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1. Összefoglalás

A Debreceni Egyetem Élelmiszertudományi Intézetében tízedik éve foglalkozunk mé-
zek vizsgálatával. Tanulmányunkban 70 darab fajtaméz (akác, hárs, repce, napraforgó, 
selyemfű, gesztenye és erdei) prolin- és összes fenolos vegyülettartalmát vizsgáltuk. 
Vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy e két paraméter alapján lehetséges-e 
a fajtamézeket elkülöníteni egymástól, tehát hogy a botanikai eredetnek van-e hatása 
ennek a két vegyület mennyiségére.

Lineáris diszkriminancia-elemzés segítségével megállapítottuk, hogy a vizsgált fajta-
mézek csoportjai egyértelműen elkülönülnek egymástól. Az erdei és gesztenyemézek-
nél a két csoport elkülönülése nem volt egyértelmű, tehát ennek a két fajtaméznek az 
esetében egy harmadik jellemző vizsgálatára is szükség lehet. 

Kulcsszavak:  
fajtamézek vizsgálata, prolin tartalom, összes fenolos vegyülettartalom, lineáris diszkriminancia-analízis

2. Bevezetés

A méz természetes, édes anyag, amelyet az Apis 
mellifera méhek állítanak elő. Eredetét tekintve két 
forrásból származhat, a növények által kiválasztott 
nektárból (nektár eredetű méz), vagy a rovarok (pl. 
levéltetvek) által kiválasztott anyagból (harmatméz). 
Hazánkban főként nektáreredetű mézek előállítása 
történik, körülbelül évi 17 000 tonna mennyiségben, 
amelynek nagy részét exportáljuk. Ezzel a mennyi-
séggel az Európai Unió tagállamait tekintve Spanyol-
ország és Románia után a harmadik helyet foglaljuk 
el mézexportban [1]. Magyarországon főként az 
akác-, hárs-, napraforgó-, repce- és selyemfű mé-
zek fogyasztása jellemző, de jelentős szerepe van a 
gesztenye-, a vaddohány-, és levendulamézeknek is.   

A méz összetett élelmiszer, amelyben számos, az em-
beri egészség megőrzését támogató hasznos vegyület 
található, így nem csak a humán táplálkozásban, ha-
nem a gyógyászatban is jelentős szerepet tulajdoní-
tanak neki. Antibakteriális tulajdonságai többek között 
magas cukortartalmának, pH-jának és hidrogén-pe-
roxid tartalmának köszönhető [2]. Emellett a méz mér-
tékletes fogyasztása védelmet nyújt a gyomor- és bél-
rendszeri fertőzésekkel szemben is [3].

A mézek összetétele nagymértékben függ a növényi 
eredettől, amelyet a talajtulajdonságok és a gyűjtés 

utáni kezelés is befolyásolhat [4]. A mézek botanikai 
eredetének meghatározására a legelterjedtebben a 
pollenanalízist alkalmazzák, azonban ezzel a mód-
szerrel az esetlegesen hozzáadott virágporszemcsék 
nem különíthetők el a természetes eredetűektől. An-
nak ellenére, hogy a mézek fajtájának meghatározása 
a pollenarány alapján történik, korábbi kutatások iga-
zolták, hogy egyes fizikokémiai paraméterek értékei 
csak adott fajtamézekre jellemzőek [5], [6]. Kutatá-
sunk során arra kerestük a választ, hogy az általunk 
választott paraméterek alapján az egyes fajtamézek 
elkülöníthetőek-e egymástól. 

3. Anyag és módszer

3.1. Mézminták

Vizsgálataink során a 2015-ös évből származó fajta-
mézeket használtuk fel, amelyek a következők vol-
tak: akácméz (Robinia pseudoacacia), hársméz (Ti-
lia sp.), repceméz (Brassica napus), napraforgóméz 
(Helianthus annuus), selyemfű (Asclepias syriaca), 
gesztenye (Castanea sativa) és erdei méz. Minden 
fajtamézből 10-10 mintát választottunk. A vizsgála-
tokat a minták beérkezése utáni 3 hónapon belül el-
végeztük. A vizsgálat megkezdéséig a mintákat steril 
üvegedényekben, sötétben, szobahőmérsékleten tá-
roltuk. A méréseket 2015-ben a Debreceni Egyetem 
Élelmiszertudományi Intézetében végeztük.
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3.2. Prolin-tartalom és összes fenolos vegyület-
tartalom meghatározása

A mézek prolin-tartalmának mérése az International 
Honey Commission által 2009-ben kiadott módszer 
alapján történt [7], amely Ough módszerén alapszik 
[8]. Ez az eljárás a mézben lévő prolin mennyiségének 
meghatározására alkalmas. A módszer elve, hogy a 
mézben lévő prolin a ninhidrinnel színes vegyületet 
képez, amelynek abszorbanciáját 510 nm-en mérjük. 
Az eredményt mg/kg-ban adjuk meg.

A TPC (total phenolic content - összes fenolos 
vegyülettartalom) meghatározása Singleton [9] 
módszere alapján történt, amelynél Folin-Ciocalteu 
reagenst alkalmaztunk, és a kapott színes vegyület 
abszorbanciáját 760 nm-en mértük. Az eredményt 
mg GAE/100g-ban adjuk meg. 

3.3. Statisztika

Minden analitikai vizsgálatot három ismétlésben ha-
tároztunk meg. A mért eredmények kiértékeléséhez 
az SPSS statisztikai szoftvert használtuk (version 13; 
SPSS Inc. Chicago, Illinois, USA), amellyel alapvető 
statisztikákat (átlag, szórás, minimum és maximum 
értékek) és lineáris diszkriminanciát (LDA – Linear 
discriminant analysis) számoltunk. 

4. Eredmények

4.1. Prolintartalom

A prolin nem esszenciális aminosav, amely a méz ami-
nosav-tartalmának körülbelül 50-85%-át alkotja [10]. 
Mennyisége az idő előrehaladtával csökken, ezért mé-
rése a méz érettségének meghatározására is alkalmas 
lehet [11]. Jelenleg nincs egyértelmű szabályozás a 
mézek prolin-tartalmára, ezért a Németországban elfo-
gadott minimum 180 mg/kg-os értéket vesszük alapul. 

A vizsgált fajtamézek prolin-tartalma jelentősen kü-
lönbözhet egymástól [7], amit vizsgálataink is bizo-

nyítottak (1. táblázat). A legalacsonyabb értékeket 
az akácmézek mutatták (245±25 mg/kg), a legma-
gasabbakat pedig az erdei mézek (1042±44 mg/kg). 
Eredményeinket összehasonlítva más kutatási ered-
ményekkel azt látjuk, hogy Can és munkatársai [12] 
a török eredetű mézek esetében nagyon hasonló 
eredményeket mértek, azonban Truzzi és szerzőtár-
sai [13] valamint Kropf és munkatársai [14] is ala-
csonyabb értékeket határoztak meg az olaszorszá-
gi és a szlovéniai fajtamézekben. Az akácmézeket 
alapul véve a hársmézek kétszer, a selyemfűmézek 
háromszor, a napraforgó- és gesztenyemézek három 
és félszer, az erdei mézek pedig négyszer magasabb 
prolin-tartalmat mutattak. A vizsgált fajtamézek sor-
rendje a prolin-tartalom alapján a következő: akác-
méz < repceméz < hársméz < selyemfűméz < napra-
forgóméz < gesztenyeméz < erdei méz.

4.2. Összes fenolos vegyülettartalom

A különböző fajtamézek összes fenolos vegyülettar-
talma 5,6-50,0 mg/100g között változik [15], azon-
ban a 2. táblázatban egyértelműen látható, hogy az 
általunk vizsgált erdei és gesztenyemézek esetében 
magasabb értékeket mértünk (65,5±3,7 és 71,0±4,8 
mg GAE/100g). Can és munkatársai [12] szintén 
magasabb értékeket mért az itáliai gesztenyemézek 
esetében, Kowalski [16] pedig a lengyelországi hárs- 
és erdei mézek vizsgálatánál mért hasonló értékeket.

Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az 
akácmézek mutatták a legalacsonyabb (17,6±1,0 mg 
GAE/100g), a gesztenye mézek pedig a legmaga-
sabb (71,0±4,8 mg GAE/100g) értékeket. Hasonlóan 
a prolin-tartalomhoz, az akácmézeket alapul véve a 
repce- és selyemfű mézekben másfélszer, a hársmé-
zekben kétszer, a napraforgó mézekben csaknem 
két és félszer, az erdei és gesztenyemézekben pe-
dig csaknem négyszer magasabb értéket mértünk. 
A vizsgált fajtamézek sorrendje az összes fenolos 
vegyülettartalom alapján: akácméz < selyemfűméz ≤ 
repceméz < hársméz < napraforgóméz < erdei méz < 
gesztenyeméz. 
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4.3. A diszkriminancia-elemzés eredményei

A diszkriminancia-elemzésben mind a hét csoport 
ugyanakkora súllyal szerepelt. A Wilks’-lambda mu-
tató értéke mindkét paraméter esetében 0,023 volt 
és mindkét változó szignifikáns, ez alapján tehát ki-
jelenthetjük, hogy a változóknak jelentős hatása volt 
a csoportba tartozásra. A kanonikus korreláció ér-
téke mindkét függvény esetében magas volt (0,994 
és 0,933), tehát mindkét függvény jelentős részt ma-
gyaráz a teljes varianciából. Az ebből számolt érté-
kek alapján megállapíthatjuk, hogy az első függvény 
98,8%-át, a második függvény pedig 87,0%-át ma-
gyarázza a függő változó varianciájából. 

Az akác-, hárs-, napraforgó, repce- és selyemfűmé-
zek esetében mind a 10 minta ugyanabba a csoport-
ba került. Az erdei mézek esetében csak 9 minta ke-
rült ugyanabba a csoportba, 1 minta viszont átkerült 
a gesztenyemézek csoportjába. A gesztenyemézek 
esetében pedig 7 minta került ugyanabba a 
csoportba, 3 minta pedig átkerült az erdei mézek 
csoportjába. Tehát az erdei és a gesztenyemézek 

esetében keveredés volt a csoportok között, míg a 
többi fajtaméz-csoportok egyértelműen elkülöníthe-
tők voltak egymástól. Százalékos értékben kifejezve 
az akác-, hárs-, napraforgó, repce- és selyemfűmé-
zek csoportjainak esetében a helyesen kategorizált 
esetek aránya 100% volt, az erdei mézeknél ez az 
érték 90%, a gesztenyemézeknél pedig csak 70%. 

Az 1. ábra alapján kijelenthetjük, hogy az első dimen-
zióban jelentős különbség van a fajták középértékei 
között. Az erdei és gesztenyemézek mutatták a leg-
magasabb, az akácmézek pedig a legalacsonyabb 
középértékeket. Az erdei és gesztenyemézek közé-
pértékei (12,0 és 11,0) ebben a dimenzióban nem 
mutattak jelentős eltérést, hasonlóan a hárs- és se-
lyemfűmézekhez (-3,32 és -2,53). A második dimen-
zióban is van különbség, de ennek mértéke kisebb, 
mint az egyes dimenzióban. Az egymáshoz nagyon 
hasonló, legmagasabb középértékeket a napraforgó 
(3,52) és selyemfűmézek (3,48) mutatták, a legala-
csonyabbakat pedig a gesztenyemézek (-3,46). Eb-
ben a dimenzióban a hárs- és erdei mézek is hasonló 
középértékeket (-0,14 és 0,03) mutattak.
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1. táblázat. Fajtamézek prolin-tartalma 
Table 1. Proline content of monofloral honeys

Mézfajta
Honey type

Saját eredmények 
Own results Can et al. [9] Truzzi et al. [10] Kropf et al. [11]

Akác
Acacia

206-287
245±25 282±112 250±3 n.a.

Hárs
Linden

528-612
567±31 514±46 391±5 258-341

Napraforgó
Sunflower

812-972
892±40 n.a. 647±3 n.a.

Repce
Rape

311-430
361±39 n.a. n.a. n.a.

Selyemfű
Milkweed

662-745
708±28 n.a. n.a. n.a.

Erdei
Forest

970-1117
1042±44 n.a. 663±3 n.a.

Gesztenye
Chestnut

816-992
899±68 800±178 609±4 486-599

2. táblázat. Fajtamézek összes fenolos vegyülettartalma 
Table 2. Total phenolic content of monofloral honeys

Mézfajta
Honey type

Saját eredmények 
Own results Can et al. [9] Kowalski [13]

Akác
Acacia

16.0-18.9
17.6±1.0 16.0±2.70 38.3

Hárs
Linden

30.2-38.9
34.0±2.8 41.2±4.10 69.1

Napraforgó
Sunflower

37.6-42.8
40.2±2.9 n.a. n.a.

Repce
Rape

25.2-30.1
28.2±1.6 n.a. n.a.

Selyemfű
Milkweed

24.4-30.6
27.8±2.7 n.a. n.a.

Erdei
Forest

61.1-70.0
65.5±3.7 n.a. 109

Gesztenye
Chestnut

66.1-79.9
71.0±4.8

98.3±17.8 n.a.
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A két dimenziót együtt vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy az akác-, repce- és hársmézek mutatták a leg-
alacsonyabb középértékeket, ezt követték a selyem-
fű és gesztenyemézek. A napraforgó és erdei mézek 
vették fel a legmagasabb középértékeket mindkét 
dimenzióban. 

Összességében megállapítottuk, hogy az akác-, 
hárs-, napraforgó, repce- és selyemfűmézek jelen-
tősen különböztek egymástól, illetve az erdei és a 
gesztenyemézektől, míg a két utóbbi fajtaméz ese-
tében a vizsgált két paraméter alapján a különbség 
sokkal kisebb. 

5. Következtetések

Vizsgálataink során 70 darab fajtaméz prolin és ösz-
szes fenolos vegyülettartalmát vizsgáltuk, és igazolni 
tudtuk az általunk megfogalmazott elvet, miszerint 
e paraméterek alapján a fajtamézek elkülöníthetők 
egymástól. A lineáris diszkriminancia-analízis során 
egyértelműen kiderült, hogy a botanikai eredet bi-
zonyítására az általunk választott két paraméter al-
kalmas. Kivételt csak az erdei és a gesztenyemézek 
jelentettek, amelyeknél csoporton belüli keveredést 
tapasztaltunk, tehát e paraméterek alapján nem tud-
juk meghatározni, hogy a vizsgált minta erdei vagy 
gesztenyeméz-e. Ennek ellenére ez a két fajtaméz 
egyértelműen elkülönült a többitől, tehát a prolin és 
az összes fenolos vegyülettartalom meghatározása 
mindenképpen jó kiindulási pontnak tekinthető a bo-
tanikai eredet igazolásához. További célunk annak 
meghatározása, hogy egy harmadik paraméter (pl. 
elektromos vezetőképesség) bevonása az elemzésbe 
elősegíti-e ennek a két fajtaméznek az elkülönítését. 
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1. Summary

At the Institute of Food Science of the University of Debrecen, we have been analyz-
ing honey for ten years. In our study, the proline and phenolic compound contents 
of 70 types of monofloral honey (acacia, linden, rape, sunflower, milkweed, chestnut 
and forest) were examined. During the study, the answer was sought to the question 
whether it was possible, based on these two parameters, to differentiate monofloral 
honey types from each other or, in other words, was there an effect of the botanical 
origin on the amounts of these two compounds.

With the help of linear discriminant analysis, it was determined that groups of mono-
floral honey could be clearly differentiated from each other. Differentiation of the two 
groups was not unambiguous in the case of forest and chestnut honey, so the analy-
sis of a third characteristic could be necessary in the case of these two monofloral 
honeys.

2. Introduction

Honey is a natural, sweet substance, produced by 
the Apis mellifera bees. In terms of origin, it can come 
from two sources, from the nectar secreted by the 
plants (honey of nectar origin), or from the substance 
secreted by insects, e.g., aphids (honeydew honey). 
In Hungary, mainly honey of nectar origin is pro-
duced, in an amount of roughly 17,000 tons, most 
of which is exported. With this quantity, in terms of 
European Union member states, we are ranked third 
on the list of honey exporters behind Spain and Ro-
mania [1]. In Hungary, acacia, linden, sunflower, rape 
and milkweed honeys are typically consumed, but 
chestnut, wild tobacco and lavender honeys play sig-
nificant roles as well.

Honey is a complex food, containing a number of 
beneficial compounds, helping to preserve human 
health, and so a significant role is attributed to it not 
only in the human diet, but also in medicine. Its an-
tibacterial properties are due to its high sugar con-
tent, pH and hydrogen peroxide content, among 
other things [2]. In addition, moderate consumption 
of honey also provides a protection against gastro-
intestinal infections [3].

Honey composition is largely dependent on the plant 

it is derived from, and it can also be influenced by 
soil properties and post-collection treatment [4]. To 
determine the botanical origin of honeys, the most 
widely used method is pollen analysis, however, us-
ing this method, added pollen grains cannot be dif-
ferentiated from those of natural origin. Even though 
type identification of honey is based on the pollen 
ratio, it has been shown by previous studies that the 
values of certain physico-chemical parameters are 
characteristic of different monofloral honeys [5], [6]. 
In our research, the answer was sought to the ques-
tion whether the different monofloral honeys could be 
differentiated, based on the parameters chosen by 
us. 

3. Materials and methods

3.1. Honey samples

In our study, monofloral honeys from the year 2015 
were used, which were as follows: acacia honey (Ro-
binia pseudoacacia), linden honey (Tilia sp.), rape 
honey (Brassica napus), sunflower honey (Helian-
thus annuus), milkweed honey (Asclepias syriaca), 
chestnut honey (Castanea sativa) and forest honey. 
10 samples each were selected from each monoflo-
ral honey. Analyses were performed within 3 months 
after reception of the samples. Until the beginning 
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of the analysis, samples were stored in sterile glass 
containers, in the dark, at room temperature. Analy-
ses were performed in 2015 at the Institute of Food 
Science of the University of Debrecen.

3.2. Determination of the proline content and the 
total phenolic compound content

Measurement of the proline content of honeys was 
performed according to the method issued in 2009 
by the International Honey Commission [7], which is 
based on the method of Ough [8]. This procedure is 
suitable for the determination of the amount of pro-
line found in the honey. The principle of the method 
is that a colored compound is formed by the proline 
in the honey with ninhydrin, and the absorbance of 
this compound is measured at 510 nm. Results are 
given in mg/kg.

Determination of TPC (total phenolic content) was 
performed according to the method of Singleton [9], 
using Folin-Ciocalteu reagent, and measuring the ab-
sorbance of the resulting colored compound at 760 
nm. Results are given in mg GAE/100 g.

3.3. Statistics

Each analytical measurement was run in triplicate. 
For the evaluation of the measurement results, SPSS 
statistical software was used (version 13; SPSS Inc. 
Chicago, Illinois, USA), with which basic statistical 
parameters (mean, standard deviation, minimum and 
maximum values) were calculated and linear discri-
minant analysis (LDA) was performed.

4. Results

4.1. Proline content

Proline is a non-essential amino acid, making up ap-
proximately 50-85% of the amino acid content of 
honey [10]. Its quantity decreases over time, there-
fore, the measurement could be suitable to deter-
mine the maturity of honey [11]. Currently, there is 
no clear regulation on the proline content of honeys, 
therefore, the minimum value of 180 mg/kg, adopted 
in Germany, was taken as a basic value.

The proline contents of the monofloral honeys stud-
ied can differ significantly [7], which was proven by 
our measurements (Table 1). The lowest values were 
obtained for acacia honeys (245±25 mg/kg), while the 
highest ones were shown by forest honeys (1042±44 
mg/kg). By comparing our results to those of other 
studies it can be seen that very similar results were 
obtained by Can et al. [12] in the case of honeys of 
Turkish origin, however, lower values were measured 
for Italian and Slovenian monofloral honeys by Truzzi 
et al. [13] and Kropf et al. [14], respectively. Com-
pared to the values obtained for acacia honeys, the 
proline content of linden honeys was twice as high, 
that of milkweed honeys was three times, of sun-
flower and chestnut honeys three and a half times, 
and of forest honeys four times higher. Based on the 
proline content, the order of the monofloral honeys 
analyzed is as follows: acacia honey < rape honey < 
linden honey < milkweed honey < sunflower honey < 
chestnut honey < forest honey.

4.2. Total phenolic content

The total phenolic content of different monofloral 
honeys ranges from 5.6 to 50.0 mg/100 g [15], how-
ever, Table 2 clearly shows that higher values were 
measured in the case of forest and chestnut honeys 
analyzed by us (65.5±3.7 and 71.0±4.8 mg GAE/100 
g). Higher values were also measured by Can et al. 
[12] in the case of Italian chestnut honeys, and simi-
lar values were obtained by Kowalski [16] when ana-
lyzing Polish linden and forest honeys.

Based on our results it was determined that the low-
est values were shown by acacia honeys (17.6±1.0 
mg GAE/100 g), while chestnut honeys showed the 
highest values (71.0±4.8 mg GAE/100 g). Similarly to 
proline content, compared to the values obtained for 
acacia honeys, one and a half times higher values 
were measured in rape and milkweed honeys, two 
times higher in linden honeys, almost two and a half 
times higher in sunflower honeys, and close to four 
times higher in forest and chestnut honeys. Based on 
the total phenolic content, the order of the monofloral 
honeys analyzed is as follows: acacia honey < milk-
weed honey ≤ rape honey < linden honey < sunflower 
honey < forest honey < chestnut honey.

4.3. Results of discriminant analysis

In the discriminant analysis, all seven groups had the 
same weight. For both parameters, the value of Wilks’ 
lambda was 0.023, and both variables are significant, 
and based on this it can be stated that the variables 
had a significant effect on belonging to the group. 
The value of the canonical correlation was high for 
both functions (0.994 and 0.933), meaning that a sig-
nificant part of the total variance is explained by both 
functions. Based on the values calculated from this 
it can be stated that 98.8% of the first function and 
87.0% of the second function is explained from the 
variance of the dependent variable.

In the case of acacia, linden, sunflower, rape and 
milkweed honeys, all 10 samples got into the same 
group. In the case of forest honeys, only 9 samples 
got into the same group, but one sample was includ-
ed in the group of chestnut honeys. In the case of 
chestnut honeys, 7 samples were in the same group, 
and 3 samples were included in the group of for-
est honeys. So, in the case of forest and chestnut 
honeys, there was mixing between the groups, while 
the other monofloral honey groups could be differ-
entiated from each other unambiguously. In terms of 
percentage values, in the case of the acacia, linden, 
sunflower, rape and milkweed honey groups, the 
proportion of correctly categorized cases was 100%, 
for forest honeys this value was 90%, while for chest-
nut honeys it was only 70%.

Based on Figure 1 it can be stated that there is a 
significant difference between the mean values of the 
types in the first dimension. The highest mean val-
ues were shown by forest and chestnut honeys, while 
the lowest ones were shown by acacia honeys. The 
mean values of forest and chestnut honeys did not 
show a significant difference in this dimension (12.0 
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and 11.0), similarly to linden and milkweed honeys 
(-3.32 and -2.53). There is a difference in the second 
dimension as well, but its extent is smaller than in the 
first dimension. The highest mean values, very similar 
to each other, were shown by sunflower (3.52) and 
milkweed honeys (3.48), while the lowest ones were 
presented by chestnut honeys (-3.46). In this dimen-
sion, the mean values of linden and forest honeys 
were similar (-0.14 and 0.03).

Analyzing the two dimensions together it can be 
stated that the lowest mean values were presented 
by acacia, rape and linden honeys, followed by milk-
weed and chestnut honeys. The highest mean values 
were shown by sunflower and forest honeys in both 
dimensions.

Overall, it was found that acacia, linden, sunflower, 
rape and milkweed honeys differed from each other, 
and from forest and chestnut honeys, significantly, 
while in the case of the latter two monofloral honeys, 
the difference is much smaller, based on the two pa-
rameters examined. 

5. Conclusions

In our study, the proline and total phenolic con-
tents of 70 monofloral honeys were investigated, 
and the principle formulated by us, that monoflo-
ral honeys can be differentiated based on these 
parameters, could be proven. Linear discriminant 
analysis clearly showed that the two parameters 
chosen by us were suitable for proving botanical 
origin. The only exceptions were forest and chest-
nut honeys, where mixing within the groups was 
found, so it could not be determined, based on 
these parameters, whether the sample analyzed 
was a forest honey or a chestnut honey. Neverthe-
less, these two monofloral honeys could be clearly 
differentiated from the other ones, so the determi-
nation of proline and total phenolic contents are 
definitely a good starting point for the confirmation 
of botanical origin. A further goal is to determine 
whether the inclusion of a third parameter (e.g., 
electric conductivity) in the analysis could facilitate 
the differentiation of these two monofloral honeys. 
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