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1. A fagylaltoknak részletes, szabvány szerinti minősítéséhez szükséges 
azok cukortartalmának az ismerete. Különösen fontos ez a gyümölcs
fagylaltoknál, mert ezeknél a szárazanyagtartalom és a cukortartalom 
ismeretében következtethetünk a gyümölcs szárazanyagtartalomra, vagyis 
arra, hogy az előírt gyümölcs adalékanyagokat tartalmazzák-e vagy sem. 
Az intézetünk gyakorlatában azonban többször előfordult, hogy a közvetlen 
szárítással kapott szárazanyagtartalomnál kisebb mértékben magasabb 
cukortartalmakat kaptunk, ha a Bertrand-módszerrel kapott értékeket 
invert cukorra számítottuk. Ennek egyik kézenfekvő magyarázata az, hogy 
az eredetileg használt nádcukor csekély szervessav jelenléte, továbbá a 
szárítás körülményei mellett nem invertálódott és így végeredményben 
a szárításnál szacharózt mértünk, míg a cukorméréseknél kapott ered
ményeket — a szabvány előírásai szerint — invert cukorra számítottuk. 
Az átszámítási faktor 0,9497, ami elég számottevő ahhoz, hogy gyümölcs
szárazanyag jelenlétének a hiányában és tej stb. nélkül készített fagylal
toknál ellentmondó eredményeket okozzon. Néhány esetben azonban 
még a fenti faktorral történt korrekcióból számítva is magasabb cukor
eredményeket kaptunk, mint amit várni lehetett. Ez mindig akkor m utat
kozott, mikor olyan fagylaltokat vizsgáltunk, melyek számottevő mennyiségű 
kocsonyásító anyaggal készültek. Előzetes vizsgálatokból kitűnt, hogy egyes 
pektin készítmények oly magas redukáló készségűek, hogy az ,,in ért 
cukor”-ra számított redukáló anyag tartalm uk a 110—120%-ot is elén.

2. Rézsók redukcióján alapuló cukormeghatározási módszerek egy
mástól több vonatkozásban különbözhetnek, így p1. a lúgos rézoldatok 
összetételében és a redukció folyamán képződött rézoxidul mennyiségének 
a mérésében. A redukció folyamata, illetve a kivált rézoxidul mennyisége 
sok tényezőtől függ, nem szigorúan stöchiometrikus s ezért minden egyes 
módszernél egyedi táblázatok, faktorok, vagy képletek segítségével kell 
kiszámítani a mért Cu20-ból a kérdéses cukor mennyiségét. E módszerek 
természetéből önként következik, hogy egy-egy változat használatakor 
csakis az ahhoz szerkesztett táblázat stb. segítségével kaphatunk helyes 
eredményeket. Mégis előfordul, hogy napvilágot látnak olyan közlemények, 
melyekben ez az alapvető szempont elsikkad. Legutóbb — módszertani 
tanulmányaink során — a Potterat—Eschmann eljárás is sorra került, 
mely nem csak a rézoldat összetételében különbözik az eredeti Fehling- 
eljárástól és a későbbi változataitól, de új módszerrel, komplexometriásan 
méri a kivált rezet. Szerzők szerint: ,,. . . A réz ilyen módon való mérése 
minden további nélkül alkalmas minden olyan eljárásnál, mely a Cu-- reduk
cióján alapszik.” (1) Ez a megállapítás helyes, de csak azzal a megszorítással, 
hogy a komplexometriásan mért rezet a redukcióhoz használt módszerhez 
megadott táblázat segítségével kell átszámítani a kérdéses cukorra. Ez a 
körülmény viszont a közleményben egyáltalán nincs kihangsúlyozva s

. emiatt néha helytelen eredményekről kapunk hírt. (Pl. Luff—Schoori 
szerint redukálva, de komplexometriásan mérve a rezet, a Potterat — 
Eschmann-féle táblázatot alkalmazták, természetesen sikertelenül stb.)

Úgy hisszük, nem érdektelen e megfigyelésekre felhívni a figyelmet. 
Vizsgálataink részletes eredményeit egyébként egy későbbi közleményben 
fogjuk ismertetni.
(1) Mitt. 45. 321. old. (1954.)
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