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Középpontban a csapvíz

A Magyar Víziközmű Szövetség (MAVÍZ) a víz vi-
lágnapja alkalmából a csapvízről rendezett kere-
kasztal-beszélgetésén többek között arra kereste 
a választ, miért annyira népszerű a palackos víz 
(annak ellenére, hogy sokkal drágább a csapvíz-
nél), illetve valóban veszélyes-e a klór és az arzén. 

A MAVÍZ által szervezett kerekasztal-beszélgetésen 
részt vett Joó István, a Külgazdasági és Külügyminisz-
térium miniszteri biztosa, Dr. Laky Dóra docens, a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Vízi Közmű és Környezet-
mérnöki Tanszékéről, Major Éva, a Fővárosi Vízművek 
vízminőségi és környezetvédelmi igazgatója, Dr. Vargha 
Márta, az ÁNTSZ-OTH vízhigiénés és vízbiztonsági 
osztályának vezetője, Varga Gábor, a Gaja Környezet-
védelmi Egyesület elnöke, Zsebők Lajos, a Vízmű Pa-
noráma főszerkesztője, a beszélgetés moderátora, il-
letve Dr. Szigeti Tamás János, a független vizsgá- 
lólaboratóriumokat üzemeltető WESSLING Hungary 
Kft. értékesítési és üzletfejlesztési igazgatója. 

A beszélgetés során a jelenlévők számba vették a 
csapvízfogyasztás előnyeit (biztonságosabb, egész-
ségesebb, leginkább környezetkímélő, olcsóbb, 
mindig friss) és hátrányait (utazás közben, benzin-
kúton sokszor csak az ásványvizet tudjuk választani, 
ugyanígy az iskolákban nincs kitéve víz az asztalra 
napközben). 

A klórozással kapcsolatban elhangzott, hogy a ve-
zetékes vizet szigorúan ellenőrzik, a Vízművek online 
kapcsolódik a hatóság rendszeréhez. Szigeti Tamás 
elmondta, hogy az élelmiszer-biztonságnak ára van, 
de az elfogadható kockázatot jelent: fertőtlenítés nél-
kül például lehetetlen nagyüzemben biztosítani az 
ivóvízellátást. 

Az arzénes vízzel kapcsolatban Major Éva úgy véle-
kedett, hogy az alföldi családok 100 éve az arzénes 
vizet isszák, és összehasonlítva a skandináv orszá-
gokkal (a tengeri hal arzéntartalmával) nincs olyan 
nagy összterhelés, amely indokolná az ivóvízre vo-
natkozó 10 mikrogramm/literes határértéket. Var-
gha Márta hozzátette, hogy az Alföldön mindössze 
egy-két generáció ivott arzénes vizet, mert az 50-es 

évektől elterjedtek a fúrt kutak. A növekvő mennyiség 
egyébként is folyamatosan, nem pedig ugrásszerűen 
növekvő kockázatot jelent. 

Szigeti Tamás megemlítette, hogy az arzénnel kap-
csolatban már két cikk is megjelent az Élelmiszer-
vizsgálati Közleményekben. Sohár Pálné Dr. kutatá-
sai alapján 170 mg/nap az elfogadható kockázat az 
arzénbevitel esetén. Az EU-ban nincs határérték az 
élelmiszer arzéntartalmára. 

A nitráttal, nitrittel kapcsolatban elhangzott, hogy a 
Gaja Környezetvédelmi Egyesülethez beérkező minták 
60%-a kifogásolható volt, ám a gyógyszerekkel és a 
vegetáriánus táplálkozással szintén nagy nitrátbevitel 
lehetséges a szervezetbe, valamint a masszív mikro-
biológiai szennyezéssel is együtt jár a nitrát/nitrit. 

Major Éva arról is beszélt, hogy a Fővárosi Vízművek 
a WESSLING Laboratóriummal közösen végzett, a 
gyógyszermaradványokra irányuló vizsgálatok alap-
ján kijelenthető: fogamzásgátlók, diklofenák, ibupro-
fen nem voltak megtalálhatók. A Duna vizéből ahhoz, 
hogy egy tabletta fejfájás-csillapítónyi hatóanyagot 
vigyünk be a szervezetünkbe, napi 3l vizet kellene 
innunk, mégpedig 5000 éven át.

A kerekasztal-beszélgetésen szóba került még a víz-
keménység, amely technológiai problémákat okoz-
hat, illetve a mikroplasztikok kérdésköre. Ez utóbbi 
kapcsán Szigeti Tamás kiemelte, hogy a tengerek-
ben körülbelül 13000 műanyagpalack/ha található, a 
folyamatosan egyre kisebb szemcsékké morzsoló-
dó műanyagok pedig bekerülnek a halak, élőlények 
szervezetébe – ez hosszú távon óriási veszélyt jelent, 
éppen ezért egyre fontosabb a mikroműanyagok 
rendszeres vizsgálata. 

Galacticus Tejhigiéniai Napok Székely- 
udvarhelyen

Az áprilisban rendezett két napos rendezvényen a 
helyi előadók mellett Magyarországról és Ausztri-
ából is érkeztek szakemberek, akik többek között 
a tejelő állatok tartása és a környezetvédelem, a 
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helyi vendéglátás és tejtermelés, a tej és a tejter-
mékek szerepe a vidékfejlesztésben témakörök-
ben tartottak előadásokat. 

A szarvasmarha-tenyésztő egyesületek és tejfeldol-
gozó egységek mellett a konferencia célközönsége 
a nagy tejfeldolgozó egységek dolgozói, kis manu-
faktúrák működtetői voltak, a tanácskozás részeként 
bivaly-, juh- és tehéntejből készült termékek kiállítá-
sára, kóstolására és díjazására is sor került. 

A Galacticus Tejhigiéniai Napok székelyudvarhelyi 
rendezvényén Hannig Zoltán, a NÉBIH ÉTbI Takar-
mányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratóriumának 
vezetője mondta el annak a közös előadásnak a szö-
vegét, amelyet Szigeti Tamás Jánossal, e lap főszer-
kesztőjével, a WESSLING Hungary Kft. munkatársá-
val  közösen készítettek el Az Aflatoxinok kimutatása 
tejből és tejtermékekből címmel. 

Greennovációs díjat nyert egy élelmi-
szer-vizsgáló laboratórium

A független laboratóriumokat működtető és e la-
pot is szerkesztő, illetve kiadó WESSLING Hun-
gary Kft. az idén ötödik alkalommal meghirdetett 
Greennovációs Nagydíj Innovációs ötletek kate-
góriájának győztese lett. 

A piacon immár közel negyed évszázada tevékeny-
kedő laboratórium akkreditált vizsgálatok tízezre-
it végzi el. Az ezekhez kapcsolódó jegyzőkönyvek 
(több, mint 50 ezer darab évente) papír formátumú 
előállítása, illetve kézzel történő aláírása felesleges 
papírfelhasználással jár, így tehát környezetszennye-
ző tevékenység, emellett pedig sok adminisztrációt, 
időt és pénzt is igényel. 

A laboratórium ezért a jegyzőkönyvek papírala-
pú rendszere helyett elektronikus eredményköz-
lést (e-jegyzőkönyvet) vezetett be. A pdf-formátu-
mú e-jegyzőkönyv hitelességét fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással garantálja, eredetiségének át-
láthatóságát pedig a WESSLING egy biztonsági QR-
kód segítségével biztosítja. A jegyzőkönyvet kézben 
tartó személy az egyedi QR-kódot egy okostelefon-
nal leolvasva az interneten keresztül megjelenítheti 
az általa nyilvántartott e-jegyzőkönyv érvényességét.  
Minderre egy modern, egyszerű és rendkívül hasznos 
telefonos applikációt dolgozott ki. 

Az új, környezetbarát módszerrel 4 focipályányi A4-
es lappal fogyaszt kevesebbet, ami egy kisebb liget-
nyi erdő (40 fa) életét jelenti évente. 

A Magyarországon mindezidáig egyedülálló innová-
ció a várakozások szerint számos területen érvénye-
síti pozitív hatását, több kérdésre is megoldást kínál, 
mindezt egy kompakt és egyszerű rendszer, alkalma-
zás keretein belül. 

Az oldhatóság meghatározása, mint a ki-
oldódásmérések alternatívája 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai In-
tézete és a független laboratóriumokat működte-
tő WESSLING Hungary Kft. által közösen létreho-
zott és működtetett Elválasztástechnikai Oktató és 
Kutató Laboratórium (EKOL) munkatársai fontos 
nemzetközi sikert értek el azzal, hogy az Élelmi-
szer-adalékanyagok és szennyezők (Food Addi-
tives and Contaminants) című szaklapban meg-
jelentettek egy tanulmányt. Ennek  eredményei 
rámutatnak arra, hogy bizonyos esetekben a ki-
oldódásvizsgálatok egyszerűbb módszerekkel 
helyettesíthetők. 

Bodai Zsolt Az oldhatóság meghatározása, mint a 
kioldódásmérések alternatívája című dolgozatában 
arról ír, hogy munkatársaival műanyagdalékanyagok 
(hat UV-stabilizátor és öt antioxidáns) oldhatósági 
értékeit határozták meg az EU 10/2011/EC rendele-
tének megfelelő folyékony élelmiszer-utánzó modell-
oldatokban, valamint gyümölcsitalban és kólában . 

A módszert az OECD 105-ös számú, a vízben való 
oldhatóság meghatározását leíró, előírásának módo-
sításával építették fel. Tapasztalataik alapján ultrahang 
használatával és rövidebb kiegyenlítési idő alkalmazá-
sával az oldhatósági meghatározások időigénye jelen-
tősen csökkenthető. Kutatásuk során megállapították, 
hogy az oldhatósági értékek 25 Celsius fokon majd-
nem minden célvegyület esetében (mind az A,B,C és 
D1 élelmiszer-utánzó modelloldatok, mind pedig a 
gyümölcsitalok és kóla esetén) alacsonyabbak, mint 
a speciális kioldódási határértékek. Kivételt csak a Ti-
nuvin P és az Irganox 3790 adalékanyagok jelentettek. 
A D2-es modelloldat oldhatósága minden vegyületre 
nagyobb volt, mint 1000 μg/ml. 

Az eredmények arra mutatnak rá, hogy bizonyos élel-
miszer-utánzó modelloldatokban az adalékanyagok 
oldhatóság annyira alacsony, hogy ezen adaléka-
nyag-modelloldat párok kioldódásának további vizs-
gálatának szükségessége megkérdőjelezhető. 

A dolgozat szerzői: Bodai Zsolt, Jakab Péter Pál, No-
vák Márton, Nyiri Zoltán, Szabó Bálint Sámuel, Rikker 
Tamás és Eke Zsuzsanna voltak. 

A Laboratorium.hu élelmiszer-biztonsági 
cikkei

Az egyik televíziós csatorna nemrég arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a félelmeinkkel operáló propa-
ganda és a műszerekkel mért valóság között igen 
nagy a különbség. Különböző árú sókat vizsgáltattak 
be egy vizsgálólaboratóriumban, a meglepő eredmény 
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pedig azt mutatta ki, hogy a „rettegett” kálium-kloridot 
ugyan egyik címkén sem tüntették fel, azonban mind-
egyik termékben találtak belőle, a legnagyobb arány-
ban éppen az a só tartalmazta, amelyik azt hirdette 
magáról, hogy egyáltalán nincs benne. 

A laboratóriumok világát bemutató és a kémiát, analiti-
kát népszerűsítő honlap, a www.laboratorium.hu cik-
kében sorra veszi a sók vizsgálatára alkalmas mód-
szereket, majd megállapítja, hogy egy kommersz, 
nem kutatási célokat szolgáló készítményre igen 
bátor dolog felírni, hogy lényegében nem tartalmaz 
semmilyen szennyezőanyagot a releváns hatóanya-
gon – jelen esetben a konyhasón – kívül. Más szem-
pontból pedig semmi okunk nincs rettegni akkor, 
hogyha a konyhasóban néhány százaléknyi meny-
nyiségben kálium-klorid is található, ugyanis annak 
semmilyen negatív hatása nincs az egészségre, hiá-
ba írja azt bárki a termékére – derül ki a Laboratori-
um.hu A nagy átverő só című anyagából.

Laborkaland, élelmiszer-kémia, Csodák 
Palotája 

Télen szállingózik, tavasszal rügyezik. Mi az? A 
válasz: a tudomány. Legalábbis a Csodák Palotá-
jában, ahol új, tavaszköszöntő kiállítás nyílt 2016. 
március 14-től. A Rügyező Tudomány elnevezésű 
tavaszi tárlat egyik tablóján a kémiát népszerűsí-
tő és az idén az élelmiszer-biztonságot a közép-
pontba állító Laborkaland középiskolás oktató-
program adta. 

A Csodák Palotája negyedévente megújuló tárlatai-
nak sorát a téli Szállingózó tudomány elnevezésű ki-
állítás nyitotta január közepén. A  Laborkaland okta-
tóprogram már közel fél éve együttműködik a Csodák 
Palotájával, amelynek tavaszi kiállításán a kizöldülő 
természet kapcsán hívja fel a figyelmet arra, hogy a 
növények színei kémiai folyamatokat is jeleznek. Ki 
gondolta volna például az orgonáról, hogy kitűnő in-
dikátorként működik? 

Egy átlagos háztartás tele van különböző savas és 
lúgos anyagokkal (ecet, citromsav, szódabikarbóna, 
szappan, mosópor oldata, stb.). Hogyan tudjuk bebizo-
nyítani ezekről, hogy valóban rendelkeznek a fent emlí-

tett kémiai tulajdonságokkal? Mindez kiderül a tablóról.

Ugyanezt a jelenséget járta körbe a nemrég lezárult 
Laborkaland Online kémiai vetélkedő is, amelynek 
legutolsó fordulójában otthon vagy az iskolában el-
végzendő egyik kísérletében olyan növényeket kell 
gyűjteni a kertben, amelyek a háztartásban megtalál-
ható savas vagy lúgos anyagok indikátorai. 

A másik feladott kísérletben „pattogó tojást” kellett 
elkészíteniük a versenyzőknek. Mindehhez elég volt 
a háztartási ecet, amelynek segítségével a tojás ke-
mény héjától megszabadulhatunk. Az ez alatt lévő 
félig áteresztő hártya rugalmas réteg. A tojás meg-
duzzad, kifeszíti a hártyát, amely van annyira erős, 
hogy magában tartsa a folyékony-kocsonyás anya-
got, még kisebb pattogtatás esetén is. (Maximum 
két-három centiméter magasságban lehet csak pat-
togtatni). A versenyzőknek választ kellett adniuk töb-
bek között arra a kérdésre is, hogy vajon mi történik 
abban az ecetsavas oldatban, amelyik leoldja a tojás 
meszes héját.

A Laborkaland Online internetes kémiaverseny szer-
vezői nem zseni kémikusokat kerestek, hanem olyan 
diákokat, akiket érdekel, hogyan működik a világ 
körülöttünk. A feladatok a középiskolás tananyagra 
alapulnak, a könnyen megoldható, a felvetett prob-
lémákra adott válaszok pedig rávilágítanak a kémia 
mindennapjainkban betöltött szerepére és az élelmi-
szer-biztonság fontosságára is. 

A Laborkaland Online 2015-2016-os fordulója lezá-
rult, a nyertesek jutalma, hogy bejuthatnak egy igazi 
vizsgálólaboratóriumba, illetve a kísérletezhetnek a 
Csodák Palotájában, ahol egyéb fergeteges tudomá-
nyos kalandokban is részt vesznek. 

A NÉBIH hírei

Frissen facsart narancsleveket tesztelt a 
NÉBIH

A frissen facsart narancsleveket ellenőrizte leg-
frissebb Szupermenta blog terméktesztjén a 
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉB-
IH). A hatóság munkatársai tíz vendéglátóhelyen 
vizsgálták a termékek előállítását és forgalma-
zását, az alapanyagok minőségét és nyomon kö-
vethetőségét. A 160 levett mintából mintegy 3800 
paramétert – többek között C-vitamin- és cukor-
tartalmat – mértek meg a szakemberek.

A Szupermenta áprilisi terméktesztjén tíz nagy forgal-
mú, budapesti és környéki helyszínen vizsgálódtak a 
NÉBIH szakemberei. Jó hír, hogy a vendéglátóipari 
terméknek számító facsart narancs készítéséhez min-
denhol rendelkezésre álltak az elvárt személyi és tárgyi 
feltételek. Ilyen kritérium például, hogy csak egészsé-
ges és megfelelően képzett emberek dolgozzanak a 
vendéglátóhelyen, vagy, hogy mosható és jó állapotú 
eszközöket és ivóvíz minőségű vizet használjanak.

Akadtak pontatlanságok is: gyakori hiba volt, hogy a 
dolgozók munka közben ékszert viseltek a kezükön, 
illetve a gépek takarítása nem volt kellően alapos. 
Bírságot azonban végül nem szabtak ki a szakembe-
rek, mivel a vállalkozások – együttműködve a ható-
sággal – a lehető legrövidebb időn belül kijavították a 
hiányosságokat.

Az ital alapjául szolgáló narancsot is ellenőrizték a 
felügyelők. A friss beszerzést igazoló dokumentumok 
mindenhol rendelkezésre álltak, tehát a nyomon kö-
vethetőség megfelelő volt. Sem a gyümölcsök táro-
lásával, sem azok minőségével nem akadt probléma, 
az ellenőrök sehol sem találtak romlott, sérült, pené-
szes narancsot.

A helyszíneken vett 160 mintából érzékszervi, mik-
robiológiai, toxikológiai, analitikai és növényvé-
dőszer-maradék vizsgálatokat végeztek a NÉBIH 
laboratóriumában. Megmérték továbbá a minták sav-
fokát, ami a termék mikrobiológiai állapotára kedvező 
hatással bíró 3,4-3,8-as tartományba esett. Ebben a 
pH tartományban a megbetegedést és romlást okozó 
baktériumok élettevékenysége korlátozott, ami élel-
miszerbiztonsági szempontból rendkívül előnyös és 
megnyugtató.

A teszt során vizsgált narancslevek egyike sem tar-
talmazott kórokozó baktériumokat. Két enterovírus, a 
Hepatitis A és Norovírus jelenlétét is vizsgálták, a na-
rancsok héján és a narancslevekben egyaránt, amely 
megnyugtató, azaz negatív eredménnyel zárult.

A tápanyagtáblázat adatai alapján a narancs, mint 
gyümölcs átlagos cukortartalma 10,6 g/100 g, míg 
C-vitamin tartalma 50 mg/100 g. A frissen facsart 
narancslevek átlag C-vitamin tartalma 49,67 mg/100 
ml, míg cukortartalma 7,2-12,8 g/100 g közötti érté-
keket mutatott. Összehasonlításképp: az iparilag elő-
állított 100%-os (például a kereskedelemben kapha-
tó dobozos, flakonos) narancslevek átlag C-vitamin 
tartalma 30 mg/100g.

Az érzékszervi bírálat során pontozták a narancsle-
vek ízét, színét és illatát. Az eredmények alapján el-
mondható, hogy a narancsok facsarás előtti tárolási 
hőmérséklete befolyásolja a termék minőségét, az 
élmezőnyben végzett italoknál ugyanis felhasználás 
előtt hűtve tárolták a gyümölcsöket. Szintén megha-
tározó volt a cukortartalom, jellemzően a közepes cu-
kor tartalmú narancslevek szerepeltek jobban. Szá-
mít a technológia is: a kézi facsarású italok ugyanis 
testesebbek, rosttartalomban és gyümölcsdarabok-
ban gazdagabbak voltak, mint a gépi facsarásúak. 
Maximális pontszámot is kizárólag ilyen termékek 
értek el a bírálaton.

A teszt végső sorrendje a helyszíni szemle, az ér-
zékszervi értékelés, és a mikrobiológiai eredmények 
alapján alakult ki. Az élen a Gerbeaud Cukrászda 
terméke végzett. Második helyezett a Cortesi West-
End-ben működő üzlete, míg harmadik a Marché 
Restaurant (M0 Alacskai pihenő) frissen facsart na-
rancsleve lett.

További információk és a részletes vizsgálati eredmé-
nyek elérhetők a NÉBIH Szupermenta termékteszt ol-
dalán: http://szupermenta.hu/frissen-facsart-finomsag/

A NÉBIH kiemelten ellenőrzi a csemege- 
és pattogató kukorica vetőmagokat

110 csemege- és 21 pattogató kukorica vetőmag 
tétel GMO szennyezettségét ellenőrizte eddig 
idén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH). A hatóság 7 mintában mutatott ki tiltott 
genetikai módosítást. A tételeket egytől-egyig 
megsemmisíttette a hivatal. A terület kiemelt fi-
gyelmét indokolja, hogy a csemege- és pattogató 
kukorica vetőmagból termett áru közvetlenül a 
vásárlók asztalára kerül.

A NÉBIH adatbázist vezet minden hazai kis- és nagy-
kereskedőről, beleértve, aki nem magyarországi elő-
állítású vetőmagot forgalmaz vagy használ. E körből 
a hatóság szakemberei kockázatelemzés alapján 
jelölik ki az ellenőrizendő vállalkozásokat, továbbá 
évente kampányszerű célellenőrzéseket is szervez-
nek. A vizsgálatok célja, hogy megakadályozzák a 
hazánkban tiltott GMO szennyezett vetőmagok for-
galmazását, valamint, hogy felderítsék/kiszűrjék az 
illegálisan behozott tételeket.
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A csemege- és pattogató kukorica vetőmagok GMO 
tartalmának fokozott ellenőrzését indokolja, hogy az 
ezekből termett termék közvetlenül a vásárlók asz-
talára kerül. Szintén fontos kockázati tényező, hogy 
e vetőmagvak jelentős része olyan országból szár-
mazik, ahol a GMO fajták termesztése, használata 
engedélyezett.

2015-ben összesen 117 csemege- és 27 pattogató 
kukorica, míg 2016-ban eddig 110 csemege- és 21 
pattogató kukorica tétel vizsgálatát végezte el a ható-
ság. Tavaly 8 csemegekukorica mintában, idén pedig 
6 csemege- és 1 pattogató kukorica mintában mutatta 
ki a GMO szennyezést a NÉBIH laboratóriuma.

A 2016-os országos célellenőrzésre március 21-24. 
között, még a vetési időszak előtt került sor. A szak-
emberek a teljes élelmiszerláncot vizsgálták, azaz 
nem csupán vetőmag forgalmazóknál, hanem gaz-
daboltokban, áruházakban, termeltetőknél és kon-
zervgyárakban is mintáztak, zsákos és kistasakos ki-
szerelésű vetőmagot egyaránt. Az akció során GMO 
szennyezést egyetlen mintában sem mutattak ki a 
laborvizsgálatok, 5 csemegekukorica-tételről viszont 
kiderült, hogy forgalmazója nem tett eleget a NÉBIH 
felé történő bejelentési kötelezettségnek.

Az ellenőrzéssorozat eredménye megerősítette, hogy 
a következetes és rendszeres hatósági jelenlétnek 
köszönhetően a forgalmazók többsége betartja az 
előírásokat. Hazánk GMO mentességének fenntar-
tása, valamint a magyar lakosság egészségének vé-
delme érdekében a NÉBIH a jövőben is fokozottan 
ellenőrzi a forgalomba kerülő vetőmagok minőségét.

Gyermekeknek készült tejpépet vont ki a 
NÉBIH

Azonnali hatállyal megtiltotta a NÉBIH a 250 
grammos Nestlé 5 gyümölcsös tejpép forgalma-
zását. A termék „Ochratoxin A” toxint tartalmaz. 
A kifogásolt tejpép egyszeri, vagy rövid ideig tör-
ténő fogyasztása valószínűleg nem ártalmas az 
egészségre.

A gyors hatósági intézkedésnek köszönhetően a ter-
mék már nincs az üzletláncok polcain. A NÉBIH kéri 

a vásárlókat, hogy aki vett az alábbi azonosítókkal 
ellátott termékből, az ne fogyassza el és vigye vissza 
a vásárlás helyére.

Tételazonosító: L51910301 
Minőségmegőrzési idő: 01.2017 
Gyártó: Nestlé Portugal S.A. 
Kiszerelés: 250 g

Az ochratoxinok egyes penészgombák által termelt 
méreganyagok, melyek közül az „ochratoxin A” a 
legjelentősebb, erősen toxikus anyag. A toxin kü-
lönböző élelmiszerekben, főleg gabonában, gabo-
natermékekben, hüvelyesekben, kávéban, sörben, 
szőlőlében, mazsolában, borban, kakaóban, mogyo-
rófélékben, és fűszerekben fordulhat elő.

Bár az élelmiszerek előállítók folyamatosan töreked-
nek arra, hogy csökkentsék az ochratoxinok szintjét, 
bizonyos mértékű jelenlétük elkerülhetetlen, ezért 
határértékkel szabályozzák eltűrhető mértékű előfor-
dulásukat. A toxinok ártalmas hatása mindig a szer-
vezetbe összesen bekerülő mennyiség függvénye. 
Azaz megbetegedéstől csak akkor kell tartani, ha 
valaki hosszú időn keresztül, rendszeresen fogyaszt 
határértéket meghaladó ochratoxin-tartalmú élelmi-
szereket.

Focusing on tap water

At the round table discussion about tap water, 
organized by the Hungarian Water Utility Asso-
ciation (MAVÍZ) on the occasion of World Water 
Day, the answer was sought to the question, 
among other things, why bottled water is so 
popular (even though it is much more expensi-
ve than tap water), and whether chlorine and 
arsenic are really dangerous.

Participants at the round table discussion organi-
zed by MAVÍZ included István Joó, commissioner 
of the Ministry of Foreign Affairs and Trade, asso-
ciate professor Dr. Dóra Laky of the Department of 
Sanitary and Environmental Engineering of the Bu-
dapest University of Technology and Economics, 
Éva Major, director of water quality and environ-
mental protection of the Budapest Waterworks, 
Dr. Márta Vargha, head of the water hygiene and 
water safety department of the ÁNTSZ-OTH,  
Gábor Varga, president of the Gaja Environmental 
Association, Lajos Zsebők, editor-in-chief of Víz-
mű Panoráma (Waterworks Panorama), moderator 
of the discussion, and Dr. Tamás János Szigeti, 
director of sales and business development of 
WESSLING Hungary Kft., a company operating in-
dependent testing laboratories.

During the discussion, participants enumerated 
the advantages of drinking tap water (safer, healt-
hier, the most environmentally friendly, cheaper, 
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travels and at filling stations often mineral water is 
the only choice, and there is no water on the tables 
in the schools during the day).

As for chlorination, it was said that tap water is 
strictly controlled, the Waterworks are connected 
to the authority system online. Tamás Szigeti said 
that there is a price to pay for food safety, but it 
presents an acceptable risk: for example, without 
disinfection, it is impossible to provide drinking 
water on a large scale.

Regarding arsenic in water, Éva Major opined that 
families of the Great Hungarian Plain have been 
drinking water with arsenic for 100 years and, 
compared to Nordic countries (and the arsenic 
content of seafood) the total load is not big en-
ough to warrant a limit value of 10 micrograms/liter 
for drinking water. Márta Vargha added that only 
one or two generations drank water with arsenic 
in the Great Plain, because drilled wells became 
more common from the 50s. Also, the increasing 
amount means not a sharp growth in risk, but a 
continuous increase.

It was mentioned by Tamás Szigeti that there have 
already been two publications in the Journal of 
Food Investigations regarding arsenic. Based on 
the research of Pálné Sohár Dr., the acceptable 
risk in the case of arsenic intake is 170 mg/day. 
There are no limit values in the EU for the arsenic 
contents of foods.

In connection with nitrate and nitrite it was said 
that 60% of the samples received by the Gaja En-
vironmental Association have been objectionable, 
but a high intake of nitrate is also possible with 
medicines and a vegetarian diet, and massive 
microbiological pollution is also accompanied by 
nitrate/nitrite.

Éva Major spoke about the fact that, based on 
the analysis of drug residues performed by the 
Budapest Waterworks together with WESSLING 
Laboratory, it can be stated that contraceptives, 
diclofenac and ibuprofen could not be detected. 
To ingest the amount of active ingredient found in 
a single headache pill, one would have to drink 3 
liters of Danube water daily – for 5,000 years!

Also mentioned at the round table discussion were 
water hardness, which can cause technological 
problems, and the issue of microplastics. Reg-
arding the latter, Tamás Szigeti emphasized that 
there are roughly 13,000 plastic bottles per hecta-
re in the seas, crumbling into smaller and smaller 
particles which enter the bodies of fish and other 
living organisms – this poses a grave danger in the 
long run, therefore, regular analysis of microplas-
tics is becoming more and more important.

Galactic Dairy Hygiene Days in Odor-
heiu Secuiesc

At the two-day event held in April, in additi-
on to local lecturers, experts also came from 
Hungary and Austria, delivering presentations 
about keeping dairy animals and environmen-
tal protection, the local hospitality industry and 
dairy production, and the role of milk and dai-
ry products in rural development, among other 
things.

In addition to cattle farmers associations and milk 
processing units, the target audience of the confe-
rence included the employees of large milk processi-
ng plants and operators of small manufactories and, 
as part of the conference, products made of buffalo, 
sheep and cow milk were also exhibited, tasted and 
prizes awarded.

At the Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) event 
named Galactic Dairy Hygiene days, the joint lec-
ture titled Detection of aflatoxins in milk and dairy 
products, prepared together with Dr. Tamás János 
Szigeti of WESSLING Hungary Kft., editor-in-chief 
of this journal, was presented by Zoltán Hannig, 
head of the Feed Testing National Reference La-
boratory of the NÉBIH ÉTbI.

Greenovation award of a food testing 
laboratory

WESSLING Hungary Kft., an operator of inde-
pendent laboratories and the editor and pub-
lisher of this journal, was the winner of the 
Innovation ideas category of the fifth annual 
Greenovation Award.

Tens of thousands of accredited analyses are per-
formed by the laboratory that has been a market 
player for almost a quarter of a century. Producing 
the related test reports (more than 50,000 per year) 
in paper format, and their signing by hand means 
wasting large amounts of paper and, in addition to 
being an activity that pollutes the environment, it also 
requires a lot of administration, time and money.

Therefore, instead of the paper-based system of 
test reports, an electronic data communication 
protocol (e-report) was introduced by the labora-
tory. The authenticity of the e-report in a pdf for-
mat is guaranteed by an advanced security digital 
signature, and the transparency of its genuineness 
is ensured by a security QR code provided by 
WESSLING. By scanning the unique QR code with 
a smartphone, the person holding the test report 
can verify the validity of the e-report through the 
internet. For this purpose, a modern, simple and 
very useful mobile application was developed.
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The new, environmentally friendly method requires 
4 football fields’ worth of A4 sheets less annually, 
saving the life of a smaller forest (40 trees) each 
year.

This innovation, unique so far in Hungary, is expe-
cted to have a positive effect in several areas and 
to offer solutions to several problems, all within 
the framework of a compact and simple system or 
application.

Determination of solubility as an alter-
native to migration tests

An important international success was achie-
ved by the researchers of the Separation Scien-
ce Research and Education Laboratory (EKOL), 
established and operated jointly by the Institute 
of Chemistry of Eötvös Loránd University and 
WESSLING Hungary Kft., an operator of inde-
pendent laboratories, by publishing a study in 
the journal Food Additives and Contaminants. 
Its results demonstrate that, in certain cases, 
migration tests can be replaced by simpler 
methods.

In his paper titled Determination of solubility as an 
alternative to migration tests, Zsolt Bodai writes 
that solubility values of plastic additives (six UV 
stabilizers and five antioxidants) were determined 
by him and his coworkers in food simulants accor-
ding to Commission Regulation (EU) No 10/2011, 
as well as in fruit juices and cola.

The method was developed by modifying OECD 
Test No. 105, describing the determination of wa-
ter solubility. Based on their experience, the time 
required for the determination of solubility can be 
significantly reduced by applying ultrasound and 
shorter equilibration times. During their resear-
ch, it was determined that solubility values at 25 
degrees Celsius were lower than specific migra-
tion limit values for almost every target compound 
(in the case of food simulants A, B, C and D1, as 
well as fruit juices and cola). The exceptions were 
additives Tinuvin P and Irganox 3790. For all com-
pounds, the solubility in food simulant D2 was hig-
her than 1000 μg/ml.

Results show that, in certain food simulants, the 
solubility of additives is so low that further migra-
tion testing of these additive-food simulant pairs is 
highly questionable.

The paper was authored by Zsolt Bodai, Péter Pál 
Jakab, Márton Novák, Zoltán Nyiri, Bálint Sámuel 
Szabó, Tamás Rikker and Zsuzsanna Eke.

Food safety articles of Laboratorium.hu

One of the television channels recently drew at-
tention to the fact that there can be a very large 
disparity between fear-based propaganda and 
the reality measured by instruments. They had 
diversely priced salts analyzed in a testing labo-
ratory, and the surprising results showed that, 
even though the “terrifying” potassium chloride 
was not indicated on any of the labels, all of the 
products contained some of it, and the highest 
proportion was found in the very salt which was 
advertised as being free of it.

In its article, the website www.laboratorium.hu, 
introducing the world of laboratories and promo-
ting chemistry and analytics, lists the methods su-
itable for the analysis of salts, and states that it 
is a very brave thing to write on a commercially 
available product, that is not for research purpo-
ses, that it contains practically no contaminants in 
addition to the relevant active ingredient – in this 
case, table salt. On the other hand, we have no 
reason to fear if there is a few percent of potassi-
um chloride in the table salt, because it does not 
have any negative effects on health, even if it is 
written on some products – reveals the article tit-
led The big salt hoax of Laboratorium.hu.

Lab adventure, food chemistry, Center 
of Scientific Wonders

Flutters in the winter, buds in the spring. What 
is it? The answer: science. At least at the center 
of Scientific Wonders, where a new exhibition, 
welcoming spring, opened on March 14, 2016. 
One of the tableaus of the spring exhibition titled 
Budding Science is provided by the Lab adventu-
re high  school educational program promoting 
chemistry and focusing on food safety this year.

The series of quarterly exhibitions of the Center of 
Scientific Wonders was opened in the middle of 
January by the winter exhibition titled Fluttering 
science. The Lab adventure educational program 
has been cooperating, for almost half a year, with 
the Center of  Scientific Wonders, whose spring 
exhibition draws attention to the fact, apropos of 
the greening of nature, that the colors of plants 
also indicate chemical processes. For example, 
who would have thought about lilacs that they are 
excellent indicators?

The average household is full of different acidic 
and alkaline substances (acetic acid, citric acid, 
baking soda, soap, detergent solution, etc.). How 
can we prove that they really possess the abo-
ve-mentioned chemical properties? You can find 
out from the tableau.
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cently concluded Lab Adventure Online chemist-
ry competition, in the last round of which, in one 
of the experiments to be performed at home or 
at school, participants had to collect plants in the 
garden, which are indicators of the acidic or alka-
line substances that are found in the household.

In another experiment, a „bouncing egg” had to be 
prepared by competitors. To do so, all they nee-
ded was household vinegar, with the help of which 
they could remove the hard shell of the eggs. Un-
der it, there is a semipermeable membrane which 
is a flexible layer. The egg swells, stretching the 
membrane, which is strong enough to hold the 
liquid-gelatinous substance, even during small 
bounces (it can be bounced from a height of no 
more than two or three centimeters). Competitors 
had to answer also the question, what happens in 
the vinegar solution that dissolves the calcareous 
eggshell.

Organizers of the Lab Adventure Online chemistry 
competition are not looking for genius chemists, 
but for students who are interested in how the 
world around us works. Exercises are based on 
the high school curriculum, they can be solved ea-
sily, and the answers to the problems raised high-
light the role of chemistry in our everyday life, and 
the importance of food safety.

The 2015-2016 round of the Lab Adventure Online 
competition has been concluded, and the reward 
of the winners is that they can visit a real testing 
laboratory, and can perform experiments at the 
Center of Scientific Wonders, where they also par-
ticipate in other fantastic scientific adventures.

News of NÉBIH

Freshly squeezed orange juices tested 
by NÉBIH

Freshly squeezed orange juices were inspec-
ted in its latest Supermint blog product test by 
the National Food Chain Safety Office (NÉBIH). 
Production and distribution of the products, 
and the quality and traceability of the raw ma-
terials were inspected by the employees of the 
authority at ten catering establishments. Of the 
160 samples taken, roughly 3,800 parameters 
– including the vitamin C and sugar contents – 
were measured by the experts.

In the April product test of Supermint, ten busy lo-
cations in and around Budapest were inspected 
by the experts of NÉBIH. The good news is that, 
for the preparation of squeezed oranges, which is 
considered a catering product, the expected per-

sonal and material conditions were available at 
each location. Such criteria include, for example, 
only to have healthy and adequately trained peop-
le working at the catering establishment, or to use 
washable tools that are in good condition and drin-
king water quality water.

There have been inaccuracies as well: frequent 
mistakes were that workers wore jewelry on their 
hands during work, or the cleaning of the equip-
ment was not sufficiently thorough. However, fines 
were not ultimately imposed by the experts, be-
cause deficiencies were corrected by the enterpri-
ses within the shortest possible time – in coopera-
tion with the authorities.

Oranges serving as the raw material for the beve-
rages were also checked by the inspectors. Docu-
ments certifying recent purchases were available 
everywhere, so traceability was adequate. There 
were no problems regarding either the storage or the 
quality of the fruits, no spoiled, damaged or moldy 
oranges were found by the inspectors anywhere.

On the 160 samples taken at the sites, organolep-
tic, microbiological, toxicological, analytical and 
pesticide residue tests were performed in the la-
boratory of NÉBIH. The acidity of the samples was 
also measured, which was in the range of 3.4-3.8, 
having a beneficial effect on the microbiological 
state of the product. In this pH range, life activiti-
es of pathogenic and spoilage bacteria are limited, 
which is very favorable and reassuring from a food 
safety point of view.

None of the orange juices tested contained pat-
hogenic bacteria. The presence of two entero-
viruses, Hepatitis A and Norovirus was also inves-
tigated, both on orange skins and in orange juices, 
providing reassuring, i.e., negative results as well.

Based on the nutrition facts table, the average su-
gar content of orange as a fruit is 10.6 g/100 g, 
while its vitamin C content is 50 mg/100 g. The 
average vitamin C content of freshly squeezed 
orange juices was 49.67 mg/100 ml, while their 
sugar contents were between 7.2 and 12.8 g/100 
g. For comparison: the average vitamin C content 
of industrially produced 100% (for example, com-
mercially available boxed or bottled) orange juices 
is 30 mg/100g.

During the organoleptic test, the taste, color and 
smell of the orange juices were scored. Based on 
the results it can be stated that the quality of the 
product is influenced by the storage temperature 
of the oranges before squeezing, since in the case 
of beverages that finished at the top, fruits were 
stored chilled before use. Sugar content was also 
a determining factor, orange juices having me-
dium sugar contents typically performed better.  
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Technology also matters: hand-squeezed beverages 
were fuller, richer in fiber and fruit pieces, than ma-
chine-squeezed ones. Maximum scores were awar-
ded exclusively to such products during the test.

The final order in the test was based on the on-site 
visit, the organoleptic test and the microbiological 
results. The product of the Gerbeaud Confecti-
onery finished at the top. Second was the shop 
of Cortesi in WestEnd, while third was the freshly 
squeezed orange juice of the Marché Restaurant 
(M0 Alacska rest stop).

Further information and detailed test results are 
available at the NÉBIH Supermint product test 
website: http://szupermenta.hu/frissen-facsart-fi-
nomsag/

Special inspection of sweet and pop-
corn corn seeds by NÉBIH

GMO contamination of 110 sweet and 21 pop-
corn corn seed batches have been inspected so 
far this year by the National Food Chain Safety 
Office (NÉBIH). Banned genetic modifications 
were detected in 7 samples by the authority. All 
of these batches were destroyed by the office. 
The particular attention to this area is justified 
by the fact that products grown from sweet and 
popcorn corn seeds go directly to the tables of 
the customers.

A database is maintained by NÉBIH about all do-
mestic retail and wholesale dealers, including tho-
se who distribute or use seeds not produced in 
Hungary. Enterprises to be inspected are selected 
from among them by experts of the authority ba-
sed on a risk assessment, and targeted inspecti-
ons in a campaign-like manner are also organized 
each year. The goal of the analyses is to prevent 
the distribution of GMO-contaminated seeds whi-
ch are banned in Hungary, and also to find/detect 
illegally imported batches.

Increased monitoring of the GMO content of sweet 
and popcorn corn seeds is justified by the fact that 
products grown from these go directly to the tab-
les of the customers. Another important risk factor 
is that a large portion of these seeds comes from 
countries where the use and cultivation of GMO 
varieties are allowed.

In 2015, a total of 117 sweet and 27 popcorn corn 
batches were inspected by the authority, while in 
2016, 110 sweet and 21 popcorn corn batches 
have been inspected so far. GMO contaminations 
were detected by the laboratory of NÉBIH in 8 
sweet corn batches last year, and 6 sweet corn 
and  1 popcorn corn samples this year.

The nationwide targeted inspection of 2016 was 
performed between March 21 and 24, before the 
sowing period. The entire food chain was inspec-
ted by the experts, i.e, samples were taken not only 
at seed distributors, but also in farmers’ shops, 
stores, growers and canned food producers, from 
big bags and small packets alike. During the ope-
ration, no GMO contamination was detected by la-
boratory analyses in any of the samples, however, 
it was revealed about 5 sweet corn batches that 
the distributor failed to comply with its notification 
obligation towards NÉBIH.

Results of the series of inspection confirmed that, 
thanks to the consistent and regular authority pre-
sence, most of the distributors comply with the 
regulations. To maintain Hungary as a GMO-free 
state and to protect the health of the Hungarian 
population, the quality of the seeds that are distri-
buted will be strictly inspected by NÉBIH in the fu-
ture as well.

Instant cereals for babies recalled by 
NÉBIH

Distribution of the 250 gram Nestlé 5-fruit ins-
tant cereal for babies was banned by NÉBIH, 
effective immediately. The product contains 
the toxin „Ochratoxin A”. One-time or short 
term consumption of the objectionable instant 
cereal is unlikely to be harmful to health.

Thanks to the quick action of the authority, the pro-
duct is no longer on the shelves of chain stores. 
NÉBIH is asking customers, who bought from the 
product with the following identifiers, please do not 
consume it and return it to the place of purchase.

Batch ID: L51910301 
Shel life: 01.2017 
Manufacturer: Nestlé Portugal S.A. 
Package size: 250 g

Ochratoxins are toxic substances produced by 
certain molds, “ochratoxin A” being the most sig-
nificant and highly toxic. The toxin may occur in 
different foods, especially in cereals, cereal pro-
ducts, legumes, coffee, beer, grape juice, raisins, 
wine, cocoa, nuts and spices.

Although food manufacturers constantly strive to 
reduce ochratoxin levels, their presence, to some 
extent, is unavoidable, therefore, their occurrence, 
in tolerable levels, is regulated by limit values. The 
harmful effect of the toxins is always a function of 
the total amount ingested.  This means that disea-
ses may only occur if someone consumes foods 
that contain ochratoxins above the limit values 
regularly, for a long time.
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• 

a Q Exactive™ GC Orbitrap GC/MS/MS

Egy új fejezet
a GC/MS-ben:
A Q Exactive™ GC Orbitrap GC/MS/MS az érzékenység, a nagyfelbontás és tömegpon-
tosság eddig elérhetetlen kombinációját nyújtja a legnagyobb kihívást jelentő analitikai feladatok 
megoldásához. Mivel egyedülálló teljesítménye a legkomplexebb minták teljes körű kvantitatív 
és kvalitatív jellemzését is lehetővé teszi, segítségével egy új fejezet nyílhat az élelmiszeranaliti-
kai, bűnügyi, metabolomikai, klinikai és gyógyszeripari vizsgálatokban.

további információ: thermoscientific.com/QExactiveGC
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