
Az 1951-ben alapított vállalat zöldség- és gyümölcsmagykereskedelemmel, 
kiskereskedelemmel és ipari tevékenységgel foglalkozik. Üdítőital és gyümölcslé 
gyártását 1969-ben kezdte el Szatymazon. Első termékcsaládjuk a KÁF-díjas 
FI NI szénsavmentes gyümölcslé volt. A jelenlegi üdítőitalüzemet 1983-ban 
üzemelte be az Erdei Termék Vállalattal közös tőkeérdekeltségben. Jelenleg évente 
9 millió liter szénsavas üdítőitalt gyártanak 0,25 1 és 1/1 literes kiszerelésben.

A legjelentősebb termékek: Canada Dry Arany Gyömbér, Canada Dry Tonik, 
Pepsi Cola, ET-ÜD málna, -meggy, -szőlő, -narancs, -mangó, -kiwi és citrom 
szénsavas üdítőitalok, diabetikus citrom és narancs, valamint narancs nektár.

A hatósági minőségellenőrzés megállapításai szerint
— 1988-ban nem volt kifogásolt termék;
— a termékek minőségi szintje kiváló;
— a minőségfelügyeleti és élelmiszerhigiéniai ellenőrzések megállapításai 

alapján a minőségbiztosító intézkedések hatékonyak és eredményesek.

Csongrád Megyei ZÖLDÉRT Vállalat Üdítőital Üzeme Szaíymaz
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FÜRST, P., KRÜGER, Chr., MEEMKEN, H .-A ., GROEBEL, W.: 
Klóramfenikol GC/MS-módszerrel való meghatározása élelmiszerekben ppt-íaríomány- 
ban.
(GC/MS-Bestimmung von Chloramphenicol in Lebensmitteln im ppt-Bereich) 
Deutsche Lebensmittel-Rundschau 84 (1988) 4. 108 — 113.

A szerzők egy GC/MS/NCI eljárást ismertetnek klóramfenikol húsban, tojás
ban, tejben való meghatározására. Az extrakcio és az extrakt tisztítása Malisch 
multi módszerének alapján történik, természetesen lerövidített formában. Az 
extrakcio előtt a vizsgálandó élelmiszerhez meta-klóramfenikolt adnak belső 
standartként. A tényleges meghatározáshoz tömegspektrometriával kombinált 
kapillár gázkromatográfiát alkalmaznak negatív kémiai ionizáció (NCI) hasz
nálata mellett SÍM technika segítségével.

Közük az eljárás részletes leírását, melynek kimutathatósági határa 0,025 
mikrog. (kg/ppb/-nál) van. A hozzáadási kísérleteknél 0,9 és 9,0 ppb közötti klór
amfenikol tartalommal a visszanyerések 83 — 96% közöttiek voltak 2,9 és 7,1%-os 
variációs koefficiensek mellett.

76 minta vizsgálatának eredményeit adják meg (: 37 tojás és tojástermék — 
tojáslé, fagyasztott tojás - ,  valamint 39 hús, illetve húskészítmény), melyek 
közül 2 illetve 7 volt pozitív: 0,05 ppb feletti érték.

Bár a szúrópróbák mintaszáma még viszonylag csekély, mégis az eredmények
ből következik, hogy állati eredetű termékek esetében alacsony koncentráció 
tartományban esetenkénti klóramfenikol szermaradvány jelenlétével számol
hatunk.

Six L. (Győr) 
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к. о. HONIKEL, I. POPPLER, R. EGGINGER:
Gliceridemulgeátorok meghatározása főzőkolbászban 
(Bestimmung von Glyceridemulgatoren in Brühwurst)
Z. Lebensmitt. Unters. Forsch. 186. (1988) 5. 422-426.

Mono- és digliceridek valamint észtereik, tej- és citromsavval elegyítve 
a húsipari termékekben emulgeáló hatásuk következtében adalékanyagul szol
gálnak. Mennyiségük az NSZK-ban 1982 óta max. 0,5%-ban megengedett, a 
bevitt hús- és zsiradékmennyiségre vonatkoztatva. A határérték ellenőrzésére 
megbízható analitikai módszer mindeddig nem volt. A szerzők egy vékonyréteg
kromatográfiás módszert ajánlanak, mely a textiliparban használatos optikai 
fehérítőszert (“Blankophor BBA” Fa. Bayer, Leverkusen) felhasználva mennyiségi 
meghatározást tesz lehetővé. Az optikai fehérítőszert a vékonyréteg alapanyagába 
keverik, fluoreszkáló tulajdonságánál fogva, 366 nm-s UV fénynél egyenletesen 
kék alapot szolgáltat, az emulgeátor vegyületek ezzel szemben világos foltot 
hagynak. A húsipari termékekből — az emulgeátorhoz viszonyítva 70-80 szoros 
zsírtartalomból -  az emulgeátort ki kell extrahálni. A Soxhlet extraháló oldó
szere 50 százalékos vizes metanol. A vékonyrétegen kialakult foltokat Aminco- 
Bowman fluoriméterrel összekötve, vékonyréteg kiértékelő-készülékkel értékelik 
ki.

Emulgeátor típustól függően a beadott emulgeátor újra meghatározási aránya 
70-94 százalék.

Varjú I. (Pécs)

SIETZ, W.:
Élelmiszerek reológiai vizsgálata imitáló módszerekkel
(Rheologische Prüfung von Lebensmitteln mit imitierenden Meßmethoden)
Int. J. of Food Technoi, and Food Proc. Eng. 39 (1988) 2. 121 — 126.

Reológiai élelmiszertulajdonságok gyakorlati meghatározásához jól alkal
mazhatók az ún. imitáló módszerek. Ezeknél a fluid-mechanikus változások 
pontos meghatározása nélkül végzik a forgatónyomaték mérését különböző módon 
igénybe vett mintákon. A fizikai alapok általában nem vagy csak nehezen definiáli 
hatók. A mérési jelek (pl. hőmérséklet vagy idő) összevetésével különböző reológia- 
viselkedési módon határozhatók meg és hasonlíthatók össze a „standardokkal”. 
Az első alkalmazási terület a liszt- és tésztavizsgálatokra irányult. A farinográf 
mérési elvét alkalmazva a következő élelmiszerminták reológiai vizsgálatát végez
ték el:

-  Aprított hús vízfelvevőképessége a viszkozitás mérésével kvantitatív 
meghatározható.

-  Az érzékenyebb mérési tartományú és sokoldalúan temperálható farinogarf 
jól alkalmazható termoreográfként zsírok, zsírkeverékek, csokoládé
masszák, nugátok és hasonló anyagok kristályosodó-képességének és a fel- 
dolgozási tulaj donságok vizsgálatára.

-  Halak vágásos és szétnyomásos igénybevételének szimulálására igen, 
de a rágás közbeni őrlési folyamatok mérésére nem alkalmas a farinográf.

A viszkográf egy rotációs viszkoziméter, mellyel keményítő és keményítő
tartalmú termékek, valamint gyümölcspulpok reológiai viselkedése jól vizsgálható.

Molnár P. (Budapest)
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