
L A P S Z E M L E

KIERMEYER, F., és JARCZYNSKI, R.
Illő kénvegyületek kvantitatív
meghatározása lágy sajtokban

( Über die quantitative Bestimmung flüch
tiger Schwefelverbindungen in Weichkäsen, 
ZUL 117. 306, 1962.

Egyes sajtfajták jellemző szaga a 
sajtérési folyamat mikroflórájának 
hatására keletkező tejcukor, tejzsír és 
tejfehérje lebontási reakciótermékeitől 
származik. Jelentős szerepet játszanak 
itt a tejproteinekben előforduló kén
tartalmú aminósavak: a metionin és 
cisztin; valamint ezek bomlástermékei: 
a kénhidrogén és a merkaptánok. A 
sajtérés folyamán fellépő metionin- 
veszteség (esszenciális aminósav) egy
úttal a sajt biológiai értékcsökkenését 
jelenti. A biológiai értékcsökkenés mér
tékének megállapítása céljából dolgoz
ták ki a szerzők módszerüket az illő 
kénvegyületek meghatározására. Mun
kamenet : a lemért sajtreszelékből erősen 
borkősavas vizes közegben, vízgőz-desz- 
tillálás útján űzik ki az illő kénvegyü
leteket, melyeket Grote és Krekel er 
mikro-kénmeghatározó készülékén szí
vatnak keresztül. A kéntartalmú alkotó
részek kéntrioxiddá égnek el. Az el- 
nyelető edényben felfogott kénsavat 
titrálják. Az összeállított kénmegha- 
tározó készülék ábráját közük.

A túlérett állapotú romadur -  vala
mint camembert-sajt vizsgálatából meg
állapítást nyert, hogy az érés folyamán 
fellépő biológiai értékcsökkenés mér
téke jelentéktelen.

Sarudi I. (Szeged)

SCHMIDT, H.
Szorbinsav kolorimetriás meghatározása 

borban

(Colormetrische Bestimmung der Sor
binsäure im Wein.)
D. L. R. 58, 1, 1962.

Mindenek előtt a borból az alkoholt 
el kell távolítani. Ezt úgy érik el, hogy 
a bort fenolftaleinre lúgos kémhatásig 
1 n. NaOH- vagy KOH-dal elegyítik 
és a közleményben megadott rajz sze
rinti különleges gyors vízgőzdesztilláló 
berendezésben vákuumban szárazra pá
rolják. A szárazra párolt desztillációs 
maradékot néhány milliliter 0 ,5-1 ,0  n. 
kénsavval megsavanyítják, majd át
desztillálják a szorbinsavat és 1 -  2 milli
liter 0,01 n. káliumbikromáttal malon- 
dialdehiddé oxidálják. Ez az aldehid 
tiobarbitursavval tartós vörös szint 
ad, ezt kihasználva 20-30  mg tio- 
barbitursavat, vagy annak 2 millili
ter 0,5%-os vizes oldatát adják a szor- 
binsavhoz, 10 percre vízfürdőre helye
zik. (Az oxidáció lejátszódásakor szin
tén 5 percig vízfürdőn való tartás.) 
A kialakult vörös szín abszorpciós 
maximuma 532 m/t-nál van. (S 53-as 
szűrő.) A módszer igen érzékeny, né
hány mg/1 szorbinsav így jól meg
határozható. 12%-os etilalkohol és kü
lönböző országokból származó fehér és 
vörös bor mintákban végeztek meg
határozásokat.

Bátyai J. (Szeged)
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