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Szabó S. András: A radioaktív szennyeződés megjelenése biológiai környezetünkben. 
Mezőgazdasági Könyvkiadó Planétás Vgmk Budapest, 1987.

A csernobili atomerőmű-balesetet követő radioaktív szennyeződés megítélésé
hez és értékeléséhez, valamint az élelmi anyagaink (nyersanyagok és késztermékek) 
természetes és mesterséges eredetű radioaktivitásának kialakulásához (tájékoztató 
jelleggel) az élelmiszerekben mérhető sugárszennyezettségi szintek megítéléséhez 
ad ismeretanyagot könyvében a szerző.

A kiadvány főbb témakörei:
— Környezetünk radioaktivitása
— A mezőgazdasági termékek, élelmiszerek radioaktivitása, a radioaktív 

szennyeződés bekerülése az élelmi anyagba
— Az élelmiszerek sugárszennyezettségének csökkentése
A szakmai fejezeteket terminológiai kisszótár és részletes irodalomjegyzék 

zárja. Szabó S. András könyve első sorban azoknak íródott, akik nem hivatássze
rűen foglalkoznak atomtechnikával, sugárbiológiával, de figyelmébe ajánlható 
mindazon szakembereknek is akik a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minő
sítése, ellenőrzése területén tevékenykednek.

Harkayné Dr. Vinkier Margit

Dr. Lásztity R adom ir-Dr. Törley Dezső: Az élelmiszer-analitika elméleti alapjai I. 
Alkalmazott élelmiszer-analitika I I .  Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1987.

A Mezőgazdasági Kiadó gondozásában megjelentetett két kötetes könyv igen 
nagy feladatra, az élelmiszer-analitika egészének áttekintésére vállalkozik. Hasz
nos segítséget jelent e mű azon szakemberek számára, akik élelmiszer-vizsgálatok
kal és élelmiszer-minősítésekkel foglalkoznak. Áttekintést ad a módszerek elméleti 
alapjairól, konkrét analitikai eljárásokat tárgyal, bemutatja az élelmiszer-vizsgálati 
módszerek fejlődését és ismerteti a termékcsoportok vizsgálatát. Ilyen széles spekt
rumú magyar nyelvű könyv több, mint 40 évvel ezelőtt jelent meg. Ezért örömmel 
üdvözölhetjük a szerzői kollektívát, hogy vállalkozott e nagy feladat végrehajtá
sára.

Az I. kötet az elméleti alapok táigyalásával foglalkozik. Három főfejezetre 
oszlik, az első: az élelmiszer-analitika jellemző vonásait és fejlődésének irányait 
vázolja. Utal a gyorsaság és a szelektivitás fontosságára. A szerzők szerint a növek
vő igények kielégítésének egyetlen lehetséges útja az élelmiszer-vizsgálatok auto
matizálása. Kimondja, hogy az élelmiszerek érzékszervi vizsgálata a nagyfokú 
módszertani fejlődés ellenére döntő jelentőségű. A második főfejezetben a vizsgálati 
módszerek elméleti és gyakorlati alapjait találhatjuk meg, korrekt tudományos 
alapossággal. Betartva a könyvben követett sorrendiséget, a következő 9 fejezetre 
tagozódik a főfejezet: Érzékszervi vizsgálati módszerek, Optikai módszerek, Elekt
rokémiai módszerek, Kromatográfia, Élektroforézis, Reológiai vizsgálati módsze
rek, Bioanalitikai eljárások, Egyéb élelmiszer-vizsgálati módszerek, Az analitikai 
eljárások automatizálása.

255



Rendkívül széles körű és átfogó e főfejezet. Egy-egy eljárás elvi alapjait is
merteti először, ezt követi a mérés végrehajtására alkalmas eszközök bemutatása, 
majd megismertet a mérés pontosságával, valamint a módszer élelmiszer-vizsgála
tokra való alkalmazhatóságával. A harmadik főfejezet az „Általános vizsgálati 
módszerek”  címet viseli. Ez is kilenc fejezetre tagozódik. Foglalkozik a minőség
méréssel és mintavétellel, az analitikai eredmények matematikai-statisztikai érté
kelésével. Bemutatja a víztartalom-, a hamu-, a fehérje-, a zsír-, a szénhidráttar- 
talom-meghatározási módszereket. Szól a természetes, biológiailag aktiv mikro- 
komponensek (vitaminok, színezőanyagok stb.), valamint a mesterséges adalék 
anyagok és szennyező mikrokomponensek (tartósítószerek, peszticidek, mestersé 
ges édesítőszerek sth.) vizsgálatáról is. Az egyes vizsgálati módszerek valamenn} 
lehetséges változatát tárgyalja, a hagyományos eljárásokon kívül bemutatja a ko> 
szerű, modern módszereket, olykor a módszer automatizált változatát is (pl. fehér 
jetartalom meghatározás). E főfejezet jellemzője a nagyfokú precizitás és részletes 
ség. Minden esetben megismerkedhetünk a módszer elvével, a szükséges anyagok 
kai, eszközökkel, a vizsgálattal és az eredmény megadási módjával. Gazdag, feje 
zetek szerinti bontású irodalmi hivatkozás egészíti ki az I. kötetet. A függelékek 
csaknem fele az érzékszervi vizsgálati módszerek hasznos kiegészítői. A kötet tárgy
mutatóval és tartalomjegyzékkel rendelkezik.

A II. kötet az ..Alkalmazott élelmiszer-analitika”  címet viseli, és a speciális 
vizsgálatokat termékcsoportonként ismerteti. A következő termékcsoportokat 
tárgyalja: gabonafélék, cukor- és édesipari termékek, húsok és húsipari-, tej- és 
tejtermékek, tartósítóipari termékek, zsirok és olajok, szeszes italok és élvezeti 
cikkek. Végül foglalkozik a csomagolóanyagok (műanyag, papír, fém, üveg) vizs
gálatával. A gabonaféléken belül gabonákról, lisztről, sütőipari termékekről és 
tésztakészítményekről olvashatunk. A szeszes italok és élvezeti cikkek köre a bor, 
sör, likőr és pálinka, kávé, tea, dohány vizsgálatát tárgyalja. Az egyes termék- 
csoportoknál megismerkedhetünk a mintavételezéssel, az érzékszervi bírálattal és 
az összetételt meghatározó fontosabb fizikai és kémiai vizsgálatokkal. A magyar 
szabványos módszereken kívül egyes esetekben az AOAC szerinti meghatározáso
kat, valamint a vizsgálatok várható fejlődési irányvonalát is ismertetik a szerzők. 
E kötet is rendkívül gazdag anyagot tár az olvasók és gyakorlati szakemberek 
elé, azonban nem mindig következetes. A vonatkozó szabványra való hivatkozás 
mellett egyes vizsgálatokat teljes részletességgel ismertet, míg más esetben csak 
utal a vizsgálat elvére. Nem vállalkozik a könyv a felsorolt termékcsoportokon belü
li valamennyi fontos termék, illetve új élelmiszerek felsorolására és ismertetésére. 
Hiányoljuk, hogy a baromfi- és üdítőitalipari termékekről és vizsgálatukról sem 
olvashatunk. E kötetben is fejezetenkénti csoportosításban láthatjuk az irodalom- 
jegyzéket. Hasznos függelékeket, valamint név- és tárgymutatót találunk a könyv 
végén.

Összefoglalva megállapítható, hogy a szerzők és szerkesztők hatalmas munkát 
végeztek és olyan két kötetes könyvet állítottak össze, amelyre büszke lehet a ma
gyar élelmiszer-analitika.

Dr. Molnár Pál
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