
m it den Ergebnissen der nach der trockenen näßen Veraschung durchgeführten 
flammenspektrometrischen Bestimmungen verglichen. Auf dieser Grundlage 
wurde festgestellt, daß sich die Durchführungsunsicherheiten der einzelnen Metho
den voneinander nicht wesentlich unterscheiden. Die Genauigkeit der Bestim
mung erfüllt — außer der Bestimmung des Cu- und Fe-Gehaltes — die Forderungen 
der Standards. Der Vorteil der durch die direkte Bestäubung durchgeführten Be
stimmungen besteht darin, daß die Probe bei der Vorbereitung nicht verunrei
nigt wird, keine Verluste auftreten sowie die Bestimmungen in Serie und in kurzer 
Zeit durchgeführt werden können.

Szakmai hírek I.

Az MTA —MÉM Élelmiszertudományi Komplex Bizottságának Élelmiszer- 
analitikai Munkabizottsága 1988. január 7-én a Budapesti Műszaki Egyetem Álta
lános és Analitikai Kémiai Tanszékén tartotta legutóbbi tudományos ülését.

A tudományos ülés napirendje a következő volt:

1. Pungor Ernő, akadémikus: A BME Általános és Analitikai Kémiai Tanszékének 
tudományos kutatási tevékenysége

2. Veress Gábor: A számítástechnikai csoport élelmiszerminősítéssel kapcsolatos 
kutatásai különös tekintettel az alakfelismerő módszerek alkalmazására

3. Csonka Gábor, Veress Gábor: Számítógépes laboratóriumi információs rendszer
4. Az Általános és Analitikai Kémiai Tanszék megtekintése
5. Tóth Mihály: Beszámoló a ,,Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás 

(HPLC-s) módszerek fejlesztése és alkalmazása az élelmiszeranalitikában” c. 
tudományos ülésről

6. Molnár Pál: Az Élelmiszeranalitikai Munkabizottság 1987. évi tevékenysége, 
valamint 1988. évi munkaterve

7. Biacs Péter: Az Élelmiszeranalitikai Munkabizottság alapokmánya, a munka- 
csoportok megalakítása és a koordinátorok felkérése

Pungor Ernő, akadémikus kifejtette, hogy a tanszék 150 munkatársa, akiknek 
több mint 1/3-a diplomás, 7 teámban és az innovációs műhelyben dolgozik. A fenn
tartási költségek (évente kb. 50 m Ft) nagyobb részét (évente kb. 35 m Ft-ot) külső 
megbízásból fedezik. A rendelkezésre álló műszerek értéke 150 m Ft (hozzávetőle
gesen 3 millió dollár), melyek egy része a tanszék produktuma (évente 2 —5 a szak
mai világ által is elfogadott műszer). Pungor akadémikus a kutatócsoportok tevé
kenységét röviden a következők szerint vázolta:

1. Elektroanalitika
Az ionszelektív elektródok kutatásában elért jelentős eredményeket a széleskörű 
nemzetközi kapcsolatok és az évente több mint 30 publikáció igazolja. Közel áll
nak a jellétrehozás mechanizmusának teljes felderítéséhez. Ez a team kezdett 
el foglalkozni az áramló rendszerek (flow injection) kutatásával, i t t  dolgozták 
k i pl. az áramlásos titrálást is.

2. Szerves analitika
Elsősorban szolgáltatás jelleggel évente átlagosan 500 — 600 vegyület szerke

zetének felderítését végzik el. Az évenként megjelenő publikációk száma ezen a 
területen is megközelíti a 30-at.
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3. Technikai analitika
Anyag- és hőtranszport-folyamatokat mikroskálán kutatják és viszik át az 
eredményeket makroskálára, hasznosítva a technológiák tudományosan meg
alapozott megtervezéséhez. Ez a team többek között szorosan együttműködik a 
BME Mezőgazdasági Kémiai Tanszékével és a legtöbb munkát adja az innovációs 
műhelynek. így az éves bevétel 20 M Ft-ra tehető.

4. Atomabszorpció és ICP
Az 1970-es évek közepétől alkalmazzák a flow injection technikát gázokra. 
Ezzel vizsgálták chipek mikroelem-összetételét és a MEV megvásárolta az ICP- 
berendezést.

5. Radioanalitika
A radioanalitikai méréseket Paks részére végzik. Tápok vitaminproblémáinak 
megoldásával is foglalkozik a team.

6. Termoanalitika
Az Erdélyi László által kifejlesztett derivatográfia alkalmas gyorsvizsgálati mód
szer. A külföldi fejlesztések azonban a lassú hőátadásra alapuló TG- és a hődisz- 
cipáció kiküszöbölésére alapuló DSC-technikát eredményezték.

7. Számítéstechnika
Ez a team részben a számítástechnika bevezetésével a többi teamek munkájába, 
részben az analitikai rendszerelmélet kidolgozásával foglalkozik. A Bécsben szé
kelő Working Party Analytical Chemistry (WPAC) az analitika filozófiája és 
története terén a végzett rendszer elméleti munkát külön elismerésben részesí
tette.

Pungor akadémikus hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben is csak olyan 
ipari megbízást célszerű elvállalni, amely a kutatási főirányba esik. Innovációs mű
hely érdemlegesen csak a saját szellemi produktum megvalósítására létesítendő. 
Végezetül a munkabizottság tagjainak átadta a tanszék publikációit összefoglaló 
kiadványt.

Pungor akadémikus előadásához Biacs Péter, Béndek György és Varsányi 
Iván te tt fel kérdést, melyek főként a gyógyszer- és élelmiszeripar fogadókészségé
nek és az elért kutatási eredmények hasznosítására irányultak.

Veress Gábor előadásában a team 11 tagjának munkájáról beszámolva a kö
vetkező témacsoportok terén elért eredményeket ismertette:

— Minőségbiztosítás
— Alakfelismerés
— Analitikai módszerek minőség-ellenőrzése
— Laboratóriumi információs és irányítási rendszer
Részletesebben az alakfelismerés eredményeiről volt szó, melynek alapján a 

minőségi osztálybasorolás több minőségi tulajdonság figyelembevételével lehetsé
ges. Ennek során a munkabizottság a következő élelmiszerek minősítéséről kapott 
tájékoztatást:

a) paprikaőrlemények minősége és összetétele
b) tejek vizezettsége
c) búzafajták azonosítása
d) kukoricafajták azonosítása
e) vörösáruk minősítése
f )  pezsgő-alapborok besorolása
g) sörök minősítése
A vitában (Varsányi Iván, Biacs Péter, Béndek György, Molnár Pál és Vámos 

Endréné) elsősorban a folyamat-ellenőrzéssel, a tulajdonságok kiválasztásával és 
számával, valamint a súlyozással kapcsolatos problémák tisztázása játszott köz
ponti szerepet.
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Csonka Gábor tömören ismertette az Állategészségügyi és Élelmiszerellen
őrző Központtal közösen kidolgozott hierarchikus laboratóriumi számitógépes infor
mációs rendszert. A tervezett adatbank statisztikák és szakvélemények elkészítésére 
is alkalmas. Hardware-ként IBM kompatibilis IBM — PC-re van szükség.

Tóth Mihály az MTA Analitikai Bizottságának Kromatográfiai Munkabizott
ságával közösen rendezett HPLC-s módszerekkel foglalkozó sikeres tudományos 
ülésszakról számolt be. Az elhangzott 15 előadásból 7 módszertani (pl. minta-előké
szítés) és 8 élelmiszerkémiai jellegű volt. Az előadások igen alapos helyzetértékelést 
adtak. Összefoglaló jellegű ismertető cikk előreláthatólag az ,,Élelmezésipar” -ban 
jelenik meg.

Molnár Pál ismertette a munkabizottság 1987. évi munkájáról készített jelen
tést. A tervezett feladatok színvonalas teljesítésén túlmenően a munkabizottság 
több tagja aktívan közreműködött egy anyag összeállításában az élelmiszerek ere
detvizsgálatáról, amely alapján Biacs Péter az MTA Környezet és Egészség bizott
sága előtt ta rto tt előadást.

A Munkabizottság 1988. évi munkatervét a következők szerint fogadta el:

1. Kihelyezett munkabizottsági ülés a Fejér megyei Állategészségügyi és Élelmiszer
ellenőrző állomáson
Tervezett program:
— 2 - 3  előadás a műszeres analitika egyes területeiről
— Nguyen Hung, vietnami aspiráns „Szelektív membránelektródok alkalmazása 

élelmiszer-mintákban levő néhány szervetlen ion meghatározásához”  témájú 
kandidátusi disszertációjának házi védése

— Látogatás az MHV Székesfehérvári Gyárába 
Felelős: Molnár Pál
Időpont: 1988. április

2. Kihelyezett munkabizottsági ülés a Bács megyei Állategészségügyi és Élelmiszer
ellenőrző állomáson
Tervezett program:
— Tájékoztató az állomáson folyó élelmiszeranalitikai munkáról
— Az Élelmiszeranalitikai Munkabizottság 1988. évi munkájának értékelése és 

az 1989. évi munkaterv előkészítése
— A Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat megtekintése 
Felelős: Horváth György
Időpont: 1988. november

3. Közreműködés a következő rendezvények előkészítésében és lebonyolításában:
3.1. A G —8/1. Alprogram kiemelkedő eredményeinek bemutatása a tervezett 

MÉTE-rendezvényeken
Felelős: Bogdán József né 

Kulcsár Ferenc
Időpont: 1988. I. negyedév, Budapest

3.2. V II. Élelmiszertudományi Konferencia 
Felelős: Munkabizottság
Időpont: 1988. május 26-27., Budapest

3.3. 1988. évi Vegyészkonferencia 
Felelős: Munkabizottság 
Időpont: 1988. július 13 — 16., Pécs

3.4. „Reológiai élelmiszervizsgálati módszerek és műszerek”  témájú tudományos 
ülés
Felelős: Sebők András 
Időpont: 1988. október
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3.5. Tudományos ülés Obermayer Ernő akadémikus születésének 100. évfordulója 
alkalmából és emléktábla elhelyezése a Csongrád megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszerellenőrző állomás épületében 
Felelős: Selmeci György 
Időpont: 1988. december, Szeged
Biacs Péter utolsó napirendként előterjesztette a munkabizottság alapokmá

nyát, melyet a kisebb pontosítások átvezetése után az MTA Kémiai Osztályának 
jóváhagyásra benyújtott. Ezen az ülésen került sor a munkabizottság tudományos 
munkacsoportjainak létrehozására és a koordinátorok felkérése is a következők 
szerint:
1. Elválasztástechnika (kromatográfiás módszerek, gél- és immunelektroforézises 

módszerek stb.);
Koordinátor: Tóth Mihály

2. Spektroszkópia (pl. UV, IR, N IR , PAS, NMR, MS, AAS);
Koordinátor: Gábor Miklósné

3. Elektrokémia és radioanalitika (szelektív membrán-elektródok, polarográfiás 
módszerek, izotop-technika stb.);
Koordinátor: Kulcsár Ferenc

4. Reológia és szerkezetvizsgálatok (konziszto- és texturométerek, DTA-, DSC- 
módszerek, krisztallográfiás és mikroszkópos módszerek stb.);
Koordinátor: Sebők András

5. Enzimanalitikai eljárások;
Koordinátor: Bogdán Józsefné

6. Érzékszervi vizsgálatok, az érzékszervi és műszeres analitikai vizsgálati mód
szerek és eredmények összehasonlítása, komplex élelmiszerminősítő módszerek; 
Koordinátor: Petró Ottóné

7. Matematikai-statisztikai értékelő eljárások, adat- és jelfeldolgozás, alakfelis
merés stb.
Koordinátor: Veress Gábor

Szakmai hírek II.
A MÉM K + F Tanácsa, valamint az Élelmiszeripari G - 8  Program- 

tanácsa, Programbizottsága és a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület 
1988. március 3-4-én az O KKFT G - 8  jelű ,,Az élelmiszertermelés fejlesztését és 
nemzetközi versenyképességét fokozó fontosabb K + F feladatok” elnevezésű kor
mányszintű program keretében az 1986 — 1987. évben végzett munka és azok ered
ményeinek bemutatására, továbbá azok ipari hasznosításának elősegítésére a 
MÉTE nagytermében poszterbemutatóval egybekötött rendezvényt szervezett.

A rendezvény első napján a nagyszámú résztvevők előtt dr. Papócsi László, 
MÉM miniszterhelyettes, Böjti Zoltán, MÉM főosztályvezető-helyettes és dr. Biacs 
Péter, a K É K I főigazgatója ta rto tt rövid előadást. A második napon 4 témakörbe 
került sor a szakmai eredmények megbeszélésére:

— Az élelmiszerminőség
— Választékbővítés
— Technológiafejlesztés
— Gazdaságosság, csomagolás, értékesítés

Az eredményeket összesen 104 poszteren mutatták be. A rendezvény mindkét 
napján rendkívül nagy volt az érdeklődés, és élénk szakmai eszmecsere alakult k i a 
kutatók és az ipari szakemberek között.

Az 1. Alprogram tematikája ,,A minőségmérés objektív módszerei” címmel 
fogta át az élelmiszervizsgálati módszerek fejlesztését. Az 1986 — 1987. évben elért 
eredményeket összesen 37 poszter mutatta be. A széles szakmai közvélemény szá
mára a következő táblázatos összeállítás ad tájékoztatást a poszterekről:
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A  b e m u ta to t t  p o s z te r
c ím e

F e la d a tfe le lő s A z  e re d m é n y  rö v id  is m e rte té s e

A minőségmérés ob
jektív  módszerének 
kidolgozása étkezési 
búzára és a búza 
őrleményeire

Módszer száraztész
ták színének objek
tív  értékelésére

Minőségfejlesztés a 
tejtermelésben és a 
tejfeldolgozásban

Keményítőipari 
kukorica minősítése

Módszerek élelmi
szerek besugárzott- 
ságának kimutatá
sára

Mutagén anyagok
előfordulása
élelmiszerben

MALOMIPARI
KUTATÓ
INTÉZET
Dr. Mosonyi Ágota

Egyértelműen meghatározható, hogy a 
búzafajták közül melyek milyen mérték
ben elégítik k i a malmi alkalmasság k ri
tériumait. A búza és búzaliszt minőségi 
osztályba sorolható.

KÉÉ ÉLELM I- 
SZERIPARI FŐ
ISKOLAI KAR, 
SZEGED 
Török Attiláné dr.

A téma keretén belül eredményesen 
vizsgálták búzalisztek fehérjeösszetételét 
HPLC-vel, élelmiszerek aminosavössze 
tételét számítógépes programvezér
lésű aminosav-analizátorral, élelmiszerek 
zsírsavösszetételét gázkromatográfiás el
járással, száraztészták színét MOMCO- 
LOR műszeren, valamint elvégezték a 
búza- és szójaőrlemények fehérjetarta
lom-meghatározását spektrofotométerrel

MAGYAR TEJ- 
GAZDASÁGI 
K ÍSÉRLETI 
INTÉZET 
Unger András

Rendelkezésre állnak azok az elméleti is
meretek és adatok, melyekre alapozva a 
szomatikus sejtszám, mint értékmérő a 
nyerstej módositott minősítési rendszeré
be integrálható.

SZEKUTI A kukorica tényleges keményítőtartal-
Dr. Ludvig László mának meghatározására módszert adap

táltak, amelynek szabványosítása indo
kolt.

K É K I
Dr. Beczner Judit 
Dr. Kiss István 
Dr. Farkas József

Elsősorban a kis nedvességtartalmú 
anyagok kemilumineszcenciás módszer
rel való vizsgálatát végezték el és tanul
mányozták a termékek viszkozitásában 
bekövetkezett változásokat. Néhány ter
méknél a viszkozitás csökkenése is alkal
masnak látszik a besugárzottság kimu
tatására.
Élelmiszerek mikrobiológiai minőségé
nek gyors meghatározására két mód
szert próbáltak ki. Az egyik mikrobasejt 
ATP tartalmának meghatározására irá
nyult, amely szoros korrelációt mutat a 
sejtsűrűséggel, illetve a mikrobás szeny- 
nyezettséggel. A másik módszer a memb
ránszűrés alkalmazása előszűréses tech
nikával.

K É K I Sült húsmintákban a mikrohullámú ke-
Dr. Tarján zelésnél az Ames-teszt alkalmazásával
Veronika káros hatású anyagot nem tudtak kimu

tatni, a kontakt sütésnél azonban igen.
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A  b e m u ta to t t  p o s z te r
c ím e

F e la d a tfe le lő s A z  e re d m é n y  rö v id  is m e rte té s e

Összefüggés a liszt
összetétel és tészta
minőség között

Rostos és szemcsés 
élelmiszerek transz- 
missziós N1R szín
képe

Felületaktív anya
gok hatása a szá
raztészták tulajdon
ságaira

A baktotherm-eljá- 
rás alkalmazásának 
célja a sajtgyártás
ban

Szabványosítható 
módszerek aroma
készítmények minő
ségellenőrzésére

Zöldségfélék 
objektív zsengeség- 
mérése

Húskészítmények 
minőség-szabályozá
sát célzó kutatása

BME BIO KÉM IAI 
ÉS ÉLELM.- 
TECHN. TAN
TANSZÉK 
Dr. Varga János 
Dr. Billes Ferenc 
Bartók Zsuzsa

A munka egyik része az IR-berendezések 
számítógépes vezérlésére, adatgyűjtésére 
és feldolgozására terjedt ki. Az INFRA- 
PID-31 típusú NIR-készülékkel száraz
tésztafélék nedvesség-, fehérje- és zsír- 
(tojás-) tartalmának meghatározására 
terjesztették k i a mérési spektrumot.

KÉÉ ÉLELM. 
FŐISKOLAI KAR, 
SZEGED 
Dr. Kovács 
Erzsébet

A kísérletekkel a búzafajták száraztészta 
gyártására való alkalmasságát, valamint 
a fajta egyes jellemzőinek és a különböző 
adalék anyagoknak a kölcsönhatását ta
nulmányozták.

M .T.K.I. MOSON
MAGYARÓVÁR 
ZALA M-i TEJ
IPARI VÁLLA
LAT
Novák Árpád 
Egyed László

A munka célja egy olyan új sajtajánlási 
technológia kidolgozása, amely kémiai 
csírapusztítás nélkül tesz eleget az opti
mális egészségügyi elvárásoknak és ér
demben hozzájárul a sajtminőség javí
tásához.

K É K I A vizsgált termékekre és a módszertanra
Petró Ottóné dr. szabványjavaslat készült.

HŰTŐIPARI 
FEJL. ÉSMINŐ- 
SÉGVIZSG. I.
Dr. Sebők András 
Binder István

HÚSIPARI KÖZ
PONT MINŐSÉG
ÜGYI LEÁNY- 
VÁLLALATA 
Dörnyei Viktória

A módszerek a vágási ellenállás és a ned- 
nedvességtartalom gyors mérésén ala
pulnak. Az objektív nyersanyag- és 
késztermék-minősítés, hozzájárul a 
gyorsfagyasztott exporttermékek minő
ségének javításához és piacképességük 
növeléséhez.

Kiválasztották a minőségcentrikus szab
ványok termékspecifikus kémiai para
métereit és meghatározták a vonatkozó 
határértékeket. A szükséges vizsgálati 
módszereket kidolgozták, illetve ponto
sították és szabványosításra előkész-í 
tették.
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Sörök érzékszervi bírálatára szabványo
sított intenzitás-skála felülvizsgálata, 
összefüggés a lisztek összetétele és a 
tészták szenzorikus jellemzői között.

BME
Dr. örsi Ferenc



A  b e m u ta to t t  p o s z te r
c ím e

F e ía d a tfe le lő s A z  e re d m é n y  rö v id  is m e rte té s e

Növényi és állati 
eredetű anyagok 
vizsgálata N IR- 
technikával

Konzervipari termé
kek színromlásának 
vizsgálata

Gyors mikrobioló
giai módszerek 
kidolgozása

Besugárzás anyag
kölcsönhatás vizs
gálati fizikai mód
szerekkel

Élelmiszerfehérjék 
biológiai értékének 
vizsgálata

Borok béltartalmára 
ható tényezők 
vizsgálata

KÉKI
Dr. Kaffka Károly

KONZERVIPARI 
KUTATÓ 
INTÉZET 
Vágner Endre

MÉM ÁEÜ. ÉS 
ÉLELMISZER
ELLENŐRZŐ 
SZOLG. ÉLELM I- 
SZERELL. INT. 
Dr. Kovács Sándor

KÉÉ. ÉLELM I- 
SZERIPARI 
FŐISK. KAR, 
SZEGED 
Dr. Kispéter 
József

KÉKI
Dr. Kiss István 
Dr. Gelencsér Éva

BADACSONYI 
A. G. KUTATÓ 
ÁLLOMÁS 
Kiss Ervin

A Sárvári Baromfifeldolgozó Vállalatnál 
üzembe helyezett IN FRAPID  — 61-es 
NIR-műszert kalibrálva baromfi vörös
áru összetételi vizsgálatára bevezették. 
Vaj, margarin és dohány vizsgálatára 
kidolgozott módszerek üzemi kipróbálá
sára és bevezetésére 1988-ban kerül sor.
Megvalósultak a feltételek paszírozott 
gyümölcslevek és -sűrítmények szín
romlásának minimalizálására. A műszer 
tőkés import kiváltását és önálló hazai 
gyártású műszer exportálását is lehetővé 
teszi.
Gyümölcslevek, borok mikroba szennye
zettségét részecskeszámlálási módszer
rel, membránszűrés és festés kombinált 
eljárásával határozták meg, összehason
lítva a klasszikusnak számító lemezönté- 
ses eljárással. A biológiai aktivitás mé
rése alapján húsok és a cukor nyerslé 
gyors mikrobiológiai minősítése céljából 
végeztek eredményes vizsgálatokat -és 
dolgoztak k i módszereket.
Különböző módszerekkel tejtermék és 
fűszerpaprika néhány fizikai jellemzői
nek alakulását mérték a sugárdózis 
függvényében. Megállapították, hogy a 
kis és nagyhőmérsékleten mért termo- 
lumineszcencia értékek kombinációja 
megfelelő biztonsággal kimutatja a be- 
sugárzottság tényét.
Az adaptált in vivo biológiai módszere
ket a KGST-tagországok az új fehérje
készítmények orvosbiológiai komplex 
értékeléséhez szabványosítani kívánják. 
A módszereket az UNU is publikálta 
ajánlásként. Eddig szójatermékek közös 
vizsgálatában vettek részt.
Nagyszámú kísérlettel vizsgálták a sző
lőfajta, termőhely, termésmennyiség 
szüreti idő, évjárat és tápanyag-ellátott
ság hatását borok összetételére és egyes 
minőségi jellemzőire. A rendkívül hete
rogén mintatömeg egybehangzó össze
függéseket igazolt a Balatonfelvidék bo
raira vonatkozóan, amelyek alapján a 
minőség javítása megvalósítható.
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Fotoakusztikus
spektroszkópia
élelmiszerminták
vizsgálatára

Elektronoptikai 
szerkezetkutatások 
az élelmiszeriparban

Párizsi összetételé
nek szabályozása 
NIR-technikával

Enzimanalitikai 
élelmiszervizsgálati 
módszerek tovább
fejlesztése és új 
eljárások kidolgozása

Enzimanalitikai 
mérések glükóz- 
szelektív 
elektróddal

Vitaminok, színezé
kek és paprika 
színösszetételének 
meghatározása

ВМЕ
Dr. Kocsányi 
László
Dr. Richter Péter

FEHÉRJETECH- 
NOLÓGIAl TUD. 
TERM. 
EGYESÜLÉS 
Doborján Károlyné

HAJDÚ-B1HAR 
M. ÁLLATFORG. 
ÉS HÜSIP. VALL 
Szűcs Sándor

K É K I
Dr. Hoschke 
Ágoston

KÉÉ
Dr. Bogdán 
Józsefné 
Dr. Harkayné 
Vinkler Margit

KÉÉ. ÉLELM I- 
SZERIPARI 
FŐISK. KAR, 
SZEGED 
Bara Tamásné dr.

A kifejlesztendő' műszerrel előrelátható
lag helyettesíthető lesz a most kapható 
USA és angol készülék. Az import-meg
takarítás legalább 200 000 USD. Szo
cialista export is elképzelhető.
Különböző húskészítmények, valamint 
fehérjepótlóként és adalék anyagként 
használt növényi és állati eredetű fe
hérje-kivonatokat, ezek gél- és emulzió
rendszereit, valamint a készítményeknél 
használatos fűszereket és fűszerkeveré
keket elektronmikroszkóppal vizsgálták. 
Ennek során feltárták a natúr és blokk 
libamáj konzervek zsír- és vízkiválásá
nak okait.
Húskészítmények előállításánál a N1R- 
technikán alapuló mérésekkel folyama
tosan meghatározták az optimális nyers
anyag-összetételt, ami a minőséget stabi
lizálja. A gazdaságossági számítások 
egyértelműen kimutatták a közvetett 
önköltségcsökkentést, ami éves szinten 
már egy termékre is 12 millió Ft-os 
megtakarítást eredményez.
Enzimspecifikus módszerek tojásfehérje 
glükózmentesítés ellenőrzéséhez. A 
módszerek alkalmasak karotinoidok, 
klorofilek, tokoferol és C-vitamin nagy
nyomású folyadékkromatográfiás meny- 
nyiségi analízisére.
A RADELK1SZ OP G /l -7113 glükóz- 
szelektív elektród-szett alkalmazásával 
módszert dolgoztak k i cukortartalom 
glükóz, szacharóz) C-vitamin és hangya- 
sav-meghatározásra modell anyagokban 
és élelmiszeripari termékekben. A mód
szert gyors üzemi gyártásközi ellenőr
zésre javasolják.
Antocián színezékek és P-vitamin ha
tású vegyületek meghatározására fluori- 
metriás módszert, valamint fűszerpap
rika színezékeinek mennyiségi meghatá
rozására számítógépes eljárást dolgoztak 
ki. Eredményesen alkalmazták a tojás
tartalmú lisztes készítmények A-vitamin 
tartalmának meghatározására a javasolt 
fluorimetriás eljárást.
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Élelmiszerminősítés
alakfelismerő
módszerekkel

Érzékszervi vizsgá
la ti eredmények 
értékelése

Citruslevek almasav, 
izocitromsav és 
citromsavtartalmá- 
nak gázkromatográ
fiás meghatározására

Az adaptált és pontosított korszerű gáz
kromatográfiás módszer alkalmas a gyü
mölcs- és a zöldségalapú rostos levekben, 
valamint sűrítményekben a maradék 
növényvédőszer-tartalom kimutatására. 
Ezzel a módszerrel a termékek növény- 
védőszer-tartalmának vagy mentességé
nek igazolását nemzetközi szinten is el
fogadják.

Sörök, pezsgő-alapborok, vörösáruk, 
búza- és kukoricafajták, tejtermékek és 
fűszerpaprika-őrlemények vizsgálati 
adatai alapján a kidolgozott számítógé
pes eljárásokkal meghatározható a fajta- 
és érdekazonosság. A minőségi osztályok 
megállapítására az eljárások szintén jól 
hasznosíthatók.

Számítógépes program pontozásos bírá
lati eredmények tárolására és értékelé
sére.

Szabványosítható módszert dolgoztak 
k i hangyasavtartalom meghatározásá
ra. Nemzetközi színvonalú eljárást dol
goztak k i a citrusgyümölcsökből készült 
italok minőségének és valódiságának 
meghatározására. A kidolgozott mód
szerrel mintegy 30 hazai forgalmazású 
gyümölcslevet eredményesen analizáltak.

Gyümölcstartalom
meghatározása
citrusz-sűrítmé-
nyekben

A citruszlevek összetételi jellemzői kö
zül, több mint 30 paraméter vizsgálatára 
alkalmas módszereket adaptáltak, ill. 
dolgoztak ki. Ezzel az eljárással a tény
leges gyümölcshányad becsülhető.

A növényolajokban 
előforduló idegen 
anyagok, valamint 
az olajok természe
tes alkotóelemeinek 
meghatározására 
szolgáló módszerek 
fejlesztése

NÖVÉNYOLAJ
IPARI ÉS MOSÓ
SZERGYÁRTÓ V. 
NÖV. ÉS MOSÓ- 
SZERIP. K U TA
TÓINTÉZET 
Weinbrenner 
Gáborné dr.

Folyadékkromatográfiás módszerek ola
jok triglicerid összetételének vizsgála
tára. Új gázkromatográfiás módszer
kombinációval határozható meg a nö
vényolajok zsírsavösszetétele és transz- 
izomer-tartalma. Biztosítható az export
ra kerülő termékek megfelelősége.
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Peszticidek mérése 
rostos levekben

BME
Dr. Veress Gábor
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ELTE
Perl Miklósné dr.

KÉK1
Dr. Halász Anna
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A minőségbiztosítás 
feltételei a befőtt- 
és a dzsemgyártás 
során

Vizsgálati módsze
rek tesztelése 
körvizsgálattal

Húsok és szárazáruk 
fehérjetartalmának 
gyors meghatá
rozása

Mikrobiológiai
minőségellenőrző
rendszerek
kidolgozása

Aki mér, az nyer

Komplex és érzék
szervi élelmiszer- 
minősítő módszerek 
továbbfejlesztése

KONZERVIPARI 
KUTATÓ 
INTÉZET 
Vidács Ferencné

MÉM ÁEÜ. ÉS 
ÉLELMISZER
ELLENŐRZŐ 
SZOLG. ÉE INT. 
Dr. Kovács Sándor

KÉÉ. ÉLELM I- 
SZERIPARI FŐ
ISKOLAI KAR, 
SZEGED
Gábor Miklósné dr.

MÉM. ÁEÜ. ÉS 
ÉLELMISZER
ELLENŐRZŐ 
SZOLG. ÉLELM I
SZERELLEN
ŐRZŐ INT.
Dr. Kovács Sándor

K É K I
Zoltán Tamás

MÉM ÁEÜ. ÉS 
ÉLELMISZER
ELLENŐRZŐ 
SZOLG. ÉLEL
MISZER ELLEN
ŐRZŐ INT.
Dr. Molnár Pál

Minőségbiztosítási rendszer befőttek és 
dzsemek jó gyártási gyakorlatára, ellen
őrzési és vizsgálati módszereire. 
Elősegíti e termékek gazdaságos export
jának növelését.

Elvégezték 37 körvizsgálat szervezését 
és értékelését, amelyek 46 élelmiszer 54 
jellemzőjének 48 módszerrel való vizsgá
latára terjed ki. Összeállították a Ma
gyar Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv 
tartalmi szerkezetét és elkészítettek több 
mint 100 vizsgálati módszerleírást.

Hús- és baromfiipari nyersanyagok és 
készítmények összetételének és csíraszá
mának gyors és jól reprodukálható meg
határozására 3 módszert dolgoztak ki. 
Szabványosításuk körvizsgálati kipró
bálás után javasolható.

A mikrobiológiai szintfelmérő vizsgála
tok eredményeinek számítógépes feldol
gozása 25 termékcsoport 5 - 7  mikroba
csoportjára elkészült. Ezáltal a romlást 
okozó mikroorganizmusok termékspeci
fikus határértékei és a két mintaelemzés 
mintavételi tervek megalapozottnak te
kinthetők.

Elméleti modell-mátrixt dolgoztak ki, 
mellyel vizsgálták a minőségkategória 
transzformálási lehetőségeit, valamint a 
minőség és érték kapcsolatrendszerét. 
Elvégezték a Kőbányai Sörgyár minősí
tési láncának ökonometriai átvilágítását.

A komplex élelmiszerminősítés tovább
fejlesztésének keretein belül kidolgozták 
5 iparág bírálati módszertanát és kor
szerűsítettek 87 termékspecifikus mód
szerleírást. Ezek közül 53 módszert 
szabványban összefoglalva már elfogad
tak és hatályba léptettek. A kipróbáltan 
jól reprodukálható bírálati eredmények 
hozzájárulnak az élelmiszerek érzék
szervi tulajdonságainak stabilizálásához, 
javításához.
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Szakmai hírek I I I

A MÉM ÁÉSZ Élelmiszerellenőrző Intézete Minőségfelügyeleti Főosztályának 
gondozásában 1988 júniusában elkészült az 1987. évi állapotot tükröző

ÉLELM ISZERIPARI ÜZEMKATASZTER

Az üzemkataszter tartalmazza valamennyi hazai működési engedéllyel ren
delkező élelmiszerelőállító nevét, pontos címét és az engedélyben meghatározott 
tevékenységi körét a KSH-besorolás szerint. Az előállítók jegyzéke számítógépes 
program segítésével

— megyei (fővárosi),
— szakágazatonkénti (baromfi-, bor-, cukor-, dohány-, édes-, gabona-, hús-, 

hűtő-, konzerv-, növényolaj-, sör-, sütő-, száraztészta-, szesz-, tej-, üdítő
ital- és egyéb ipar),

— szektorális (minisztériumi, tanácsi, mezőgazdasági, szövetkezeti, magán) 
csoportosításban készül el, de csak megyénkénti, szakágazatonkénti vagy országos 
összeállításban rendelhető meg a MÉM Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző 
Szolgálat címén:

MÉM ÁÉSZ 1581. Budapest 146. Pf. 2. Érdeklődni lehet a 135-440/17 vagy
48 telefonszámon.
Ugyancsak a MÉM ÁÉSZ Élelmiszerellenőrző Intézete Minőségfelügyeleti 

Főosztályának szervezésében az OKKFT G -8/0173 számú kutatási téma keretén 
belül elkészült az élelmiszervizsgálati laboratóriumi adatok számítógépes feldol
gozásának és elsődleges matematikai-statisztikai értékelésének programja. A Com
modore 64 és 128 személyi számítógépre írt program kipróbálása az 1987. évi ható
sági élelmiszervizsgálati adatok feldolgozására és matematikai-statisztikai értéke
lésére sikerrel zárult.

Az eredményes kísérleti feldolgozás 175 élelmiszerelőállító 36 kiemelt terméké
nek több mint 34 000 vizsgálati adatsorára terjedt ki.

A számítógépes program -  a termék jellegétől függően — a következő minőségi 
jellemzők adatait dolgozza fel:

— érzékszervi tulajdonságok
— összetételi jellemzők
— mikrobiológiai jellemzők
— tömeg vagy térfogat
— csomagolás és jelölés

A számítógépes program a következő statisztikus értékeket számítja és össze
síti:
n — a bevitt adatok száma az adott jellemzőre vonatkoztatva
x — a jellemző valamennyi bevitt adatainak átlagértéke
x max -  a jellemző valamennyi bevitt adata között előforduló legnagyobb érték
x min -  a jellemző valamennyi bevitt adata között előforduló legkisebb érték
R — átlagos terjedelem a tételen belüli ingadozás jellemzésére 
s -  a jellemző bevitt adatai átlagértékeinek szórása a tételek közötti inga

dozás jellemzésére

Jelenleg összesen 8 jellemző feldolgozására alkalmas, ami azonban bővíthető.
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A kinyomtatott adatok igen jól áttekinthetők, amit a következő kivonatos pél
da szemléltet:
Termék: Házi jellegű kenyér, 1 kg-os

E lőá llító

É rzékszervi 
összpoetszám 

n x  m ax R 
x  x  m in  s

Savfok 
n x  m ax R 
x  x  m in  s

Fajlaqos 
té rfo g a t 

n x  m ax R 
x  x  m in  s

Tömeg g 
n x  m ax R 
x  x  m in  s

Üzem A
62 19,2 7,5 

16,6 13,2 3,8

27 6,1 1,72 

3,5 1,4 0,62

27 4,0 0,66 

3,5 2,5 0,28

27 1050 88,3 

988,2 950 29,4

Üzem В
57 18,1 7,2 

16,0 12,8 3,4

26 6,0 1,68 

3,8 1,7 0,57

26 3,8 0,60 

3,4 2,5 0,32

26 1048 72,1 

995,0 964 29,6

A program kiválóan alkalmas a rendelkezésre álló aktuális vagy akár a több 
éve a laborkönyvekben elfekvő élelmiszervizsgálati adatok rendszeres vagy idősza
kos feldolgozására és elemzésére, összehasonlítására. Ez kiterjedhet -v egyes ter
mékek vonatkozásában — a vállalat egyes üzemegységeinek, a műszakoknak, egy- 

f egy időszaknak (hónap, negyedév, év több év) összehasonlítására, a gyártmányla- I pok megalapozott kidolgozására, a szabványosításban való részvételre, de a válla
lati minőségszabályozás, a minőségi bérezés és a gazdaságosság-minőség kölcsön
hatásának elemzésére is. Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy egy ilyen 

' ^matematikai-statisztikai értékelés — kedvező adatok esetén — bizonyos mértékű 
: védettséget jelenthet a hatósági kifogásolással és szankcióval szemben is.

A programot a MÉM Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Szolgálat 
i (MÉM ÁÉSZ 1581. Budapest 146. Pf. 2.) értékesíti. Érdeklődni lehet a 135-440/17 

vagy 48 telefonszámon.
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