  nagymértékben függenek a vizsgálandó 
anyag kémiai összetételétől és szerkezetétől.

Torna és Nakai lúgos karbamid oldatot használtak több élelmiszer esetében a 
fehérje oldására (5). Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy ez az oldat nem 
minden esetben volt használható. Gondot jelentett továbbá, hogy a nagy tömény
ségű oldatból állás közben gyakran következett be kikristályosodás, amely a 
spektrofotometriás mérések pontosságát bizonytalanná tette.

Az általunk javasolt kombinált oldási eljárással megbízható módszert dolgoz* 
tunk ki a fehérjetartalom spektrofotometriás mérésére. A spektrofotometriás 
módszer általános húsipari alkalmazhatóságát is megállapítottuk korábban végzett 
mérésekkel (4) különböző húsok és húsalapú termékek vonatkozásában, amelyek 
más fehérjetartalmú adalékot nem taitalmaznak. 1 *

1. Húsok és húsipari termékek spektrofotometriás 
fehérjetartalom meghatározása

1.1. Anyagok és módszerek

1.1.1. V egy szerek és eszközök

hangyasav, 98% alt., 
sósav oldat: HCI/H2Ó (1 : 2), 
absz. etilakohol alt., 
n-propilalkohol alt., 
diidórmetán alt.,
5892 Schleicher Schuell kvantitatív szűrőpapír,
1 cm kvarcküvetta,
UV spektrofotométer,
speciális lombik oldáshoz, adagoló feltéttel.
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1.1.2. A  meghatározás menete

0,5000 g jól aprított homogenizált anyagot vékony üveglemezen (mikroszkóp 
edőlemez) bemérünk és 100 cm3-es csiszolt dugós lombikba ju tta tjuk , amely ada- 

oa;o1ó feltéttel van ellátva. A lombikba 5,00 cm3 hangyasavat mérünk és forró víz- 
.ürdőbe helyezzük 5 percre. (Felmelegedéskor az adagolócsap pillanatnyi kinyitá- 

c -sával megszüntetjük a túlnyomást.) Ezután az adagolón keresztül 5,00 cm3-sósav- 
' oldatot ju tta tunk a rendszerbe, s további 15 percig tartjuk a vizfürdőben. (Az 
oldódás elősegítésére többször átforgatjuk az anyagot. A fehérjeoldódás akkor 

oiteljes, ha a minta részecskéi teljesen eltűntek a reakcióelegyben, s egy homogén 
szuszpenzió alakult ki.) A lombikot vízzel tö ltö tt pohárba állítjuk a reakcióelegy 

Ií lehűtésére. Lehűtés után az adagolócsap kinyitásával nyomáskiegyenlítést eszköz
ünk, majd a feltétet meglazítva 5,00 cm3 etilalkoholt, 5,00 cm3 diklórmetánt és 
5,00 cm3 n-propilalkoholt mérünk a reakcióelegyhez. A feltét visszahelyezése után 
alapos összerázással homogén elegyet állítunk elő. Ebből a törzsoldatból 2,00 cm3-t 
csiszoltdugós kémcsőbe mérünk és 8,00 cm3 etilalkohollal felhígítjuk (spektrofoto
metriás oldat). Homogenizálás után a spektrofotometriás oldatot szűrőpapíron 
száraz kémcsőbe szűrjük, s 278 nm-en 1 cm-es kvarcküvettában mérjük az optikai 

íj sűrűséget (abszorbencia értéket).
A spektrofotometriás kompenzáló oldatot a fentiekkel megegyezően készítjük 

ьа vizsgálandó minta nélkül.
Az oldáshoz speciális lombikot készítettünk enyhén kúpos fenékkel a viszony

i g  kis mennyiségű oldószer rétegvastagságának megnövelésére. A lombikhoz 
csiszolatos, csappal ellátott feltét csatlakozik a sósav adagolására elsősorban (1. 
ábra). A lombikot megfelelő lyukátmérőjű, tartópálcákkal ellátott lemezre állítva 

)r lelyezzük a vízfürdőbe (2. ábra).

U ábra: Speciális reakcióedény 2. ábra. V ízfürdő
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2. Kalibráció
Négy különböző fehérjetartalmú mintát készítünk az alábbi összetételben.
1. a vizsgált minta; 2. 50 g minta +  50 g tengeri homok; 3. 75 g minta +

25 g tengeri homok; 4. 95 g minta +  5 g fehérje. A fehéijeadalék lehet pl. plazma
por, tojásfehéijepor. A mintaösszetételek az eredeti anyag fehérje mennyiségétől 
is függenek. Ha ez kicsi, más arányokkal kell dolgozni.

A minták homogenitását maximálisan biztosítani kell arra alkalmas elektro
mos keverő (pl. Biomix homogenizátor) segítségével, amelyet az előapiított hús, 
illetve a különböző összetételű minták végleges homogenizálására használunk.

A minták fehérjetartalmának megfelelő optikai sűrűséget mérjük az 1.1.2 £ 
fejezetben leírt receptúra szerint (Ex). Meghatározzuk a minták fehérjetai talmát 
Kjeldahl szerint is.

A receptúra szerint (1.1.2) készített szuszpenzió (törzsoldat) 1 cm3-ének fehérje- 
tartalma az alábbiak szeiint számítható:

Px +
G_
25

P%
100

• 1000, ( 1 ) < 1

ahol
Px =

G
P% =

a fehérjetartalom 1 cm3 szuszpenzióban Kjeldahl szerint számolva
(mg),
anyagbeméi és a szuszpenziókészítéshez =  0,5000 (g), 
a minta százalékos fehérjetartalma Kjeldahl szerint.

Tekintettel arra, hogy G =  0,5000, az egyenlet egyszerűsíthető:

Px =  0,2 • p%. (2)

A törzsoldat 2 cm3-ben a Kjeldahl szerint mért fehérjetartalom mennyisége 
2PxmS> de a spektrofotometriás oldatban a további hígítás során az oldat optikai

2 px
sűrűsége ötödére csökken, s így a számításoknál —  érték használata felel meg

5
helyesen a mért értékeknek.

2px
A kalibrációs egyenest a négy minta —  és a megfelelő átlag Ex értékeksegítsé-

5
2 px

gével szerkesztjük meg, a —  értékeket tekintve független változónak.
5

A kalibrációs egyenest a vizsgálatok során úgy használjuk, hogy a mért élték 
alapján leolvassuk az ennek megfelelő fehérje mennyiséget (px) — amely a spektro
fotometriás oldatra vonatkozik -  s a 3. fejezetben leírtak szerint számolunk ezzel 
tovább. I t t  az abszcisszáról leolvasott értéket X-be kell helyettesíteni.

A regressziós egyenletet a fenti spektrofotometriás és Kjeldahl meghatározások
ból kapott adatpáiokból számoljuk, lineáris program szerint:

Y’ =  а + b- X,

Y ' - b
ebből

X  =

ahol
X  
Y’ 
a, b

=  a spektrofotometriás oldat fehérjetartalma (mg),
=  az oldat mért optikai sűrűsége,
=  állandók, amelyek konkrét értékeit a számítás során megkapjuk.
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A regressziós egyenletet úgy használjuk, hogy a vizsgált oldat Y’ optika 
ír >űiűség értékét behelyettesítjük a iegressziós egyenesbe és megoldjuk X-re.

Sertéshús esetében a 2. pontban leírt mintaösszetételek az 1.1.2 pont és 
jy (jeldahl szerinti vizsgálatai adatait az 1. táblázat mutatja.

7. táblázat

Kalibrációs mérések adatai sertéshús esetében

M in ta 
összetétel O p tika i sűrűség

O ptika i sűrűség 
átlag

Fehérje ta rt. mg. 
(K je ld a h l)

Fehérje ta rt. mg. 
á tlag (K je ld a h l)

i 0,820 1,654
1 0,821 1,656

1. 0,815 0,825 1,644 1,664
0,813 1,640
0,833 1,680

0,463 0,935
0,455 0,915

2. 0,442 0,443 0,889 0,895
0,439 0,887
0,424 0,857

0,630 1,224
0,621 1,206

3. 0,621 0,628 1,206 1,220
0,625 1,214
0,640 1,243

1,400 2,812
1,400 2,812

4. 1,451 1,421 2,915 2,855
1,453 2,893
1,420 2,893

Az adatokból kapott regressziós egyenes egyenlete:

Y’ =  0,495X + 0,008.

(A kalibráció elvégzése hosszab időt igényel, de azonos spektrofotometriás 
körülmények között ezt elegendő egyszer elvégezni. Korábbi méréseink szerint (4) 
egy kalibrációs mérés-sorozat több nyersanyagra és késztermékre is jó l használ- 

,rí ható.)

3. A vizsgált minta fehérjetartalmának számítása

A vizsgálandó anyag százalékos fehérjetartalma a kalibrációs egyenes vagy a 
regressziós egyenlet segítségével számítható a vizsgálati eljárásnál használt bemért 

I anyagmennyiség (Q) és a hígítások figyelembevételével.

?X • 62,5 • 100
Fehérjetartalom, % = -------------------, (5)

G ■1000

mivel G =  0,5000, tovább egyszerűsíthető az egyenlet:

Fehérjetartalom, % =  X  • 12,5. (6 )
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4. A spektrofotometriás módszer pontossága
A sertéshús mintából 15 párhuzamos mérést végeztünk a spektrofotometriás 

és a Kjeldahl módszerekkel egyaránt. A kapott adatokat a 2. táblázat mutatja.
2. táblázat

Sertéshús fehérjetartalma spektrofotometriás méréssel 
és Kjeldahl szerinti meghatározással

M inta O ptika i sűrűség

A  spektro fo tom etirás o lda t 
fehérje ta rta lm a, mg 

(a regressziós egyenlettel 
számolva)

A  spektro fotom etriás 
oldatban levő fehérje, mg 

(a K je ldah l mérésből 
számolva)

1. 0,823 1,650 1,710
2. 0,817 1,648 1,689
3. 0,820 1,654 1,657
4. 0,800 1,614 1,671
5. 0,818 1,649 1,666
6. 0,810 1,636 1,662
7. 0,808 1,630 1,674
8. 0,821 1,655 1,667
9. 0,818 1,649 1,690

10. 0,810 1,636 1,657
1 1. 0,815 1,644 1,645
12. 0,813 1,640 1,654
13. 0,833 1,680 1,719
14. 0,833 1,680 1,709
15. 0,800 1,614 1,667

Az adatokból végzett matematikai számítások eredményeit az alábbiakban 
adjuk meg.
Korrelációs koefficiens

r =  0,993,

ami azt jelenti, hogy a két módszer között szoros kapcsolat van. 
t-próba

fszám( =  1,71) <  ftábl. ( =  5,84),

ami azt jelenti, hogy nincs szignifikáns különbség a számított és mért átlagértékek 
között, tehát a spektrofotometriás és Kjeldahl módszerek között.
F-próba

F szám( =  1,33) <  Ftábi. ( =  2,48),

ami azt jelenti, hogy nincs szignifikáns differencia a számított és méit értékek 
matematikai szórásai között, vagyis a két módszerrel kapott adatok szórásai 
között.

5. Következtetések

A fenti matematikai számítások a korábbi hasonló célú mérésekkel egybe
hangzóan igazolják a spektrofotometriás fehérjetartalom meghatározási módszer 
alkalmazhatóságát húsok és egyes húsipari termékek (vörösáruk, felvágottak, 
szárazáruk stb.) esetében.
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A spektrofotométer kezelése igen egyszerű, nagyobb szakértelmet nem igényel.
A módszer gyorsasága révén alkalmas nyersanyag, félkésztermék és készter

mékvizsgálatra egyaránt. Kellő számú vizsgálati anyag érhető el, amely felhasz
nálható pl. új termékek vagy új gyártási eljárás anyag-gazdaságossági számításai
nak elvégzéséhez.
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A SPEKTROFOTOMETRIÁS FEHÉRJETARTALOM-MEGHATÁROZÁS 
ALKALMAZÁSA ÚJ FELTÁRÁSI ELJÁRÁSSAL KÜLÖNBÖZŐ 

HÚSOK ÉS HÚSIPARI TERM ÉKEK ESETÉBEN

Gábor E.

Húsok és egyes húsipari termékek fehérjetartalmának spektrofotometriás 
meghatározásához új feltáró eljárást dolgoztunk ki. A folyamat végrehajtásához 
speciális reakcióedényt terveztünk. A különböző oldószerek kombinált alkalmazá
sával spektrofotometrálásra alkalmas fehérjeoldatot állítottunk elő. Az eljárással 
mintegy 30 perc alatt elvégezhető egy mérés. A módszer pontosságára elvégzett 
matematikai számítások alapján — a Kjeldahl módszert használva összehasonlító 
eljárásnak — megállapítható, hogy a két módszer között igen szoros a korreláció, 
nincs szignifikáns különbség az átlagértékek és a szórásértékek között. A módszer 
gyártásközi ellenőrzésre kiválóan alkalmas.

APPLICATION OF THE SPECTROPHOTOMETRIC PROTEIN 
DETERMINATION W ITH  A NEW EXPLORING METHOD FOR 

MEAT AND MEAT PRODUCTS

Gábor E.

Authors worked out a new exploring method for the spectrophotometric 
protein determination in meat and meat products. Special reaction container for 
the carrying out of processes was projected. W ith combined use of several dissolvers 
produced protein solution for the spectrophotometric measurement. One measuring 
can be carried out in 30 minutes. On the basis of mathematic calculations to control 
of the accuracy of method in comparison with the Kjeldahl method can be stated 
that between the two methods there are a strong cori elation and no significant 
differences between the averages and variances. The method is excellent usuable 
for the in-process control.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ Б Е Л КА  В МЯСЕ И МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ 

С ПОМОЩЬЮ НОВОГО МЕТОДА МИНЕРАЛИЗАЦИИ
Е. Габор

В статье сообщается о разработанном новом методе минерализации проб 
для определения содержания белка в мясе и некоторых мясных продуктах. 
Для проведения процесса минерализации был сконструирован специальный 
реакционный аппарат.

Комбинированным применением различных растворителей был получен 
пригодный для спектрофотометрировакия раствор белков.

Время одного измерения -  30 м и н у т .
На основании математических вычислений, сделанных для определения 

точности метода, применяя метод Кейдаля в качестве метода сравнения, 
можно установить, что между д в у м я  методами имеется тесная корреляция, 
нет значительных отклонений между средними величинами и величинами 
расброса.

Метод отлично применим для контроля на различных производственных 
фазах.

ANWENDUNG DER SPEKTROPHOTOMETRISCHEN 
EIWEISSBESTIMMUNG M IT EINEM NEUEN AUFSCHLUSSVERFAHREN 

FÜR VERSCHIEDENE FLEISCHSORTEN UND FLEISCHPRODUKTE
Gábor E.

Zur spektrophotometrischen Bestimmung des Eiweißgehaltes von Fleisch
sorten und einzelnen Fleischprodukten wurde ein neues Aufschlußverfahren aus
gearbeitet. Für die Durchführung des Verfahrens wurde ein spezielles Raktion- 
gefäß projektiert. M it der kombiniertem Anwendung verschiedener Lösungsmittel 
konnten wir eine für die spektiophotometrische Bestimmung geeignete Eiweiß
lösung hersteilen. M it dem Verfahren kann eine Messung in etwa 31 Minuten durch
geführt werden. Auf der Grundlage der zur Überpiüfung der Genauigkeit der 
Methode durchgeführten mathematischen Berechnungen kann im Vergleich zur 
Kjeldahl-Methode festgestellt werden, daß zwischen beiden Methoden eine enge 
Korrelation existiert und zwischen den Mittel- bzw. Streungwerten kein signifikan
ter Unterschied besteht. Die Methode ist für die Produktionskontrolle sehr geeig
net.
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Érzékszervi körvizsgálat eredményei üdítőitaloknál

c S Z A B Ó  E R Z S É B E T * ,  M O L N Á R  P Á L * * ,  G Ó L Y A  I S T V Á N N É * * *  és
Á  C S P Á  L * * *

Érkezett: 1986. augusztus 21.

Jelenleg az élelmiszeripar egy teiületén sem ismeretes olyan mérési eljárás, 
в (amely abszolút pontos és reprodukálható eredményeket ad. A leggondosabb munka 
э esetén is azt tapasztaljuk — mind az élelmiszeranalitikai vizsgálatoknál, mind az 

érzékszervi pontozásos módszerek alkalmazásánál —, hogy az azonos mintából 
it többször végzett vizsgálat eredménye csak véletlenszerűen azonos. Az irodalom 

két fő hibatényezőt ismer, úgy mint a mintavételi módszer hibáját és a vizsgálati 
n módszer hibáját (4).

A vizsgálati hiba az egyéb módszerjellemzők (gyorsaság, anyag-, eszköz
li igényesség stb) mellett alapvető jelentőségű. A megalapozott minőségellenőrzés 
d fontos feltétele az alkalmazott módszerek vizsgálati hibájának isméiete. Ismer- 
n nünk kell azokat az eltéréseket, amelyek azonos minta vizsgálatánál különböző 
n mérőhelyek, ill. azonos mérőhelyen többször vizsgált azonos minta analízis ered- 
n ményei között indokoltan felléphetnek. A minta vizsgálatánál fellépő hiba meg

határozása körvizsgálattal történik. A körvizsgálat során több laboratórium közel 
azonos körülmények, feltételek mellett, azonos módszerrel re jtett mintapárhuza
mosakat vizsgál. A vizsgálati eredményeket variancia-analízissel értékelik. Az 
értékeléskor a vizsgálati módszer hibája két viszonylatban fejezhető ki. A labora
tóriumon belüli munka — érzékszervi vizsgálatnál a bírálóbizottságon belüli 

i  munka — megtűrhető ingadozását az ismételhetőség (r), a laboratóriumok, ill. 
bírálóbizottságok vizsgálati eredményei közötti megengedhető eltérést az össze
hasonlíthatóság (R) jellemzi. Jelentőségénél, információs értékénél fogva az élel
miszeranalitikai módszerek körvizsgálata általános nemzetközi és hazai gyakorlat.

A vizsgálati módszerek megbízhatóságával szemben támasztott igény az érzék- 
s szervi vizsgálatok területén is egyre inkább előtérbe kerül.

A pontozásos érzékszervi vizsgálati módszerek vizsgálati hibáinak hazai kör- 
r vizsgálati felmérése néhány éve — az érzékszervi jellemzők arányos intervallum- 

skálán történő mérését megvalósító 20 pontos súlyozófaktoros bírálati módszerek 
bevezetése óta — adottak az előfeltételek.

Az érzékszervi körvizsgálat az ismételhetőség és az összehasonlíthatóság 
megállapításán túlmenően az eredmények szakmai értelmezésén keresztül a mód- 
szerfinomitás legfőbb bázisa is egyben. Az érzékszervi körvizsgálatok végzése, a 
tapasztalatok hasznosítása ezért időszerűvé vált, ennek egységesítése érdekében 
kidolgoztuk az érzékszervi körvizsgálatok előkészítésének, lebonyolításának és az 
eredmények értékelésének általános metodikáját (2).

Az első, korszerű alapelveken nyugvó, szabványosított érzékszervi bírálati 
előírás az üdítőitaloké volt (5), érzékszervi körvizsgálatra is i t t  került sor legelőször. 
Az 1983. évben szervezett körvizsgálat céljául tűztük k i:

— a kidolgozott szervezési, értékelési metodika gyakorlati kipróbálását, 
finomítását;

* K özpon ti É le lm iszeripari K u ta tó  In tézet
* *  Állategészségügyi és Élelm iszer Ellenőrző Központ

* * *  Vas megyei Állategészségügyi és Élelm iszer Ellenőrző Állom ás

2 Élelm iszervizsgálati Közlem ények 137



— az ismételhetőség és összehasonlíthatóság megállapítását;
— a bírálati előírás továbbfejlesztési irányának meghatározását.

Ezen ismeretek birtokában 1985-ben ismételten körvizsgálatot végeztünk, 
melynek során már egy továbbfejlesztett bírálati előírást teszteltünk, s kismér
tékben módosítottuk a körvizsgálat kiértékelésének metodikáját is. Az alkalmazott 
vizsgálati, értékelési metodikáról és tapasztalatainkról az alábbiakban számolunk 
be.

Érzékszervi körvizsgálat szervezése

Az érzékszervi körvizsgálatok megtervezése, előkészítése, lebonyolítása az 
általános metodikában (2) foglaltaknak megfelelően történt.

Az 1983. évi körvizsgálat intralaboratóriumos körvizsgálat volt, amelyben a 
vizsgáló 5, egymástól függetlenül működő bírálóbizottság tagjai (28 fő) üdítőital 
érzékszervi minősítésben járatos, széles körű termékismerettel rendelkező hatósági 
és ipari minőségellenőrzési szakemberek voltak. A bírálóbizottságok független, 
de egy helyen történő munkáját elsősorban a körvizsgálatot követően az érzék
szervi vizsgálati módszer alkalmazására vonatkozó tapasztalatok megbeszélésének, 
összegezésének igénye indokolta.

Az 5 bírálóbizottság 8 db rejtett párhuzamos mintát és 14 db egyéb, a kör
vizsgálati értékelésben nem szereplő „zavaró”  mintát bírált, a vizsgálat a szabvá
nyos előírásnak (5) megfelelően történt. A minták a bírálóbizottság által egyszerre 
vizsgált termék homogenitásának maximális biztosítása érdekében elsősorban 
literes kiszerelésű teimékek voltak. A párhuzamos minták termékcsoport szerinti 
megoszlása a következő vo lt: szőlő alapú és citrus alapú üdítőital 2 - 2  db, hazai 
gyümölcs alapú üdítőital 4 db.

A párhuzamos vizsgálatokba bevont minták érzékszervi minőség szerint* 
megoszlása a kísérleti célkitűzésnek megfelelően a külső tulajdonság kivitelével 
kellően széles pontszámintervallumot fogott át. A bírálóbizottságok által a pár
huzamos minták tulajdonságcsoportjainak értékelésekor a súlyozatlan átlagpont
szám külső megjelenésénél 4 ,0 -5 ,0 , színnél 3,2-5,0 , illatnál 2,3-4,8 , íznél 
2 ,5 -4 ,8  pontszám között volt. Az 1985. évi körvizsgálat interlaboratóriumos kör
vizsgálat volt, amelyben 12 állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás és az 
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központ 5 tagú bírálóbizottságai (65 fő) 
vettek részt. A bírálóbizottságok tagjai érzékszervi vizsgálatokat rutinszerűen 
végző szakemberekből álltak. A bizottságok 14 üdítőitalmintát kaptak bírálatra, 
ebben 4 db ismételten adott körvizsgálati minta szerepelt (2 hazai gyümölcs alapú 
és két citrus alapú üdítőital). A minták a jobb mintahomogenitás biztosítása érde
kében literes kiszerelésű termékek voltak.

A körvizsgálati minták pontszámeloszlása külső megjelenésénél 3,5 — 5, szín
nél 3,8 —4,8, illatnál 3,3 —4,1, íznél 2,8 —3,9 közötti pontszámintervallumot fogott 
át.

Az 1985. évi körvizsgálatra egy továbbfejlesztett bírálati előírást bocsátottunk 
ki, amelyet a körvizsgálat előtt tanulmányozásra, begyakoroltatásra a résztvevők
nek megküldtünk. Egyéb vonatkozásaiban a lebonyolítás a korábbiaknak meg
felelően történt.

1983-ban a körvizsgálati program egységes végrehajtását a bírálóbizottság 
vezetők előzetes összehívásával és eligazításával, 1985-ben pedig részletes körvizs
gálati útmutatóval biztosítottuk. 1985-ben az egyéni bírálati lapok, valamint a 
bírálóbizottsági vizsgálati adatok táblázatos beküldésén túlmenően a résztvevők 
kapcsolódó észrevételeinek összegyűjtését, közlését is kértük.
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A körvizsgálat értékelése
Az ismételhetőség és az összehasonlíthatóság megállapítása kétszempontos 

variancia-analízissel történik. Ezen matematikai-statisztikai eljárás alkalma
zásához azonban az értékelendő adathalmaznak bizonyos előfeltételeket teljesíteni 
kell. Ilyen előfeltétel az érzékszervi bírálati eredmények normális eloszlása, homo
gén szórása és egymástól való függetlensége. A bírálati eredmények egymástól 
való függetlensége a bírálati előírás helyes alkalmazásával, a körvizsgálat általános 
szabályainak betartásával megvalósul, az adatok normális eloszlását és homogén 
szórását statisztikai próbákkal ellenőrizni kell.

Az értékelés részletes menetét a már hivatkozott általános metodika (2) 
tartalmazza, ennek lészletes ismertetése meghaladja a cikk kereteit.

Az első, 1983. évi körvizsgálat alkalmával az érzékszervi bírálati eredmények 
normális eloszlásának vizsgálatára a Dixon próbát, a szórás homogenitás elemzé
sére a Cochran és Bartlett próbát alkalmaztuk. Mindhárom próba hazai szakiroda- 
lomban (7) ismertetett és alkalmazott eljárás. A Cochran és Dixon próbák által 
extrémnek talált bírálati eredményeket kiejtettük, ezeket a bentmaradók átlagá
val helyettesítettük, melyet a szabadságfok megállapításánál figyelembe kell 
venni. Bartlett próbánál -  mivel it t  minták és bírálóbizottságok kerülnek elemzés 
alá -  a többitől inhomogénnek bizonyuló csoportot az elemzésből ki kell zárni, 
erre azonban egyik körvizsgálatnál sem volt szükség. 1985-ben az adathalmaz 
mintánkénti homogenitásának ellenőrzésére a kevésbé érzékeny Dixon próba 
helyett a Kaiser és Gottschalk (3) által leírt r tesztet vezettük be. Ennek menetét 
hazai irodalmi forrás hiányában vázlatosan alábbiakban ismertetjük.
A Kaiser és Hottschalk féle r tesztnél a

próbaszámot kell képezni, ahol
X t =  egyes adatok
X — átlagérték
s -  vizsgált adathalmaz szórása
N  -  vizsgált adatok száma

A próbaszámot (PG,) táblázatos értékhez kell viszonyítani, amely a vizsgált 
adatot

— nem kiesőnek
— valószínűleg kiesőnek
— szignifikánsan kiesőnek
— erősen szignifikánsan kiesőnek jelöli meg.

A teszt addig ismétlendő, míg már nincs kieső érték. A kieső érték helyettesí
tése és a számítás további menete az 1983. évivel megegyező volt.

Az érzékenyebb r teszt bevezetését az indokolta, hogy az 1983. évi körvizs
gálat soián még az egyes esetekben szakmai szempontból szembetűnőnek ítélt 
különbség sem bizonyult szignifikánsan eltérőnek.

Az r  teszt a mintából számított átlag és szórásérték felhasználása miatt több 
kieső eredményt jelöl meg, mint a Dixon próba. Irodalmi adatok (6) szerint külö
nösen azért előnyös körvizsgálatok értékelése során az r  tesztet alkalmazni, mert 
a kieső próbák közül (pl. Dixon, Nalimov, Grubbs, Grossmann) ennél a legkisebb 
a másodfajú hiba elkövetésének, azaz egy kieső nem kiejtésének a valószínűsége., 
A „valószínűleg kieső”  minősítésű esetekben további vizsgálatokkal dönthető e1
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véglegesen a kérdéses adat besorolása. Mivel eire esetünkben nem volt mód, 
vállalva az elsó'fajú hiba nagyobb kockázatát, ezeket is kiesőként kezeltük az 
értékelés során.

Az adathalmaz ellenőrzését követően az ismételhetőséget az adatpár-különb- 
ségekből, az összehasonlíthatóságot pedig az adatpár összegek kétszempontos 
variancia-analíziséből származtatjuk, mindkettőt a konfidenciaintervallum számí
tás elvén.

Az ismételhetőség egy bírálóbizottság által azonos mintán, azonos bírálati 
feltételek mellett végzett 2 párhuzamos vizsgálati eiedménye között 95%-os 
valószínűséggel még a véletlennek tulajdonítható, megengedett pontszámkülönb- 
ség.

Az összehasonlíthatóság az a pontszámkülönbség, amelyet még 95%-os való
színűséggel elfogadunk azonos mintán, a módszerrel különböző feltételek mellett, 
egymástól függetlenül dolgozó két bírálóbizottság vizsgálati eredményei között.

Az érzékszervi bírálati előírás továbbfejlesztése
Az 1983. évi körvizsgálat eredményeként az egyes tulajdonságcsoportokra 

kapott ismételhetőség értékek 0,4 és 0,9 az összehasonlíthatóság értékek 0,6 és 
1,3 pont között változtak, melyek a hasonló, homogén termékcsoportok irodalmi 
adatait megközelítik, azoknál kissé nagyobbak. Ez a kedvezőtlen jelenség elsősor
ban az illatnál és az íznél érvényesült.

A körvizsgálati eredmények matematikai statisztikai elemzése, az egyes 
tényezőkre vonatkozó eltérés-négyzetösszegek alakulása és a körvizsgálatot követő 
szakmai megbeszélés is arra mutatott rá, hogy az ismételhetőség és az összehasonlít
hatóság javításának elsődleges biztosítéka a bírálati előírás pontosítása. A szab
ványos bírálati előírás alkalmazásának bizonytalanságát mutatta — elsősorban az 
illatnál-, hogy az egyes bírálóbizottságok által felállított terméksorrend és a minták 
között megállapított pontszámbeli különbségek is eléggé eltérően, többször ellen
tétesen alakultak.

Ezért az 1985. évi körvizsgálat előkészítését a bírálati előírás felülvizsgálatának 
korszerűsítésével kezdtük. Ezen munka során kiemelt fontosságot tulajdonítottunk 
az egyes bírálati fokozatok egyértelmű megfogalmazásának. Ennek megvalósítása 
érdekében teljesebbkörű és így egyértelműbben besorolható érzetleírást adtunk 
mind a jó minőségű, mind a gyengébb élvezeti értékű termékekre.

A gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően módosítottuk a külső megjelenés 
és a szín bírálati előírását is, de jelentősebb változások elsősorban az illa t és az íz 
megfogalmazásában történtek.

A felhalmozódott ismeretanyag birtokában sor kerülhetett az élvezeti értéket 
rontó mellékillat/íz és idegen illat/íz közül jónéhány megjelölésére, jobban meg
fogalmazást nyert az illa t és íz minőségbeli eltérésének értékelése, rendeződött 
továbbá a túlaromásítás megítélése. Ezt pl. korábban a bírálati előírás egyformán 
4 ponttal értékelte, most lehetőséget adtunk a túlaromásítás mértékétől függően 
akár 2,0 pont hozzárendelésére is.

Mind az illatnál, mind az íznél űj vonás továbbá bizonyos tartományban a 
0,5 pontok adásának lehetősége, melyet már eddig is több érzékszervi minősítésben 
járatos kolléga hiányolt. így illatnál és íznél 6 fokozatúról 9 fokozatúra finomodott 
az érzetleírás. Példaként az 1. táblázatban a hálózati szakértők bevonásával 
készített bírálati előírás illa t tulajdonságcsoportra vonatkozó részét mutatjuk be, 
mely jól szemlélteti a bírálati előírás új sajátosságait.
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Szénsavas üdítőitalok érzékszervi bírálati előírása 

I L L A T

7. táblázat

Pontszám M egállap íto tt tu lajdonság

5 A  termékmegnevezésre jellemző, összetett, finom , harm ónikus, intenzív, ta rtós

4,5 Á rn ya la tn y i in tenzitás eltérés, kevésbé ta rtó s

4 Érzékelhető intenzitás eltérés (kissé gyenge illa t vagy kissé tú la rom ásíto tt)

3,5 Nem teljesen harm ónikus (aroma intenzitás- és) vagy minőségbeli eltérések, c it
rus féléknél határozottan felismerhető héj illa t)

3 Egysíkú, de a termékmegnevezésre még jellemző illa t (gyenge még felismerhető 
vagy tú la rom ásíto tt i l la t ;  citrusféléknél intenzív héj i lla t ;  nem teljesen tiszta , 
gyenge mellék i lla t* )

2,5 Jellegtelen i lla t  vagy határozottan érződő m e llék illa t*

2 Illa th iányos vagy intenzív m e llék illa t*, tolakodó, d iszharm ónikus aromásítás

1 Idegen i lla t* *

0 E rjed t, élesztős, poshadt, undo rt ke ltő

*  Mellékillat: A  jellegzetestől eltérő kedvezőtlen (terpénes, kénes, fő t t ,  kilógó, oda nem illő  arom a 
stb.) szaghatás.

**Idegen illat: A  termékmegnevezésre nem jellemző (ecetes, acetonos, hagyma szagú, vegyszerszagú, 
penészes, szappan szagú, fertő tlen ítőszer szagú, á llo tt stb .) szaghatás.

Az 1983. és 1985. évi körvizsgálat összehasonlító elemzése
Az 1983. évi körvizsgálat során a Cochran próbával a tulajdonság-csoporton

kénti 40 adatpárból két adatpárt (illatnál) esett ki, a Dixon és a Bartlett próbával 
kiugró érték nem volt. 1985-ben a tulajdonságcsoportonkénti 52 adatpáiból 
Cochran próbával 6 adatpár esett ki (külső megjelenésénél és illatnál 1 — 1, színnél 
és íznél 2 - 2  kieső), a Kaiset — Gottschalk próbával külső megjelenésnél 2, színnél 
5, illatnál 8, íznél 5 adatpárt kellett helyettesíteni. Bartlett próbával kieső érték 
nem volt. 1985-ben tehát az előzetes próbák során kiszűrt adatpárok száma lénye
gesen több volt, mint 1983-ban. Ez három tényező együttes hatására vezethető 
vissza:

— a bevezetett szigorúbb kiesési próbára;
— a minták nagyobb inhomogenitására;
— a bírálóbizottságok értékítéletei közötti különbségekre.

A felsorolt tényezők közül a mintahomogenitásra térünk ki bővebben, mert 
ezt a körvizsgálat előkészítése jelentősen befolyásolta. 1983-ban a minták külső 
megjelenésében nem sikerült elég széles minőségi sávot átfogni, 1985-ben ezt meg- 
valósíttottuk, de ugyanakkor ezek az instabilabb minták heterogénabbnak bizo
nyultak. 1985-ben továbbá az 1983. évivel ellentétben nemcsak viszonylag friss 
gyártású tételeket minősítettünk, hanem a bírálati előírás szabványos érzékszervi 
minőség alsó határán való alkalmazásának felmérésére egy tárolt citrus alapú

141



üdítőitalt is bevontunk a körvizsgálatba. Ez a minta természetszerűen inhomogé
nebb volt a friss gyártású tételeknél.

A kedvezőtlenebb mintahomogenitás ellenére 1985-ben a kieső érték leg
nagyobb aránya 17,3% volt, mely az irodalom (7) szerint elfogadható, az értékelést 
nem zavarja. Mindezek ellenére az a következtetés vonható le, hogy a minta
homogenitás biztosítására -  különösen interlaboratóriumos vizsgálatoknál, ahol 
nincs mód vitás esetekben az ismételt bírálatra -  igen nagy gondot kell fordítani.

Az 1983. évi és 1985. évi körvizsgálatok ismételhetőség és összehasonlíthatóság 
értékeit a 2. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat

Üdítőitalok pontozásos érzékszervi vizsgálati 
módszerének vizsgálati hibái

T  ulaj do nságcsoport
Súlyozó

fa k to r

Ismételhetőség
(r)

összehasonlíthatóság
(R)

1983 1985 1983 1985

Külső megjelenés 0,6 0,4 0,5 0,6 0,8

Szín 0,6 0,6 0,5 0,7 0,9

I l la t 0,8 0,8 0,8 1,3 1,1

íz 2,0 0,9 0,8 1,2 1,1

S ú lyozott
összpontszám _ 2,0 1,8 2,7 2,5

röp = y Z r2-SF2 

R ö p  =  Y Ж  ■ S F ~ *

A  külső megjelenés 1985. évi ismételhetőség és összehasonlíthatóság értékei 
elmaiadnak az 1983. évitől. Ez egyrészt az 1985. évi körvizsgálati minták kisebb 
mintahomogenitásával, másrészt a bírálati lépcsők érzet megfogalmazásainak 
különböző szigorúságú értelmezésével áll összefüggésben. Az 1983. évi körvizsgálati 
minták külső megjelenését a tisztaság, egyöntetűség, míg az 1985. éviekét üledékes
ség, különböző kiválások jellemezték, melyek az egyfes mintapalackokban kisebb- 
nagyobb mértékben eltérő mennyiségben jelentkeztek.

A szín ismételhetőségénél az új bírálati előírás jobb, míg az összehasonlítható
ság rosszabb eredményt hozott. A bizottságok konzekvensen bíráltak, de a 13 
bizottság bírálati mércéje nem eléggé egységes, a színérzet pontszámban való kife
jezésében szubjektív elemek is közrejátszottak.

Az illa t és íz tulajdonságcsoportoknál, ahol a bírálati előírást jelentősen módo
sítottuk, javulás következett be mindkét jellemző összehasonlíthatóságában. 
Az íznél javu lt az ismételhetőség értéke is. Az illat, de különösen az íz nagy súlyozó
faktoruknál fogva alapvetően meghatározzák a súlyozott összpontszám ismételhető- 
ségét és összehasonlíthatóságát. Ennek következményeként az illa t és íz korábbiak
nál kedvezőbb paraméterei m iatt — kompenzálva a kis súlyozófaktorú külső meg
jelenés és szín nagyobb ismételhetőség és összehasonlíthatóság értékeit — a súlyo
zott összpontszám ismételhetősége 2,0- rő l 1,8-re, összehasonlíthatósága pedig 
2,7-ről 2,5-re csökkent.

A súlyozott összpontszám ismételhetőség és összehasonlíthatóság értékeinek 
javulása szerint az új bírálati előírás összességében pontosabb minősítést eredmé-
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nyez, mint a szabványos módszer. Az 1985. évi körvizsgálat legfigyelemieméltóbb 
э eredményének azonban nem ez a kismértékű javulás tekinthető', hanem az azonos 

megítélés megjelenése a sorrend vonatkozásában. 1983-ban arra a következtetésre 
jutottunk, hogy az összehasonlíthatóságot befolyásoló tényezők javítása a bíráló- 
bizottságok és minták közötti jelentős szignifikáns kölcsönhatás miatt csak ponto- 

г sabban megfogalmazott és egységesebben alkalmazott bírálati előírásrendszerrel 
/  valósulhat meg. Az 1985. évi körvizsgálat tapasztalatai szerint sikerült olyan 

bíiálati előírásrendszert kidolgozni, amelynél az összehasonlíthatóság ismételhető- 
a séghez való közelítésére a bírálati mércék összehangolásával, azok begyakorolta
id tásával további lehetőség van.

A körvizsgálaton nyújtottak tehát nem a módszer maximális teljesítőképes- 
8 sége.

A két körvizsgálat az összehasonlíthatóság és ismételhetőség megállapításán 
í túlmenően lehetőséget adott egyéb, a bírálati előírás alkalmazhatóságára utaló 
í jellemzők vizsgálatára is.

Ezek közül a legfontosabb a bírálók ismétlőképességének és az érzékszervi 
vizsgálati eredmények bírálóbizottságon belüli szórás értékének alakulása. Az is
métlőképesség (ítélethűség) arról ad felvilágosítást, hogyha a bíráló ugyanazt a 
terméket rövid időn belül kétszer, sorozatban elrejtve bírálja, a két bírálati ered- 

t mény mennyire közelíti meg egymást.
Az ismétlőképesség képlete egy tulajdonságcsoportra:

ahol

* / 2
n

K F , =  1 +
2  ( x n - x , 2y
l= l

— ismétlőképesség
— az Fedik minta első bírálati eredménye
— az i-edik minta második bírálati eredménye
— minták száma

Minél közelebb áll az ismétlőképesség értéke egyhez, annál pontosabban 
ismétli meg a bíráló saját ítéletét. A bírálókat ismétlőképességük szerint nagyon 
jó, jó, közepes, gyenge és rossz minősítéssel értékelhetjük (1).

Mindkét körvizsgálatnál tulajdonságcsoportonként elvégeztük a bírálók 
ismétlőképességének értékelését, ezt mutatja be a 3. táblázat.

A  bírá lók ismétlőképességének (K F i)  alakulása 
%-os megoszlásban 

(üd ítő ita l érzékszervi körvizsgálat)*

3. táblázat

K F X
minősítése

Külső
megjelenés

szín illa t ÍZ

1983 1985 1983 1985 1983 1985 1983 1985

nagyon j ó ................................. 89,5 66,0 64 63 21,5 52 29 48
j ó ..................................... 3,5 29,0 25 31 25 26 36 31
közepes.......................... 3,5 5 11 5 32 17 14 12
gyenge ............................ — — — 1 21,5 3 14 8

rossz .............................. — — — — — 2 7 1
K F , á t la g ...................... 1,12 1,20 1,27 1,26 1,56 1,36 1,54 1,35

nagyon jó jó köze- jó köze- jó
jó pes pes

*  1983-ban 28 bírá ló 
1985-ben 65 bírá ló
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A táblázatból kitűnik, hogy a külső megjelenést a bírálók a már hivatko
zott okok miatt az 1983. évinél rosszabbul, de átlagosan szintén nagyon jó ismétlő
képesség mellett, a szint közel azonos átlagos ismétlőképességgel és megoszlással, 
mig az illa t és íz tulajdonságcsoportokat mind az ismétlőképesség megoszlásában, 
mind átlagértékében egyöntetűbben bírálták. Az illa t és íz ismétlőképesség értékek 
alakulása is a 0,5 pontok rendszerének megfelelőségét bizonyítja.

A fél pontos bírálati lépcsők konzekvens alkalmazásával az illa t és íz ismétlő
képesség faktor egy minősítési kategóriát javult.

A bírálóbizottságok munkájára, valamint az illető módszerre egyaránt jel
lemző az érzékszervi vizsgálati eredmények bizottságon belüli szórás értéke. Ezt 
mutatja szintén összehasonlító elemzésben a 4. táblázat.

4. tá b lá z a t

Érzékszervi vizsgálati eredmények bírálóbizottságon belüli szórása 
üdítőitalok pontozásos bírálatánál

T  ulaj donságcsoport Szabványos b írá la ti előírás 
(1983)

K orszerűsíte tt b írá la ti előírás 
(1985)

Külső m eg je lenés............... 0,3 pont 0,3 pont

Szín ....................................... 0,5 pon t 0,4 pon t

I l la t  ....................................... 0,6 pont 0,4 pont

íz ............................................ 0,6 pont 0,4 pont

A táblázatból kiolvasható, hogy a fél pont adásának lehetőségével és annak 
megfelelő használatával az illa t és íz pontszámok szórásértéke 0,6-ról 0,4-re csök
kent. így adott a lehetőség arra, hogy ezen két tulajdonságcsoportnál az átlag
értéktől való eltérés szignifikanciáját a jelenleg szabványos 1,2 pont helyett 1,0 
pontban határozzuk meg.

Következtetések

Az 1983. évi kör vizsgálati tapasztalatok felhasználásával továbbfejlesztett 
üdítőital érzékszervi bírálati előírás körvizsgálati kipróbálása kedvező eredménye
ket hozott. Ezek ismeretében kezdeményeztük a szabványos módszer általunk 
kidolgozott módon történő korszei űsítését. Az üj szabvány jelenleg megjelenés 
alatt van. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a még oly jó bírálati 
előír ás szabványosítása sem biztosítja az érzékszeivi vizsgálati eredmények meg
bízhatóságát. A kedvező és kedvezőtlen érzetek egységes értelmezése, a 9 bírálati 
lépcső helyes alkalmazása fokozottabb következmények elé állítja a bírálókat, 
bírálóbizottságokat. Erre figyelmeztet a kieső eredmények viszonylag nagy rész
aránya is az 1985. évi körvizsgálat során.

Ezért a jövő egyik fontos feladatának tekintjük a bírálók, bírálóbizottságok 
és az alkalmazott bírálati előírás -  garantáltan homogén mintákkal történő — 
összehangolási, egységes értelmezési mechanizmusának kialakítását és működteté
sét. E vonatkozásban a vállalati, üzemi és a hatósági minőségellenőrzési szak
emberekre egyaránt komoly munka hárul, melyet célszerű lenne együttes össze
fogással, közösen megoldani.
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ÉRZÉKSZERVI KÖRVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI Ü DÍTŐ ITALOKNÁL 
Szabó Erzsébet -  Molnár Pál-Gólya Istvánná — Ács Pál

A variancia-analízis előfeltételeinek teljesítése esetén körvizsgálattal a vizs
gálati hibát jellemző ismételhetőség és összehasonlíthatóság értékek nemcsak 
analitikai, hanem pontozásos érzékszervi vizsgálati módszerekre is megállapít
hatók. Az üdítőitalok érzékszervi minősítésekor fellépő vizsgálati hiba meghatáro- 
sására 1983-ban és 1985-ben végeztünk köivizsgálatokat. Az 1983. évi eredmények 
alapján az érzékszervi bírálati előírást továbbfejlesztettük, s az ennek tesztelése 
során szerzett tapasztalatokat összehasonlítóan elemezzük. A kedvező tapasztala
tok alapján javaslatot tettünk a körvizsgálattal felülvizsgált, pontosított érzék
szervi pontozásos bírálati élőn ás szabványosítására. A megalapozott bírálati 
előírás azonban csak egyik feltétele a vizsgálati hiba alacsony szinten tartásának. 
A jövő feladata a bírálók, bírálóbizottságok és az alkalmazott bírálati előírás 
-  garantáltan homogén mintákkal történő — összehangolási, egységes értelmezési 
mechanizmusának kialakítása és működtetése.

RESULTS OF SENSORY COLLABORATIVE TESTS FOR SOFT DRINKS
Szabó E. and collaborators

Fulfiling of the conditions for variance analysis the testing error value: 
repeatability and reproducibility can be determined not only for the analytical 
methods but also sensory scoiing methods. For the determination of testing error 
values at the sensoiy evaluation of soft drinks two collaborative studies were orga
nized in 1983 and 1985. On basis of the results from 1983 the sensory evaluating 
guidance was developed and the testing results were analyzed. The evaluating 
guidance for soft drinks which was controlled and corrected by collaboiative tests 
could be proposed for standardization. The well-based evaluating guidance is only 
one condition to reduce the testing error. The future task is the realization of a 
good function of panalists and panels to use the evaluating guidance and to test 
homogen samples.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖЛАБОРАТОРНОГО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫ Х ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫ Х НАПИТКОВ

Э. Сабо, П. Молнар, И. Гоя и П. Ач

Характеризующие погрешность испытания величины повторяемости 
и сходимости, которые определяются с помощью межлабораторного испыта
ния, при выполнении условий вариационного анализа, можно установить
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не только лишь для аналитических методов испытаний, но также их можно 
установить и для органолептических балльных методов испытаний. В 1983 
и 1985гг. были проведены межлабораторные испытания для определения 
ошибки испытания, возникающей при органолептической оценке прохлади
тельных напитков. На основе полученных в 1983г. результатов испытаний 
были усовершенствованы предписания органолептической оценки и была 
сделана сравнительная характеристика полученного по ходу тестирования 
опыта. На основе полученного успешного опыта было сделано предлжение 
на стандартизацию проверенного межлабораторным испытанием и уточнен
ного метода органолептической балльной оценки. Однако, хорошее пред
писание метода оценки — это только лишь одно условие среди у с л о в и й , 
необходимых для поддержания низкого уровня ошибки метода. Будущей 
задачей является создание и приведение в действие однозначно унифици
рованного механизма, приводящего в согласие с помощью гомогенных проб 
применяемый метод оценки, дегустаторов и дегустационных комиссий.

ERGEBNISSE VON SENSORISCHEN RINGVERSUCHEN FÜR 
ALKO HO LFREIE ERFRISCHUNGSGETRÄNKE

Szabó E. und Mitarebeiter

Bei der Eifüllung der Voraussetzungen für die Varianzanalyse können die 
den Prüffehler charakterisierenden Wiederholbai keits- und Vergleichbarkeits- 
weite nicht nur für analytische Methoden, sondern auch für die sensorischen 
Punktbewertungsmethoden bestimmt werden. Zur Bestimmung der Prüffehler 
bei der sensoiischen Beweitung von alkoholfreien Erfrischungsgetränken wurden 
1983 und 1985 Ringversuche durchgeführt. Unter Nutzung der Ergebnisse aus dem 
Jahie 1983 konnten die sensorischen Bewertungsvorschiiften weiterentwickelt 
und die erhaltenen Erfahrungen vergleichend analysiert werden. Aufgrund der 
günstigen Ergebnisse wurde für die Standardisierung der präzisierten sensorischen 
Punktbewertungsvorschrift ein Vorschlag unterbreitet. Die begründete Bewertungs
vorschrift ist jedoch nur eine Voraussetzung für die Reduzierung der Prüffehler. 
Die künftige Aufgabe besteht darin, die Arbeitsweise der m it begründeten Bewert
ungsvorschriften einheitlich arbeitenden Gutachterausschüssebei Garantierung von 
homogenen Proben auszuarbeiten und anzuwenden.
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Hazai élővizekből származó halak összes-higany 
és metilhigany tartalmának vizsgálata

#

Z. F U N D Á K  R I T A  — S O Ó S  K A T A L I N  — G E R G E L Y  A N N A  
Országos Élelmezés- és Táp lá lkozástudom ányi In tézet 

Érkezett: 7986. június 2 5 .

Az 1950-es évek végén, és a 60-as évek elején a metil-higany-szennyeződést 
tartalmazó halak fogyasztása révén tömeges higanymérgezések fordultak elő 
Japánban (Minamata, Niigata), amelyek felhívták a figyelmet a környezet, az 
élővizek higanyszennyeződésének veszélyére (1).

A higany természetes tartalomként is jelen van a levegőben, talajban, kőze
tekben, természetes vizekben, de nagy mennyiségben kerül közvetlenül vagy 
közvetett módon a környezetbe az ember tevékenysége révén.

A higany és vegyületeinek körforgása és eloszlása a bioszférában két ciklusból 
áll. A teljes ciklus az elemi higanygőz atmoszférikus cirkulációja a szárazföldi 
források és az óceánok között. A helyi ciklusban az ember tevékenysége révén a 
környezetbe kerülő szervetlen higany metileződik. A metileződés folyamata a 
higanyátvitel kulcslépése. Ez a folyamat a természetes vizek üledékében megy 
végbe és a vízi táplálékláncon keresztül potenciális veszélyt jelent az emberre (2).

Az ionos higany metileződésének két biokémiai útja isméit, az egyik anaerob, 
a másik aerob körülmények között megy végbe.

A természetes vizekben a metilhigany akkumulációja három lépésben zajlik le. 
Elsőként a biológiailag aktív üledékhez legközelebb eső vízrétegben élő állatokban, 
ezután a kisebb halfajokban, végül a ragadozó halakban halmozódik fel a szerves 
higany.

Intézetünk az élelmiszerek higanyszennyeződéseinek vizsgálatával az összes 
higanytartalom mérése alapján 1949 óta foglalkozik.

Az 1950-es és az 1960-as években főként a higanyos csávázószerek jelentették 
a problémát, majd az 1970-es években Magyarországon is előtérbe került a halak 
higanyszennyezettségének vizsgálata.

Az Egészségügyi Világszervezet 1976-os, higanyról szóló kiadványában össze
foglalóan foglalkozik a halak átlagos higanyszintjével és a higany bevitellel. Fel
mérések szerint a természetes vizekben fogott halak izomszövetének higanyszintje 
átlagosan 200 -  400/xg/kg közé esik, a lakosság napi higanybevitele pedig 1 -20,ug/ 
nap között mozog. Becslések szerint 300 /xg/napos hosszú időn át tartó higany
bevitel, főleg metilhigany vegyületek formájában már méigezést okozhat. A toxi
kológiai adatok alapján a megengedett heti bevitel 300 /xg higany, ezen belül a 
metilhigany (higanyban kifejezve) nem lehet 200 ,ug-nál több.

A Központi Statisztikai Hivatal adata szerint hazánkban évente 2,5 kg az 
egy főre eső halfogyasztás. Ez a mennyiség az importált és a hazai hal és halkészít
ményekből tevődik össze. Táplálkozási szempontból a halhús kedvező biológiai 
értéke és kis zsírtartalma miatt kívánatos lenne ezen igen alacsony mennyiség 
növelése. Ehhez kapcsolódóan az élelmezésegészségügy feladata a lakosságot érintő 
ezzel kapcsolatos esetleges veszélyek feltárása. Már az 1970-es években végzett 
Intézetünk felmérést a hazai halak összhigany tartalmára vonatkozóan (3), és en
nek során felvetődött az a kérdés, hogy célszerű lenne meghatározni az egészség- 
ügyi szempontból veszélyesebb metilhigany mennyiségét is. A szervetlen higany-
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vegyületeknél a metilhigany jóval toxikusabb, perzisztensebb és az irodalmi ada
tok szerint a halakban eléri az összes-higanytartalom 90— 100%-át is (4).

Munkánk első célkitűzése a halakban előforduló metilhigany kimutatására 
alkalmas gázkromatográfiás módszer kidolgozása volt. Továbbiakban a kidolgozott 
módszer segítségével felmérést végeztünk a hazai élővizekből szál mazó halak metil
higany tartalmáia vonatkozóan, valamint meghatói óztuk valamennyi halminta 
összes-higany tartalmát is.

1. Anyagok és módszerek

7.7. Vizsgálati anyagok

A hazai élővizekből származó halak higanytartalmának átfogó vizsgálatához 
8 megyei KÖJÁL-t kértünk fel a minták gyűjtésére (Borsod-Abaüj-Zemplén, 
Csongrád, Fejér, Szolnok, Veszprém, Komárom, Somogy, Tolna megyei KÖJÁL- 
ok). A minták kiválasztásakor fő szempont volt, hogy természetes élővizekből és 
halastavakból egyaránt kapjunk mintákat, valamint az, hogy ezek minél több hal
fa jtá t képviseljenek. 14 halfajtából ezideig 90 halmintát vizsgáltunk meg, főként 
pontyot és busát, melyek a leginkább fogyasztott halfajták. Vizsgált mintáink 
reprezentálják nagy élővizeinket, a Balatont, Dunát, Tiszát, valamint kisebb és 
nagyobb halastavakat, illetve tórendszereket.

7.2. Az összes-higanytartalom meghatározása

Az összes-higanytartalom mennyiségi meghatározását a minták zárt rend
szerű készülékben történő elroncsolása után, a Hatch és Ott módszeién alapuló, 
Intézetünkben korábban módosított hideggőzös, cirkulálhatós, lángnélküli atom- 
abszorpciós módszerrel végeztük el (3). A módszer megbízhatóságának ellenőrzé
sére jelen esetben metilhigany-klorid benzolos oldatát adtuk a halizomszövethez, 
it t  az átlagos visszanyerés 81,8% volt, összes-higany formájában. (1. táblázat)

7. tá b lá z a t

Halmintákhoz hozzáadott metilhiganyklorid visszanyerése 
összes-higany formájában

A m inta  eredeti Hozzáadott T a lá lt Visszanyerés
%összes-higany ta rta lm a C H 3HgCl összes-higany

m g/kg m g/kg m g/kg

0,013 0,5 0,426 83,0

0,040 0,5 0,435 80,5

1.3. Metilhigany-tartalom mennyiségi és minőségi meghatározása

A kísérletes munka első lépéseként megfelelő analitikai módszert kellett 
beállítanunk a metilhigany halakban való meghatározására. Kiindulási alapul 
Westöö által 1966-ban (5), illetve Watts és munkatársai által 1976-ban közzétett 
gázkromatográfiás módszerek szolgáltak (6).

A módszer elve

Az általunk kialakított módszer szerint a zsírokat és más szerves anyagokat 
a mintából acetonnal eltávolítjuk, a fehétje-metilhigany kötést sósavval felbontva
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a metilhiganyt több lépésben benzolba extraháljuk, majd az összesített extraktot 
bepárolva gázkromatografáljuk.

A módszer részletes leírása
5 g homogenizált hal izomszövetet G4-es üvegszűrőn vákuum szívatás mellett 

összesen 125 ml acetonnal folyamatosan zsírtalanítunk, majd 25 ml benzollal át
mossuk, végül vákuum szívatással megszárítjuk. A poralakú mintát 50 ml-es centri
fugacsőbe kvantitative átvisszük, 20 ml 6 M sósavval és 5 ml izopropanollal, végül 
25 ml benzollal az üvegszűi őt átmossuk és mindezt a centrifugacsőben összegyűjtjük 
A lezárt centrifugacsövet 2 percig erősen rázzuk, majd 15 percig 2000 for/perc-nél 
centrifugáljuk. A felső benzolos fázist leszívjuk és a centrifugálást25-25 ml ben
zollal még kétszer megismételjük. A kivonatokat bepárló lombikban egyesítjük. 
(Gélképződés esetén 1 ml izopropanolt adunk az elegyhez és újra centrifugáljuk.) 
Az extraktumot kb. 8 ml-re bepároljuk rotációs vákuum bepárlón (Rotadest), 
majd kvantitative átmossuk egy 25 ml-es csiszolt dugós mérőhengerbe, és 25 
ml-re feltöltjük benzollal. Végül 5 g vízmentes nátiium-szulfátot adunk az oldathoz. 
A metilhigany-klorid tartalmat ezután gázkromatogiáfiás módszerrel határozzuk 
meg.

A gázkromatográfiás meghatározás körülményei a következők:
Készülék: Perkin-E lm er Sigma 3B, Ni -63-elektronbefogásos detektorral 
Oszlop: 2mX2 mm pyrex üveg
Oszloptöltet: 5%-fenil-dietanolamin szukcinát (PDEAS)

Chromosorb DMCS 69/80 mesh-en 
Gázsebesség: 60 -75  ml nagytisztaságú N2/min 
Injektor hőmérséklet: 200 °C 
Oszlop hőmérséklet: 175 °C 
Detektor hőmérséklet: 205 °C
Legkisebb kimutatható mennyiség: 0,1 ng CH3HgCl (higanyban kifejezve) 
Retenciós idő: 2 min

Néhány gázkromatográfiás felvételünket az 1. ábrán mutatjuk be.
A módszer reprodukálhatóságát visszanyerési vizsgálatokkal ellenőriztük. 

A halmintákhoz hozzáadott metilhigany-klorid esetében az átlagos visszanyeiés 
82,8% volt (2. táblázat).

2. tá b lá z a t

Halmintákhoz hozzáadott metilhiganyklorid visszanyerése 
metilhiganyklorid formájában

A  m inta  eredeti 
C H 3HgCl ta rta lm a  

mg H g/kg

Hozzáadott 
C H 3HgCl 
mg Hg/kg

T a lá lt
C H 3HgCl
mg H g/kg

Visszanyerés
%

0,315 0,5 0,665 81,6
0,300 0,6 0,715 79,4
0,300 1,0 1,135 87,3

2. Eredmények
Mérési eredményeinket három táblázatban foglaltuk össze, a csoportosítás a 

mintavételi hely szerint történt.
A 3. táblázat hazai természetes élővizekből származó halak adatait tartal

mazza. A Balatonból, a tihanyi belső tóból, a Duna holtágából fogott halak higany-
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3. táblázat

Magyarországi természetes élővizekből származó 
halak higanytartalma (mg/kg)

M intavéte l helye H alfa jta
M inta
száma

össz-Hg m etil-H g

X ■ ^m in '^m a x X -^m in  ^ m a x

Balaton

Angolna 3 0,035 0,025— 0,042 0,035 0,026— 0,040

Busa
(pöttyös) 10 0,087 0,018— 0,467 0,083 0,020— 0,400

Busa
(fehér) 5 0,029 0,011— 0,047 0,030 0,010— 0,060

T ihany i 
belső tó P on ty 3 0,033 -c 0,002— 0,076 0,033 0,025— 0,073

Duna

Kárász 3 0,296 0,137— 0,517 0,218 0,125— 0,315

Márna 1 0,348 0,315

Jász 2 0,253 0,180— 0,326 0,230 0,160— 0,300

Duna
holtág

Busa 4 0,045 0,012— 0,094 0,044 0,016— 0,100

Ponty 2 0,014 0,002— 0,025 0,014 0,002— 0,025

Keszeg 1 0,059 0,040

A m u r 1 0,036 0,045

Tisza

P on ty 2 0,244 0,221— 0,266 0,240 0,195— 0,285

Márna 1 0,271 0,165

Harcsa 1 0,319 0,290

Keszeg 1 0,129 0,169
-

tartalma viszonylag kicsi, néhány század mg/kg. A Dunából és a Tiszából fogott 
halak higanyszennyezettsége ennél nagyságrenddel nagyobb, ami tulajdonképpen 
várható volt, tekintettel a szennyezett vízre.

A 4. táblázat három halastóból származó halak eredményeit tükrözi. A Tata 
vonzáskörzetébe tartozó Grédics tóból fogott halak higanyszennyezettsége igen 
csekély, még a lillafüredi pisztráng mintáké is elfogadható. A tokaji halastóból 
fogott halak higanytartalma viszont feltűnően magas a többi halastóból fogott 
halakéhoz képest.

Végül az 5. táblázat néhány dunántúli halastórendszer halállományának 
higanyszennyezettségét mutatja be. A mérési adatokból látható, hogy a helyzet 
ezeken a területeken a nemzetközi adatokkal összehasonlítva viszonylag meg
nyugtató.

3. Értékelés
Munkánk első szakaszában jól reprodukálható gázkromatográfiás módszert 

állítottunk be a halakban előforduló metilhigany-vegyületek minőségi és mennyi
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Magyarországi halastavakból származó halak 
higanytartalma (mg/kg)

4. táblázat

M intavéte l helye H alfa jta
M inta
száma

össz-Hg m etil-H g

X  -’'■min ^ ra a x X •^m in X max

L illa fü red
P isztráng
telep

Pisztráng 3 0,028 0,011— 0,045 0,026 0,010— 0,030

1

Tokaj
halastó

Csuka 1 0,268 0,290

Keszeg 2 0,380 0,252— 0,507 0,355 0,234— 0,475

Kárász 1 0,121 0,075

Compo 2 0,179 0,094— 0,263 0,125 0,080— 0,250

Süllő 1 0,259 0,260

Busa 1 0,050 0,039

P on ty 1 0,049 0,050

Grádics tó  
(Tata  vonzás- 
körzete)

P on ty 4 <0,002 _
Busa 4 0,005 <0,002— 0,020 0,004

A m u r 4 0,030 <0 ,002— 0,087 0,017 0,012— 0,080

Magyarországi halastavakból származó halak 
higanytartalma (mg/kg)

5. táblázat

M intavé te l helye H a lfa jta
M inta
száma

össz-Hg m e til-H g

X •^m in  -^max X  j  -*m in — X max

Fejér megyei 
halastavak

P on ty 6 0,087 <0,002— 0,237 0,068 < 0 ,002— 0,210

Busa 2 0,065 0,032— 0,097 0,025 0,025— 0,025

A m u r 1 0,038 0,025

Keszeg 1 0,259 0,230

A jk a — V á r
palota 
halastavak

P on ty 3 <0,002 _
Kárász 1 0,054 0,050

Keszeg 1 0,039 0,040

Tamási
halastavak P on ty 5 0,033 <0,002— 0,064 0,029 <0 ,002— 0,055

Majsai
halastavak P on ty 4 0,042 0,009— 0,069 0,036 0,010— 0,055

B ir itó i
halgazdaság P onty 2 0,043 0,041— 0,044 0,035 0,030— 0,040
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ségi meghatározására. Továbbiakban 90 halminta vizsgálatát végeztük el, a 
magyarországi élővizekből származó halak metilhigany szennyeződésének széle- 
sebbkörű felmérésére.

Eredményeinket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy nagy folyóinkat (Duna, 
Tisza) kivéve a magyarországi élővizekből származó halak mind összhigany, mind 
metilhigany tartalom tekintetében jóval a megengedett szint alatt vannak. Jelen
leg nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt csak összhigany tartalomra van 
élelmezés-egészségügyi szempontból előírt határérték, amely a legtöbb országban, 
így hazánkban is édesvízi halakra 0,3 mg/kg. A metilhigany tartalom az össz- 
higanytartalomra vonatkoztatva az irodalmi adatok szerint átlagosan 85 — 90%. 
Saját adataink szerint a minták metilhigany tartalma általában az összhigany 
tartalom 70-100% -át teszi ki, sőt néhány esetben a 100%-ot is meghaladja ami 
a kétféle higanytartalom meghatározására használt két különféle eljárás miatt 
fordulhat elő, s szakirodalmi adatok szerint sem ritka.

A halmintákban meghatározott higanytartalom élelmezés-egészségügyi ve
szélyességének megítéléséhez abból kell kiindulni, hogy nálunk a statisztikai ada
tok szerint igen kicsi az egy főre jutó átlagos halfogyasztás, így a halak esetlege
sen magas összhigany, illetve metilhigany tartalma elsősorban a rendszeres hal
fogyasztók szűk rétegére nézve jelent veszélyt. Ide soroljuk azokat, akik foglal
kozásuk révén jutnak rendszeresen halhoz, illetve a szenvedélyes horgászokat, 
akiknek és családjuknak a halfogyasztása többszöröse a hazai átlagnak. A mérési 
eredményekből kitűnik, hogy a halastavakban keltetett és nevelt halak általában 
nem jelentenek sem ossz-, sem metilhigany szennyezettség szempontjából veszélyt 
a fogyasztókra, így a halfogyasztás növelésére az i t t  fogott halak és ezen halakból 
készülő különféle termékek higanybevitel szempontjából megfelelőek lennének.

Ezzel együtt a helyzet nem tekinthető megnyugtatónak, nagy folyóvizeink 
szennyezettsége higany tekintetében is — a halvizsgálataink alapján — figyelemre 
méltó.

A Duna és a Tisza főágából fogott halak higanytartalma döntően megközelíti 
illetve néhány esetben meghaladja a vonatkozó 0,3 mg/kg-os határértéket, amely 
véleményünk szerint a környezetszennyezés mértékét is jelzi. Ezen adatok jelen
tőségét nem szabad lebecsülni, hiszen a halakban jelentkező magas szervetlen, il
letve szerves higanytartalom tartós szennyeződés eredménye. A jövőben törekedni 
kell az ilyen jellegű környezetszennyező források felkutatására és csökkentésére 
is. A tokaji halastóból származó halak viszonylag magas, egy esetben határértéket 
meghaladó higanytartalma több okból figyelemre méltó. Egyrészt a megyei 
KÖJÁL tájékoztatása szerint a környéken nem tartanak nyilván szennyezőfor- 
sást, tehát a magas higany értékek adódhatnak földrajzi sajátosságokból, másrészt 
a halastó egy halászati tsz-hez tartozik, tehát az i t t  tenyésztett halak nagy meny- 
nyiségben kerülnek a fogyasztókhoz.

A fentiek alapján az innen származó halakat fokozottabban kell ellenőrizni 
élelmezésegészségügyi szempontból.

Végül a szerzők köszönetét mondanak a mintagyűjtésben résztvevő KÖJÁL- 
oknak, továbbá Kostyál Kálmánnénak, Milotay Györgynének a lelkiismeretes tech
nikai segítségért.
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HAZAI ÉLŐVIZEKBŐL SZÄRMAZ0 H ALAK ÖSSZES-HIGANY 
ÉS M ETILH IG AN Y TARTALM ÁNAK VIZSGÁLATA

Z. Fundák Rita-Soós Katalin-Gergely Anna

A szerzők jól reprodukálható gázkromatográfiás módszert dolgoztak ki a 
halakban előforduló metilhigany minőségi és mennyiségi meghatározására. A hazai 
élővizekből származó halak higanytartalmának átfogó vizsgálatához az ország 8 me
gyéjéből 90 halmintának (14 halfajból) határozták meg mind az összes-higany, 
mind a metilhigany tartalmát. A halak metilhigany tartalma az összes-higany 
tartalomra vonatkoztatva általában 7 0 - 100% között változott. Ez az arány egye
zik a nemzetközi szakirodalomban leírtakkal. Az eredmények alapján nagy folyó- 
inkból és a Tokaj halastóból származó halak átlagos higanytartalma megközelíti, 
illetve néhány esetben meghaladja a vonatkozó 0,3 mg/kg-os határértéket. A többi 
vizsgált élővízből származó halak higanytartalma általában jóval a megengedett 
szint alatt van.

INVESTIGATIONS OF TOTAL Hg AND METHYL-Hg CONTANT IN 
FISHES FROM HUNGARIAN WATERS

Z. Fundák, R. and collaborators

Authors developed a gaschromatographic method for qualitative and quanti
tative determination of methyl-Hg in fishes. For the complete investigation of Hg 
contant in fishes from Hungarian waters both the total Hg eontant and methyl-Hg 
contant were determined in 90 fish samples (14 fish sorts) from 8 Hungarian dis
tricts. The methyl-Hg contant in fishes amount generally 70-100%  of the total 
Hg contant. This proportion correspond with international data. The average Hg 
contant in fishes from the Hungarian big rivers and from the fish-pond Tokaj is 
near and in some cases over the lim it value of 0,3 mg/kg. The Hg contant in fishes 
from other tested waters is found considerable under the lim it.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ И СОДЕРЖАНИЯ 
МЕТИЛ-РТУТИ В ИМЕЮЩЕЙСЯ В ВЕНГЕРСКИХ ВОДОЕМАХ РЫБЕ

Р. 3. Фундак, К . Шоош и А. Гер гей

Авторы разработали хорошо воспроизводимый метод газовой хромато
графии для качественного и количественного определения метил-трути, 
встречающейся в рыбе.

Для проведения полного исследования содержания ртути в имеющейся 
в венгерских водоемах рыбе, авторы провели определение общего содержания 
ртути и содержания метил-ртути в 90-о пробах рыбы (14-ть видов рыбы), 
отобранных из 8-ми областей страны. Содержание метил-ртути в рыбе по 
отношению к  общему содержанию ртути колебалось в пределах 70 — 100%.

Это отношение соответствует описанному в международной технической 
литературе.

На основе полученных результатов испытаний видно, что среднее содер
жание ртути в происходящей из больших рек и рыбного озера Токай рыбе 
приближается, а также в некоторых случаях превышает предельно-допустимое 
количество -  0,3 м г/кг. Содержание ртути в рыбе, происходящей из осталь
ных водоемов, в общем, находилось ниже предельно-допустимого уровня.
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UNTERSUCHUNG DES GESAMT-Hg- UND M ETHYL -  H g-G EH ALTES 
IN AUS EINHEIMISCHEN GEWÄSSERN STAMMENDEN FISCHEN

Z. Fundák und Mitarbeiter

Verfasser haben eine gut reproduzierbare gaschromatographische Methode für 
die qualitative und quantitative Bestimmung des in Fischen vorkommenden 
Methyl-Hg-Gehaltes ausgearbeitet. Zur umfassenden Untersuchung des Quecksil
bergehaltes der aus einheimischen Gewässern stammenden Fische wurden sowohl 
der Gesamt-Hg-, als auch dei Methyl-Hg-Gehalt in 90 Fischproben (14 Fischsor
ten) aus 8 Komitaten des Landes bestimmt. Der Methyl-Hg-Gehalt der Fische be
wegte sich im allgemeinen zwischen 70 und 100% bezogen auf den Gesamt-Hg- 
Gehalt. Dieses Verhältnis stimmt m it den Angaben in der Fachliteratui überein. 
Aufgrund der Ergebnisse kann festgestellt werden, daß der durchschnittliche Queck
silbergehalt der aus unseren großen Flüssen und aus dem Fischteich Tokaj stam
menden Fische dem Grenzwert von 0,3 mg/kg nahekommt bzw. darüber liegt. 
Der Quecksilbergehalt der aus den anderen untersuchten Gewässern stammenden 
Fische liegt im allgemeinen wesentlich unter dem zulässigen Wert.

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE
Szerkeszti: Molnár Pál

TAIZO TSUDA, HIROSHI NAKANISHI, TAKASHI MORITA ÉS JUNKO 
TAKEBAYASHI:
Karbonsavak egymásmelletti gázkromatográfiás meghatározása üdítőitalokban és 
gyümölcsízekben
(Simultaneous Gas Chromatographie Determination of Carbxylic Acids in Soft 
Drinksand Jams)
J. Assoc. Off. Anal. Chem. 68 (1985) 5 902-905.

Az üdítőkben és gyümölcsízekben tartósítószerként használt szorbinsav, de- 
hidroecetsav és benzoesav, valamint a savanyítóként alkalmazott borostyánkősav, 
fumársav, almasav és borkősav egymás melletti meghatározására gázkromatográ
fiás módszert dolgoztak ki. A mintát NH4OH — NH4Cl-pufferben (pH 9) oldották 
és alikoot részét QAE-Sephadex A25 oszlopra vitték. Az oszlopot vízzel mosták, 
majd a karbonsavakat 0,1 N HCl-val eluálták. A szorbinsavat, dehidroecetsavat és 
benzoesavat etiléter-petroléter ( 1 : 1 )  eleggyel extrahálták és 5% DEGS +1%  
H3P04 oszlopon határozták meg. Az alsó fázisban maradt borostyánkősavból, 
fumánsavból, almasavból és borkősavból N,0-bisz (trimetilszilil)-acetamiddal és 
trimetil-klófszilánnal származékot képeztek és 3% SE —30 oszlopon vizsgálták a 
származékokat. A két karbonsavat egyenként 0,1%-ban tartalmazó üdítő és gyü
mölcsíz mintákból tartósítószereknél 92,4- 102,6%-os, savanyítóknál pedig 88,1 -  
103,2%-os visszanyerést értek el. A kimutatási határ szorbinsavra 0,0005%, de- 
hidroecetsavra és benzoesavra 0,001%, borostyánkősavra és fumársavra 0,005%, 
almasavra 0,01%, borkősavra 0,02% volt.

4 *

Boros I. (Budapest) 
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Kukoricafehérjék vizsgálata
II. A fehérjék makrofrakciói

S H A R O B E E M  S A M Y F A N O U S  -  H Í D V É G I  M Á T É  -  L Á S Z T I T Y
R A D O M I R

Budapesti M űszaki Egyetem , B iókém ia i és Élelm iszertechnológiai Tanszék 
É rk e z e tt:  1986 . ja n u á r  3 1 .

Bevezetés
A kukoricaszem magbelsőjében levő fehérjéket -  a többi gabonafélében talál

hatókhoz hasonlóan — tartalékfehérjékre és metabolikusan aktív fehérjékre oszt
hatjuk. Kivonásuk az eltérő oldhatóságukon alapul, albuminokat, globulinokat, 
prolaminokat (zein) és glutelineket különithetünk el. A különböző frakciók meny- 
nyisége -  a genetikai és agrotechnikai körülményektől függően — meglehetősen 
változékony. Legnagyobb mennyiségben azonban a tartalékfehérjék, azaz a zein 
és a kukoricaglutelin vannak jelen (Lásztity/11, 12).

A szakirodalomban számos adatot találunk a kukoricák fehérjeelosztásával 
kapcsolatban. Egy jellemző összefoglalást mutatunk be az 7. táblázatban.

7. tá b lá z a t
A kukoricaszem fehérjéinek frakcióeloszlása, az összfehérje százalékában 

( Iro d a lm i adatok)

Forrás

Frakciók

♦Nem 
fehérje 
n itrogén 

* *  O ld ha ta t
lan maradék

A lbum in G lobu lin Zein G lu te lin

Zeleny (31) * 4,57 1,71 7,82 42,0 16,9

N agy et al (17)
*

17.4 — 37,8 37,1

B audet et a l (1) ♦6,25 ◄----------14,0------------- ► 36,3 _
L a n d ry  and 
Moureaux (10) * --------------------1 9 ,0 ----------------------► 40,0 37,0

W all et al (28) ♦ --------------------2 1 ,0 ----------------------- 37,0 30,0

Hekschné (9)
(9 magyarországi 
fa jta  átlaga) 22,7 15,6 24,5 37,2

E l K ady és L ász tity  
(6) 6egyiptom i fa jta  
átlaga) **17,25 14,55 13,32 26,87 28,02

E l K ady és L ász tity  
(6) 6magyarországi 
fa jta  átlaga) **17,17 14,98 11,38 30,75 25,73

E l K ady és L ász tity  
(6) 6 jugoszlávia i 
fa jta  átlaga) **18,1 13,57 8,85 27,8 31,73

E l K ady és L ász tity  
(6) 6 lengyelországi 
fa jta  átlaga) **22,95 13,12 9,33 30,08 24,52
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Vizsgálataink során — mint azt előző közleményünkben (25) részleteztük — 
négy országból, úm. Magyarországból, Egyiptomból, az USA-ból és az NSZK-ból 
származó kukoricaminták kémiai adatait gyűjtjük.

Jelen cikkünkben a vizsgált kukoricafajták fehérjéinek frakcióeloszlását mutat
juk  be. A bevezető fejezetben pedig a kukoricafehérjék izolálására vonatkozó törté
neti adatokat tekintjük át.

A kukoricafehérjék izolálási módszereinek történeti áttekintése

A X IX . század első harmadában Gorham (8) közölt egy fehérjekivonási eljá
rást, melyben a kukoricadarát 70 százalékos etanollal kezelve sikerült ,,a kukorica
fehérjét” , a ,,zeint”  kinyernie. Ez a fehérje sem vízben, sem sóoldatokban nem oldó
dott.

Maga a ,,zein”  elnevezés a Berzeliustól származó görög „ protein”  (=  első helyet 
foglalok el, Liebermann és Bugarszky (13)) szóból és a kukorica latin nevéből (Zea) 
ered.

Mintegy ötven évvel Gorham publikációja után írta Weyl (29), hogy kukoricá
ból -  NaCl 10 százalékos vizes oldatával -  egy, a zeintől különböző fehérjét lehet 
kinyerni. 1891-ben Chittenden és Osborne (2) ezt a frakciót két komponensre válasz
totta szét különböző módszerekkel, úgy mint vízzel szembeni dialízissel, vagy kü
lönböző töménységű (NH4).,S04 — oldattal való kicsapatással, illetve hőkezeléssel. 
A H20-ban és sóoldatokban oldható és hő hatására könnyen koagulálódó fehérjéket 
albuminoknak, a kimondottan sóoldatokban oldódókat pedig globulinoknak nevez
ték. 1897-ben közölte Osborne azt a megfigyelését (18), hogy mennyiségileg több fe
hérjét lehet kinyerni kukoricadarából 0,2 százalékos KOH-s extrakcióval, mint az 
egymásutáni sós és etanolos kivonással. 1907-ben Osborne és Clapp (19) a lúgos el
járással egy további, olyan fehérjét különített el, mely lúgos közegben oldódott, de 
sós, illetve alkoholos oldatokban nem. E ztglutelinnek -  eredetileg zeininnek — ne
vezték el (Osborne and Mendel (10)).

Fenti eredmények összegezéseképpen Osborne és Mendel 1914-ben közzétettek 
egy — az eltérő oldhatóságokon alapuló — szekvenciális kivonási módszert (20) 
kukorica magfehérjék izolálására. Tulajdonképpen mind a mai napig ez az eljárás, 
illetve ennek módosított változatai szolgálnak a kukoricafehérjék frakcionálására 
{Wall and Paulis (27)).

A kukoricafehérjék oldhatóságát befolyásoló tényezőket először Nagy és mtsai 
vizsgálták részletesen 1941-ben (17). Tanulmányozták a felületaktív anyagok, a 
különböző milyenségű és koncentrációjú sóoldatok, a frakcionáló ágensek (só, al
kohol, lúg) adagolási sorrendjeinek módosító szerepét. A felületaktív anyagok lát
ványos oldhatóságnövelő hatásán túl megállapították, hogy sok tényező értékének 
viszonylag tág intervallumon belül tartása is elegendő ahhoz, hogy a különböző ki
vonási eljárások azonos eredményt adjanak. Nagy és mtsai (17) eredményeit meg
erősítették Foster és mtsai 1950-ben végzett vizsgálatai (7) is, nevezetesen, hogy fe
lületaktív anyagok — esetükben Na +-formában levő alkilezett benzolszulfonsav — 
nagy mértékben járulnak hozzá kukoricafehérjék kvantitatív kinyeréséhez. A kí
sérletekben 0,2% biszulfit mint redukálószer adagolása ugyancsak hatásosnak bi
zonyult. A magas pH mindkét esetben kedvezett a kivonásnak.

1957-ben — Bressani disszertációja alapján -  egy új kukoricafehérje-kivonási 
eljárást közölt Mertz és Bressani (15). A finomra őrölt és zsírmentesített mintát 
NaOH vizes oldatában szuszpendálták, majd többször megfagyasztották és felen
gedtették a kitermelés növelése érdekében. Az elegyhez — Powell javaslatára — 
rézszulfátpentahidrátot adtak, valamint, kevés nátriumszulfitot. A kivonást lúgos 
pH-n folytatták. Centrifugálás után a felülúszóból csapták ki a fehérjéket egyhén 
savas pH-п.1958-ban Mertz és mtsai (16) extrakciós módszerüket illető kisebb fino-
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mításokat közöltek. A rezes kivonás után kapott feltilúszóból, erősen savas közeg
ben, kinyerték a savban nem oldható fehérjéket a savoldhatóak mellől. Az előbbiek
ből — alkoholos kezeléssel -  elkülönítették a glutelint és a zeint. Lloyd és Mertz 
a rezes extrakciót az Osborne-Mendel-ié\e eljárással kombinálták 1958-ban (14).

1966-ban Concon az Osborne-Mendel-extrakció során kapott precipitátumból 
a-amilázos emésztéssel nyerte vissza a glutelineket (3). Concon e módszerét dimetil- 
szulfoxidos kezeléssel módosították Paulis és mlsai 1969-ben (24). Ugyancsak ők azt 
tapasztalták, hogy a glutelinfrakcióból — /?-merkaptoetanolos kezeléssel -  egy al
kohololdható fehérje nyerhető ki.

1969-ben Paulis és Wall (21) közöltek extrakciós eljárást kukorica albuminjai 
és globuiinjai elkülönítésére vizes közegben történő só- és savoldatos kezelésekkel.

A glutelin-alcsoportok elkülönítése érdekében — Paulis et al. (24) munkájától 
függetlenül — egy híressé vá lt módszert te tt közzé Landry és Moureaux 1970-ben 
( 10).

A sóoldható fehérjék és a zein Osborne — Mendel-eljárással történő kivonását 
követően ß-merkaptoetanolt adtak az oldószerhez a glutefin-komplex háromdimen
ziós szerkezetét stabilizáló diszulfidhidak megbontása céljából. Az ún. O, glutelin- 
alcsoportot alkohol-víz keverékkel extrahálták. A G,-alcsoportot 0,5 M NaCl tar
talmú, a G3-alcsoportot pedig 0,5% detergenst (nátrium-dodecilszulfát) tartalmazó 
lúgos pufferrel (pH =  10) nyerték ki. A Paulis és mlsai 1969-es módszerével nyert, 
zeinoldhatóságú, redukált glutelinfrakciót alkohololdható redukált glutelinnek 
(ASG) nevezzték el 1971-ben (Paulis and Wall (22)).

Az ún. ASG-frakció — gyakorlatilag -  a Landry -  Moureaux-iéle Gx-nek felelt 
meg. A Gx-frakciót 1971-ben zein -z-frakciónak nevezte el Sodek és Wilson (26), te
kintve a frakcióban jelenlevő zeinszerű polipeptidek nagy arányát.

A klasszikus, Osborne-Mendel-módszer mikrováltozatát közölte 1973-ban Concon 
(4). Az eljárás lényege a zein 70 százalékos etanollal történő előoldása, majd egy 
tömény NaOH-s kezelés.

A Landry -  Moureaux-módszer továbbfejlesztéseként szellemes eljárást dol
gozott ki Paulis és Wall 1977-ben (23). A finomra őrölt, zsírmentes kukorica mag
belsőt először félmólos NaCI-oldattal kezelték. Az oldható frakcióból elkülönítették 
az albuminokat, globulinokat és a nem fehérjejellegű maradékot. Az oldhatatlan 
részt 0,5% Na-acetát-tartalmú, 70-os etanollal extrahálták a zein kinyerése céljá
ból. A zeines centrifugálás precipitátumából, 0,1 M /9-merkaptoetanolt és 0,5% Na- 
acetátot tartalmazó 70%-os etanollal való további extrakcióval az alkohololdható 
glutelint különítették el. Ez utóbbit, vízzel szemben dializálva, vízben nem oldható 
és vízoldható részekre választották, melyek — nagyjából — a Landry — Moureaux- 
féle Gx- és G2-alegységeknek feleltek meg.

Az Osborne-Mendel-módszer technikai részleteinek (extrakciós idők, centri
fugálás körülményei stb.) módosítását közölte Hekschné 1978-ban (9).

A különböző eljárások sikeres részeiből illesztettek össze egy új módszert 
1981-ben Wilson és mtsai (30).

A kukorica magbelső őrleményt 0,5 M NaCl-ot és 0,01 M etiléndiamintetra- 
ecetsavat tartalmazó foszfát pufferben extrahálták. Az oldószerbe, vagylagosan, 
2% /?-merkaptoetanoI, illetve 0,05% ditiotreit is adgolható. A kivonás — a zein 
extrakciója kivételével — 3 °C-on történt. A sóoldható frakcióból — dializálás 
után -  a globulinokat és albuminokat különítették el. A precipitátumot 2% /?-mer- 
kaptoetanolt tartalmazó 50%-os 1-propanollal kezelték a zein frakciók elkülönítése 
céljából.

A zeinkomplexet — ismét hűtött körülmények között — további frakcionálás- 
nak vetették alá:

NaCl-oldat adagolással a klasszikus értelemben vett zeint kapták meg, vízzel 
szemben dializálva pedig egyrészt a zeint, másrészt az ún. redukált oldható fehérjét

158



A kukoricafehérjék extrakciójának történeti összefoglalása
2 . táblázat

Év Szerzők E xtrakc iós módszer

1821 Oorham (8) 70% a lkoho lla l zein extrakc ió ja

1877 W eyl (29) 10% NaCI-dal zeintől különböző fehérje kivonása

1891 Chittenden 
és Osborne (2)

zein, a lbum in , g lobu lin

1897 Osborne (18) lúgos extrakc ió  gondolata

1907 Osborna
és Clapp (19)

lúgos extrakc ióva l ú j fehérje frakció  (g lu te lin )

1914 Osborne 
és Mendel (20)

teljes szekvenciális extrakc ió  (a lbum in , g lobu lin , zein, 
g lu te lin )

1941 Nagy, W eidle in 
és H ixon  (17)

fe lü le ta k tív  anyagok alkalmazása

1950 Foster, Yang 
és Y u i (7)

redukálószerek és detergensek alkalmazása

1957 M ertz
és Bressani (15)

rezes extrakc ió

1958 L loyd
és M ertz (14)

rezes extrakc ió  és Osborne-Mendel módszer kom binálása

1966 Concon (3) g lu te lin  kinyerés e lő tt i a-amilázos emésztés

1969 Paulis, James 
és W a ll (21)

d im etilszulfoxidos kezelés és m erkaptoetanol alkalmazása

1969 Paulis 
és W a ll (21)

m ódosíto tt Osborne-Mendel módszer

1970 Landry
és M oureaux (10)

reduká lt g lu te linek (GjG2G3)

1971 Paulis
és W a ll (22)

a lkoho l-o ldható  reduká lt g lu te lin  (ASG)

1971 Sodek
és W ilson (26)

a lkohol-o ldható reduká lt g lu te lin  (zein —2)

1973 Concon (4) m ik ro  Osborne-Mendel módszer

1977 Paulis és W a ll 
(23)

m ódosíto tt L a n d ry —M oureaux módszer

1978 Hekschné (9) m ódosíto tt Osborne-Mendel módszer

1981 W ilson, Shewry 
és M iflin  (30)

teljes, egyesített szekciális módszer

1983 E l-K a d y  (5) m ódosíto tt O sborne-M ende l módszer

Jelen dolgozat rö v id íte tt, rekurzív O sborne-M ende l módszer
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(RS-protein) különítették el, A keményítőben gazdag glutelin precipitátumot egy 
részt karbamidos trisz-pufferben alkilezték, az ün PE-glutelin (pirid il etilglutelin) 
előállítása céljából, másrészt, Na-dedecilszulfáttal az ún. SDS-glutelinné alakítot
ták. E két forma a további vizsgálatokat (elektroforézis, izoelektrofókuszálás) tette 
lehetővé.

Végezetül megemlítjük El-Kady munkáját (5), melynek egy továbbfejlesztett 
változata az, amit jelen dolgozatunkban ismertetünk. A módszer a klasszikus Os
borne — MendeMéle eljárás módosítása, különösen az extrakciós időszükséglet csök
kentése és a kitermelés növelése irányában.

A kukoricafehérjék izolálási módszereinek összefoglaló történeti vázlatát a
2. táblázatban mutatjuk be.

Anyag és módszer

A vizsgált kukoricafajták
A  vizsgált kukoricafajták megegyeznek sorozatunk előző részében (25) szerep

lőkkel.

Felhasznált reagensek
A fehérjefrakciók fehérjetartalmának meghatározásánál felhasznált reagensek 

az alábbiak voltak:
— Karbonát puffer: 84 g NaHC03-t és 45 g NaOH-t oldunk 1000 cm3-re.
— Réz reagens: 1 %-os K-Na-tartalmát és 0,5%-os CuS04. 5H20  oldat 40 cm3- 

ét 1000 cm3-re tö ltjük fel.
Frissen készítendő!

— BRIJ 35 oldat: 30 g B R IJ-t 60 cm3 desztillált vízben oldunk enyhe mele
gítés mellett. Lehűtés után 100 cm3-re tö ltjük  fel.

— Mosófolyadék: 1 cm3 BRIJ oldatot 5 dm3-re hígítunk.
— Folin-Ciocalteu reagens: 100 g Na-wolframátot (Na,W04-2H20), 25 g Na" 

molibdenátot (Na2Mo04-2H30) és 700 cm3 desztillált vizet 1,5 dm3-es lom'
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bikba teszünk és hozzáadunk 50 cm3 85%-os foszforsavat, valamint 100 
cm3 tömény sósavat, 10 óráig forraljuk visszacsepegő hűtő alkalmazásával és 
kevéssel a főzés befejezése előtt hozzáadunk 150 g L i2S04-et, 50 cm3 desz
tillá lt vizet, valamint néhány csepp brómot. A keveréket visszacsepegő hű
tő nélkül még 15 percig forraljuk a felesleges bróm eltávolítása végett. Le
hűlés után desztillált vízzel kiegészítjük az oldat térfogatát 1 dm3-re, szűr
jük és tiszta barna üvegben tároljuk. A kész reagens zöldes színű nem lehet, 
mert a kékszínű reakciótermékek meghatározását zavarja. A reagenst sötét 
helyen tartjuk és redukálóanyagoktól, szennyezéstől megóvjuk. A reagens
ből felhasználáskor hatszoros hígítást készítünk.

— Standard kazein oldat: 0,1% kazeint oldunk, enyhe melegítés mellett, 
100 cm3 1 mól dm3 NaOH és 400 cm3 desztillált víz elegyében.
Lehűtés után mérőlombikban desztillált vízzel jelig tö ltjük. Az oldat több 
hónapig tárolható hűtőszekrényben.

Kukoricafehérjék kivonása 
Előkészítő műveletek

Az előző közleményünkben (25) megadott nedvességtartalmú kukoricaszeme- 
ket laboratóriumi elektromos őrlőberendezésen (Labor MIM gyártmány), átlagosan 
300 /и átmérőjű, finom szemcsékké daráltuk. A kukoricadarákat zsírtalanítottuk, 
metanol: kloroform = 2:1 összetételű oldószerrel, 20 órán át, Soxhlet-féle készü
lékben.

Fehérjék extrakciója

Az előkészítő műveleteken átesett adott minta pontosan lemért, kb. 3 g-ját 
29 cm3 desztillált vízzel szuszpendáltuk és egy órát rázattuk. Ezután 20 percig cent
rifugáltuk (Janetzky, lengyel gyártmány) 5000 fordulat perc-1 fordulatszámmal. 
A precipitátumot és a felülúszót kézzel összekevertük és a centrifugacsőbe újabb 
20 cm3 desztillált vizet öntöttünk. Rázógépen további 1 órát rázattuk, majd az előb
biek szerint ismét centrifugáltuk. Az így nyert felülúszó tartalmazta az albumint. 
A precipitátumot ezután 1 M NaCl-oldattal extraháltuk két lépésben, az előbbiek-
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2. ábra CONTIFLO automatikus folyadákelemző áramlási 
vázlata fehárjemeghatározás eseten
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ben leírt oldószermennyiségekkel és paraméterek mellett. A centrifugálással el
különített felülúszó a globulint tartalmazta. A precipitátumot 70%-os etanollal 
kezeltük — kétlépcsős módszerrel — a zein oldása és felülúszóban való elkülöní
tése céljéból. A kiülepedő részhez 0,2%-os KOH-oldatot adtunk, két lépésben, a 
fentiekkel megegyező mennyiségben, a glutelin kivonása érdekében. A precipitá
tumot 0,1 N NaOH-oldattal extraháltuk két lépcsőben, az ún. oldhatatlan fehérjék 
kioldása céljából. A centrifugálással elkülönített precipitátum a nem -fehérjejellegü 
maradékot tartalmazta.

A kivonás lépéseit az 7. ábra foglalja össze.

A fehérjefrakciók mennyiségének meghatározása

A folin reagensen alapuló meghatározás CONTIFLO automatikus elemzőre 
kidolgozott változatát alkalmaztuk a 2. ábra szerinti analitikai modul kialakítással.

A kiindulási minták fehérjetartalmának meghatározása

Az eredeti kukoricaminták fehérjetartalmának meghatározását lásd előző köz
leményünkben (25).

Vizsgálati eredmények és értékelésük

A négy országból származó kukoricaminták fehérjeelosztásának meghatározá 
sával kapott eredményeket a 3 -  6. táblázatokban tüntetjük fel. Az adatok értékelése

3. táblázat

Magyarországon termesztett kukoricafajták fehérjeeloszlása

Fajta
Fehérje

%

Fehérjefrakciók (az összes fehérje %-ban)

A lbu m in G lobu lin Zein G lu te lin O ldhatatl.

B E M A  T e — 210 10,50 13,8 10,8 35,3 25,6 14,5

M v — Se — 394 12,31 14,6 12,2 31,2 25,2 16,8

M v - S c - 4 3 4 9,13 12,9 9,7 30,4 26,2 20,8

M v — Se — 484 10,88 13,6 9,9 32,1 25,7 18,7

Pioneer— 3732— Se 8,75 12,9 8,9 33,7 28,7 15,8

Pioneer— 8901 — Se 9,25 13,6 9,8 35,4 29,2 12,0

Pioneer— 3965 — A  — MTC 9,88 14,8 10,2 36,5 27,3 11,2

M v — Se — 550— W x 9,19 11,5 8,9 30,9 29,6 19,1

S e - 6 3 9 0 - H L  
(opaque —2) 9,81 15,3 11,3 25,5 31,2 16,7

Fehér csemegekukorica 13,44 16,2 13,5 34,6 21,0 14,7

Csemegekukorica — 
— M v — Se— Ideál 14,06 17,4 14,3 33,8 21,3 13,2

Nem csemege fa jtá k  átlaga 9,97 13,7 10,2 32,3 27,6 16,2
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Az USA-ban termesztett kukoricafajták fehérjeeloszlása 4. tá b lá z a

Fa jta
Fehérje

%

Fehérje frakciók (az összes fehérje % -ban)

A lbu m in G lobu lin Zein G lu te lin O ldhatatl.

Fehér kukorica  (sima) 12,2 12,2 7,8 35,6 27,8 16,6

Sárga kukorica  (lófogú) 9,8 13,1 8,8 32,2 32,5 13,4

K  —811 — opaque — 2 
(beltenyésztett vonal) 10,3 15,4 9,7 22,7 40,7 11,5

K —812 —opaque —2 
(beltenyésztett vonal) 10,2 14,8 10,3 23,3 35,8 15,8

K  —813—opaque —2 
(beltenyésztett vonal) 10,7 15,5 11,8 23,1 37,2 12,4

К  — 814 — opaque — 2 
(beltenyésztett vonal) 11,2 16,1 12,1 24,3 37,8 9,7

Opaque — 2 fa jtá k  átlaga 10,6 15,5 11,0 23,4 37,9 12,4

Az NSZK-ban termesztett kukoricafajták fehérjeeloszlása 5 . tá b lá z a ti

Fajta Fehérje
%

Fehérje frakciók (az összes fehérje %-ban)

A lbum in G lobu lin Zein G lu te lin O ldhatatlan

B r illa n t 11,1 15,6 10,2 34,1 28,3 11,8

Nicco 11,1 12,4 10,8 35,6 27,4 13,8

Forte 10,6 12,0 9,7 34,2 25,2 18,9

Dea 10,5 14,6 10,6 28,1 30,2 16,5

Á tlag 10,8 13,7 10,3 33,0 27,8 15,3

Egyiptomban termesztett kukoricafajták fehérjeeloszlása 6. tá b lá za t

Fa jta
Fehérje

%

Fehérje frakciók (az összes fehérje %-ban)

A lbum in G lobu lin Zein G lu te lin O ldhatatlan

D e - 202 9,5 15,4 14,6 30,9 28,2 10,9

G iza— 2 10,4 16,4 13,2 28,2 31,0 11,2

Se — 201 9,0 15,2 13,4 25,2 33,3 12,9

Pioneer 9,9 12,8 11,0 24,6 34,1 17,5

Á tlag 9,7 15,0 13,1 27,2 31,7 13,1
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7. táblázat
Fehérjetartalom és a fehérjefrakciók koncentrációi közötti korrelációk kukoricaszemben

A G Z Glu GIu+ A  +  G Z +  G lu Z + G lu+ P

p 0,82 0,94 0,07 -0 ,8 7 -0 ,7 5 0,90 -0 ,6 7 -0 ,9 0 1

Z + G lu  + -0 ,9 8 -0 ,9 8 -0 ,0 8 0,32 0,76 -  1,00 0,61 1

Z +  G lu -0 ,5 1 -0 ,6 8 0,51 0,56 0,09 -0 ,6 1 1

A + G 0,98 0,98 0,08 -0 ,7 2 -0 ,7 6 1

Glu + -0 ,7 6 -0 ,7 3 -0 ,7 1 0,78 1

Glu -0 ,6 3 -0 ,7 7 -0 ,4 2 1

Z 0,10 0,05 1

G 0,92 1

A 1

P =  fehérjetarta lom ,
A  - a lbum in,
G =  globulin ,
Z =  zein,
G lu =  g lu te lin,
G lu + =  g lu te lin  +  o ldhatatlan fehérje

céljából különböző regressziós vizsgálatokat végeztünk. Azokra a kérdésekre keres
tünk választ, hogy van-e összefüggés a metabolikusan aktív fehérjék és a tartalék- 
fehérjék relatív mennyiségei között, valamint ezen fehérjecsoportok és az összfe- 
hérje-tartalmak között. A számításokhoz a magyarországi fajtákat használtuk. 
Ennek oka a következő volt: az átlagadatokból látható, hogy a különböző ország
ból származó minták elkülönülnek egymástól, ezért a statisztikai vizsgálatokat egy- 
egy ország mintáira külön-külön lehet csak elvégezni. A számításokhoz — a rendel
kezésre álló adatok mennyisége miatt — csak a Magyarországon és az USA-ban 
termesztett fajták eredményei alkalmasak. Az utóbbiak esetében azonban az o, mu
tánsok csak elkülönítve lennének kezelhetőek, ekkor már a mintaszám kicsi.

A lineáris regressziós vizsgálatokkal kapott korrelációs együtthatókat a 7. táb
lázatban mutatjuk be. Látható, hogy bizonyos fehérjefrakciók koncentrációja és 
az összfehérje-tartalom között nagy a korreláció, míg más esetben összefüggés nincs. 
A metabolikusan aktív fehérjék és a fehérjetartalom korrelációja nagy és pozitív 
(3. ábra). A glutelintartalom és az összfehérje mennyisége közötti kapcsolat ugyan
csak szignifikáns, de negatív előjelű (4. ábra), szemben a zeintartalommal, mely 
— úgy tűnik - ,  nem függ a fehérje teljes mennyiségétől (5. ábra). Ebből is követ-
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V= fl+B*X fi= 7.31 B- 1.66
KORRELÁCIÓS EGYÜTTHATÓ* .9022

V* A+B#X A* 43.11 B= -1 .5 5  
KORRELÁCIÓS EGYÜTTHATÓ**-. 8681

V
G l u t e l i n  

/ a z  ő s s z f e h é r j e  
%- b an /

3 1 . 2 -

2 4 . 9 6 -

± 0 . 7 2 -

1 2 . 4 6 -

Üát:

6 . 2 4 -

2  i i S  1 a  4 3 6  1 1 4 . 0 6

*  f e h é r j e  %

3. ábra

kezik, hogy a metabolikusan aktív fehérjék: úm. az albumin és a globulin koncentrá
ciója egymással pozitívan korrelál (6. ábra), míg a tartalékfehérjék mennyiségei 
egymástól függetlenek. Mindezek a megfigyelések a zein legerősebb genetikus de- 
termináltságát jelzik, hiszen a nyersfehérje-tartalom érzékenyen változik a növény 
környezetével (a tápanyag-ellátottsággal, az időjárással stb.).
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V“ R+B*X A* 31 .69  B“ .1225  

KORRELÁCIÓS EGVUTTHATO“ .073?

V“ R+B#X fl= 4 .9 9  B“ .8510  
KORRELÁCIÓS EGVUTTHflTO“ .9223

/ a z  ö s s z f e h é r j e  %- ban /

6. ábra

Végezetül a 7. ábrán bemutatjuk a zeintartalom és a szemtermés lizinkoncent- 
rációja közötti összefüggést a teljes mintapopuláció alapján.

A korreláció (r =  -0,70) szignifikáns és negatív, mely eredmény megfelel az 
irodalmi adatok ismeretében támasztható elvárásoknak.
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V= A+B*X fl~ 8 .5 5  Б“ - . 1774 •

KORRELÁCIÓS EGVUTTHATO®-.6982

LYS

/g  p e r 16 g N /

*  * •■ *;*?

33 . s

Z e ln
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KUKORICAFEHÉRJÉK VIZSGÁLATA 
II. A FEHÉRJÉK MAKROFRAKCIÓI

Sharobeem Samy Fanous, Hídvégi Máié és Lásztity Radomir

A közleményben — a kukoricafehérjék izolálási módszereinek részletes átte
kintése után — négy országból származó, összesen 25 kukoricafajta fehérjéinek 
makrofrakció eloszlását közöljük. A metabolikusan aktív fehérjék egymással, illetve 
a teljes fehérjetartalommal vett korrelációja nagy és pozitív. A glutelin az összfe- 
hérje-tartalommal negatívan korrelál. A zein a teljes fehérje mennyiségétől füg
getlen. A zeintartalom és a teljes szem lizinkoncentrációjának összefüggése szigni
fikáns és negatív.

INVESTIGATION OF CORN PROTEINS 
II. PROTEIN FRACTIONS

Sharobeem S. F., Hídvégi M . and Lásztity R.

After reviewing the methods and history of isolation of corn protein fractions, 
the protein composition of 25 different corn varieties is presented and discussed. 
The correlations between metabolically active proteins and total protein content, 
as well as, between the two metabolically active proteins are high and positive. 
Correlation of glutelin vs. total protein is negative. Zein seems to be independent of 
total protein. There is a significant and negative correlation between zein content 
and LYS concentration of whole grain.

АНАЛИЗ БЕЛКОВ КУ КУ Р У З Ы  II .  МАКРОФРАКЦИИ БЕЛКОВ

Ф. Саму Схаробеен, М . Хидвеги и Р. Ластит

В статье, после пдробного описания методов изолирования белков 
к у к у р у з ы , авторы сообщают разделение макрофракций белков 25 сортов 
к у к у р у з ы , выращенной в четырёх странах. Метаболически активные белки 
по отношению друг друга имеют п л о т н у ю  и положительную корреляцию. 
Корреляция метаболически активных белков по отношению к  общему содер
жанию белков является также плотной и положительной.

Глютелин коррелирует отрицательно по отношению к  общему содер
жанию белков. Зеин не зависит от общего количества белков. Зависимость 
содержания зеина и общей концентрации лизина плотное и отрицательное.
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UNTERSUCHUNG VON MAISEIWEISS II . MAKROFRAKTIONEN 
DER EIWEISS STOFFE

Sharobeem Sarny Famous und Mitarbeiter

Verfasser berichten nach ausführlicher Darstellung der Isolierungsmethoden 
für Maiseiweiß über die Verteilung der Makrofraktionen der Eiweißstoffe von ins
gesamt 25 aus 4 Ländern stammenden Maissorten. Die metabolisch aktiven Eiweiß
stoffe besitzen untereinander bzw. m it dem Gesamteiweißgehalt eine hohe und po
sitive Korrelation. Die Menge von Zein ist vom Gesamteiweißgehalt unabhängig. 
Der Zusammenhang zwischen Zeingehalt und der Lisinkozentration des ganzen 
Korns ist signfikant und negativ.
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Mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) 
alkalmazása élelmiszervizsgálatokban

B Ú Z A  B A L Ä Z S  
N M V  G yőri N övényo la jgyára  

Érkezett: 1986. május 15

Az élelmiszeranalitikában mindennapos gyakorlat az abszorpciós spektrosz
kópia, aminek különleges változata a rezonancia-spektroszkópia. Elterjedését indo
kolja, hogy roncsolás, vagy különösebb előkészítés nélkül igen gyorsan teszi lehető
vé az olaj-, a zsír- és a víztartalom meghatározását szilárd anyagokban. A módszer 
előnyei elsősorban nagy sorozatok mérése esetén mutatkoznak meg. A vizsgálat el
vileg a protonok mennyiségének mérésén alapszik. Rezonanciaspektrum ugyanis 
akkor jön létre, ha az állandó mágneses térbe helyezett, mágneses momentummal 
rendelkező atomokon elektromágneses hullámokat bocsátunk át. Mágneses momen
tummal azok a magok bírnak, melyeknek nem eltűnő spinük van. Ilyen a hidro
génproton, a BB11, C13, N 14, 017, F19, Si29, Со59, Pb207 stb.

Kvantitatív méréshez a vizsgálandó anyag mintáját -  folyékony halmazálla
potban, vagy oldatban — statikus mágneses térbe helyezzük. Az anyagot indukciós 
tekercs veszi körül, amelyben nagyfrekvenciájú, váltakozó mezőt állítunk elő. 
A térerőt addig változtatjuk, míg rezonancia nem lép fel. Ekkor a minta energiát 
vesz fel a váltakozó térből, amit az indukciós áram megváltozása jelez. Ez a válto
zás mérhető és regisztrálható.

így nyerjük a mágneses magrezonancia spektrumot, aminek amplitúdója ará
nyos a mintában folyékony fázisban előforduló hidrogénprotonok számával. Ezt a 
jelet megfelelő kalibrációval koncentráció mérésre lehet használni.

A rezonancia bekövetkezésekor 104 Gauss térerő mellett az abszorbeált frekven
ciák nagyságrendje 1 - 5  MHz, tehát rádióhullám-tartomány.

Az észlelés alsó határa: 1018 hidrogénproton. A berendezés rádiófrekvenciás 
adóból, homogén mágneses mezőből — ebben van a mintatartó -  és rádiófrek
venciás vevőből áll.

Az általunk használt műszert az angliai Newport Instrument Limited állította 
elő, neve: Newport Analyser. A készüléket a növényolajipar eredetileg az olajos 
magvak olajtartalmának meghatározására szerezte be. Az olajosmagvak vizsgálata 
előzetes kiszárítás után történik, a víz zavaró hatását ilyen módon küszöböljük ki. 
A hidrogén protonok az adott (szoba-) hőmérsékleten folyékony fázisban levő vegyü- 
letben vannak, tehát egyéb mesterfogás nem szükséges az eredményes vizsgálat
hoz. A készüléknek „bem utatjuk”  az olajat, amit meg kell határoznia. Tekintettel 
az olaj tiszta voltára, 100% értéket állítunk be a kalibráló gombbal. Ezek után, ha 
ilyen olajat tartalmazó, száraz magot helyezünk a mérőegységbe, akkor a készülék 
a protonok megszámlálása után kiírja a mintában található olaj relatív mennyiségét 
az előbbi etalonra vonatkoztatva.

Az olajetalon és a magminta tömegarányával a k iírt értéket megszorozva, a 
minta tömegszázalékban kifejezett olajtartalmát kapjuk. A mérés pontossága rend
kívül kielégítő, a Soxhlet módszerrel összehasonlítva nincs nagyobb eltérés, mint a 
két párhuzamos Soxhlet vizsgálat között.

A mérés gyors, tiszta, vegyszerfelhasználás, környezetszennyezés nélkül tör
ténik. Ezekből a jó tulajdonságokból természetes módon következett az a kézen
fekvő igény, hogy más élelmiszeripari területen is hasznosítsuk a módszer és a ké
szülékelőnyeit.

Mivel tapasztalat és recept az olajtartalom meghatározással kapcsolatban állt 
csak rendelkezésre, vizsgálatainkat ez irányban kezdtük meg.
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Az NMR technika elméleti alapjaiból következően az alábbi feltételekből kel
le ttkiindulnunk:

-  a zsiradéknak folyékony halmazállapotban kell lennie,
-  más hidrogéntartalmú komponens nem lehet folyékony halmazállapotú,
-  rendelkeznünk kell a tiszta zsiradék mintájával, amire a készüléket be

kalibráljuk.

Az első feltétel olajok, zsírok esetében az anyagi minőségtől és a hőmérséklet
től függ. Létezik olyan készülék, amelynek termosztálható mérőegysége van, de a 
miénk nem ilyen, tehát hőmérsékletnöveléssel nem próbálkozhattunk. A szakiro
dalomból tudtuk, hogy ebből a szempontból a feloldott anyagok is úgy viselkednek, 
mint az eleve folyékonyak.

Természetesen olyan oldószer jöhet csak számításba, amelyik hidrogént nem 
tartalmaz, amilyenek pl. a klórozott szénhidrogének. Mi a széntetrakloridot és a 
tetraklór-etilént próbáltuk ki.

A második feltétel élelmiszerek esetében gyakorlatilag a víz zavaró hatásának 
kiküszöbölését jelenti. Legegyszerűbb és legradikálisabb megoldás, ha a vizet el
távolítjuk. Ezt hagyományosan magas hőmérsékleten, szárítással végezzük. Nagy 
előnye ennek a módszernek a zavartalan munkavégzés, mivel az így eltávolított víz 
valóban nem befolyásolja a pontos mérést. Nagy hátránya viszont, hogy időigényes, 
és emiatt a módszer egyik alapvető pozitívuma, a gyorsaság szenved csorbát. A 
szakirodalomban tájékozódva leltünk olyan ajánlásra, miszerint az oldatban a v i
zet sókkal, kristályvíz formájában kell lekötni, hogy annak zavaró hatása meg
szűnjön. Kipróbáltuk ezt a módszert is Na2S04-tal, CaCL-dal.

A harmadik feltételnek olykor egyszerű, máskor nehezebb megfelelni, van 
olyan is, hogy lehetetlen. Egyszerű pl., ha húskészítményről van szó. Ilyenkor a 
referencia anyag egyszerű sertészsír. Megoldható a dolog tejtermékek esetében is, 
mivel a tejzsír állandó összetételű, viszont saját kezűleg kell előállítani. Van olyan 
termékcsoport is, amelyben kevert zsír található, ezért az idetartozó anyagoknál 
a módszer nem vált be.

Egyébként referenciaanyag előállítása nélkül is vizsgálhatunk, ha azonos típusú 
zsiradékot tartalmaz több mintánk. Ebben az esetben egy minta zsírtartalmát ha
gyományos módon meghatározzuk, és a továbbiakban ennek a zsírtartalomnak és a 
készülék által k iírt értéknek a hányadosát használjuk az eredmények kiszámítá
sához.

A gyakorlatban szerzett tapasztalatainkról részletesebben az alábbiakban szá
molok be.
A vizsgált anyagok a következők voltak:

-  húskészítmények (felvágottak, konzervek)
-  tejtermékek, elsősorban vaj
-  édesipari termékek, csokoládé.

A vizsgálati módszerek:
-  szárítás utáni meghatározás,
-  természetes állapotban történő meghatározás, és
-  vízelvonó (megkötő) anyaggal együtt való meghatározás.

A vizsgálatokat minden esetben kiegészítettük gázkromatográfiás zsírsav
összetétel meghatározással.

A mérések elvégeztével a következő tapasztalatokat szereztük:
A szárítás utáni vizsgálat a húskészítményeknél kielégítő eredményt szolgál

tatott, és bár a kapott adatok eltértek a kontrolitól, mindig egy irányban (lefelé) és

172



azonos mértékben. A rendszeres hiba pedig korrekcióba vehető és az eredmény hasz
nálható. Természetesen a hiba okára kíváncsiak voltunk, és ezért mesterséges olaj
oldatokat készítettünk CC14-daI. I t t  ugyanazokat az eltéréseket kaptuk.

Ezek után az a véleményünk alakult ki, hogy ez az oldószeres módszer hibája, 
vagyis az oldószer befolyásolja az eredményt. Lehetséges, hogy a C13 aktív mágneses 
tulajdonsága nem hanyagolható c-1.

A húskészítmények vízmentes Na2S04-tal természetes állapotban feldolgozva 
ugyancsak használható eredményekhez juttattak. Ilyen mérési módnál figyelembe 
kell venni azt, hogy a vízmegkötés függ a Na2S04 és a hús mennyiségének arányától. 
Szükség van ezenkívül bizonyos reakcióidőre és keverésre is. Ezek a körülmények az 
eredmények nagyobb szórását okozzák, ezért inkább gyors, üzemi pontosságnak 
felel meg az eredmény.

A vajvizsgálatok ugyancsak sikeresek voltak. Vízelvonó anyaggal keverve, fel
oldva az anyagot, a húskészítményekhez hasonló pontosságot értünk el. Ide tarto
zik még, hogy míg a húsféléknél sertészsír volt a referenciaanyag, addig a vajnál 
azt a módszert alkalmaztuk, hogy egy terméknek meghatároztuk a zsírtartalmát 
hagyományosan is, és a bevezetőben ismertetett módon a többiét ehhez viszonyí
tottuk.

A csokoládéval végzett munka sikert nem, csak tapasztalatot eredményezett. 
I t t  is, a vajhoz hasonlóan, a csokoládét a csokoládéhoz kívántuk hasonlítani. Az 
eredmények — bár néhány % (4 —8) eltéréssel a valóság körül voltak, ilyen pontat
lanság már becslésnek felel csak meg. Az okot a csokoládéminták eltérő zsírsavösz- 
szetételében találtuk. A gázkromatográfiás vizsgálat ezt különösen az olcsóbb cso
koládéknál egyértelműen kimutatta.

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy munkánk, bár nagyon kezdeti álla
potban van, az eredmények igazolják, hogy érdemes ezzel a technikával tovább 
kísérletezni. A minőségjavítása egyre fontosabb és sürgetőbb feladat minden téren, 
így az élelmiszeriparban is.

Ügy véljük, hogy ez a fontos feladat új analitikai módszerek bevezetését teszi 
szükségessé, ezért és a fentiekben ismertetett előnyei m iatt nem mondhatunk le az 
NMR technika szélesebb körű megismeréséről.
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MÁGNESES MAGREZONANCIA SPEKTROSZKÓPIA (NMR) 
ALKALMAZÁSA ÉLELMISZERVIZSGÁLATOKBAN

Búza Balázs
A cikkben a szerző a NMV Győri Növényolajgyárának NMR készülékével vég

zett vizsgálatokról számol be. Az eredetileg az olajmagvak olajtartalmának meg
határozására vásárolt műszert egyéb zsírtartalmú élelmiszerek vizsgálatára próbál
ták ki.

A kísérletek során különböző eljárásokkal tették a mintákat a vizsgálatokra al
kalmassá, több módszert alkalmazva a zavaró hatások kiküszöbölésére.

Az eredmények azt mutatják, hogy további finomítások után van remény en
nek a modern, gyors mérési módszernek szélesebb körben való alkalmazására.
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APPLICATION OF NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR) 
SPECTROSCOPY IN  FOOD INVESTIGATIONS

Búza, B.
Investigations performed with the NMR instrument of the Győr Vegetable Oi 1 

Factory (belonging to the Vegetable Oil and Detergent Enterprise) are reported. 
The instrument -  that originally had been bought for the determination of oil con
tent of oil seeds — was tested for the examination of other fat containing foods.

During the experiments the samples were made suitable for the examinations 
by different procedures, several methods were used to eliminate the interfering 
effects.

The results show that after further improvements there is a hope for the appli
cation of this up-to-date, quick method in wide range.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОЙ ЯДЕРНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ (NMR) ДЛЯ АНАЛИЗА ПИЩ ЕВЫ Х ПРОДУКТОВ

Б. Буза
В статье автор сообщает об анализах проведенных с помощью прибора 

NMR на заводе растительных масел г. Дёр.
Приобретенный заводом прибор для определения содержания масла 

в масличных семянах попробовали применить также и для анализа неко
торых других жиросодержащих продуктов. Для устранения мешающих 
анализу воздействий, применяя различеные методы, проводили п о д г о т о в к у  
проб к анализу. Результаты анализов указывают на то, что после дальней
шего совершенствования данный метод можно будет применять в качестве 
современного, быстрого метода измерения.

ANWENDUNG DER KERNRESONANZ-SPEKTROSKOPIE (NMR) 
FÜR LEBENSMITTELUNTERSUCHUNGEN

Búza, B.
Verfasser berichtet über die m it den NMR-Apparat in der Pflanzenölfabrik 

Győr durchgeführten Untersuchungen. Das ursprünglich für fie Bestimmung von 
Ölsamen eingesetzte Gerät wurde für die Untersuchung anderer fetthaltiger Lebens
mittel ebenfalls erprobt. Die Proben wurden durch verschiedene Verfahren für die 
direkten Messungen so vorbereitet, daß die störenden Einflüsse beseitigt werden 
konnten. Die Ergebnisse zeigen, daß diese noch weiter präzisierbare moderne und 
schnelle Meßmethode für die Lösung zahlreicher analytischer Aufgaben Anwendung 
in d зп kann
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Csehszlovák fogyasztói csomagolású élelmiszerek 
eltarthatóságának, illetve felhasználhatóságának 

ideje, valamint a jelölés módja (kivonat)

Ipa rág  (Term ékcsoport) Term ék
Az eltarthatóság 
m inim ális ideje 

(D M T)

A  felhasználha
tóság ideje 

(DP)

A  jelölés 
más m ódja

Tejipari termékek
Folyékony tejes term ékek, beleértve az 

ízesítetteket is ............................................. 1 nap

Tartós te j ........................................................ 2 hónap

Joghurtok és jog h u rt term ékek
ízesítéssel ...................................................... 3 nap

4 napízesítés nélkü l ...............................................

Tú ró  desszertek ............................................... 21 nap

S ű ríte tt nem édesített te j .............................. 9 hónap

S ű ríte tt édesített te j
ebből: tu b u s b a n ...........................................

fémdobozban ...................................
6 hónap 

12 hónap

öm lesz te tt sa jtok alu fó liában ......................
ebből: P rim á to r műanyag tégelyben . . .  

A lutégelyben és tu b u s b a n .............

1 hónap
1 hónap
2 hónap

Baromfiipari termékek 
Fagyasztott darabo lt barom fi és félkész

áru a lá té t tá lakon

A  gyártás 
időpontja  és 
figyelm ezte
tés a hűtő- 
szekrényben 
való
tárolásra

V ágott barom fi és nyú l, h ű tö tt

Vákuum  csomagolású barom fi 
hústermékek

IV . 1-től
IX . 30-ig 
3 nap

X . 1-től 
I I I .  31-ig
5 nap

„G yo rs  fo 
gyasztásra 
szánt”  
megjegyzés

Tojás
Ízesíte tt majonézek .........................................
Tojásos palacsinta por ...................................
Fagy la lt keverék p o r o k ...................................

2 hónap 
9 hónap 
6 hónap

H e ti osztályo
zási szám

Húsipari termékek
Adago lt tőkehús a lá té t tá lakon ...................
Vákuum  csomagolású tőkehús ....................

Szeletelt vagy darabos hústermékek 
vákuumcsomagolásban ..............................

3 nap 
7 nap

IV . 1-től
IX .  30-ig 

3 nap
X . 1-től 
I I I .  31-ig
5 nap
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Iparág (Term ékcsoport) Term ék
Az eltarthatóság 
m inim ális ideje 

(D M T)

A  felhasználha- 
1 tóság ideje 

(D P)

A  jelölés más 
m ódja

Z s í r ........................................................................ 3 hónap
Félkonzervek a) ........................................... 2 hónap

b) ........................................... 4 hónap
az áruszállítás
időpon tjá tó l

számítva
Közönséges húskonze rvek .............................. 2 év
F H R  húskonzervek .......................... 4 év

Az állati és növényi zsírokat feldolgozó
ipar termékei

E m ulgeált étkezési zsírok
ebből: D U K Á T , V IS A  .......................... 28 nap

H É R A , JU N O  ............................ 24 nap
Ceres so ft növényi zsír ................................... 9 hónap
F in om íto tt étolaj .............................................. 6 hónap

ebből: V IT Ö L  ......................................... 5 hónap
P o ríto tt term ékek ...........................................
Lisztalapú p o ríto tt term ékek ........................

ebből: to jás ta rta lom m al ...................... 9 hónap
diétás .............................................. 6 hónap
a tö b b i ........................................... 12 hónap

Marhahúsleves .................................................. 12 hónap
Leveskészítmények

ebből: hústarta lom m al .......................... 6 hónap
a t ö b b i ............................................ 9 hónap

In s ta n t k a k a ó .................................................... 12 hónap
E x tra  m ix  kávé ................................................ 24 hónap

Cukoripari termékek

K ris tá ly -, Kocka-, Porcukor ........................ A  gyártás
időpontja

Karam ell, A ranyszirup , Ó-cseh szirup . . . . 12 hónap

Konzerv- és szeszgyári termékek
Lekvárok, dzsemek, zselék

ebből: m ű a n ya g ba n ................................. 6 hónap
egyadagos
műanyagban ................................. 3 hónap
üvegben ......................................... 12 hónap
h ő k e z e lt......................................... 18 hónap

K om potok és almaszeletek .......................... 2 év
Paradicsompüré hőkezelt .............................. 18 hónap
Paradicsompüré kém iailag ta r tó s íto tt . . . . 6 hónap
M ustár PVC tégelyben ................................... 4 hónap

üvegben ....................................... 6 hónap
Konzum  citrus szirup

ebből: palackban ..................................... 8 hónap
műanyagban ................................. 4 hónap

Konzum  szirup más gyümölcsből
ebből: palackban ..................................... 18 hónap

műanyagban ................................. 9 hónap
S záríto tt zö ldség ................................................ 12 hónap
Hőkezelt zö ldségkonzerv................................. 2 év
A k tív  szá ríto tt élesztő ................................... 6 hónap
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Iparág (Termékcsoport) Term ék
Az eltarthatóság 
m inim ális ideje 

(D M T)

A  felhasználha
tóság ideje 

(D P)

A  jelölés 
más m ódja

Szeszes italok:

Emulziós szeszes ita lokon k ívü l

Emulziós szeszes ita lo k  ...................................
F inom  konzum alkohol 
Bor

9 hónap

A  gyártási 
időpontnak 
megfelelő á l
lapot meg
őrzése

Jelöletlen 
A  gyártás idő

pontja

Sör- és malátaipari termékek 
Palackozott sör 7, 8 és 10%-os 
Palackozott sör 11— 10%-os

(beleértve a Pita és Dia söröket is)

R ive r ton ic , Chito ton ic  ................................. 4 hónap

Jelöletlen

A  gyártás 
időpontja

Malom- és sütőipari termékek
E x tru d á lt b ú z a k o rp a .......................................
K néd lipo r ..........................................................

6 hónap 
12 hónap

Tésztagyári termékek 
Cukrászipari termékek:
—  K ikeve rt és fe lve rt anyagokból tö lte t

lenek, pisingerrel és más tartósabb tö l
te lékkel tö ltö t t  ...........................................

—  Mézes, tö lte tlen , piskóta
speciális ta rtós anyagokból készült tö l
te tlen  term ékek .........................................

—  Cukorral h in te tt habsü tem ény...............
5 hét 
5 hónap

9 nap

A  gyártás 
időpontja

Sütőipari termékek:
K ievi kenyér ....................................................
Cseh k e n y é r ........................................................
Egész szemes kenyér .......................................
Egész szemes kenyér tartós ..........................
Finom  sütemény omlós tésztából: 

alma és tú ró  tö lte lékke l ..........................

30 nap

4 hónap 
6 hét

5 nap 
5 nap
4 nap

5 nap 
8 nap
6 nap 

14 nap

m ák tö lte lé k k e l............................
tú ró — mák tö lte lé k k e l............................
lekvár tö lte lé k k e l............................

Reszelék a) félkész gyártm ánybó l . . . .
b) süteményből ......................

Hűtőipari termékek 

Fagyasztott élelmiszerek

ebből: gyümölcs cukor nélkül ...............

gyümölcs cukorra l ......................

zöldség (spenót nélkül) .............

készétel ...........................................

A  gyártás idő
pontja  és a 
„ta rts a  hűtő- 
szekrényben”  
megjegyzés

-  6 °C 1 hét 
- 1 2  °C 3 hét 
—18 °C 3 - 4

hónap
— 6 °C 3 nap 
- 1 2  °C 2 hét
—18 °C 3 hónap
-  6 °C 1 hét 
- 1 2  °C 3 hét
—18 °C 4 hónap
— 6 °C 3 nap 
- 1 2  °C 2 hét
—18 °C 3 hónap
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Iparág (Term ékcsoport) Term ék
Az eltarthatóság 
m inim ális ideje 

(D M T)

A  felhasználha
tóság ideje 

(D P)

A  jelölés 
más m ódja

Keményitőgyári termékek

K ru m p lipü ré  por ...........................................
Pudingporok ......................................................

ebből: teljes p u d in g p o r............................
Maizena ...............................................................

12 hónap 
9 hónap 
7 hónap 
2 év

Csokoládégyári termékek

Csokoládés cukorkák:
—  nugátok ....................................................
—  csokoládés drazsé:

m agvakkal ..............................................
magvak nélkül .......................................

—  pasztillák ................................................
T ö ltö tt csokoládék

rudak és tá b lá k  ...................................
ebből: Deli mogyorós ........................

Táblás csokoládék
Keserű ......................................................
Tej .............................................................
Tejszínes ..................................................

Desszertek .........................................................
Karácsonyi kollekció

Kakaópor (összes konzum fa jta ) .............
Nem csokoládés cukorkák:

—  karam ella m agvakkal ......................
a tö b b i ......................................................

—  zselécukorkák .......................................
—  Dropsz tö ltö t t  cukorka : savanyú, . . .

nem savanyú, .........................................
ön tö tt, cukrozo tt ...................................

4 hónap

4 hónap
5 hónap
6 hónap

4 hónap
3 hónap

12 hónap 
8 hónap 
6 hónap
4 hónap 

A  gyártást
követő év 
I. 15-ig 

12 hónap

4 hónap 
6 hónap
4 hónap
5 hónap
6 hónap 
4 hónap

Kereskedelmi csomagolású termékek 
Rizs, hüvelyesek, egész fűszerek, fekete 

tea, mandula
Ő rö lt fűszerek a paprika kivételével

a) S v itá l típusú lam in á lt fó liában .........
b) a tö b b i csomagolásban (üveg, papír)

Paprika ...............................................................
Ízesíte tt adagolt tea .....................................
Szemes kávé .......................................................
Ő rö lt kávé ré tegelt a lufó liában ....................

más csomagolásban ...................................
Kávé in e rt közegben .......................................
M ák ......................................................................
H án to la tlan  fö ld im ogyoró

papír csomagolásban ...................................
tá tra fánban ..................................................

H á n to lt fö ld im ogyoró  .....................................
H án to lt fö ld im ogyoró  in e rt kö zeg b e n .........
Mazsola ...............................................................
Mazsola rum ban ..............................................

12 hónap 
6 hónap 
6 hónap 
6 hónap
1 hónap 

20 nap 
16 nap
2 hónap 
4 hónap

1 hónap
2 hónap 
1 hónap
3 hónap 
9 hónap 
1 év

Gyártás idő
pontja

Cseh fogyasztási szövetkezet termékei:
V alódi méz .........................................................
Méhpempős m é z ................................................
S zá ríto tt gomba ................................................
G yógyfűbor

3 év 
6 hónap 
1 év

A  gyártás 
időpontja
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2. sz. m elléklet
a) Szénsavas, nem diabetikus üd ítő ita lok 

2. összetételi je llem zők (М К г)
2.1. Szénsavtartalom

N =  névleges, gyártm ánykönyvben szereplő érték g/1 
x  =  m ért érték g/ 1

Üdítőitalok mínőségmutató-képzésének módosítása (É V IK E  1986/4)

Szénsavtartalom M uta tó 
komponens

N +  1,0 g/1 > X > N — 0,5 g/1 0,50

N — 0,5 g / l a X a N — 0,7 g/1 
vagy

N +  1,5 g / l2 rX s rN +  1,0 g/1
0,25

X  < N — 0,7 g/1
vagy

X = > N +  1,5 g/1 0,00
vagy

X > 8,2 g/1

b) Szénsavas diabetikus üdítő ita lok  
2. összetételi jellem zők (M K 2)

Szénsavtartalom
N =  névleges, gyártm ánykönyvben szereplő érték g/1 
X  =  m ért érték g/1

Szénsavtartalom M uta tó 
komponens

N + 1,0 g/1 > X >  N — 0,5 g/1 1,00

N — 0,5 g/1 a X a N - 0 , 7  g/1 0,50
vagy

N +  1,5 g/1 & X a N +  1,0 g/1

X «=N — 0,7 g/1
vagy

X > N +  1,5 g/1 0,00
vagy

X > 8 ,2  g/1

A minőségmutató-képzési utasítás 3. oldalának 3. bekezdése helyesen a követ
kező:

-  Ha a szénsavtartalom értékek között nem megfelelő is előfordul, de a ter
mék szénsavtartalma a hatályos minősítő előírásoknak megfelel, akkor a száraz
anyagtartalom mérési eredményekhez a szénsavtartalom kritikusságát figyelembe 
véve egyenként kell a részmutató-komponenseket hozzárendelni, majd átlagolni.”
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Főterm ékcsoport: Kenyérfélék 
2. összetételi és méréses je llem zők (M K 2)

2.2. Fajlagos té rfoga t

Sütőipari termékek minő'ségmutató-képzésének módosítása (É V IK E  1986/3)

Fajlagos té rfogat crrP/g M uta tó -

H ázi jellegű kenyér komponens

3,7 és fe le tt .......................................................................................................................
3,5 és 3,6 ............................................................................................................................

0,75
0,50
0,25
0,00

3,4*, ille tve  3,3 és 3,4 ......................................................................................................
3 j4* a la tt ,  ille tve  3,3 a la tt .............................................................................................

*  Tisztán búzaliszt felhasználása esetén

HAZAI LAPSZEMLE 
Összeállította: Molnár Pál

Povárny M .: Reológiai mérések a kozmetikai iparban. Olaj, Szappan, Kozmetika 
36 (1987) 2, 53 -55

Hadnay A .: Műanyagok színmérése (az egységes kék szín). Olaj, Szappan, Koz
metika 36 (1987) 2, 58 -63

Magyar S.: Minőség és méréstechnika. Minőség és Megbízhatóság 21 (1987) 2, 
87 -92

Ocskay I.: Minőségfejlesztési intézkedések Nyugaton. Minőség és Megbízhatóság 
21 (1987)2, 112-118

Földesi T .: EOQC Stockholm 1986 —I. rész. Minőség és Megbízhatóság2 / (1987) 
2, 135-141

Sütő K .: Legyen társadalmi ügy a minőség. Szabvány és Világ 39 (1987) 3, 2 - 4
Kiss I . :  Immunológiai módszerek alkalmazása élelmiszer-mikrobiológiában. 

Élelmezési Ipar 41 (1987)3, 104-105
Szilágyi J .:  A V II. Országos Minőségügyi Konferencia: Minőség-Szervezettség-Fe- 

gyelem. Élelmezési Ipar 41 (1987)3, 108—112
Vámosáé Vigyázó L. és Szakácsné Dobozi M .: Elektroforézises technikák alkalmazá

sa az élelmiszervizsgálatokban. Élelmezési Ipar 41 (1987) 4, 121 -  126

Biacs P., Varsányi /., Kardos Gy.-né és Bánky D.-né: Az élelmiszertermelés fej
lesztését és nemzetközi versenyképességét fokozó fontosabb K + F feladatok. 
Élelmezési Ipar 41 (1987) 4, 127-131

Szabó S. A .: Komplex ízfelismerő képességvizsgálata az alapíz kölcsönhatások 
összehasonlító érzékszervi felmérése I. Alapízfelismerési vizsgálatok. Élel
mezési Ipar 41 (1987) 4, 138 — 139

Fehér F .: Növényi eredetű élelmiszerek cink- és kadmiumtartalmának vizsgálata. 
Élelmezési Ipar 41 (1987) 4, 141 -143

Gábor М .-né: Baromfihús gyors fehérjetartalom meghatározása speciális feltárás
sal. Baromfitenyésztés és feldolgozás 34 (1987) Különszám, 18-24

Török A.-né: Baromfifehérjék aminosav összetételének testtájankénti alakulása. 
Baromfitenyésztés és feldolgozás 34 (1987) Különszám 2 4 -29

Őrsi F. és Rácz D Fagyasztott baromfitermékek érzékszervi tulajdonságainak 
változása a tárolás során. Baromfiternyésztés és feldolgozás 34 (1987) Külön
szám, 36 -39
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KÁF jelet viselő élelmiszeripari termékek jegyzéke
(az 1986. december 31 -i állapot szerint)

G yártó Term ék
Odaítélés
időpon tja

Kecskeméti Baromfi- — Cytomat tálcás export kacsacomb* 1986
feldolgozó Vállalat — Cytomat tálcás export kacsamell* 1986

Orosházi Baromfi- — Libamájpástétom 70, 95, 125 g-os* 1986
feldolgozó Vállalat -  Libamájpüré 70 g-os* 1986

Petőházi Cukorgyár — Nagymokka hókristály 1983
Hajdúsági Cukorgyár — Róna kockacukor* 1985
Mátravidéki Cukorgyár -  Örökletes egymagú cukorrépa-

vetőmag 1986

Budapesti Édesipari V. -  AFRICANA földimogyorós nugát-
Csemege Édesipari Gyár szerű termék* 1986

-  Cini-Frici 28 szemes bliszteres rágó-
gumi 1986

— Lufi horoszkópos rágógumi 1986
Gyöngyszöv ÁFÉSZ — Pattinka édes teasütemény

(fahéjas, mákos, kávés) 1986
Zala megyei Sütőipari — Grandoletti 1985

és Édesipari Vállalat — Bonbonetti 1985
— Roletti 1983
— Gipsy Lady 1985

Bácska Mgtsz, Vaskút — Popkorn alufóliás pattogatásra kész
kukorica* 1986

Csongrád megyei Gabona- — UNIKORN krumplis tésztapor* 1986
forgalmi és Malomipari -  UNIKORN krumplis lángospor* 1986
Vállalat

Baranya megyei ÁHV — Misina kolbász 1984
— Kulen 1984
-  Bulen 1984
— Stifolder 1985
— Hamburger-Pannonia 1983

Bácskai Húsipari Közös V. — Műbélbe tö ltö tt sonkalapocka 1984
Csabai HÚSKER — Csabai vastag kolbász* 1986

Vállalat, Békéscsaba — Boros kolbász* 1986
— Rumos kolbász* 1986
— Csabai sajtos rolád* 1986
— Csabai tavaszi rolád* 1986
— Sajtos sertés párizsi* 1986
— Békési szárazkolbász* 1986
— Zsírszegény kenőmájas* 1985
— Zsírszegény párizsi* 1985
— Zsírszegény sonkás felvágott* 1985
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G yártó Term ék
Odaítélés
időpon tja

Szegedi Szalámigyár — Szegedi csípős kolbász 1985
és Húskombinát — Téliszalámi 1985

— Makói csípős kolbász 1985
-  Szegedi paprikás téliszalámi 1985
— Fesztiválkolbász 1984
— Boszorkánykolbász 1984

Rákóczi Mgtsz, — Sertés párizsi* 1985
Hódmezővásárhely — Juhbeles virsli* 1985

Győr-Sopron megyei ÁHV — Hansági sertéshús aszpikban 1983
— Szeletelt császárkaraj vákuumfóliában 1984

Szabolcs-Szatmár megyei — Szafaládé* 1985
ÁHV — Krinolin* 1985

-  Párizsi* 1985
— Virsli* 1986
— Nyírségi felvágott* 1986

Szolnok megyei ÁHV — Szolnoki teakolbász 1983
-  Csikós paprikás kolbász 1983
-  Kunsági páros 1986
— Zöldborsó rolád 1986

Szekszárdi Húsipari V. — Gemenci sonkapástétom* 1986

Pápai Húskombinát — Marhanyelv 1 lbs 1985
— Gelebriti sonka 1984
— Paprikás tarja 1985
— Táblás bacon 1985
-  Fóliás sonka* 1986
— Pápai sonkás páros* 1986

Zala megyei ÁHV — Füstölt szeletelt marhahátszín* 1986
— Zalai Vitamin szelet* 1986

Budapesti Húsipari V. -  Fradi füstölt csülkös lábbal* 1986
— Fradi füstölt csülkös combrész lábbal* 1986
— Fradi füstölt csülkös combrész láb

nélkül 1986

Magyar Hűtőipari V. — Gyorsfagyasztott turókrémtorta* 1986
Békéscsabai Gyára

Szigetvári Konzervgyár -  Zellersaláta 370, 580, 720 ml* 1986
-  Pusztasaláta 370, 580, 720 ml* 1986
— Sárgarépa saláta 370, 580, 720 ml* 1986
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G yártó Term ék
Odaítélés
időpontja

Nagykőrösi Konzervgyár -  Zöldborsófőzelék sertéshússal
1/2 doboz, 1/1 doboz 1983

— Zöldbabfőzelék 1/2 doboz, 1/1 doboz 1983

Szegedi Konzervgyár — Szegedi halászlékonzerv 1984
— Spárga sóslében 1/2 HC üveges* 1986
— Tejszínhabpótló por 1984

„Nyírség”  Konzervipari — Nagymama szilvalekvár 1985
Vállalat — Nagymama sárgabaracklekvár 1985

Budapesti Konzervgyár -  Marhahús vörösboros mártásban 1986

HERBÁRIA -  Csipkeszörp 1983
— Diviroma szörp 1983

Balatonboglári MG -  BB almaié 0,25; 1 1* 1986
Kombinát -  BB szőlőlé, fehér 0,25; 1 1* 1986

-  BB szőlőlé, vörös 0,25; 1 1* 1986

Siófoki ÁG — Rostos kajszibarack nektár 0,7 1* 1986
— Rostos őszibarack nektár 0,7 1* 1986

Kalocsakörnyéki -  Kalocsai csemege paprika 3 X 100 g 1985
Agráripari Egyesülés — Kalocsai különleges paprika 100 g 1985

— Kalocsai csemege paprika 2X 100 g 1985
— Magyaros paprika különlegesség

100 g-os díszdobozban 1985
-  Magyaros paprika csemege 100 g-os

díszdobozban 1985
— Kalocsai paprikaolaj (csípmentes)* 1986

Szegedi Paprikafeldolgozó — Szegedi különleges paprika hengeres
Vállalat díszdobozban 1985

— Vegeta ételízesítő 1985

Nagykanizsai Sörgyár — Holsten sör 0,33; 0,5 1 1985
— Holsten Pilsener 0,33; 0,5 1 1986

Kőbányai Sörgyár — Kőbányai Jubileum 125 0,5; 0,33 1 1983,1986
-  Rocky Cellar 1983
-  Kőbányai Extra Világos 1983
— Bak 0,5; 0,33 1 1986

Egri ÁFÉSZ — Pertu mogyorós tö ltö tt pálcika* 1986
— Pertu sajtos tö ltö tt pálcika* 1986
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G yártó Term ék Odaítélés
időpon tja

Salgótarján és Vidéke — Nógrádi sóspálcika* 1985
ÁFÉSZ

Gyöngyszöv ÁFÉSZ — Pattinka sóspálcika 1984
— Pattinka sós nagyperec 1985
— Pattinka sós kisperec 1985

Veszprém megyei — Bakonyi barna kenyér* 1985
Sütőipari Vállalat

Kalocsai Sütő- és — Fincsi csemege (paprikás, sós,
Édesipari Vállalat vaníliás) 1984

Csongrád megyei — Mézes tortalap* 1985
Sütőipari Vállalat, 
Szeged

Üj Élet Mgtsz, — Eperlevél 8 tojásos száraztészta* 1986
Mihálytelek -  Zabkocka 8 tojásos száraztészta* 1986

— Kiskocka 8 tojásos száraztészta* 1986
— Csigatészta 8 tojásos száraztészta* 1986

Fejér megyei Gabona- — Alba Regia Durica nagykocka 500 g* 1985
forgalmi és Malomipari -  Alba Regia Durica szarvacska 500 g* 1985
V. — Alba Regia Durica rövid metélt 500 g* 1985

— Alba Regia Durica spagetti 500 g* 1985
— Alba Regia Durica cérnametélt 500g* 1985

Kisvárdai Szeszip. V. — Várda keserű likőrkülönlegesség* 1986
-  Club brandy* 1986

Budapesti Likőrip. V. — Vilmos körtepálinka 1984
— Hungária Ó-Brandy 1983
-  Hungária Ó-Bitter 1983

Eger-Mátravidéki — Agria brandy 1983
Borgazdasági Kombinát — Egri víz (porcelánban) 1983

Baranya megyei Tejipari — Party vajkrém magyaros* 1986
V. Pécsi Tejüzeme — Party vajkrém zelleres* 1986

— Party vajkrém natúr* 1986

Zalka Mgtsz Tejüzeme, — Diós Túró Rudi* 1986
Nagybánhegyes — Citromos Túró Rudi* 1985

— Parenyica füstölt sajt* 1985
— Füstölt sonkasajt* 1985
— Mogyorós Túró Rudi* 1986
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G yártó Term ék
Odaítélés
időpon tja

Borsod megyei Tejipari V. — Danone joghurthab epres* 1986
— Danone joghurthab meggyes* 1986
— Danone joghurthab citromos 1986

Fejér-Komárom megyei — Tejszínkrémsajt 1984
Tejipari Vállalat -  Elecster tej (féltartós) 1985

Szabolcs megyei Tejipari -  Túró Rudi* 1985
V.

Középmagyarországi
Tejipari V. — Pásztor sajt 1986

Békés megyei Üdítőital- — Arola zöldalma diabetikus, szénsavas
ipari Vállalat üdítőital 0,25; 1/1 1 1986

— Schweppes Tonic 0,25 1 1984
-  Schweppes Indian Tonic 1/1 I 1985

Győr-Sopron megyei — Balfi ásványvíz 1/1 1 1984
Szíkvíz Üdítőitalgyártó
és Szeszfőzde Vállalat

Nagykanizsai Sörgyár — Fonyódi Ásványvíz 0,33; 0,5 1 1984

Erdei Termékeket — Canada Dry Arany Gyömbér 0,25 1 1986
Feldolgozó és Értékesítő — Pepsi Cola 0,25; 1/1 1 1984,1985
Vállalat — Canada Dry Tonic 0,25; 1/1 1 1985

— Deit Pepsi Cola 1/1 1 1985
— Eredeti narancs juice 1985

Fővárosi Ásványvíz — Olympos Orange 1/1 1 1984
és Jégipari Vállalat — Pepsi Cola 0,25; 1/1 1 1983,1984

— Harmatvíz 0,5 1 1984
— Deit citrom 0,25; 1/1 1 1985
-  Kristály keserű 1/1; 0,25 1 1984
— Margitszigeti kristályvíz 0,25; 1/1 1 1984
— Energiamentes (diétás) kristály-

keserű 0,25 1 1983
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G yártó Term ék Odaítélés
időpon tja

COMPACK — Vanília 10 g-os 1984
— Earl Grey tea 1984
— Kamilla virág filteres 1984
— Sir Thomas Liptons Earl Grey

filteres 1984
— Sir Thomas Liptons Earl Grey

250 g-os 1984
— Fokhagymás só 115 g-os 1984
— Jázmin tea 1984
— Nescafé 50; 100 g-os 1984
— Díszdobozos fűszerkeverék (flekken,

grill, halízesítő, kínai, olasz, saláta,
vadhús)* 1986

HUNGARONEKTÁR — Ambrózia szelídgesztenye akácméz 1985
— Ambrózia különleges virágméz

(akác-hárs) 1985

PANNONVIN -  Pannónia Dry pezsgő 1984
Borgazdasági Kombinát — Pannónia Cabinet pezsgő 1985

— Pannónia Rosé különleges
min. pezsgő 1985

— Pannónia Dry különleges
min. pezsgő 1985

— Pannónia Demi Doux félszáraz
pezsgő 1986

-  Pannónia Vörös édes pezsgő 1986
-  Pannónia Doux édes pezsgő 1986
— Pannónia Rose félédes pezsgő 1986
— Pannónia Demi sec 1986

Kunbaja-Bácsszőlősi ÁG, -  Kunbajai Nagyburgundi 1984
Bácsszölős

Hosszúhegyi Mező- -  Carmen Rouge félszáraz pezsgő 1983
gazdasági Kombinát, — Olympia félédes tankpezsgő 1984
Sükösd — Mathias Rex félszáraz különleges

pezsgő 1984
— Hajósi Cabernet 1984
-  Hajósi Nagyburgundi 5 lit.

Bag in Box (csomagolás) 1984

Délalföldi Pincegazdaság, — Különleges Cabernet 1984
Szeged — Rajnai Rizling 1984

— Pusztamérgesi Rizling 1985
-  Szegedi Muskotály 1985
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G yártó Term ék
Odaítélés
időpontja

EGERVIN Borgazdasági — Egri Bikavér 0,7 1 különleges min. 1984
Kombinát, Eger — Egri Leányka 0,7 1 különleges min. 1984

— Egri Tramini 0,7 1 különleges min. 1984
— AGRIA keserű édes fűszerezett bor 1986
— AGRIA Vermouth fehér 1 1 1986
— AGRIA Vermouth vörös 1 1 1986

Badacsonyi Állami — Tihanyi Zweigelt 1985
Gazdaság, Balaton- 
világos

Balatonboglári Mező- — Különleges minőségű Tramini 0,7 1 1984
gazdasági Kombinát, — Különleges minőségű Muskotály 0,7 I 1984
Boglárlelle -  Különleges minőségű Merlot 0,7 1 1984

— BB pezsgő félszáraz 1984
— В В pezsgő száraz 1983

Pest-megyei Pince- — Márka vermouth vörös 1986
gazdaság, Budapest — Márka vermouth 2 literes 1986

-  Márka vermouth fehér édes 1986
— Márka vermouth fehér száraz 1986

Szekszárdi Borászati — Szekszárdi Merlot 0,7 1 1986
Közös Vállalat, — Szekszárdi Óvörös 0,7 1 1986
Szekszárd

Kertészeti és Szőlészeti — Ampelos vermouth száraz 1984
Kutató Intézet — Ampelos vermouth édes 1984
Központi Pincéje Bp. — Ampelos vermouth vörös 1984

ÁGKER K ft. Budapest — Hőgyészi Hárslevelű 0,7 1 1986
-  Koronás pezsgő 1986

(Szent István, Király, Árpád, 
A ttila, Korona)

— Tokaji 4 éves Ó furmint 0,7 1 1986
-  Tokaji édes szamorodni 0,5 1 1986
— Tokaji 3 puttonyos aszú

díszdobozban
-  Tokaji muskotályos 0,7 1

1986
1986

— Tolcsvai félédes Furmint 0,7 I 1986
— Wonder Bitter 1986

Debrecen Tartósítóipari

— Tokaji 5 puttonyos aszú díszdobozban 
0,25 és 0,5 literes

-  Gombás melegszendvics krém
1986
1986

Kombinát — Hamburger melegszendvicskrém 1986
— Mexikói melegszendvicskrém 1986
— Provánszi melegszendvicskrém 1986
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G yártó Term ék Odaítélés
időpon tja

ÁGKER K ft. — BB pezsgőcsalád 1986
— Ámor Bitter 1983
-  Gyöngyösi Tramini 1983
— Kopárhegyi Chardonnay 1983
-  Halasi Tramini 1983
-  Rajnai Rizling 1984
-  Neszmélyi Tramini 1984
— Csopaki Olaszrizling 1984
-  Kompolti Muskotály 1984
— Debrői Hárslevelű 1984
— Badacsonyi Szürkebarát 1984
— Pinot Noir 1984
— Badacsonyi Kéknyelű 1983
— Soproni Nagyburgundi 1984
— Tihanyi Kékfrankos 1984

HUNGAROVIN -  Törley tankpezsgő család
-  Gála sec 1986
— Talisman demi sec 1986
— Fortuna demi doux 1986
— Budafok doux 1986
-  Charmant doux 1986
— Promontor doux 1986
— Muscateller doux 1986
-  Cremont Rose 1986
— Extra Rubin 1986
-  Charmant Rouge 1986

*  Megyei, i l l .  Fővárosi Állategészségügyi és Élelm iszer E llenőrző Á llom ás á lta l v izsgá lt term ék.
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In Memóriám

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények szerkesztő
bizottsága mélységes részvéttel jelenti be, hogy a 
bizottság volt tagja, Dr. Telegdy Kováts László a 
kémiai tudomány doktora, ny .tanszékvezető egyete
mi tanár, a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyész- 
mérnöki Karának volt dékánja 1987. május 11-én 
életének 85. évében elhunyt.
Telegdy Kováts professzor a hazai és nemzetközi 
mezőgazdasági és élelmiszertudomány fáradhatat
lan és egyedülálló személyisége, vegyészmérnök 
nemzedék tanítója és nevelője volt.

élelmiszertudományfejlődésének perspektíváiról 
beszélgettünk, hiányzó folyóirat-számokat kerestünk. Szerveztük a 85. születés
napja alkalmából rendezendő tudományos kollokviumot s most örökre búcsúzunk 
Tőle. Búcsúzom az Egyetem, a Vegyészmérnöki Kar dolgozói, a Biokémiai és Élel
miszertechnológiai Tanszék dolgozói nevében. A halál elragadta tőlünk professzo
runkat, Laci bátyánkat, akit mindig tiszteltünk, büszkén tekintettük magunkat 
tanítványainak, akik a magyar és nemzetközi élelmiszertudomány nagy egyénisé
ge volt.

A Felvidékről jöttem — mondta mindig —, és a Budapesti Műszaki Egyetem 
Vegyészmérnöki Karán folytatta tanulmányait. Sigmond Elek professzor mellett 
kezdte munkásságát a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszéken és első f i
gyelmet felkeltő eredményeit a talajtan és talajbiológia területén szerezte. 1935- 
ben fordult érdeklődése az élelmiszertudomány, azon tudomány felé, amelyen ha
láláig dolgozott és amelyen kiemelkedő eredményeket ért el mind az oktatás, mind 
a kutatás területén.

Az élelmiszerminősítés, majd az édesipar és cukoripar technológiai, irányítási 
problémáinak megoldásán dolgozott a következő időszakban.

1950 novemberében új professzort neveztek ki az akkori Élelmiszerkémiai 
Tanszék élére. Telegdy Kováts László az új professzor neve mondtuk egymásnak, 
mi, akik akkor negyedéves hallgatók voltunk a Vegyészmérnöki Karon és nagy 
érdeklődéssel vártuk előadásait. Kiváló előadókészsége, gyakorlati tapasztalato
kon nyugvó magyarázatai, széles körű műveltsége, az oktató-nevelőmunka szere- 
tete hamar magával ragadott bennünket. Azután már mint tanársegéd, tanítvány 
és munkatárs közvetlen tanúja és részese lehettem annak a munkának, amit Te
legdy Kováts László professzor a Tanszék és a Kar oktatómunkájának fejlesztése 
érdekében végzetf fiatalos lendülettel és nagy tapasztalattal. Korszerűsítésre ke
rü lt a tananyag, új tárgyak oktatása indult meg, felújítottuk az oktatástechnikai 
segédleteket. Ebben az időszakban írta meg Holló János professzorral együtt az 
„Élelmezési Iparok”  című, kétkötetes tankönyvet, amelyet hallgatók generációi és 
a szakemberek sokasága forgatott, mint alapvető jelentőségű művet. Nemcsak a 
Tanszék fejlesztésén dolgozott, hanem szerepet vállalt a Kar és az Egyetem előtt

Még néhány héttel ezelőtt az
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álló feladatok megoldásában. 1953 — 1955-ben és 1957-ben a Kar dékánja volt. 
Aktív részese volt az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején végrehajtott 
nagyszabású renformnak. Felismerte a biokémia, a kolloidika és reológia, a csoma
golás fontosságát az oktatásban. Elsőként írt Magyarországon könyvet az élelmi
szerek burkoló csomagolásáról. Az oktatást mindig szívügyének tekintette és büsz
kén mondta mindig, hogy a különböző munkahelyeken dolgozó ifjú  mérnökök mind 
az ő tanítványai. Sikereiknek mindig örült és támogatta fejlődésüket.

Tudományos eredményeit már korán elismerték, 1952-ben ítélte oda neki a 
Magyar Tudományos Akadémia a kémiai tudományok doktora címet, addigi k i
emelkedő kutatási eredményeiért: Telegdy Kováts László professzor kutatómun
káját egyaránt jellemezte a korszerűség, az új utak tudatos keresése és a hagyomá
nyok tisztelete.

Szerette a könyveket, a folyóiratokat, „édes fiaim”  — mondta —, az új utak 
keresése, az eredményes kutatómunka előfeltétele a szakirodalom gondos tanul
mányozása és ennek alapján az adott terület helyzetének, eredményeinek, fejlődési 
irányainak megoldatlan problémáinak helyes felismerése. Szavainak igazságát 
sokszor tapasztaltuk és tapasztaltam munkánk során. Szakirodalmi tájékozottsá
gát mindannyian csodáltuk.

Az élelmiszerminőséggel kapcsolatos kérdések mindig figyelme középpontjá
ban álltak, kezdve a minőség elméleti kérdéseitől a vizsgálati módszereken keresz
tül, az értékelésig. Számos korszerű élelmiszervizsgálati módszer fejlesztése, hazai 
alkalmazása az ő nevéhez fűződik. Ezekre támaszkodva fejlesztette munkatársaival 
együtt az élelmiszerek finomabb kémiai összetételére vonatkozó ismereteinket.

Világszerte ismeretesek a vezetésével végzett, a nem enzimes bámulással kap
csolatos eredményei, amelyek nemcsak a barnulási mechanizmus elméleti kérdéseit 
tisztázták, hanem egy sor élelmiszeripari technológia fejlesztését alapozták meg. 
Egyik úttörője volt az élelmiszerek burkoló csomagolásával kapcsolatos hazai 
kutatásoknak is.

Ez a korántsem teljes lista is mutatja nagyságát, de még nagyobb a jelentősége 
iskolateremtő munkájának, egyéniségének. Nemzetközi tekintélyét jól szemlélte* 
tik  a különböző nemzetközi szervezetekben betöltött tisztségei, m int például az 
ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet), az ICC (Nemzetközi Gabonakémiai 
Szövetség), a Nemzetközi Élelmiszeranalitikai Társaság, az ASIC (Nemzetközi 
Kávékémiai Szövetség) és egy sor egyéb szervezet.

A Drezdai Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktorrá választotta, a Comission 
International des Industries Agricoles et Alimentaires aranyéremmel tüntette ki, 
megkapta a Cseh Mezőgazdasági Akadémia aranyérmét.

A MÉTE tiszteletbeli elnöke, egy sor szervezet tiszteletbeli tagja. Kitüntetései 
hosszú sorából csak a Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozatát, a 
Szocialista Munkáért érdemérmet, a Munka Érdemrend arany fokozatát emelem ki.

1972-ben vonult nyugdíjba, de a Tanszékre rendszeresen bejárt, érdeklődéssel 
kísérte munkánkat, tanácsaival segítette azt. Fáradhatatlanul dolgozott, kapcso
latot tarto tt külföldi intézményekkel, egyengette tanítványai útját. Nem volt 
olyan külföldi kolléga, aki látogatása alkalmával vagy találkozáskor ne kérdezte 
volna: Hogy van Telegdy Kováts László professzor és én mindig örömmel válaszol
tam: él, szelleme friss, tanácsait igényeljük és elfogadjuk. Ezt mondtam az ICC 
legutóbbi vezetőségi ülésén és hoztam tagjai üdvözletét, amelyet már nem adhat
tam át.

A halál elragadta körünkből, de életműve él és így 6  mégis él, mert nem halhat 
meg igazán az, akit családja, barátai, munkatársai, tanítványai mindig emleget
nek, művét fo lytatják és akiknek szívében tovább él.

Dr. Lásztiíy Radomir
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Szakmai hírek

Az MTA —MÉM Élelmiszertudományi Komplex Bizottsága Élelmiszeranaliti
kai Munkabizottsága 1987. április 15-én és 16-án Szegeden tartotta legutóbbi tu
dományos ülését.

A tudományos ülés napirendje a következő volt:

1. Burger Kálmán, egyetemi tanár (JATE): A műszeres analitika szerepe a bio
aktiv vegyületek vizsgálatában

2. Gábor Miklósné: A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari 
Főiskolai Karának analitikai kutató tevékenysége az OKKFT G/8 kutatási
fejlesztési program 1. sz. alprogramjának keletén belül.

3. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kara 
Központi Laboiatóriumának és egyes oktatási egységeinek megtekintése

4. A Gabonatermesztési Kutató Intézet és Lisztlaboratóriumának megte
kintése

5. A Csongrád megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 
Központi Laboratóriumának megtekintése

Burger Kálmán érdekes és szemléletes előadásában jellemezte a bioaktív ve- 
gyületeket, kiemelve közülük az élelmiszereket, takarmányféléket és élvezeti cikke
ket, valamint megfogalmazta a vizsgálatok lehetséges céljait. Ezen belül a minőség- 
ellenőrzés kiterjedhet a teljes analízisre, illetve a hatóanyagok, kísérőanyagok, 
szennyezőanyagok vagy bomlástermékek mérésére. Egyre nagyobb jelentőségű a 
gyártásellenőrzés, melyet legcélravezetőbben beépített szenzorokkal végeznek. 
A vizsgálat céljai között megemlítette még a stabilitás-vizsgálatokat, a diagnoszti
zálást és a környezetvédelmet is. Az előadás bizonyította, hogy a bioaktív vegyüle
tek műszeres analitikája igen összetett és ugyanakkor specifikus feladat, amely 
végrehajtására különböző analízis módok állnak rendelkezésie.

Az előadást követő tudományos vitában a hozzászólók (Biacs Péter, Vámosné 
Vigyázó L illy , Varsányi Iván, Kulcsár Ferenc, Veress Gábor) kifejtették többek 
között, hogy

-  a biológiai módszerek pontossága még kívánni valót hagy maga után és 
nem helyettesítheti a műszeres analitikát (fordítva sem),

— az enzimes módszerek szelektivitásuk révén egyre nagyobb jelentőségre 
tesznek szert,

-  a mintavétel sokszor nagyobb hibával jár, mint az analitikai módszer,
-  a stabilitás-vizsgálatok eredményes végrehajtásához indikátorokra van 

szükség,
-  a döntő összetevők kiválasztása előkísérletek alapján a legcélravezetőbb,
— a besugárzás kimutatására esetlegesen a szabadgyökök alapján kerülhet 

sor,
— az izotóphígításos módszerek például narancslevek eredetvizsgálatára kü

lönösen alkalmasak,
— alakfelismeréses matematikai módszerekkel az eredetvizsgálat hatéko

nyabb.

Gábor Miklósné átfogó képet adott az Élelmiszeripari Főiskolai Karon folyó 
élelmiszeranalitikai kutatásokról. А К  11 és TCP 10 kutatási programokra ala
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pozva jelenleg 17 témán dolgoznak. A témák részletes ismertetésére a témafele
lősöket kérte fel:

Török Attiláné a nagyműszeres vizsgálatok közük, melyeket a G/8 —091 szá
mú téma keretén belül végeznek, beszámolt a búzafehérje frakciók, a zsírsav
összetétel és a száraztészták színvizsgálata terén elért eddigi eredményekről.

Cséfalvai Ignácné a G/8-095 számú téma kapcsán a mikrobiológiai gyors
módszerek kidolgozásáról beszélt. Sikeres előkészületek folynak a dehidrogenáz 
aktivitás, a glükózbontás és a redukciós-próba kidolgozása és tesztelése terén.

Varga László a fűszerpaprika színezőanyagainak számítógépes analízisét is
mertette (G/8-094  számú téma).

Kispéter József a fizikai vizsgálati módszerek lehetőségeit taglalta az élelmi
szer-analitikában. Ennek során ráirányította a figyelmet a kemilumineszencia hasz
nosításának lehetőségére.

Az Élelmiszeripari Főiskolai Karon a tudományos ülés résztvevői megtekin
tették a Kémiai Osztályt, a Központi Laboratóriumot és a Matematika —Fizika 
Osztályt. A megtekintett oktatási egységekben az oktatók tájékoztatást adtak ku
tatási tevékenységükről, melyet minden esetben rövidebb-hosszabb tapasztalat- 
csere követett.

A Gabonatermesztési Kutató Intézetet Broksza János igazgatóhelyettes mutatta 
be és tájékoztatást adott arról, hogy az Intézet az O KKFT G/9 kutatási-fejlesztési 
programon belül az őszi búza, az őszi és a tavaszi árpa, valamint a kukorica és a 
napraforgó kutatásával foglalkozik. Ezen kívül az AP-program alapján más nö
vények termesztésének (pl. len) kutatásával, valamint ágazatökonomiai kérdések
kel foglalkoznak. Az 550 munkatárs jelenleg 150 nemesítvény karbantartását 
látja el, melyek közül 65 államilag elismert fajta és 85 fajfenntartásra használt 
fajta. Általuk nemesített fa jtá t vetnek összesen 2,8 millió hektáron, melyből 1,7 
millió hektár Magyarországon és 1,1 millió hektár külföldi országokban található.

Sallai Jenöné, a Lisztlaboratórium vezetője beszámolt a sütő- és száraztészta
ipari minősítő munkákról, A vizsgálat elsősorban a sikér mennyiségének és mi
nőségének meghatározására, a valorigráfos minősítésre és a próbasütésre terjed ki. 
Búzadara sárga és barna indexe alapján következtetnek annak enzimes állapotára. 
Elmondta azt is, hogy kisebb mennyiségben PÁVÁN olasz gyártósoron diétás szá
raztésztát is előállítanak.

A Lisztlaboratórium megtekintését követő vitában figyelmet fordítottak a 
légnyomással működő francia gyártású Aerográfra, mellyel a tészta egyes Teológiai 
tulajdonságai jól mérhetők. Nagyobb teret kapott a vitában a durum búza alkal
massága száraztészta-készítésre és extrudálásra, mert külföldön a tojásnélküli 
száraztészták igen kedveltek. A durum búza nagyobb arányú termesztéséhez a je
lenleginél nagyobb (legalább 25-30%-os) árdifferenciára lenne szükség. Szóba 
került az is, hogy a jelenleg engedélyezett 22 búzafajta közül már vannak olyanok, 
amelyek a jó minőség (Aj és A,) igen jó hozammal párosult. A táplálkozási szoká
sokat érintve többen hozzászóltak a barna és fehér kenyér problematikájához, va
lamint ahhoz, hogy a sütőipari termékekben a maradékanyagokat az eddigieknél 
intenzívebben kell vizsgálni. A nemesítő munka hatékonysága többek között azáltal 
növelhető, ha a rendelkezésre álló rendkívül sok adat alakfelismeréses módsze
rekkel is feldolgozásra kerül.

Az ülés résztvevői vizsgálták, értékelték és összehasonlították az intézetben 
fajtatiszta búzából sütött kenyerek érzékszervi tulajdonságait.

Szabó János igazgató főállatorvos akadályoztatása m iatt az ülés résztvevőit 
Selmeci György igazgatóhelyettes főmérnök köszöntötte és méltatta a Szegeden 
már 103 éves múltra visszatekintő hatósági élelmiszerellenőrzést. Ezt követően 
Gösi Gábor laboratóriumvezető főállatorvos nagyvonalakban bemutatta az Állomás 
laboratóriumát, ahol 34 fő dolgozóból a 16 felsőfokú végzettségű munkatárs meg
oszlása a következő: 7 vegyészmérnök, 4 állatorvos, 1 mikrobiológus és 4 üzemmér-
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nők. A Központi Laboratórium- a következő részlegekből á ll: szerológia, mikro
biológia, technológiai laboratórium, élelmiszerkémiai laboratórium, analitikai la
boratórium, műszeres laboratórium és radiológiai laboratórium. Nagy jelentőséget 
tanúsítanak az exporttal összefüggő ellenőrző vizsgálatoknak, valamint a szakmai 
ellenőrző és módszerfejlesztő körvizsgálatoknak.

Selmeci György részletes áttekintést adott az állomás analitikusainak fejlesztő 
munkáiról, melyek kiterjednek különböző gyors módszerek kidolgozására, a környe
zetkímélő fehérjemeghatározás továbbfejlesztésére, a húsanalitikára és ezen belül a 
gépi úton csontozott húsok vegyelemzésére, rétegkromatográfiás és túlnyomásos 
rétegkromatográfiás módszerek kidolgozására és alkalmazására, valamint az érzék
szervi vizsgálatok számára kialakított laboratórium működtetésére. A vita során a 
hozzászólók (Biacs Péter, Veress Gábor, Molnár Pál, Harkayné Vinjder Margit, 
Kulcsár Ferenc, Varsányi Iván, Horváth György, Mohos Ferenc) elsősorban'az 
analitikai munkák hasznosulása, a radiológiai vizsgálati eredmények feldolgozása, 
határértékek kialakítása, valamint a mintavétel és az analitikai módszerek szab
ványosítására irányuló tevékenységről fejtették ki véleményüket. A Központi 
Laboratórium megtekintése során a Munkabizottság tagjai nagy érdeklődést mu
tattak a műszeres analitikai vizsgálatok, valamint az érzékszervi laboratórium k i
alakítása és az ott végzett minősítések iránt.

A Munkabizottság zárt ülésen tájékoztatást kapott az Ё КВ  1986. évről szóló 
jelentéséről, melyben az Élelmiszeranalitikai Munkabizottság tevékenységét ked
vezően értékelték. Ezen kívül a következő témák kerültek megtárgyalásra:

— A  Munkabizottság Gasztonyi Kálmán kérésére javaslatot te tt az 1988. 
májusában megtartandó Éíelmiszertudományi Konferencia fő témájára: 
„A  minőség jelentősége a versenyképes élelmiszertermelésben” . A témá
hoz az OKKFT G/8 négy alprogramjának tematikája kapcsolódhat, me
lyek kidolgozása során elért eredményekről az előadók szekcióüléseken szá
molhatnának be.

— A HPLC módszerekkel foglalkozó rendezvényre 1987. november 20-21-én 
kerül sor.

— Törley Dezső beszámolt az „Élelmiszeranalitika”  1500 példányban 
közelmúltban megjelent 2 kötetéről. A könyvismertetést a Munkabi
zottság a következő folyóiratokban tervezi: Élelmezési Ipar, Élelmiszer
vizsgálati Közlemények, Magyar Kémikusok Lapja, Magyar Tudomány.

— Szóba került az 1988. évi előzetes programterv is, amely a következőkből 
tevődhet össze:
— Március —április, Székesfehérvár (a MÉTÉ-vel közös rendezvény 2 — 3 

előadás a műszeres analitika egyes területeiről, látogatás az MHV Szé
kesfehérvári Gyárában);

— Tudományos rendezvény közösen a MÉTÉ-vel reológiai vizsgálati mód
szerekről és műszerekről;

— Október— november, Kecskemét (a Bács megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszer Ellenőrző Állomás Központi Laboratóriumának megtekin
tése).

— A Munkabizottság tájékoztatást kapott a közelmúltban megalakult álta
lános Szabványosítási Szakbizottságok (Általános Analitikai, Mintavételi, 
Érzékszervi Módszerek) főbb feladatairól és személyi összetételéről.
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