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Rovatvezető: Gál Ilona

MAC WILLIAM, I. C. és 
HARRIS G.
Az árpa és maláta emzimjei
( Die Enzyme von Gerste und Malz)
Monatsschrift für Brauerei. 6. 102,
1961.

Nyers enzimkészítményből foszfát- 
-citromsav puffer oldattal a követ
kező enzimpreparátumokat tudták 
elkülöníteni, illetve készíteni: maltózt, 
szaharózt, laminarint, cellobiózt és 
adenozint; ezzel egyidejűleg alfa és 
béta aktivátorokat is kimutattak. 
A cellobiózt elektroforézisos eljárás
sal továbbtisztitva a béta amilázt 
messzemenőleg tiszta állapotban nyer
ték a szerzők. Laminarinhoz két en
zim lebontásával jutottak. Egy to
vábbi enzim a keményítő jódreakcióját 
erősíti, fokozza, illetve a jód által je
lentkező kék színt sötétíti.

K. Horák. L. ( Budapest)

DAVIDKOVA E, és 
DOVIDELI J.:
Nitrátok indirekt polarográfiás 
meghatározása biológiai anyagokban
( Indirekte polarograpliische Bestim
mung von Nitraten im biologischen 
Material)
Monatsschrift für Brauerei. 7, 121,
1961.

Az új polarográfiás nitrátvizsgálat 
2 -Axylen  segítségével erősen sava
nyú közeg jelenlétében megy végbe. 
A képződött 6 nitro 2 - 4  xylen-t víz
gőzzel desztillálták és alkaliícus közeg
ben higanycsepp elektród segítségével 
átvezették. A szerzők meghatározták 
az optimális koncentrációt és tájékoz
tató adatokat szolgáltattak a nitrálás, 
a desztilláció és a polarográfiás meg
határozásokkal kapcsolatban.

K. Horák L. ( Budapest)

NAVELLIER, P. BRUNIN, R. 
CHASSEVENT, F.
Vizes extrakt és a kávé extrakciós 
együtthatója
( Extráit soluble et coefficient d’extrac
tion du cafe)
Annales des Falsificationset de ГЕх- 
pertise Chimique. No 618, 326-336,
1960.

A kávé vizes extrakttartalmának 
meghatározására számos módszert 
ajánlanak. A szerzők sorra kritikai 
tárgyalás alá veszik az ajánlott mód
szereket. Előzetes kísérleteikhez, me
lyekben a különböző módszereket 
hasonlították össze, francia módra pör
költ Robusta A. kávét használtak. Kí
sérleteikben bemutatják, hogy ugyan
azon módszerrel dolgozva, milyen 
nagy szerepe van a kioldás hőmérsék
letének a vizes extrakttartalom meny- 
nyiségére. Francia módra pörkölt 
Robusta B. kávén mutatják be a 
következő eredményeket: А. О. A. C. 
(Association of Officid Agricultural 
Chemists) módszerrel az említett 
kávé vizes kivonata 24,26%; 6 órán 
át 50 C°-on való kioldással 28,27%; 
6 órán át 80 C°-on való kioldással 
29,64%; 80-85  C°-on vízfürdőn,
6 órai kioldással 32,00%; forralással 
33,36%; 3 órás folytonos kivitelezésű 
kioldással 34,218%.

Az extrakciós koefficienssel kap
csolatot találtak a kávéfőzet és a kávé 
extrakttartalma között. Az e/E há
nyados adja meg az extrakciós koeffi
cienst, ahol e a kávéfőzet, az E pedig 
az eredeti kávé vizes kivonattartalma 
%-ban. Ha a hányados értéke kicsiny, 
a kávéfőzet csak közepesen élvezhető. 
Ha a koefficiens értéke nagy, úgy a 
főzet fanyar, keserű volt. Megadják 
táblázatban összefoglalva a különböző 
módon főzött kávéfőzetek és a kü
lönböző módon meghatározott vizes 
extraktok extrakciós koefficiensét.
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A szerzők a 80 C°-on való kioldásos 
módszert ajánlják a kávék vizes ki
vonattartalmának meghatározására.

Bátyai J. ( Szeged)

SEDLÁCEK, B. A. J.
Etilgallát féltnikro meghatározása 
sertészsírban
( Semimikrobestimmung von Äthyl- 
gallat in Schweinefett)
Z. U. L. 114, 127, 1961.

A szerző által már előbb zsírok 
propilgalláttartalmának meghatáro
zására használt higany -  (II.) -  
acetátos leválasztás! módszert dol
gozta át etilgallát meghatározására. A 
vízben nem oldódó antioxidánSokat, 
NDGA, butilhidroxianisol, butilhidro- 
xitoluol, ascorbilpalmitát, komplexo- 
metriás redukciós módszerrel, nátrium- 
acetát kiegyenlítő oldatban, alkoholos 
AgN03-oldattal határozták meg.

Az etilgallát higany -  (II) -  ace- 
táttal történő főzési ideje 15 perc, a 
meghatározáshoz, 0,002 m-komplexon 
és ZuS04 oldatot használ.

Higany -  (II) -  acetát előállítási 
módját is leírja.

Bátyai J. ( Szeged)

JOPPIEN P. H.:
Vanillin és etilvanillin kimutatása és 
meghatározása élelmiszerekben
( Nachweis und Bestimmung von Vanil
lin und Äthylvanillin in Lebensmit
teln)
Z. U. L. 115, 20, 1961.

Az etilvanillin élelmiszerrendészeti 
szempontból „idegen anyag”, melyet 
élelmiszerekben csak korlátozott 
mennyiségben szabad alkalmazni. 
Egyes élelmiszereket egyszerre etil- 
vanillinnal és vanillinnal is zamatosí- 
tanak. A feladat ilyenkor a kétféle 
zamatosító anyag egymás melletti 
meghatározása. A kvantitatív megha
tározásra a szerző a következő munka
menetet dolgozta ki:

Az élelmiszerből éteres kirázással 
kivont és metilalkoholos oldatba 
átvitt vanillint és etilvanillint a kar-

bonil vegyületek ismert reakciója 
alapján 2,4 -  dinitrofenilhidrazonok- 
ká alakítja és a kétféle hidrazonvegyü- 
letet papírkromatográfiai úton külö
níti el. Ezáltal a vanillint és etilvanil
lint-elválasztja egymástól. A papír
kromatográfiai elválasztás (etilva
nillin kimutatása vanillin mellett) 
igen élesen sikerül a dinitrofenilhidra- 
zonok Rf-értékeinek jelentős külön
bözősége alapján. A papíros másik 
felére a tiszta vanillin és etilvanillin ol
datát viszi fel összehasonlítás céljából. 
A kromatogrammokon a futtatás ben
zollal történik ammoniák-atmoszférá- 
ban. A kromatogrammban elválasztott 
hidrazonokat a kivágott papírcsíkokról 
etilalkohollal vonja ki és a vanillin 
és etilvanillin mennyiségét spektrál- 
fotométerben határozza meg az ab
szorpciós maximum mérése alapján. 
Közepes hibahatár': 3%.

Ha a vanillin és etilvanillin tisztán 
fordulnak elő; azaz más karbonilve- 
gyülettől mentesen, akkor mennyisé
güket makro-gravimetriásan is meg 
lehet határozni a 110 C°-on szárított 
2,4-dinitrofenil hidrazonok szűrőté
gelyben való mérésével.

Vizsgált anyagok: vanillincukor; 
puddingpor; cukrászsütemény; tojás- 
likőr; kakaó; csokoládé; és esszenciák 
voltak.

A szerző azt javasolja, hogy vanil
lin és etilvanillin együttes alkalmazása 
esetén a jelölési kötelezettség nélkül 
alkalmazható etilvanillinmennyiséget 
a jelenlevő vanillinmennyiség 1/6-ára 
korlátozzák.

Sarudi I. ( Szeged)
KURN1K E.:

A szója
Akadémiai Kiadó, Bpest, 1962. 377 
p. 159. á. 86 t. 6 színes melléklet

A kelet-ázsiai származású növény
nek, a szójának nyolc évtizedes hazai 
múltja is már megkívánta ezt a több 
évtizedes kísérleti eredményeket, a 
hazai és külföldi szakirodalmat magá
ban foglaló monográfiát.

Hazánkban jelentősebben az 1930-as 
évekből foglalkoznak a szójával, mely 
leginkább ipari növény, de he



lyet kaphat élelmiszereink között is. 
A jól tagolt könyv I. részében a szója 
elterjedéséről, származásáról, a hazai 
szójatermesztés helyzetéről olvasha
tunk. A II. rész tárgyalja a szója 
rendszertani helyét, a rokonfajokat, a 
szója növénytani leírását. A további, 
a III. részben foglalkozik a szerző a 
szója élettartamával, így a csírázásá
val, anyagcsere-élettanával, fejlődésta
nával, érésével -  ezen belül a fehérje- 
és olajszintézisével, a mag kémiai 
összetételével. A szója élelmiszeripari 
jelentőségét főleg nagy fehérje-{39,5%) 
és olajtartalmának (19,1%) köszön
heti. A szójafehérje aminósavjai közül 
legjelentősebbek a glutaminsav 
(17,0%), az arginin (7,0%), az aszpa- 
raginsav (12,0%), a leucin (5,6%), a 
lizin (6,6%) stb. A szója olaj tartal
maz telített zsírsavakat, (mirisztinsav, 
palimitinsav, stb.) valamint telítetlen 
zsírsavakat is. (Olajsav, linolsav, és 
linolénsavat.) A szójamag vitaminjai 
közül jelentőséggel leginkább a zsírok
ban oldódók nyernek. A IV. rész a 
szója termesztésével, az V. rész pedig 
nemesítésével és fajtáival foglalkozik. 
A szója felhasználása c. részben (VI.) 
ismerteti a szerző kedvező tápértéke 
és emészthetősége adta felhasználha
tóságát. Az évi szójatermelés 89%-át 
élelmezéssel kapcsolatban használják 
fel. (1 kg szójaliszt 4500 kalória táp
értékét képvisel.) A szója gyógyászati 
vonatkozásainak egyik jelentősége, 
hogy nem tartalmaz koleszterint, sőt 
bővelkedik lecitinben és telítetlen 
zsírsavakban, mely vegyületek jelen
tősen csökkentik a vér koleszterin 
szintjét. Lecitin és tokoferoltartalmá- 
nál fogva nagy mértékben csökkenti 
a cukorbajos inzulinszükségletét.

Hazánkban főleg olajkinyerés végett 
termesztik, az extrahált szója darát 
pedig az édesipar használja fel. A 
szója felhasználásának jövő kilátásai 
odamutatnak, hogy távlati felhaszná
lása élelmiszereink előállításánál szinte 
beláthatatlan. A világon majdnem 
mindenütt fehérjehiánnyal küzdenek, 
ezt a nem kis mértékben megoldani 
képes szóját túlzás nélkül nevezhetjük 
a ,,jövő növényeinek”.

A szép kiállítású, gondos munkával 
készült, nagy szakértelemmel megírt 
könyv jelentős segítség lehet akár a 
mezőgazdasági, akár az ipari szakem
berek számára. A bőséges bibliográfiai 
adat és hivatkozás csak emelni tudja 
a könyv színvonalát. A magyarnyelvű 
tartalomjegyzék mellé, orosz, angol 
és németnyelvűt is mellékelt a szerző.

Bátyai J. (Szeged)

WILDBRETT, G.:
Sajt zsírtartalmának meghatározása 

tejbutirométer segítségével
(Zur Fettbestimmung in Käse mittels 
Milchbutyrometer.)
Deutsche Molkerei Zeitung 83, 3, 1962.

A sajt zsírtartalma, ha az 10% zsír
nál nem tartalmaz többet, meghatá
rozható Kay és Mrovetz módszerével. 
Az eredmények jó összhangban van
nak a súlyanalitikai módszerrel ka
pott értékekkel.

Magasabb zsírtartalmú sajtoknál 
úgy tűnt, hogy Kay és Mrowetz mód
szere (H. Kay és G. Mrowetz: Deut
sche Molkerei-Zeitung 81, 1313, I960.) 
nem egészen alkalmas a zsírtartalom 
meghatározására. Kay és Mrowetz 
módszerüket a következőképpen dol
gozták ki: 10 g sajtot 0,5 g nátrium- 
pirofosztfáttal főzőpohárba összeke
verik, majd 70-80  C°-os vízfürdőbe 
állítják és állandó kevergetés mellett, 
forró víz hozzáadásával a sajtot fel
oldják, 50 ml-re egészítik ki, s a zsír- 
tartalmat Gerber szerint mérik. A le
olvasott érték ötszöröse adja a sajt 
zsírtartalmát. Szerintük a Schmid-  
Bodzynski módszerhez viszonyítva így 
±0,4% pontos eredményeket kaptak.

Wildbrett vizsgálatai alapján úgy ta
lálta, hogy kielégítő pontosságot csak 
10%-nál alacsonyabb zsírtartalmú saj
toknál érhetünk el. Ennél magasabb 
zsírtartalmú sajtoknál, a Schuiid -  
Bodzynski módszerrel összehasonlítva, 
mindig alacsonyabb értékeket ad. A 
hiba okát főképpen a sajt feloldásánál 
használt módszerben, valamint abban 
kell keresni, hogy a ,,sajtoldat”-nak
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csak egy aliquot részét alkalmazzák 
a tulajdonképpeni zsírmeghatározás
nál. Az eljárást ezen fogyatékosságai 
miatt, a gyakorlat számára még nem 
tartja alkalmasnak. A hibák összege
ződése miatt, melyek sokszor igen je
lentőssé emelkedhetnek, a módszert 
tovább kell javítani. A módszer mel
lett egyszerűsége szól. Wildbrett kri
tikai vizsgálatait kemény, lágy és friss 
sajtokra terjesztette ki.

Bátyai J. (Szeged)

RIBÉREAU -  GAYON P.
Etilacetát gázkromatográfiás 

meghatározása borokban

(Dosage de l'acetáte d'éthyle dans les v ins 
par Chromatographie en phase gazuese.)

Chimie Analytique, 43, 161, 1961.

Az eredmények, amelyeket talál
tak azt mutatják, hogy az etilacetát 
gázkromatográfiás meghatározása bo
rokban kivitelezhető 5%-os hibával. 
Az eredmények jó összhangban állnak 
más kipróbált kémiai módszerekkel. 
Felhívja a figyelmet, hogy az etilace
tát borászati szempontból igen fontos. 
Különösen a vörös borok forrás álla
pot megállapítására. Ez az észter bak
tériumok által keletkezik, kapcsolat
ban van a borok illatával, jellegzetes 
zamatával. Érzékelhető szaglás útján 
180-200 mg/1 koncentrációban, de 
egy bizonyos határnál már kellemet
lenül hat a bor ízére, zamatára.

Gázkromatográfiával igen érzéke
nyen meghatározható. Előrelátható
lag, mint a papír kromatográfia néhány 
év óta, a gázkromatográfia is jelentős 
alkalmazást fog nyerni a borászatban. 
A gázkromatográfiás csúcsok magas
ságát ismert mennyiségű etilacetát 
koncentrációknál megállapítják, eta
lonként ezt felveszik az etilacetát mg/1 
értékekkel szemben. (52,9 mg/1 etil- 
acetátnál a csúcsértéke 4,1 cm, 211,6 
mg/1 értéknél 16,4 cm).

Bátyai J. (Szeged)

GAMOTI ÉS MALJOURNAL:
Trikrezilfoszfát gyors kimutatása 

étolajokban
/ Recherche rapide du tricresylphosphate 
dans les huiles alimentaires)
Ann. Fals. Exp. Chim. 55, 217-222,
1962.

A régebben csak étkezési célokra 
használt növényi olajok ma trikrezil- 
foszfátadalékkal ipari célokra kenő
anyagként is kerülnek felhasználásra 
és pedig vagy magukban vagy ásványi 
olajokkal elegyítve. Ezen ipari olajok 
fogyasztása tévedésből vagy más ok
ból polineuritisz-szerű mérgezésekhez 
vezet. 1959-ben ilyen ipari olajokkal 
hamisított étolajok árusítása Marokkó
ban a népesség körében igen sok mér
gezési esetet okozott. Mihelyt ezek 
eredete ismeretessé vált, a Marokkói 
Nemzeti Egészségügyi Intézet labora
tóriumának lett a feladata az ország 
kereskedőinek birtokában levő összes 
olajok ellenőrzése; ez persze a vizsgá
latok kérésének nagy felgyülemlését 
okozta. Az Élelmezési Intendatúra 
éppen ebben az időben vásárolt marok
kói gyárosoktól nagy mennyiségű ola
jos tonhalkonzerveket. Ezért vizsgálat 
indult meg annak megállapítására, 
hogy e termékek előállításánál fel
használt étolajok hamisítatlanok, for
galomképesek voltak-e. Bár az összes 
szállítók be tudták bizonyítani, hogy 
olajaik nagy olajfinomítóktól szár
maztak, amelyek termékeik kifogás
talan minőségét szavatolták, mégis 
föltétlenül szükségesnek látszott an
nak ellenőrzése, hogy a különböző 
mennyiségű raktározott konzervekhez 
felhasznált fedőolaj trikrezilfoszfáttól 
mentes-e. Megfelelő vizsgálat alapján 
ugyanis e konzervek fogyasztása na
gyobb biztonság mellett lett volna en
gedélyezhető. Az ellenőrzés szerzők 
laboratóriumában történt; minden ke
reskedelmi tételből és minden napi 
gyártásból több mintát kellett meg
vizsgálni, úgyhogy kb. 400 doboz „ola
jos tonhalkonzerv” futott be vizsgá
latra a laboratóriumba. A vizsgálatok 
elvégzése előtt szerzők trikrezilfoszfát-



nak az olajokban kimutatására külön
böző módszereket próbáltak ki és a 
végén Malangeau kitűnő módszerét 
(Ann. Pharm. Frang. 1944. No. 3, p. 
102) választották, mint olyant, amely 
igen biztos, elég érzékeny és a rendel
kezésre álló eszközökkel könnyen el
végezhető. Minthogy azonban ezzel az 
eljárással 400 minta laboratóriumi vizs
gálata tekintélyes időt igényelt volna, 
szerzők hasznosnak találták egy ha
sonlóan biztos és eléggé érzékeny, de 
jóval gyorsabb, minták sorozatával el
végezhető qualitativ kimutatási eljá
rás kidolgozását, hogy a mintákat 
gyorsan két csoportra lehessen osz
tani és pedig normális, trikrezilfoszfá- 
tot nem tartalmazó olajos termékekre 
és gyanús termékekre. Ilyen gyors ki
mutatási eljárás birtokában ui. bizo
nyos árukat rövid idő alatt fel lehetett 
volna oldani a zárolás alól, viszont 
bőséges idő maradt volna a többiek 
mérgező voltának alátámasztására és 
a méreg mennyileges megállapítására 
Malangeau eljárása szerint. Sok kísér
letezés után sikerült szerzőknek olyan 
aránylag egyszerű eljárást kidolgozni, 
amely szerint -  munkájukban rész
letesen leírt módon -  a gyanús olaj
ban levő trikrezilfoszfátot hidrolízis 
útján nyert és alkoholban oldott kre- 
zol alakjában mutatják ki két érzé
keny és biztos színreakció segítségé
vel. Az egyiknél a krezol kimutatá
sára diazotált szulfanilsavat, a má
siknál 2,6 diklórkinon-klorimidet 
használnak. A diazotált szulfanilsav- 
val történő színreakcióval még 0,04%, 
a 2,6 diklorkinon-klorimiddal pedig 
még 0,012% (0,12 g/1) trikrezilfoszfát 
könnyen kimutatható. Az olajokban 
a trikrezilfoszfát kimutatása annak 
hidrolízise útján mint foszfátion szer
zők szerint nem specifikus, mert az 
olajok regenerálásához nátriumfosz
fát felhasználható. Minthogy Marokkó
ban az étolajok hamisításához felhasz
nált kenőolajok 4% trikrezilfoszfátot 
tartalmaztak, szerzők gyors eljárása 
lehetővé teszi még 0,5% — 11 % ilyen 
kenőolaj biztos kimutatását étolaj
ban. A szerzők által javasolt eljárás 
alapján valóban gyorsan sikerült szá

mos olajminta közül a trikrezilfosz- 
fáttartalmúakat kiválogatni és így a 
vizsgálóknak bőven maradt ideje rész
letesebben is foglalkozni a mintákkal, 
nevezetesen a Malangeau-féle eljárás
sal alátámasztani a vizsgálati eredmé
nyeket és a méreg százalékos mennyi
ségét is megállapítani.

Kieselbach Gy. (Budapest)

WAWRZYCZEK, V.:
Az aszkorbinsav új színreakciója

(Über eine neue Farbreaktion auf Ascor
binsäure.)
Z. analyt. Chern. 184, 191 -193. 1961-

Aszkorbinsav vizes oldatban 2%-os 
ozmiumsavoldattal jellegzetes, ibolyá
tól sötétkékig terjedő színeződést ad, 
amely éterrel, kloroformmal vagy 
amilalkohollal nem rázható ki.

A reakció szénhidrátok, különösen 
szölőcukor jelenlétében is végbemegy, 
amely egyéb aszkorbinsav kimutatá
sára használt kémszereket redukálni 
képes. A kimutatás érzékenysége 8 /tg 
aszkorbinsav 1 ml oldatban. Gyümöl
csökben is előforduló szerves savak je
lenléte esetében rendesen ibolyás ár
nyalatú barnás színeződés lép fel.

Kieselbach Gy. (Budapest) 

MEREDITH, P.:
A Rajkai-féle őrlés alkalmazása csírás 

búzák esetében

(Communication to the Editor: Applica
tion of the Raikai Milling Process to 
Sprouted Wheat.)
Cereal Chemistry, 39, 168, 1962.

Újzélandban gyakran okoz nehéz
séget a csírás búza, illetve az abból 
őrölt lisztek sütőipari felhasználása. 
Kozmina 1959-ben közölte kísérleteit, 
mely szerint a csírás búzák amylolites 
enzimjeinek a mértékét nagymérték
ben csökkenteni lehet a Rajkai-féle 
őrlési technikával, mely, mint ismere
tes külön választja a szemek csírát



tartalmazó részét. Ennek az őrlési 
módszernek a használhatóságát vizs
gálva 20 csírás búzamintát dolgoztak 
fel úgy, hogy a csírákat kézzel vágták 
ki. A szemek többi részét megőrölték 
és az őrlemények alfa-amiláz aktivi
tását vizsgálták. A 20 minta közül 13 
minta amilázaktivitása nem haladta 
meg a megengedett maximális érté
ket, 7 mintánál azonban jóval maga
sabb értékeket találtak, ami ellentét
ben látszik lenni Kozmina kísérleti 
adataival.

Lutter В. (Debrecen)

DIEMAIR W. ÉS MAI ER, G.
A bor analitikájához II. közlemény.

A fehérjetartalom meghatározása
( Beiträge zur Weinanalytik II. Mittei
lung. Bestimmung des EiweisSgehaltes.) 
Z. U. L. 118, 148, 1962.

A borban levő fehérje meghatáro
zását a szerzők gyors módszerükkel 
akként eszközük, hogy a fehérjét fosz- 
formoübdénsavval választják le és a 
leszűrt komplex lúgos elbontása után 
a biuretreakció útján kolorimetriás 
(extinkció) mérést végeznek.

10 ml bort 10 ml foszformolibdén- 
sav oldattal centrifuga csőben 15-20" 
óráig állni hagynak. Ezután 15 percig 
3500/perc fordulatszámmal centrifu
gálnak és az üledék feletti oldatot óva
tosan leöntik. 10 ml etilalkohol hozzá
adása és az üledék felkavarása után 
újabb 10 percig centrifugálnak, a 
tiszta folyadékot leöntik, a csapadé
kot 0,5 ml 3%-os nátronlúgban oldják, 
0,25 ml 20%-os rézszulfátoldatot, majd 
összerázás után 9,25 ml 3%-os nátron
lúgot adnak hozzá és a reakcióelegyet 
1 percig erősen rázzák. 1 -  2 óra múlva 
10 percig centrifugálnak, az oldatot 
fekete csíkos szűrőn szűrik és extink- 
cióját 530 mfi mellett mérik. A kalib
rálási görbe felvétele céljából a csa
padékokban Kjeldahl szerint fehérje
meghatározást végeztek s az értékeket 
a talált extinkciókkal szemben görbére 
vitték fel.

Sarudi I. (Szeged)

Adatok a kénhidrogén képződéséhez 
a húsban mikroorganizmusok hatására

és hevítéskor

( Beitrag zur Bildung von Schwefelwas
serstoff im Fleisch durch Mikroorga
nismen und beim Erhitzen)

Ernährungsforsch. 5, 40, 1960.

A hús hevítésekor kéntartalmú ami- 
nosavakból képződő H2S hátrányosan 
befolyásolja dobozkonzervek szagát és 
ízét és a dobozanyagon változásokat 
idéz elő (márványosodás, fémes íz). 
Szerzők azzal a kérdéssel foglalkoztak, 
vajon a konzervtartalomban a csíra
mentesítés előtt jelen volt mikroorga
nizmusok befolyásolhatják-e a kon- 
zervtartalomból szabaddá váló H,S 
mennyiségét. Különböző ideig tárolt 
marha- és sertéshúst, amelynek csíra
tartalmát előzőleg meghatározták, 
részben 30 percen át 121 C fokra heví
tettek, részben ugyanolyan időn át 
foszforsavval és foszforsav nélkül he
vítettek forró vízfürdőn. A közben sza
baddá vált H,S mennyiségeket, illetve 
azok relatív különbségeit vagy ólom- 
acetátpapiros megfeketedése alapján 
becsléssel vagy a H2S-nek tisztított 
nitrogénnel lúgba vezetésével és ólom- 
szulfiddá alakításával kolorimetriku- 
san, színösszehasonlítással határozták 
meg. Friss^ csak kevés baktériumot 
tartalmazó hús főző- és sterilizálási 
hőmérsékletre hevítésekor elég sok 
H2S keletkezik. Hosszabb ideig 3 és 
30 C fok között tárolt húsban a táro
lási hőmérséklet magasságától függően 
aránylag erős csíraszaporodást, to
vábbá nagyobb szabad és sav által 
lehasítható H2S-tartalmat találtak. Eb
ből is következik szerzők szerint, hogy 
fehérjetartalmú konzervek gyártásakor 
különösen ügyelendő a felhasználásra 
kerülő nyersanyag higiénés eltartására 
és feldolgozására. ,

Kieselbach Gy. (Budapest)

B A U M G Ä R TN ER , H. ÉS BAUM, F . r



A kozmaolajtartalom meghatározása 
erjedési termékekben

(Zur Bestimmung des Fuselöls in Gä
rungsprodukten )
Z. U. L. 118, 233, 1962.

A meghatározás alapja а Ко-
marowsky-ié\e reakció, mely szerint 
magasabbrendű alkoholok ciklikus al
dehidek jelenlétében dehidratizálód- 
nak és ibolya-pirosszínű vegyületeket 
képeznek. Ez a reakció kénsav jelen
létében melegítés közben megy végbe. 
A szerző az eredetileg ajánlott szalicil
aldehid helyett dehidratizáló-kémszer 
gyanánt a p-dimetilaminobenzaldehi- 
det használja, mivel az ezzel 'nyert 
színintenzitás sokkal kevésbbé függ 
a kozmaolajok változó összetételétől.

A Komarowsky-féle reakciót az al
dehidek zavarják; miáltal a kozma
olajra nyert eredmények a valóságos
nál magasabbak. A zavaró aldehidek 
eltávolítása v. Feilenberg szerint, al
kálilúgos ezüstnitrátoldattal, a szerző 
megállapítása szerint nem célhoz ve
hető: mert a lúgos ezüstnitrát oxidálja 
ugyan az aldehideket, de egyúttal az 
alkoholt is részben oxidálja; miáltal 
újból aldehid keletkezik. A Plöttner 
által ajánlott m-feniléndiaminklórhid- 
ráttal szintén nem lehet az aldehide
ket teljesen eltávolítani. A szerző kí
sérletei szerint maradék nélkül sikerül 
az aldehidek eltávolítása úgy, hogy az 
aldehidet kénessavval hidroxiet ilsulfón- 
sav alakjában köti meg (CH3CHO + 
+ H2S03-C H 0 H -S 0 3H), mely kicse
rélődésre képes hidrogénjénél fogva 
anioncserélőoszlop segítségével az ol
datból eltávolítható. Az oszlopról le
csepegő párlatfolyadék egyaránt men
tes aldehidektől és savaktól.

A meghatározás vázlatosan: 100 ml 
vizsgálandó folyadékot majdnem tel
jesen átdesztillálunk s a 100 ml-re 
felhígított párlat 10 ml-éhez 0,5 ml 
5 -  6%-os S02-oldatot adunk. Ezt a fo
lyadékot azután Permutit ES anion- 
cserélő-oszlopra öntjük fel s a lecse

B U R M E IS T E R ,  H.: pegő folyadékot 100 ml-es mérőlom
bikban fogjuk fel s 40 térf. %-os kü
lönlegesen finom szesszel a jelig hígít
juk, miután az anioncserélőoszlopot 
ugyanolyan alkohollal mostuk ki. A 
10 + 90 hígífású oldat 1 ml-éhez 1 ml 

p-dimetilaminobenzaldehid-oldatot, 
majd hűtés mellett 10 ml tömény kén
savat adunk. Ezután 20 percig forró 
vízfürdőben tartjuk a kémcsövet, majd 
gyorsan lehűtjük és végül az extink- 
ciót 529 m ̂ -nál mérjük.

A kozmaolajérték olyan kalibrálású 
görbéből olvasható ki, melyet külön
böző kozmaolaj elegyek extinkcióiból 
szerkesztettünk meg. A szerző az izo- 
butil- és izoamilalkohol p-dimetilami- 
nobenzaldehiddel képezett színes ve- 
gyületeinek abszorpciós görbéit szer
kesztette meg. A színképgörbék az al
koholok egyenlő mennyiségénél 529 
m/x-nál metszik egymást. Olyan szín
szűrőt kellett tehát alkalmazni, mely
nek ez utóbbi értéknél van a legna
gyobb áteresztőképessége.

A szerző a szalicilaldehiddel nyert 
abszorpciós, valamint kalibrációs gör
béket is tanulmányozta. Tanulmá
nyozta továbbá a kozmaolaj desztil
lációs viselkedését a bor lepárlásánál.

Sarudi /. (Szeged)

MEYER, H.:
Antioxidánsok minőleges kimutatása 

zsírokban és zsírtartalmú élelmi
szerekben

(Zum qualitativen Nachweis von Anti
oxydantien in Fetten und fetthaltigen 
Lebensmitteln.)

Dtsch. Lebensmitt. -  Rdsch. 57, 
170- 175, 1961.

A zsírromlás egyik leggyakoribb 
fajtája az autooxidáció. Ennél esszen
ciális zsírsavak és az oxidációval szem
ben érzékeny vitaminok mennek tönk
re. Amellett olyan oxidációstermékek 
is keletkeznek, amelyek patkányok
kal etetve mérgezőleg hatnak. Ilyen
fajta zsírromlás egy ideig megakadá-
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lyozható a raktározással kapcsolatos 
elővigyázatossági intézkedések (ala
csony hőmérséklet, fény és levegő ki
zárása) által, továbbá antioxidánsok 
segítségével. Ezeket a szintétikusan 
előállított, vagy pedig természetes 
eredetű—avasodásgátló—vagyületeket 
csak igen kis mennyiségekben, század
százalékok nagyságrendjében adják a 
zsírokhoz. Míg az antioxidánsokat 
tiszta zsírokban aránylag egyszerű ki
mutatni, addig kimutatásuk komplex 
élelmiszerekben, mint pl. a levesipar 
készítményeiben nehezebben vihető 
végbe. Ezekben mindenekelőtt fűsze
rek bizonyos alkotórészei és füstölés
kor a füstből a zsírokba átmenő anya
gok szintétikus^ antioxidánsok látsza
tát kelthetik. így a szurokfű (Origa
num vulgare), de más ajakos növény 
éteres olaja is főalkotórészként kar- 
vakrol stb. mellett timolt tartalmaz, 
bükkfafüst pedig egyéb alkotórészek 
mellett fenolokat -  pl. guajakolt —, 
amelyek a 2-terc. butil —-4  —• hid- 
roxianizolhoz hasonló szerkezetük kö
vetkeztében jó antioxidativ tulajdon
ságokat mutatnak. Minthogy pl. Olasz
országban és Nyugat-Németország- 
ban zsírok stabilizálásához tilos szin
tetikus antioxidánsokat felhasználni, 
avasodásgátló anyagok eredetének mi
nőleges kimutatása igen fontos. Szerző 
mindenekelőtt a különböző kimuta
tási módszerek használhatóságát tár
gyalja. Gyakorlati keresztülvitelük cél
jából a munkamenetet három feje
zetre osztja:

1. A zsírok kivonása a bennük oldott 
antioxidánsokkal.

2. Az antioxidánsok elkülönítése a 
zsírból.

3. Az egyes antioxidánsok kimuta
tása.

A zsírok kivonása a bennük oldott 
antioxidánsokkal száraz anyagok ese
tében oldószerrel való egyszerű kizá
rással történik. Folyékony minták 
(pl. levesek, húskivonatokj esetében 
a zsír elkülönítésére forró vízzel való 
hígítás alkalmas. Savvalfeltárás útján 
szabaddá vált zsírban az antioxidánsok 
teljes vagy részleges elvesztésével szá

molhatunk. Az antioxidánsoknak a 
zsírból elkülönítésénél az antioxidán
sok két csoportját különböztethetjük 
meg: éspedig: zsíroldatból 75%-os al
kohollal kirázható anyagokat, mint 
amilyenek a gallátok, a butilhidro- 
xianizol és a nordiguajaretsav, és 75%- 
os alkohollal ki nem vonható anyago
kat. Ez utóbbiak között elsősorban a 
butilhidroxitoluol jön számításba, mely 
vízgőzzel való lepárlás vagy adszorp- 
ciós kromatográfia útján különíthető 
el. Az egyes antioxidánsok kimutatása 
különböző módon történhet. Az álta
lános kimutatási reakciók csak tiszta 
zsírok esetében adhatnak bizonyos út
mutatást. Legáltalánosabban használ
ható a vékonyrétegkromatográfia. E- 
mellett színreakciók is gyakran nagyon 
értékesek.

Az eredmények kiértékelésekor fi
gyelembe kell venni szerző tapaszta
latai szerint, hogy a Würziger- és 
Chandra-féle butilhidroxianizol-kimu- 
tatástól eltekintve mindig adódhatnak 
zavaró körülmények. A már fent em
lített példákon kívül hamis eredmé
nyek lehetősége akkor is fennáll, ha 
a zsír vagy olaj egyideig (laboratóriumi 
kísérletkor elég volt 24 óra) gumival, 
vagy bizonyos műanyaggal érintke
zett. Tájékoztatásul szerző példákat 
is említ. így egy gumitömítőgyűrűvel 
ellátott befőttesüvegben néhány napig 
eltartott tyúkzsír vékonyrétegkromo- 
tagrafiáláskor butilhidroxitoluol jelen
létére utaló foltok jelentek meg. Ezen 
antioxidáns mennyileges kimutatása 
azonban О-értéket adott. Sikerült 
azután kétséget kizáró módon kimu
tatni, hogy a foltok a gumitömítő- 
gyűrűhöz felhasznált stabilizátortól 
eredtek. Az antioxidánsok kimutatá
sánál esetleg fellépő zavarok külön
böző eljárások kombinációjával kü
szöbölhetek ki. A leírt kromatográfiás 
kimutatási módok érzékenysége szerző 
szerint különben általában lehetővé 
teszi valamely antioxidánsnak még 
0,002%-nyi mennyiségben is biztos 
kimutathatóságát.

Kieselbach Gy. ( Budapest) 
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PROCOPIO, M. ÉS ANTONA, M.
Új eljárás a borkó'sav gyors meg

határozására száraz vagy édes 
borokban

(Nuovo procedimento per il rapido do- 
saggio dell’acido tartarico nei vini sia 
secchi ehe dolci.)
Riv. Viticolt. 14, 205, 1961.

A szerzők a 10-15 órát igénybe
vevő Möslinger-féle módszer helyett 
új módszerüket ajánlják, melynek ki
vitele 3 - 4  órát vesz igénybe. Az új 
módszer mikroeljárásnak tekinthető, 
mivel a munkamenet során eszközölt 
felhígítások után a borkősav meghatá
rozása 1 ml borban történik.

20 ml borból aniónesérélő (1 R -4B , 
OH-forma) segítségével elkülönítik a 
borkősavat a (többi kísérő savval 
együtt), majd az anióneserélőn levő 
savakat 15%-os ammóniával mossák 
le a cserélőről. A lecsepegő ammóniás 
folyadékot az aniónesérélő mosóvizé
vel együtt 200 ml-es mérőlombikban 
fogják fel s a jelig töltik fel. E törzs
oldat 10 ml-éhez (= 1 ml bor) sósa
vat (1 :1) csepegtetnek a fenolftalein 
gyenge piros színéig, majd híg ecet- 
savval (1 : 10) pontosan közömbösítik 
a folyadékot. Ezután báriumklorid- 
oldattal (20%-os) leválasztják a sa
vak báriumsóit 66%-os alkoholos 
közegben. A lecentrifugált csapadé
kot) borkősav, csersav, foszforsav, 
kénsav stb. báriumsói) alkoholos mo
sófolyadékkal való mosás után egy
másután háromszor tiszta vízzel át
keverve és a mindannyiszor lecentri
fugált csapadék feletti tiszta vizes fo
lyadékot a csapadékról leöntve, ki
oldják a borkősavas báriumot a csa
padékból. Az egyesített vizes oldatok 
az 1 ml borban levő borkősav egész 
mennyiségét tartalmazzák mint bá
riumsót. A kénsavval megsavanyított 
oldatban pontosan ismert mennyiségű 
n/50 perjódsavval oxidálják a borkő- 
savaf; az oldatot nátriumhidrokarbo- 
náttal gyengén meglúgosítják és az el 
nem használt perjódsavat feleslegben 
hozzáadott ismert mennyiségű n/50

arzénessávval redukálják; s végül az 
arzénessav feleslegét n/50 jódoldattal 
keményítőoldat jelenlétében vissza- 
titrálják. A perjódsav pontos titerét 
egyidőben végzett vakpróbával álla
pítják meg.

Módszerük pontosságát 18 bormin
tán végzett borkősavmeghatározással 
igazolják a Möslinger-féle módszerrel 
összehasonlításban. Eltérés: ±0,04 
g/liter.

Sáradi I. (Szeged)

FORSTER, H. ÉS GASSER, H.:
Salmonella kimutatása élelmi

szerekben
(Zum Nachweis von Salmonellen in Le
bensmitteln.)
Mitt., 52, 25, 1961.

Zürichben 1957-ben hirtelen fellépő 
paratífusz megbetegedések miatt szer
zők megvizsgálták az import gyü
mölcs- és zöldségféléket, Salmonella 
jelenlétét azonban nem tudták kimu
tatni. Nyugatnémet tapasztalatok és 
korábbi közlemények alapján sikerült 
az import tojáskonzervek Salmonella 
fertőzöttségét megállapítani.

Különböző táptalajokon próbálták 
a Salmonellát kitenyészteni és meg
állapították, hogy bizmutszulfitagar, 
de még inkább a brillantzöld táp adja 
a legerősebben pozitív eredményt.

Bartha L.-né, (Debrecen)

FUCHS, J.
Húgyanyag meghatározása 

úszómedence vizében

/ Die Bestimmung von Harnstoff in 
Schwimmbadwasser.
Chem. Ztg. 84, 805, 1960.

Úszómedencék vizének csírátlanítá
sakor 0,1 -0 ,2  Clj/l fürdővíz maradék
tartalomig terjedő klórozás útján a 
fürdőzők által állandóan a medencébe 
jutó húgyanyag és egyéb vizeletalko
tórészek is lebontásra kerülnek. Bár a 
fürdővíz húgyanyagmeghatározásához
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a Fosse-féle xanthidroleljárás is fel
használható, mégis a legtöbb esetben 
erre a célra össznitrogénmeghatározást 
(Kjeldahl) végeznek. Az úszodameden- 
ce vizének szennyeződését vizelet által 
minden esetben a legbiztosabban a 
még el nem bomlott húgyanyag spe
ciális meghatározásával lehet megálla
pítani. Szerző ebből a célból az általa 
már közölt húgyanyag-hipoklorit reak
ciót (Chem. Ztg. 84, 102, 1960.) húgy- 
anyagmeghatározási eljárássá fejlesz
tette ki és munkájában ennek pontos 
keresztülvitelét részletesen közli. A 
húgyanyag oxidációjának végterméke 
gyanánt keletkező szénsavat bárium
karbonát alakjában kicsapja, 0,1 N 
sósavban oldja és a savfölösleget fe- 
nolftalein jelenlétében 0,1 N nátron
lúgban visszatitrálja. A felhasznált 
0,1 N sósav 1 ml-e 3,004 mg húgy- 
anyagnak felel meg. A meghatározás 
egy félórát vesz igénybe. Metodikájá
nak eredményeit a xanthidroleljárá- 
séval is összehasonlítva két táblázat
ban közli.’

Kieselbach Gy. (Budapest)

SOMOGYI, J. C. ÉS KÜNDIG-  
HEGEDŰS, H.:
Poliénsavdús olajok és más étkezési 

zsírok stabilizálása
( Die Stabilisierung von polyensäure
reichen Oelen und weiteren Nahrungs
fetten.)
Mit 52, 104, 1961.

Különböző antioxidánsokat vizsgál
tak az étkezési zsírok, különösen pedig 
a poliénsavdús olajok stabilizálására. 
A kísérletekhez napraforgóolajat, föl
dimogyoróolajat, vajzsírt, sertészsírt 
és poliénsavdús margarint használtak. 
Antioxidánsként különböző koncent
rációban aszkorbilpalmitátot, DL-to- 
koferolt, cetil- és oktilgallátot vala
mint ezek keverékét használták. Lea- 
féle peroxidszámmeghatározásokat vé
geztek, a kapott értékeket az idő függ
vényében grafikusan ábrázolták.

A vizsgálatokból a következő ered
mények adódtak:

A DL-tokoferol 0,0025-0,01 %-ban 
napraforgóolajnál, földi mogyoróolaj
nál és vajnál nem mutat antioxidativ 
hatást, 0,05-0,1%  pedig már prooxi- 
datív. Sertészsíroknál viszont igen jó 
hatás érhető el.

A gallátok (cetil- és oktil-) egyfor
mán jó eredményt mutatnak. Az asz- 
korbilpalmitát a sertészsír kivételével 
minden esetben igen hatékony volt. 
Keverékek antioxidativ hatása rész
ben jobb, részben gyengébb a kompo
nensekénél.

A legjobb hatásúnak bizonyult asz- 
korbilpalmitátra napraforgóolajjal és 
más étkezési zsírokkal hosszabb táro
lási kísérleteket (6 -18  hónap) állítot
tak be.

Bartha L.-né -(Debrecen) 

LAUBER, E.:
Kakaóprésvaj és kakaóextraktzsír 

spektrofotometriás megkülönböztetése

(Spektrophotometrische Unterscheidung 
von Kakaopressbutter und Kakaoex- 
traktionsfett.)
Mitt., 52, 116, 1961.

Préseléssel nyert jó minőségű kakaó
vaj és a kakaóhulladékból oldószeres 
eljárással nyert kevésbé értékes zsí
rok megkülönböztetése a szokásos 
módszerekkel nem mindig vezet cél
hoz.

Szerző spektrofotometriás módszert 
ájáni, amely szerint a két különböző 
minőségű kakaózsírból n-heptánnal 
készült 0,5%-os oldat extinkcióját 
méri. A présvaj görbéje szabályos 
lefutású, míg az extraktzsírnak 26Ö -  
280 m/í között jellemző abszorbeiója 
van. A 230-3Ö0 m p hullámtarto
mányban kapott abszorpciós görbéből 
következtetni lehet a kakaózsírok mi
nőségére, kinyerési módjára. A mód
szer előnye, hogy lehetővé teszi a tiszta 
kakaóvaj és az extraktzsír megkülön
böztetését és, hogy a présvajban már 
10% extraktzsír hozzákeverése is ki
mutatható.

Bartha L.-né. (Debrecen) 
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BOGDANSKI, К. A. ÉS BOGDANS- 
KA, H. W.:
Hűtőházi tárolás hatása almafajták 

aszkorbinsavíartalmára
( Der Einfluss der Kühlraumlagerung 
auf den Ascorbin Säuregehalt von Ap
felsorten.)
Mitt., 52, 283, 1961.

4 és 0 C°-on tárolt almafajták asz- 
korbinsavtartalmát vizsgálták. A meg
határozást oxálsavas oldatban 2,6-di- 
klórfenol-indofenol-nátriummal vé
gezték.

A vizsgált almafajták aszkorbinsav- 
tartalma a tárolás alatt különböző vál
tozást mutatott. Ezek a változások 
két főfolyamatra vezethetők vissza; 
aszkorbinsav képződésre és aszkorbin- 
sav lebomlásra. Az eredmények táb
lázatban, diagramon vannak fel
tüntetve.

Mint a diagramból látható, né
hány fajtánál bizonyos periódusban 
az aszkorbinsavtartalom növekedése 
vehető észre. Ezek a változások össze
függésben kell, hogy legyenek a gyü
mölcs érettségi fokával. 4 C°-os helyi
ségben tárolva két fajtánál az aszkor
binsav novemberben a legmagasabb, 
ü C°-os helyiségben tárolt almáknál 
az egyik fajta az egész tárolási idő 
alatt növekedést mutat. A többinél az 
utolsó szakaszban az aszkorbinsav 
tartalom csökken. Ez a csökkenés kü
lönösen azoknál a fajtáknál jellemző, 
amelyek már a kísérlet kezdetén is 
alacsony aszkorbinsavtartalmat mu
tattak.

Bartha L.-né. ( Debrecen) 

В LEMENT HAL, A.:
Borokhoz adott alkohol vagy cukor 

kimutatása
(Zürn Nachweis eines Alkohol- oder 
Zuckerzusatzes zu Weinen.)
Mitt., 52, 59, 1961.

Szerző két módszert hasonlít össze 
borokhoz adott alkohol ill. cukor hoz
záadására. Az egyik a Rebelein mód

szer, amely a bor alkohol, glicerin és 
butilénglikol tartalmát méri, majd a 
tömeghatás törvényének alkalmazásá
val egy ,,k” konstanst, mint a borokra 
jellemző tényezőt számít.

A másik a Seith-féle módszer. Ez a 
szokásos analitikai adatok mellett az 
eredeti összcukortartalomra, valamint 
a cukormentes extraktra támaszko
dik. Eszerint a százalékban kifejezett 
29 cukormentes extrakt és az eredeti 
összcukortartalom viszonya adja az 
,,extraktszám”-ot, mint a borokra 
szintén jellemző tényezőt. (Az eredeti 
összcukortartalmat a szokásos anali
tikai adatokból számítás útján álla
pítja meg.)

A két módszert összehasonlítva 
szerző megállapítja, hogy az eredmé
nyek meglepően jó összhangban van
nak, azonban sem az egyik, sem a má
sik módszerrel nem lehet konkréten 
megállapítani, hogy alkohol vagy cu
kor hozzáadásáról van-e szó, ezért 
minden eltérést alkoholban fejez 
ki.

A Seith-féle ,,extraktszám” szerint 
a borok három csoportba oszthatók:
1. Természetes borok, 2. Alkohol ilL 
cukor hozzáadásával készült borok,.
3. Olyan borok, amelyeket nem lehet 
egyértelműen értékelni.

A Rebelein-féle ,,k” konstansból 
számolva az első két csoportra egyező 
eredményeket kapott. A harmadik 
csoport Rebelein szerint vizsgálva 
további differenciálódást eredmé
nyez.

A Seith-féle módszer előnye a Re- 
belein-félével szemben különösen soro
zat méréseknél -  hogy amennyiben 
az első két csoportba tartozó borokról 
van szó, a komplikált és hosszadalmas 
glicerin és butilénglikol meghatározá
sok helyett a szokásos analitikai ada
tokból egyszerű számítás útján kiérté
kelhető az eredmény. A harmadik cso
portnál ezek a vizsgálatok elkerülhe
tetlenek.

Bartha L.-né. ( Debrecen)
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