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TELEGDY -  KOVÁTS LÁSZLÓ és 
TÖRÖK GÁBOR:
Élelmiszerek tartósítása 1.
Mérnöki Továbbképző Intézet kiad
ványa. Ve. 27. Tankönyvkiadó, Bp., 
1963. 295 p., 108 á.

A kiadvány első részében a mikrobák 
elpusztítására irányuló hőkezeléses tar
tósítási eljárások elmélete és gyakor
lata terén bekövetkezett fejlődést is
mertetik. Tárgyalják a mikroorganiz
musok szaporodását, hőpusztulását, 
a hőpusztulási görbék alakját, a túl
élési görbéket, a mikroorganizmusok 
hőtűrését befolyásoló tényezőket, az 
idegen anyagok behatásait.

A következőkben a hőkezelésszük
séglet megállapításával, a hőátadás 
és a hőbehatolás problematikájának 
kérdéseivel foglalkoznak. Ismertetik 
a hőkezelésszükséglet számítására al
kalmazható módszereket (Bigerow, 
Ball, Olson és Stevens, Gyönös és 
Almási módszereit) és alkalmazásukra 

példákat is mutatnak be.
Az élelmiszerek romlását okozó 

mikroorganizmusok elpusztítására al
kalmas technológia tárgyalása során 
ismertetik a különböző nyersanyag 
féldolgozási folyamatokat, a csoma
golással kapcsolatos előkészítő műve
leteket és a hőkezeléses sterilezést. 
A különbözőképpen kiszerelt élelmi
szereknél más-más hőkezelési tartó
sítási módszert kell alkalmazni. Ezek 
közül kiemelik az alagútpasztőrözési, 
Gasquer-féle, spirálrendszerű eljáráso
kat. Ismertetik a különböző rendszerű 
autoklávokat, kiemelve az egyes tí
pusok előnyös üzemeltetését. Folyto
nos üzemű készülékek a hidrosztati
kus sterilezők, melyeknél a sterilező

gőztérben uralkodó nyomással egy 
vagy több vízoszlop nyomása tart 
egyensúlyt. A csöves és lemezes pász
torok ismertetésénél kitérnek alkal
mazhatósági területükre. Tárgyalják 
a teljesen automatizált sterilező beren
dezéseket és irányt mutatnak a kor
szerű konzervipari gyártási vonalak 
kialakítására.

A második részben a sugárenergiás 
élelmiszertartósítással foglalkoznak. A 
hőkezeléses eljárások korlátáit az 
ionizáló sugárzások alkalmazásával 
sok esetben leküzdhetjük. Természe
tesen ezen eljárások sem használhatók 
korlátlanul. Az ionizáló képességgel 
rendelkező nagyenergiájú sugárzások 
közül élelmiszertartósítás szempontjá
ból a gamma-sugárzás és az elektron
sugárzás jön számításba. Tárgyalják 
az ionizáló sugárzások egységeit, a su- 
gárzásos tartósítás mikrobiológiai alap
jait, a sugárhatás mechanizmusát, a 
sugárhatást befolyásoló tényezőket. 
Fontos feladat a tartósítás dózisszük
ségletének megállapítása, ami mindig 
a jelenlevő mikrobák fajtáitól, az 
élelmiszer anyagi minőségtől és a be
sugárzás körülményeitől függ. A su- 
gárzásos sterilezés korlátái miatt ezen 
eljárásokat kombinálni szokták más 
eljárásokkal (pl. hőelvonással, hőke
zeléssel, kémiai anyagok alkalmazása). 
Közölnek észrevételeket a különböző 
sugarak hatásáról az élelmiszerek al
kotórészeire is.

Az ismertetett munka élelmiszereink 
káros elváltozásait okozó tényezők 
működésének megakadályozására irá
nyuló törekvéseinkben és szakmai is
mereteink bővítésében igen hasznos 
segítséget nyújt.

Bátyai J. (Szeged) 
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PREISICH MIKLÓS:
V egyészek zsebkönyve

3. bővített és átdolgozott kiadás. 
Műszaki Könyvkiadó, Bpest, 1963. 
1118 p., 219 á.

Jelen munka, amelyet az 1. (1955) 
és 2. (1959) kiadás előzött meg, az 
üzemekben és laboratóriumokban dol
gozó szakkáderek számára szinte fel
mérhetetlen értékű segítség. A könyv 
első részében a vegyész számára 
nélkülözhetetlen matematikai és fizi
kai alapismeretekkel foglalkozik. A ké
miai alapismeretek, fizikai kémia s 
magkémia tárgykörök tárgyalása során 
jelentős táblázatokat, képleteket és 
definíciókat közölnek. Jól szerkesztett 
táblázatokon közük több ezer vegyület 
és elem fizikai és kémiai sajátságait, 
hőtani, termodinamikai, elektrokémiai 
tulajdonságait.

A magkémia alapjai és a radioaktív 
sugárzás elleni védelem tárgyalása 
során a segédkönyv adta lehetőségeket 
jól használták ki.

A szerkezeti anyagok korróziójának 
táblázatos ismertetése és a minőségi 
és mennyiségi elemzéseknél haszná
latos táblázatok közlése után megadják 
a legfontosabb oldatok elkészítési le
írását, majd a legfontosabb vegyipari 
műveletekkel -  hidraulikai, kalorikus, 
diffúziós -  és vegyipari alapfolyama
tokkal -  halogénezés, nitrálás, oxidá- 
lás, redukálás, alkilezés stb. -  foglal
koznak.

Az emberi munka könnyítését, majd 
kiküszöbölést szolgáló automatizálás 
a vegyipar számára sem közömbös. 
A könyv is helyet szentel ezen alap
fogalmak és egyes vegyipari művele
tek automatizálásának, vegyi üzemek 
komplex automatizálásának tárgyalá
sára.

Utolsó fejezetben tömör összefogla
lóban az egészségvédelmi és baleset- 
elhárítási követelményeket ismertetik.

A 304 táblázatot tartalmazó könyv
ben szerkesztési és számítási példákat 
is találunk, melyek minden esetben a 
gyakorlatban felmerülő kérdésekkel 
foglalkoznak.

A könyv hiányossága, hogy az élel
miszerkémia tárgykörével és a kémia 
más iparokban való alkalmazásával 
nem foglalkozik (pl. textilkémia).

Bátyai J. (Szeged)

KOLOSZKOV, SZ, L. és KOMAROV,
F., A.:
A víz e lőkészítése.  K azánvizek , é le l 
miszertechnológia i  vizek

Műszaki Könvvkiadó, Bpest, 1963. 
388 p., 145 á.

A könyv a Szovjetunióban 1959-berr 
megjelent munka magyar fordítása.

Általában az ipar, de az élelmiszer-, 
ipar is igen nagy mennyiségű vizet 
használ fel. A különböző technológiai 
folyamatokban a vizet felhasználhat
ják hígítóként, mosóvízként. Lehet a 
víz hűtőközeg, hőhordozó, kazánvíz, 
s alkalmazhatják hidraulikus szállítási 
műveleteknél is.

A víz szerteágazó felhasználása más
más követelményt állít minőségével 
szemben. A követelményeknek a ter
mészetes víz rendszerint nem felel 
meg, így felhasználás előtt azt elő kell 
készíteni.

A könyv XIV fejezetre tagozódik, 
amelyekben tárgyalják a természetes 
vizek összetételét, az élelmiszeripari 
üzemek technológiai vízszükségletét. 
Ismertetik az élelmiszeripar külön
böző ágazatainak sajátos vízminőségi 
ágazatait, de kitérnek a különböző 
összetételű vizeknek a késztermékek 
minőségében megmutatkozó hatások
ra is. Foglalkoznak továbbá hőenerge
tikai berendezések vízkezelési problé
máival, a berendezések fémanyagá
nak korróziójával, valamint a víz 
gáztalanításával. A VI. fejezetben 
tárgyalják a derítést, melynek során 
a víz lebegő részecskéit, vas- és man
gánkolloidjait távolítják el. A derítés
re alkalmazható módszerek: ülepítés, 
az iszap szuszpenziós elválasztás, me
chanikai szűrés, koaguláltatás, vagy 
a vas- és mangánkolloidok közvetlen 
kémiai úton való eltávolítása. A követ
kező fejezetben a gőz és kondenzátu- 
mának olajtatanításáról írnak.

218



Az üzemek sajátos technológiai 
problémája a vízlágyítás. A kemény 
vizek lágyítására a már klasszikus 
módszerek ismertetése mellett, a kati
oncserélő vízlágyítást is tárgyalják. 
Ezen vízelőkészítő berendezések üze
meltetését, s az ezzel kapcsolatos szá
mításokat több gyakorlati példával 
mutatják be. A hőcserélő berendezé
sek hevített felületein keletkezett 
lerakódások gazdaságos vegyi eltávo- 
lítási módszereit is részletesen ismerte
tik.

A könyv végén, függelékben foglal
ták össze a tárgykör fontosabb anya
gainak főbb jellemzőit. A jól szerkesz
tett tárgymutató, valamint a szép 
szövegközti ábrák a könyv igen ered
ményes használhatóságát nagy mér
tékben növelik.

Bátyai J. (Szeged)

BARABÁS JÁNOS ÉS KOHLER 
GYULA:
Optikai műszerek

Műszaki Könyvkiadó, Bpest, 1963., 
276 p., 309 á.

A szerzők az általános fénytani is
meretek tárgyalása után, a fényjelen
ségeket magyarázzák, a fényelmélete
ket tárgyalják. Az igen jól felépített 
könyv fejezetei közül inkább csak 
azokat ismertetem, melyek tárgyköre 
a vegyész minderinapi munkájához 
közel áll. Ilyenek pl. a „Fotometria” 
c. fejezet, melyben a megvilágításról, 
a fényáramról, a fotometriában hasz
nálatos mértékegységekről írnak. A 
fotométerek tárgyalása során ismerte
tik a Lunimer -  Brodhun-féle fotomé
tert. Kitérnek a fénysugárzás és fény
elnyelés törvényszerűségeire is. Fog
lalkoznak a tükrök és prizmákkal, a 
lencsék és lencserendszerek kialakítási 
módjaival. A könyv áttekintést nyújt 
a szemüvegekről, távcsövekről, fény
képezőgépekről, vetítőgépekről.

A „Mikroszkópok” c. fejezetben 
közérthető nyelven tárgyalják a mik
roszkópos kép keletkezését, a mikrosz
kóp objektíveket és okulárokat, a 
mikroszkópok szerkezetét, az alkal

mazott fényforrásokat, különböző meg“ 
világításokat. (Köhler-féle kondenzoro- 
ros, gyűrűs megvilágítás). Módszert 
írnak le a megvilágítás helyességének 
ellenőrzésére. Ismertetik a mikroszkó
pos fényképezés alapelveit.

A fénytörés és a teljes visszaverődés 
törvényszerűségeit kihasználó refrak
tométerek tárgyalása során, a refrak
tométerek felépítését az Abbé-féle 
refraktométeren mutatják be. Az 
Abbé-féle refraktométer módosított 
változatai az élelmiszerek vizsgálata
kor használt bemártható refraktomé
terek. A Pulfrich-féle refraktométer 
szintén alkalmas folyadékok törés
mutatójának meghatározására. A len
cse és a fényelektromos refraktométe
rek szintén jól alkalmazható műszerek 
törésmutató mérésre. A koloriméterek 
között a vizuális, a fényelektromos ki
értékeléssel működő műszereket tár
gyalják. Ismertetik az optikailag ak
tív anyagok forgatóképességének mé
résére használatos polarimétereket. A 
könyv utolsó részében a spektroszkó
pok, spektrométerek és spektrográfok 
felépítéséről és működésükről olvas
hatunk.

A könyv végül 11 képoldalon közölt 
21 képpel egészül ki.

Bátyai J. (Szeged)

TÁRGYIK SÁNDOR és NAGY 
LÁSZLÓ:
(Hidegkonyha receptkönyv és technoló
gia.)
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Bpest, 1963., 456 p., 140 á., 100 kép.

A szerzők a könyv megírásánál arra 
törekedtek, hogy választ adjanak a 
hidegkonyhákkal kapcsolatos szakmai 
kérdésekre.

Az első részben általános ismeretek
kel foglalkoznak, tárgyalják a korszerű 
hidegkonyhát, a szakmai követelmé
nyeket, a berendezési tárgyakat. A 
díszítéssel foglalkozó fejezetben a hi
degkonyha igen lényeges részét az 
általános díszítő elveket, módszereket, 
valamint a díszítés anyagát és eszkö
zeit ismertetik.
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A második részben közük a recep
teket, a felhasználásra kerülő nyers
anyagok minőségi követelményeinek 
figyelembevételével. A készítmények 
normáját csak körülbelül állapítják 
meg, mivel az, az áru minőségétől és 
a készítés módjától függően változik. 
Itt ismertetik a vegyes büfé-, vegyes 
extra- és egyéb szendvicseket, a hideg 
leveseket, aszpikos készítményeket, 
salátákat, krémeket, pástétomokat, 
gyümölcs készítményeket stb.

A turmix üdítőitalok, melyek szóda
vízzel vagy tejjel készülnek és amelyet 
hűtve, szájjéggel szolgálnak fel, az 
utóbbi években nálunk is ismertté 
váltak. Technológiájuk ismertetése 
során az ananász, paradicsom, alma, 
narancs, málna stb. turmix üdítőita
lokkal foglalkoznak.

Bármilyen jól és szépen elkészített 
is a termék, fontos követelmény, hogy 
az értékesítés is szakszerűen, kellő 
gonddal történjék. A hidegkonyhai ké
szítmények tárolása is nagyon fontos 
abból a szempontból, hogy a készít
mények eredeti tulajdonságaikat, jel
legüket megtartsák. Tárolásra legal
kalmasabbak a hűtőpultok, vitrinek 
alkalmazása.

A harmadik részben a rendezvénye
ken, fogadásokon adható összeállítá
sokat adják meg. Az utolsó részben 
táblázatokat közölnek az élelmiszerek 
elkészítésével járó veszteség- és hozam
százalék könnyű kimutatására.

A könyv 36 oldalon közölt 100 kép
pel zárul, melyeken az egyes hideg
tálak, rendezvények megterített aszta
lai, értékesítő helyek láthatók.

Bátyai J. (Szeged)

PONGRACZ ÁRPÁD:
(Modern kozmetika.)
Medicina Könyvkiadó, Bpest, 1962., 
322 p., 30 á.

A modern kozmetikai gyakorlat ma 
már egyre több tudományos tapaszta
latot használ fel. A szerző arra töre
kedett, hogy a kozmetikai hatástant 
tudományos alapokra fektesse. Az 
anatómiai részben a csontokról, az

izmokról, mirigyekről, az érrendszer
ről, a bőrről olvashatunk. A szerző 
a masszázsról szóló fejezetben a masz- 
százs technikáján és általános elvein 
kívül a legnagyobb mesterek módsze
reit is ismerteti. A biokémiai alapfo
galmak tárgyalása során, a fehérjék, 
zsírok, szénhidrátok, vitaminokról és 
az enzimekről olvashatunk. Az alap
anyagok között részletesen ismerteti 
mindazon természetes és mesterséges 
kémiai anyagokat, melyeket a koz
metikai szerek készítése során hasz
nálnak. Foglalkozik a savakkal, a kü
lönböző fémsókkal, a zsírokkal, illat
anyagokkal, színezőanyagokkal, s álta
lában mindazon hozzátétanyagokkal, 
melyeket a kozmetikai ipar felhasznál.

Igen értékes a kozmetikai szerek elő
állításáról szóló fejezet, melyben több 
mint 120 könnyen előállítható, kor
szerű receptet közöl. Részletesen fog
lalkozik a kozmetikai kezelést igénylő 
bőrelváltozásokkal, a bőrmirígyek 
rendellenes működése, a pigment
rendellenességek (pl. szeplő, májfolt, 
albinizmus) okozta kozmetikai hibák
kal. Tárgyalja a kozmetikában alkal
mazható sugárkezelési eljárásokat, a 
különféle arcpakolásokat. Általános 
érdeklődésre számíthat a legújabb 
kozmetikumok, mint a méhpempő, 
klorofil stb. alkalmazása, továbbá a 
biogéti stimulátorok, Filatov, Bogo- 
molec módszereinek ismertetése.

A könyv végül foglalkozik a kozme
tikai kezelés menetével, az arc szépí
tésével, a bőrhibák palástolásával, az 
ízléses kendőzés módjaival.

Bátyai J. (Szeged)

ZVONlCEK, J. ÉS ULRYCH, V.:
A szállítás gépesítése az é lelm iszeripar
ban

Műszaki Könyvkiadó, Bpest, 1963. 
245 p„ 285 á.

Hazánkban az élelmiszeripar auto
matizálása csak most kezdődik. Hosszú 
munka után tudunk majd eredményt 
felmutatni. A különböző élelmiszeripa
ri üzemekben, az egyes üzemrészlegek 
közötti szállítás még sok helyen nincs
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gépesítve. Az ezzel kapcsolatos prob
lémák megoldásában jó segítséget 
nyújthat a három témakörre tagozódó 
könyv.

Foglalkoznak a szállítás gépesítésé
nek alapelveivel, a szállítás jellegével, 
a belsó' szállítási rendszer tervezésével.

A második témakörben a szakaszos 
működésű szállítóberendezések lehe- 
tó'ségeit, a szállítótartályok és rakodó
lapok alkalmazását ismertetik. A ra
kodólapos munkamódszer a darabos 
áruk korszerű kezelési módszere; le
hetővé teszi a raktári szállítási és 
átrakodási műveletek teljes gépesíté
sét. Nemcsak a belső szállításban je
lentős, hanem az országos és nemzet
közi rendszer alkotó része is lehet. A 
rakodólapos munkamódszer lényeges 
munkaerő megtakarítást eredményez. 
Gépesíti a nehéz fizikai munkát, csök
kenti a csomagoló anyag szükségletet, 
a törési veszteséget, növeli a göngyöle
gek élettartamát, a raktárok térkihasz
nálását. Lerövidíti a kezelési időt, 
ezzel javítja a vasúti és gördülő szál
lítóeszközök kihasználását, és meg
könnyíti a raktározott áru leltározását, 
ellenőrzését.

A harmadik témakörben a folyama
tos működésű szállítógépeket tárgyal
ják. Ismertetik a gravitációs szállító- 
berendezések, csúszdák és ejtőcsövek, 
görgősorok, fluidizációs szállítóvályúk 
és úsztatok élelmiszeripari alkalma
zását. Sokoldalúsága miatt a szállító- 
szalag ma a legelterjedtebb belső szál
lítási rendszer. A szalagon történő szál
lítás gazdaságos.

Az ömlesztett áruk szállítására hasz
nált kaparószállítógépek két fajtájá
val a nyitott vályús láncos ka párokkal 
és zárt vályús szállítókkal, rédlerekkel 
foglalkozva, azokat szintén előnyös
nek tartják a szállítás gépesítésére.

Sima alakú tárgyak vízszintes vagy 
enyhén lejtős szállítására nagyon ked
veltek a szállítóláncok. Tárgyalják az 
elevátorok, szállítócsigák, vibrációs 
szállítógépek, a pneumatikus szállítás 
előnyeit, alkalmazhatóságát. Végül a 
rakodóeszközök ismertetésével zárul 
a könyv.

Bátyai J. (Szeged)

KATONA JÓZSEF és DÖMÖTÖR 
JÓZSEF:
Magyar borok -  borvidékek

Mezőgazdasági Kiadó, Bpest, 1963.,. 
205 p.

„Pohárba zárt napfény ! Királyok 
itala -  italok királya ! Mesék és le
gendák csodás nektára !” Ilyen és 
hasonló elismerő jelzőkkel illették köl
tők és lelkes borbarátok a világ min
den táján emberemlékezet óta, az 
italok legnemesebbikét, a bort” -  
olvasható a könyv bevezetőjében.

A magyar bornak nemcsak jelene,, 
hanem múltja is érdekes, említésre 
méltó. A könyvből megismerjük a sző
lő és a bor történetét az ókortól egé
szen napjainkig.

Foglalkoznak a borminősítéssel, a 
borízleléssel, a borok kémiai összeté
telével, tárolásukkal, a borbírálók 
szakkifejezéseivel. Tárgyalják a borok 
érése során lejátszódó folyamatokról 
kialakult különböző véleményeket. Ri- 
bereau-Gayon szerint a finom illatok 
a levegőtől elzártan, tehát redukált 
környezetben alakulnak ki. A magyar 
borvidékek között a móri, a balaton- 
melléki, badacsonyi, somlói, soproni, 
villány-siklósi, mecseki, szekszárdi,, 
alföldi, mátraaljai, egri és a tokaj- 
hegyaljai borvidékeket tárgyalják, is
mertetve az egyes borvidékek leg
jellegzetesebb szőlőit, borait, az egy- 
egy vidék a borral kapcsolatos törté
neti mozzanatait. Megismerhetjük a 
könyvből a különböző jellegzetes szőlő 
fajtákat, a borversenyeken díjazott 
borokat az egyes borvidékenként, 
írnak a borok kezeléséről, palackozá
sáról, tálalásáról, s arról, hogy mikor 
mit igyunk. Az utolsó, a ,,Jó bor -  
jó egészség” c. fejezetben arról olvas
hatunk, milyen mértékben egészséges 
a bor fogyasztása. Megtudjuk a könyv
ből, hogy az egyes országokban éven
ként hány liter borfogyasztás esik egy 
főre. Ebben a rangsorban Franciaor
szág vezet évi 145 liter/fő értékkel. 
Magyarország a tizenegyedik évi 26 
liter/fő értékkel. Legkevesebb bort 
Törökországban isznak, ahol az egy
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dőre eső évi fogyasztás csupán 1 liter. 
Az olvasmányosan, színesen megírt 
mű mind a szakember, mind a nem 
-szakértő, a jó bor fogyasztói számára is 
jól megalapozott tájékoztatást nyújt. 
A szöveget 15 oldal fekete és 4 oldal 
színes melléklet egészíti ki.

Bátyai J. (Szeged)

SZEPESY LÁSZLÓ: 
G ázkrom atográfia

Műszaki Könyvkiadó, Bpest, 1963., 
246 p., 70 á.

A könyv megírásánál a szerzőt az 
a cél vezette, hogy szakembereinknek 
jó áttekintést nyújtson a gázkroma
tográfia alkalmazási lehetőségeiről és 
a fejlődés legújabb eredményeiről. 
Természetesen útmutatást is ad a 
gázkromatográfiás elemzések során 
felmerülő gyakorlati problémák meg
oldásához.

A gázkromatográfiás módszerek ál
talános ismertetése során tárgyalja a 
gázkromatográfiás készülékek kapcso
lási sémáját és működési elvét, a hasz
nálatos kifejezéseket és definíciókat. 
Foglalkozik a fázisegyensúlyokkal, a 
■folyamatok elméletével, a vivőgázrend
szerekkel, a mintabeméréssel, ennek 
hatásával a szétválasztásra, a szétvá
lasztó kolonákkal, ezek működési el
vével, a detektorokkal, a különféle 
kiegészítő berendezésekkel és tartozé
kokkal.

Külön fejezetben foglalkozik a kro- 
matogram minőségi és mennyiségi 
értékékelésével. A mennyiségi érté
kelés történhet a csúcsmagasság vagy 
a csúcs alatti terület mérése alapján. 
A gázkromatográfia, analitikai alkal
mazása mellett nagy jelentőségű a 
preparatív kémiában való felhaszná
lása is, tiszta anyagok előállítására.

Az analitikai alkalmazások között 
tárgyalja könnyű szénhidrogének, al
koholok, klórozott szénhidrogének, 
szteroidok stb. elemzését. Az utolsó 
fejezet foglalkozik a gázkromatográ- 
fos üzemellenőrzéssel és egyes folyama
tok szabályozásával.

A hét fejezetre tagolt könyv min
den fejezete után nagy számú irodalmi 
jegyzéket is ad a szerző. A függelék
ben a gázkromatográfiás készüléktí
pusok jellemző adatait találjuk.

A könyv az ,,Új Technika” sorozat
ban jelent meg.

Bátyai J. (Szeged)

DÉVÉNYI TIBOR:
Erjedésipari a lapismeretek

Táncsics Könyvkiadó, Bp., 1964. 232 
p., 91 á.

A szerző könyvének megjelentetésé
vel az volt a cél, hogy segítséget adjon 
a biokémia alapjainak elsajátításához. 
Rövid betekintést ad az alkalmazott 
biokémia fontosabb területeire. A 
biokémiai ismeretek eredményes al
kalmazása az élelmiszeriparban igen 
jelentős lehet. Az ipar területén a bio
kémia hatása legjelentősebb az erje
désiparon belül. Az erjedéses folyama
tok mechanizmusának megismetésével 
nagy jelentőségű és szerteágazó ipar 
jött létre. Az erjedésipar három alap
vető ágát szokták megkülönböztetni, 
az élesztős, a baktériumos és a penész
gombás erjesztést.

Az első kérdésen belül, a biokémia 
alapfogalmai között foglalkozik az 
anyagcserével, az aminosavak, pepti- 
dek, fehérjék, szénhidrátok, nuklein- 
savak (MIESCHER nevéhez fűződik 
felfedezésük, aki a heringspermából 
különítette el ezeket az anyagokat, 
és a sejtmag görög elnevezése után 
nukleinoknak nevezte el), zsírok ké
miájával, vizsgálatukkal és biokémiai 
jelentőségükkel.

Tárgyalja az enzimeket, mint katali
zátorokat, majd összefoglalja az en
zimek főbb típusait és képviselőit. 
Az anyagcsere-folyamatok ismertetése 
során megadja az emberi szervezet 
főbb mirigyeit és az általuk termelt 
hormonokat. Röviden érinti a vita
minokat is. Jó útmutatást ad a bio
kémiai laboratóriumokban folyó ku
tatómunkához.

Az alkalmazott biokémia problé
máival foglalkozó fejezetben az élesz
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tőgyártást, az erjedéses szeszgyártást, 
a glicerin erjedéses előállítását, a sör
gyártást, a sajtgyártást, erjesztett 
ecet előállítását, a dextrán előállítását, 
a B12-vitamin fermentativ gyártását 
tárgyalja. Foglalkozik az enzimeknek 
a bőrgyártásban betöltött szerepével.

Jó betekintést ad az enzimeknek az 
élelmiszerek tartósítására való felhasz
nálhatóságáról. Röviden ismerteti a 
fehérjéknek az orvostudományban, a 
gyógyászatban, valamint a műanyag
iparban való felhasználását, és ismer
teti az antibiotikumok [penicillin, 
sztreptomicin, klorocid, aureomicin 
(klórtetraciklin)] előállítását.

A könyv utolsó fejezete a biokémiai 
finomvegyszergyártással és annak 
problematikájával foglalkozik.

Bátyai J. (Szeged)

PROSZT JÁNOS, GYŐRBÍRÓ KÁ
ROLY és CIELESZKY VILMOS:
Polarográfia (kü lönös tekintette l a 
klassz ikus módszerekre

Akadémiai Kiadó, Bp., 1964. 528 p., 
202 á.

A polarográfiás kutatások területén 
elért nagy eredmények a módszert az 
analitikai problémák sokoldalú meg
oldása mellett az elektrokémiai kine
tika legnagyobb mértékben művelt 
területévé tették. A régóta hiányolt 
magyar nyelvű szakkönyv közreadá
sával egységesen kapja meg az olvasó 
mindazt, amit a klasszikus módszerek
ről tudni kell. Jelent meg ugyan már 
magyar nyelvű szakkönyv e terület
ről (pl. Heyrovsky -  Zusnan: Beveze
tés a gyakorlati polarográfiába, Bp., 
1955; Jámbor: Polarográfia, Bp., 
1954. MTI), azonban a polarográfiá
nak hazánkban megjelent könyvei 
közül ez a legegységesebb, legjobban 
használható munka.

A könyv három részre oszlik. Az 
első részben találjuk a polarográfiával 
kapcsolatos általános és elméleti tud
nivalókat. Itt tárgyalják a polarog
ráfiás mérőberendezéseket és azok mű
ködését, a mérőberendezések alkatele

meit, a polarográfiás áramtípusokat. 
A következőkben a polarografáló cella 
feszültségéről, a csepegő higanyelekt
ródon keletkező hidrogéntúlfeszültség
ről, az oxigén polarográfiás feszültsé
géről olvashatunk. Ezenkívül a szer
zők foglalkoznak az állandó potenciá
lon végzett elektrolízisek, az ampero- 
metriás titrálások, az oszcillopolarog- 
ráfiás vizsgálatok és a különböző újabb 
polarográfiás technikák ismertetésével 
is.

A második részben ismertetik a 
mennyiségi polarográfiás elemzési mód
szereket. Itt tárgyalják a fémes és a 
nemfémes elemek ionjainak, valamint 
egyes szervetlen molekulák polarog
ráfiás viselkedését. A fejezet utolsó 
részében példákat adnak a szervetlen 
polarográfiás elemzés tárgyköréből.

A harmadik részben a szerves ve- 
gyületek polarográfiájával foglalkoz
nak. Részletesen tárgyalják a moleku
laszerkezet és a polarográfiás viselke
dés közötti összefüggéseket, a szerke
zet és a féllépcsőpotenciál közötti 
kvantitatív összefüggéseket, majd gya
korlati példákat közölnek szerves 
anyagok meghatározására.

Áz igen jól felépített és nagyszerű 
stílusban megírt könyvet függelék, 
név- és tárgymutató zárja le.

Bátyai J. (Szeged)

ROTHER, H.
A hangyasav  m eghatározása  a lk oh o l-  
m entes  italokban és narancslevek ter 
m észetes hangyasavtarta lm a

(Über die Bestimmung der Ameisensäure 
in alkoholfreien Getränken und den 
natürlichen Ameisensauregehalt von 
Orangesäften.
,,Der Naturbrunnen” 12, 86 , 1962.

A szerző üdítőitalok és alapanyagaik 
hangyasavtartalmának meghatározásá
nál szerzett tapasztalatait közli. Beve
zetőben kritikailag emlékezik meg a 
vízgőzdesztillációs, a vákuumdesztil
lációs és a papírkromatográfiás m ó d 
szerről. A hangyasav elkülönítésére az
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éteres perforáció módszerét ajánlja. 250 
ml üdítőitalt, vagy 25 g : 250 ml higí- 
tású alapanyagot vízfürdőn 5 - 6  óráig 
éterrel perforál. Mivel az éter és a vizes 
fázis között megoszlási egyensúly áll 
be, a szabad hangyasavat kalcium- 
hidroxiddal vonja ki az éterből. Az 
éter elpárologtatása utáni maradékot 
szűri, vízzel mossa és a szüredéket is
mert térfogatra tölti fel (10 ml). Kivett 
oldatrészletben a hangyasavat térfo- 
gatosan, vagy kolorometriásan hatá
rozza meg. Térfogatos módszer: a han
gyasav oxidációja NaBr03-tal és visz- 
szatitrálás As20 3-oldattal, indikátor: 
káliumjodid (Molnár M. G. és munka
társainak módszere). Kolorimetriás 
módszer (Diemair és Gundermann sze
rint): (az éteres perforálás kálcium- 
hidroxidos maradékának szüredékét (1. 
az előzőkben) a hangyasav mennyisé
gének megfelelően 1 : 50 vagy 1:10 
arányban hígítja. Az oldat egy ismert 
részletét sósavas közegben fémmag
nézium szalaggal jéghűtés mellett 
redukálja, majd a keletkezett formal
dehidet kromotrópsavval mutatja ki. 
Az erősen kénsavas folyadék vízfürdő
ben való hevítés közben -  ha erede
tileg hangyasav volt jelen -  ibolya
színű lesz. A szín erősséget 570 mm-nél 
koloriméterben méri.

A szerző különböző országokból szár
mazó narancsok és narancsszörpök 
hangyasavtartalmát közli, melyet 
mindkét fenti módszerrel határozott 
meg.

Sarudi 1. (Szeged)

R O T H E R ,  H .

Narancslétartalmú üdítőitalok fén y 
okozta  m inőségi romlása

(Über die Schädigung von orangensaft
haltigen Erfrischungsgetränken durch 
Lichteinwirkung)
Der Naturbrunnen 13, 94, 1963.

Az üdítőitalok készítésénél s az 
üvegek töltésénél elkerülhetetlenül le
vegő kerül a palackokba, mely részben 
a szörpben, részben a szénsavval telí

tett vízben van oldva. Ehhez járul a  
folyadékkal teljesen meg nem töltött 
ü\egek nyakrészében levő néhány 
milhliternyi levegő is. A palackokba 
jutott oxigén oxidációs folyamatokat 
vált ki, melyek elsősorban az aszkorbin- 
savat, a zamatanyagokat és a citrus
félék természetes festőanyagait érin
tik. Magasabb hőmérséklet és a fény 
elősegítik e nemkívánatos kémiai fo
lyamatok lejátszódását. Az aszkorbin- 
sav oxidációs elbomlásának mechaniz
musa ismeretes. A zamat- és színező
anyagok, elsősorban a természetes 
karotinoidok elbomlását akként ma
gyarázzák, hogy a kettőskötésben, 
epoxidképződés lép fel, melyet a mole
kula kettéhasadása követ. E káros fo
lyamatokban a fénynek ún. foto- 
katalitikus szerepe van. Világosságnak 
kitett üvegekben levő folyadékok idő
vel színüket vesztik és egyúttal izrom- 
lást is szenvednek. Ánizsra és szappan
ra emlékeztető ún. fényíz („Licht- 
geschamack”) lép fel. Derült, forró, 
nyári időjárásnál az üdítőitalok már 
órák alatt elhalványulnak és tejsze- 
rűen zavarosokká válnak. A szerzó 
kísérletekkel bizonyította be, hogy az 
üdítőitalok minőségi romlásának mér
téke az oldott oxigén (levegő) mennyi
ségétől és a megvilágítás időtartamától 
függ. Kísérletei során az összkarotinoid- 
tartalomban, az aszkorbinsavtarta- 
lomban és az oldott oxigén mennyisé
géten mutatkozó csökkenéseket álla
pította meg a világítási idővel való 
összefüggésben. A minták mestersé
ges megvilágítása higanygőzlámpával 
történt a forró nyári napnak megfelelő 
intenzitással.

Az üdítőitalok fényokozta minőségi 
romlásának gátlására igen hasznosnak 
bizonyult kevés aszkorbinsav hozzá
adása (pl. 2 mg/100 ml); mely elég jó 
tartósító hatást fejt ki. A fényokozta 
minőségi romlást gátló egyéb műszaki 
intézkedések: az italkészítésnél felhasz
nálandó folyadékok levegőtől mentesí
tése; sötétszínű palackok alkalmazása; 
hűvös tárolás; a készletek óvása a 
közvetlen napfénytől stb.

Sarudi I. (Szeged)
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ANDREJEVSZKAJA, L.
Tej fehéjetartalmának refraktométeres  
m eghatározása

( Refraktometricseszkij metod opredele- 
nija szoderzsanija belka v moloke.)

Molocsnaja Promüslennoszt’ 1964. 1 
szám, 34-38 oldal.

A leírt fizikai módszer a teljes tej és 
a belőle készült ülepített savó törés
mutatóinak különbségén alapul. A tej 
törésmutatója a víz és a benne oldott 
alkotórészek (laktóz, sók, fehérjék, 
nem fehérje természetű nitrogénanya
gok) törésmutatójából tevődik össze. 
A zsír emulzió alakjában a tej törés
mutatójára nem hat. Tehát a tej- és 
a fehérje eltávolítása után a savó -  
törésmutatóinak különbsége adja a 
fehérjék törésmutatóját, amely a fehér
jetartalom százalékában is kifejezhető.

A vizsgálathoz RL-2 típusú refrakto
métert használtak. A leolvasás lehetővé 
teszi a gyakorlatilag is megfelelő pon
tosságú fehérjemeghatározást. A ké
szüléket nappal speciális megvilágítás 
nélkül lehet alkalmazni. Más refrakto
métert a megfelelő fény-árnyék hatás 
elérésére át kell alakítani.

A fehérjementes savó előállítására a 
savót gondosan kell ülepíteni. A meg
határozásnál 5 ml tejhez 5 - 6  csepp 
,5%-os CaCl2 oldatot adnak és a mintát 
zárt penicillines flakonokban 10 percig 
forralják. 10 perces forralással a tej 
fehérjéinek 99%-a csapódik ki. így 
a  nem fehérje-természetű nitrogén- 
tartalmú anyagok nem csapódnak ki. 
Vizsgálataik szerint sem a tej savfoka, 
sem hőmérséklete, pasztörözöttsége, 
tartósítása (40%-os formaiinnal) nem 
befolyásolja az eredményeket.

fehérje (%) = 
teljes tej törésmutatója)

— 0,002045

(savó törésmutató) 
0,002045

nitrogéntartalmú anyagok (%) = 
(teljes tej törésmutató) 

0,001884

(savó törésmutató)
0,001884

A meghatározás pontossága ±0,05 
vagy 0,075% fehérje. Tömeges meg
határozás esetén egy vizsgálat 4 per
cet vesz igénybe Az eljárás nagy előnye 
még olcsósága is. A meghatározás 
30 Thörner savfokú tej esetében is 
elvégezhető.

Kacskovics M. (Pécs)

DAV1DÜV, R., GUL’KO, L., BEHO- 
VA, E.
A tejpor v itaminjainak  összetételi  v á l 
tozása

( Izmenénie vitaminnovo szosztava szu- 
hovo moloka.)
Molocsnaja Promüslennoszt’ 1963. 12. 
szám, 18-19 oldal

Az emberi szervezet vitaminellátá- 
sában a tejnek, tejtermékeknek és így 
a tejpornak is jelentős szerepe van.

Kísérleti eredmények alapján meg
állapították, hogy a tej vitaminjai 
hőkezelésre különféleképpen reagálnak, 
így az A, E, B2 és pp vitaminok meny- 
nyisége gyakorlatilag változatlan, míg 
a Bt vitamin 26, a C pedig 61 száza
lékra csökken. Evvel kapcsolatban 
merül fel a technológia változtatása, 
vagy a termék vitaminnal való dúsí
tása. Egy évig tartó tárolás után az 
E, B, és C vitamin-tartalom gyakor
latilag változatlan volt, rníg az A 
vitamin jelentősen csökkent és a B2 
kissé növekedett. A kétéves tárolás 
már jelentős változást hoz, mivel az E 
vitamin-tartalom 24, az A 65, а В és a 
C 10 százalékra csökkent, a B2 pedig 
növekedett. Ez utóbbi adat a maradék 
mikroflóra jelenlétével magyarázható, 
mely A és E vitamin felhasználásával 
B2 vitamint is szintetizál. A szárítás 
utáni C vitamin-tartalom a tárolás
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során nem változik. Ily módon a táro
lásra szánt tejport raktározás előtt B, 
és C vitamin hozzáadása mellett A vi
taminnal kell dúsítani.

A tejpor vitaminjainak tartóssága 
függ a kiinduló nyersanyag mikrobio
lógiai tisztaságától, minőségétől és a 
takarmányozástól.

A vizsgálati eredmények, valamint 
a vitamintartalom részletes, tábláza
tos ismertetése.

Kacskovics M. (Pécs)

KOOPS, J.
Hűtőházi vajhiba

( Koelliuisgebreken van boter.)
Verslagen van hét Nederl. Instituut 
voor zuivelonderzoek (NIZO) Ede Nr. 
80, 1963 jún.

Bizonyított, hogy a mélyhűtött 
tárolásnál bekövetkező vajhibát a 
vajzsír zsírsavainak és a foszforlipoi- 
dok oxidációja okozza. A hiba fellépé
sét a savanyú pH (kb. 4,6) és a réz
nyomok jelenléte döntően befolyásolja. 
A hibát nemcsak a tej fehérjéihez kö
tött, hanem a zsírgolyócskák membrán
jában levő réz is okozza. Savanyú 
tejszínvaj-gyártásnál a tejszín sava
nyításakor a fehérjéhez kötött réz 
felszabadul és lehetséges, hogy a zsír
golyócskák membránjába beépül. A 
membránban levő foszfatidok is kü
lönféleképpen viselkednek. A szfingo- 
mielin az ízhiba kialakulásában lát
hatóan nem vesz részt, a lecitin igen 
lassan oxidálódik, a kefalin, amely a 
legnagyobb mennyiségű telítetlen zsír
savat tartalmazza, a legérzékenyebb. 
Az olajos-faggyús-halas ízhiba a kefa
lin oxidációjával kezdődik.

Normális réztartalom:
tej .....................  8 -  40 fig/kg
zsírmembrán . . .  40-180 pg3kg
vaj ...................  16 fig/kg

A növekedett réztartalmú vajaknál ún. 
hűtőházi hibákat állapítottak meg.

A hűtőházi vaj tárolhatóságának 
megítélésénél a következőket kell meg
vizsgálni

1 . vaj szérum pH-ja,
2 . vaj réztartalma,
3. vaj kefalin-tartalma.

Rézszennyezés esetén savanyú pH 
beállítására és az aktív réz inaktiválá
sára törekszenek.

Kacskovics M.
(Pécs)

ADDA, J.
Antioxidánsok és a tejterm ékek  k o n 
zerválása

(Die Antioxydationsmittel und das Kon
servieren der Milchprodukte.)
Le Lait 417, 378-392, 1962
Ref. Die öst. Milchwirtschaft, 18, 438/
1963

A tejtermékek minőségét nagymér
tékben befolyásolja a zsíralkotók rend
kívül nagy oxigén-érzékenysége. Ezért 
kutatják a bomlás megakadályozását, 
valamint az antioxidánsok alkalma
zását. A telítetlen zsírsavak oxidációs 
folyamatát a metilcsoportokból kilépő 
hidrogénatom váltja ki. A telítetlen 
metilcsoportokból oxigén felvételével 
hidroperoxid-csoportok keletkeznek, e- 
zek ismét hidrogént vesznek fel egy 
másik metilcsoportból, hogy hidroper- 
oxid molekulát és egy új telítetlen 
metilcsoportot képezzenek. Az anti- 
oxidáns olyan anyag, amely hidrogén 
atomot képes leadni és ezáltal a zsír
anyag helyett oxidálódik. Kísérleteik
ben a következő antioxidánsokat pró
bálták ki: természetes antioxidánsok: 
quercetin (flavonal), búzacsíraolaj, to- 
koferol, tejszérum, zabliszt, 
szintétikus: alkilgallátok (metil-, oktil-, 
tetradecilgallát) aszkorbisav, hidroki- 
non, 2,6-dibutilparakrezol, tetraalkil- 
tiuramidszulfur, 2- és 3-butil 4-hid- 
roxianizol,

különböző termékek: trihidroxi-buti- 
feron, citrakoninsav, etilkaffeát.

A szerző felveti, nem lenne-e jobb az 
antioxidánsok helyett a zsírsavak sem
legesítésének módszerét használni, kü
lönösen a savanyútejszínvaj oxidá
ciós izhibája esetén.

Kacskovics M .
(Pécs)
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WOLFF R. ÉS BARRAUD C.:
Szarvasgcmbatartalom  m eghatározása  
húskészítm ényekben

(Determination de la teneur en truffes 
des produits de charcuterie.)
Ann. Falsif. Expert. Chin. 55, 309,
1964.

Fíúskészítmények szarvasgom batar- 
talmának ellenőrzésére eddig megfelelő 
eljárás nem állt rendelkezésre. A szar
vasgombadarabok egyszerű kiszedése 
vagy kimosása a húskészítményből 
nem volt kielégítő eljárás. Szerzők 
ezért egy új eljárást ajánlanak, mely 
szerint a húsalkotórészeket lúg segít
ségével melegen oldják. A visszama
radó szarvasgombadarabokat azután 
leszűrik, közömbösre mossák és va- 
kuumszárítóban szárítják. Szarvas- 
gombával és szarvasgombatartalmú 
húspasztákkal végzett kísérletekből 
megállapították, hogy a szarvasgomba 
szárazmaradékának tízszerese a fel
használt szarvasgombamennyiségnek 
megfelelt. Az eljárás pontossága 
± 20% .

Kieslbach Gy. (Budapest)

NURY F. S., BOLIN H. R. ÉS 
BREKKE J. E.:
Aszalt gyüm ölcsök  gyors v ízfelvétele

(Rapid hydraíation of dried fruits.) 
Food Techn. 77, 334-335, 1963.

Szabadban vagy szárítóberendezé
sekben aszalt gyümölcsök aránylag 
alacsony víztartalmúak (szilva víztar
talma kb. 16-19%, fügéé kb. 15- 
18%, mazsoláé kb. 9-12% .) Mint
hogy nagyobb víztartalom emeli az 
aszalt gyümölcsnek a fogyasztó részére 
kedvezőbb érzékszervi tulajdonságait, 
1960-ban kb. 60 000 tonna aszalt gyü
mölcsöt utólag kezeltek vízzel nagyobb 
(28%-os és e fölötti) víztartalom elé
rése céljából. Szerzők ezért összeha
sonlító vizsgálatokat végeztek gőz 
( 1 0 0  C°) és forrásban levő víz útján 
történő vízfelvételt illetően. Kezelési 
dőként mazsola részére 15-60 má

sodpercet, szilva részére 5 -1 7  percet 
és füge részére 2-11 percet választot
tak. A gyümölcsöt azután 3 percre 
leszáradásra szétterítették és polieti- 
léntasakokba csomagolták. A kísérle
tekből kitűnt, hogy a vízfelvétel forró 
vizes kezeléskor jobb, mint gőzzel 
kezelés esetében. A vízfelvétel a leg
rövidebb hőbehatási idő mellett is ja
vult, ha a gyümölcsöt hőkezelés után 
hideg vízbe helyezték. így a füge víz
tartalma 8 percig forró vízben tartás 
után kb. 30% volt és ha ezt követően 
3 percre hideg vízbe tették, kb. 40%- 
ra emelkedett. Mazsola részére 15 má
sodperc elegendő. Minthogy a hőkeze
lést követő hidegvizes kezelés útján 
a hőkezelés ideje megrövidíthető és 
így esetleges hőkárosodás is csökkent
hető, szerzők ezt a módszert ajánlják.

Kieselbach Gy. (Budapest)

NURY F. S. ÉS BREKKE J. E.r
Aszalt gyüm ölcsökön végzett  sz ín ta 
nulm ányok

(Color studies on processed dried fruits.) 
J. Food Sei. 28, 95-98, 1963.

Kedvezőtlen raktározási körülmé
nyek között aszalt gyümölcsök sötétre 
színeződnek, úgyhogy minőségi ellenőr
zésükhöz színmérések alkalmasak. 
Ilyen célból szerzők mindenkor egy ta- 
saknyi aszalt gyümölcsöt (almaszelete
ket, fügét, szilvát, sárgabarackot, ma
zsolát) pasztává aprítottak, majd pasz
tánként 2 mintát 200 -  200 ml 50%-os 
etilalkohollal leöntve zárt edényekben 
ismételt rázás közben 24 óráig szoba- 
hőmérsékleten állni hagytak. Általá
ban 10 órai állás elegendő volt végle
ges színerősség elérésére. Szűrés után 
az oldat extinkcióját 440 mm-nél ha
tározták meg. Ha mazsolát +10 C° 
hőmérsékleten tároltak, akkor még 15 
havi tárolás után is alig lépett fel 
erősebb színeződés, míg 32 C° hőmér
sékleten raktározás 3 - 4  hónap alatt 
sötétre színeződéshez vezetett.

Kieselbach Gy. (Budapest)
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LISCOMBES, E. A. R.:
Rovarkártevőkre v isszavezethető  őr
lési  veszteségek  búza esetében

(Milling losses caused by insect infesta
tion of wheat.)
Cereal Chem. 39, 372, 1962.

Búzában különböző fajtájú kifejlő
dött gabonakártevő rovarok által mes
terséges romlást idéztek elő éspedig 
egy, rovarkártevők által természetes 
úton megromlott búzatételnek meg
felelő romlási fokot (41 kártevő/100 g.).

A kártevők szaporodásának mértékét 
röntgenológiailag követték. 11 hét 
múlva a gabona súlya 1,1%-kal csök
kent. „Entoleter-Seourer”-féle lég
szívó készülékkel sikerült a rovaroktól 
megtámadott szemek 40%-át megtisz
títani. A rovarvázdarabkák száma és a 
hamutartalom fokozódó kiőrlés mel
lett növekedett. A sérült búza liszt- 
kihozatala 0,48% hamutartalmú liszt 
előállításakor 4,5%-kal volt kisebb, 
mint a rovarok által meg nem táma
dott kontrolibúzáé.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

LÜCK, E.:
Szorbinsav- és kalciumszorbáttartal-  
mú fungisztatikus c som agolóanyagok

( Fungistatische Verpackungsmateria
lien auf Basis Sorbinsäure und Cal- 
ciumsorbat.)
DLR. 58, 353, 1962.

Fungisztatikus hatású csomagoló
anyagok előállításához az utóbbi évek
ben a szorbinsavat kezdték felhasznál
ni meglehetős eredménnyel. A szor
binsav felhasználásakor azonban vesz
teségek és a csomagolóanyagoknak 
levegőn való hosszú raktározásakor 
oxidációk lépnek fel. Felhasználásá
nak további hátránya, hogy ilyen 
csomagolópapírba csomagoláskor a 
szorbinsav gyorsan az élelmiszerbe 
diffundál. E hátrányoktól mentes és 
már ezért is nagy előnyt jelent a kal- 
ciumszorbát felhasználása. Kalcium- 
szorbát-csomagolópa pirosok előállítá

sa viszonylag egyszerű; a kalcium- 
szorbáttal együtt kötőanyagot (pl. 
polivinilacetátdiszperziót) is ajánlatos 
felhasználni. A kalciumszorbát nem 
hajlamos a szublimációra a szorbinsav- 
val ellentétben és minden károsodás 
nélkül hosszabb ideig hevíthető is. A 
papírosra rétegezéskor szokásos szárí
tási idők nem vezetnek veszteséghez. 
Négyzetméterenként 1,2-20,0 g kal- 
ciumszorbátot tartalmazó papírosok 
30 havi raktározásakor csak csekély 
volt a veszteség (kb. 2 -5% ). Külön
leges előnyök, hogy a kalciumszorbát 
nagymértékű oldhatatlansága követ
keztében hosszú ideig fejt ki hatást a 
csomagolópapíros és az élelmiszer ha
tárterületén, amely különösen ki van 
téve a penészgombáknak. Kalcium- 
szorbáttal bevonásra elsősorban min
denféle papíros és celofán alkalmas, 
amelyek (alumínium- vagy műanyag
fóliákkal is) kasírozhatok. A csomagoló
anyagok nem befolyásolják a velük 
becsomagolt élelmiszer ízét és fizio
lógiailag is ártalmatlanok. Minden, 
legfeljebb 5 ,5 -6  pH értékű élelmiszer, 
pl. gyümölcsíz és hasonló gyümölcské
szítmény eredményesen óvható meg 
kalciumszorbát-papíros által a pené
szedéstől.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

SEDLACEK, B. A. J.:
Egyes zsírféleségek tulajdonságainak  
m egváltozására vonatkozó  v izsgá latok  
magasabb hőmérsékletekre  hev ítésük  
fo lyamán

(Untersuchungen über die V er ander un
gen der Eigenschaften einiger Fettar
ten im Verlauf der Erhitzung auf höhere 
Temperaturen.)
Die Nahrung, 8, 53. 1954.

Szerző kifogástalan napraforgóolaj, 
vaj (vajzsír), sertészsír, keményített 
ételzsír és marhafaggyú 195 + 5 C fo
kon hevítése folyamán fellépő meg
változásait vizsgálta. Ezt a hőmérsék
letet azért választotta, mert ez közel 
áll élelmiszerek sütésének optimális 
hőmérsékletéhez. A hevítés időtartama 
35 óráig terjedt. A megváltozásokat a
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törésmutató, jódszám, savszám és visz
kozitás meghatározásával, az ultra
ibolya-spektrofotometriás eljárással, a 
peroxidszám, polimertartalom és ben- 
zidinszám megállapításával, a 2-tio- 
barbitursav-eljárással, a difenilkar- 
bazid-eljárással és a zsírszíneződés meg 
határozásával vizsgálta. Vizsgálatai
nak eredményeiből azokat a végső 
következtetéseket vonta le, hogy a 
hevítés első szakaszaiban főleg oxidá
ciós folyamatok játszódnak le, illetve 
ezek az oxidációs termékek lebomlási 
folyamataival szemben dominálnak. 
A következő periódusokban a keletke
zett hiperoxidok, illetve peroxidok al
dehidekké és más szabad karbonilcso- 
portokat tartalmazó termékekké bom
lanak le, végül polimerizálódásra kerül 
sor. Vaj esetében az oxidáció ugyan 
igen nagymérvű, de a polimerizálódás 
csak igen csekély. Szerző végül egyes 
vizsgálati eljárások használhatóságát 
is megtárgyalja.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

BRANDON, A. L.:
N edvesham vasztás réz és vas m eg h a 
tározása  céljából sörben, sörlében és 
sörfőzésh ez h asznált anyagokban

(Wet-ashing procedures for determina
tion of copper and iron in beer, wort, 
and brewing materials.)
J. Ass. of Agric. Chem. 45, 638, 1962.

Szerzők a nedves hamvasztás három 
ismert módszerét, éspedig kénsavval 
és salétromsavval, kénsavval, salét
romsavval és perklórsavval, továbbá 
kénsavval és hidrogénperoxiddal vizs
gálták a különböző sörfőzéshez hasz
nált anyagokban. Szerintük a kénsav
val és salétromsavval feltárást a leg
több laboratórium előnyben részesíti, 
mert ezzel kapcsolatosan az összes 
szervetlen anyag meghatározása el
végezhető. Ez a módszer szerepel a 
hivatalos analitikai módszerek között 
is. A másik két feltárási eljárás ha
sonló eredményekhez vezet. A rezet 
mennyilegesen cink-di-benzilditiokar- 
baminát, a vasat pedig o-fenantrolin

segítségével határozták meg Beck- 
man-féle spektrofotométerben.

Kieselbach Gy. (Budapest)

ZEMAN, I. és POKORNY, J.:
N yom nyizsírsavak  m egh atározása  te j 
zsírban

( Bestimmung der Spurenfettsäuren des 
Milchfetts.)
Nahrung 8, 70, 1964.

Módszert dolgoztak ki tejzsírban elő
forduló nagy számú, de kis mennyiségű 
zsírsavak meghatározására. Ezek a 
zsírsavak kis molekulájúak, elágazó 
láncúak, cisz- és transz-konfiguráció- 
júak. A módszer első lépése a zsír
savak szétválasztása. Ezt metanolba 
oldott karbamiddal hajtják végre. 
A telítetlen zsírsavakat a keverékből 
előzőleg el kell távolítani. Vizsgálataik 
során négy frakciót választottak szét. 
Az egyes frakciók összetételét a gáz
kromatográfia és a spektrofotometria 
alkalmazásával határozták meg. Vé
geztek jódszámmeghatározásokat is. 
A dolgozatban meggyőzően bebizo
nyítják, hogy a módszerükkel a külön
böző jellegű zsírsavak jól azonosítha
tók és könnyen meghatározhatók.

Bátyai J. (Szeged)

ALESZKOVSZK1J, V., B., KOVA- 
LYCOV, V., A., FEDOROV, I., N. és 
CÜPLJÁTNIKOV, G., P.:
A u tom atik us elem ző víz o x ig én ta rta l
m ának m eghatározására

( Avtomaticseszkij analizátor dija opre- 
delenyija kiszloroda v vode.)
Zavod. Láb. 30, 105, 1964.

A szerzők automatikus mérésen ala
puló módszert dolgoztak ki víz oxigén- 
tartalmának meghatározására. A dol
gozatban bemutatják a készülék fény
képét és szerkezeti rajzát. Ezek szerint 
az analizátor lényegében két fotocel
lával működő műszer. A készülék 
működési elve az ismert kompenzá
ciós jelenség. A víz oxigéntartalmá
nak meghatározásakor a készülék az
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oxidációs reakció intenzitásának mé
rése alapján működik. Meghatározás
kor az átáramló víz oxigéntartalmá
nak mennyiségét a készülék szalagon 
rögzíti. A percenkénti átáramló víz 
mennyisége 50-100 ml. Az alkalma
zott indikátor oldat összetétele: etilal
kohol és víz 1 : 1 keverékében 3% 
ammónia és 0,1% szafranin T. A mű
szer alkalmas 10 -  300 у  02/liter oxi
géntartalmú víz vizsgálatára. A meg
figyelt hiba: ±10%. A készülék súlya 
35 kg, méretei: 40x50x85 cm. A víz 
és a reagens-oldat automatikus ada
golását, valamint a keverőkészülék 
mozgását programszerkezet irányítja.

Bátyai J. (Szeged)

SZŐKE, K. és ÁLDOR T.:
K ülönböző főzési m ódszerek o k ozta  
C -vitam ín veszteségrő l

(Über den V itamin-C-Ver lust bei An
wendung verschiedener Kochverfahren.)
Nahrung 8, 92, 1964.

Három különböző főzési módszerrel 
vizsgálták 10 féle zöldség C-vitamin 
veszteségét főzés közben. A közön
séges, a nyomás alatti és nagyfrekven
ciás főzési módszerek közel azonos 
C-vitamin veszteséget okoznak. Meg
állapítják azt is, hogy a veszteség 
inkább függ a zöldségfajtától, mint a 
főzési módtól. Vizsgálataik során úgy 
találták, hogy legtöbb C-vitamint 
vesztett a saláta és a paraj, legkeve
sebbet pedig a savanyú káposzta. A C- 
vitamintartalom meghatározásra hasz
nált két módszer, a Tillmans-ié\e és az 
osazon-kromatográfiás, igen jól meg
egyező eredményeket adott. Megvizs
gálták a főzőfolyadékban maradt C- 
vitamin mennyiségét is, és a nyomás 
alatti főzéssel történt próbánál volt a 
legnagyobb. A szerzők eredményei 
nincsenek összhangban egyes előbbi 
közlésekkel, sőt még azok között is 
találhatók ellentmondások. Ezeket az 
ellentmondásokat különböző C-vita
min meghatározási módszerek alkal
mazásának tulajdonítják.

Bátyai J. (Szeged)

SEDLÁÍEK, B., A., J.:
N éhány zsírfa jta  tu lajd on ságai v á lto 
zásának  v izsgá la ta  m agasabb h őm ér
sék le tű  h ev ítés fo lyam án

(Untersuchungen über die Veränderun
gen der Eigenschaften einiger Fett arten 
im Verlauf der Erhitzung auf höhere 
Temperaturen.)
Nahrung 8, 58, 1964.

Néhány étkezésre használt zsír tu
lajdonságainak változását vizsgálták 
35 óráig tartó 195 ± 5 C° hőmérsék
letű hevítés során. Megvizsgálták a 
napraforgóolaj, a vaj, a sertészsír, 
keményített zsír, a marhafaggyú tu
lajdonságváltozásait. A zsírfajták tu
lajdonságai közül meghatározták azok 
törésmutatóját, jódszámát, savszámát, 
ultraibolya-spektrumát, peroxidszá- 
mát, viszkozitását, polimer-tartalmát, 
benzidinszámát, malondialdehidtartal- 
mát és elszíneződésüket. Megállapítják, 
hogy a hőmérsékletemelkedés első sza
kaszában főleg oxidációs folyamatok 
játszódnak le. A következő szakaszban 
a hidrogénperoxidok és peroxidok al
dehidekké és szabad karboxilcsoportot 
tartalmazó vegyületekké bomlanak le. 
Az utolsó szakaszban pedig polimeri- 
zációs folyamatok játszódnak le. Egyes 
tulajdonságjelzőket más-más módszer
rel is meghatároztak és értékelik hasz
nálhatóságukat.

Bátyai J. (Szeged)

DRUX, A. és BAUER, J.:
A tej feh érjetarta lm ának  m egh a tá ro 
zása  form oltitrá lássa l. I.

( Beitrag zur Bestimmung des Eiweissge
haltes der Milch durch Formoltitra- 
tion I.)
Nahrung 8, 99, 1964.

A tej fehérjetartalmának megha
tározására alkalmazott hosszadalmas 
Kjeldahl-féle módszer helyett kielégítő 
pontossággal használható a formoltit- 
rálás. A módszer gyorsasága és elfo
gadható pontossága ellenére sem ment 
át széles körökben a gyakorlatba. 
Megvizsgálták a módszer két újabb
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változatának, a Schulz- (Milchwissen
schaft 8., 93, 1953; Milchwissenschaft
9., 77, 1954) és PYNE- (Biochem J.
26., 1006, 1932)- módszerek pontossá
gát. Vizsgálataik során azt találták, 
hogy mindkét módszer a Kjeldahl- 
féle eljárással kitűnően egyező ered
ményeket ad. Részletesen leírják 
Schulz és Pyne módszereit, megadják 
a vizsgálatokhoz szükséges oldatokat.

A formoltitrálásos gyors módszerek 
különösen jól használhatók a sajtgyár
tásnál az üsttej fehérjetartalmának, a 
tej vizezésének és a fagylalthoz adott 
tej mennyiségének a megállapítására. 
Végeztek meghatározásokat forralt
tej, pasztörizált és friss tej minták
ban.

Bátyai J. (Szeged)

LELLEY JÁNOS és MÁNDY 
GYÖRGY:
A búza

Akadémiai Kiadó, Bpest, 1963. 341 
p. 111 á.

A Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományok Osztályának gon
dozásában folyamatosan készülő „Ma
gyarország Kultúrflórája” sorozat fel
ölel minden olyan hazánkban termesz
tett, illetve termeszthető kultúrnö
vényt, amely az általánosabb érte
lemben vett mezőgazdasági növény 
fogalma alá esik. A tíz kötetre terve
zett kultúrflóra minden kötete több 
füzetből áll. Jelen munka a VIII. 
kötet, 13. füzete.

Egyik legfontosabb termesztett nö
vényünknek ez a korszerű és jól szer
kesztett ismertetése nélkülözhetetlen 
segítséget nyújt elsősorban a mezőgaz
dasági szakembereknek, de az élelmi- 
szeripari, s ezen belül a malomipari, 
sütőipari s egyéb vonatkozások tár
gyalása sem hiányzik a kötetből. A 
könyv XVI. fejezetében foglalkoznak 
a búza kémiai összetételével és anyag- 
tartalmával. Tárgyalják a különböző 
búzák, a búzaszem egyes részeinek 
főbb kémiai alkotórészeit. Közölnek 
adatokat a búzahajtás egyes szervei

(levél, szár, szem) szárazanyag-súly
arányára, vályogtalajon termesztett 
búza nitrogén- és foszfortartalmára a 
szemképződéstől, a teljes érésig.

A kémiai alkotórészek tárgyalása 
során kitérnek a hamuanyagok, lipi- 
dek, szénhidrátok, vitaminok, enzi
mek, nitrogénvegyületek ismertetésé
re. A búza gazdasági jelentősége élel
miszerként való felhasználásában rej
lik. A szerzők bemutatják, és az adott 
lehetőségekhez mérten részletesen tár
gyalják a sütőiparban való felhaszná
lását. Kitérnek a tároló-, a malom-, 
a tészta- és egyéb iparokban betöltött 
szerepére.

A következőkben fontosabb hazai 
és külföldi búzafajtákat ismertetik. 
A könyv végül irodalomjegyzékkel, 
név- és tárgymutatóval egészül ki.

Bátyai J. (Szeged)

QUENTIN, К- E. és РАС HM AYR, F.
A tioszu lfát m eghatározása k én tar
talm ú ásványvizekben

( Bestimmung von Thiosuljat in schwe
felhaltigen Mineralwässern.
Z. analyt. Chem. 200, 250, 1964.

A szerzők kétféle módszert dolgoz
tak ki kéntartalmú ásványvizek tio- 
szulfáttartalmának meghatározására. 
E módszerekkel 0,1 -0,001 mg/1 SjOj , 
mennyiségeket lehet meghatározni.

1. Kolorimetriás meghatározás a me- 
tilénkék elhalványulása alapján. Erő
sen sósavas közegben a metilénkék tio
szulfát hatására elszintelenedik; miköz
ben leukometilénkék és tetrationát 
keletkezik. A metilénkék elhalványo- 
dását elektrokoloriméterben észlelik. 
A reakció lefolyásának ideje: 5 óra; 
az oldat sósavtöménysége: 4%. A 
megszerkesztett kalibrációs görbe a 
Lambert-B eer féle törvényt követi.

2. Kronometriás eljárás a metilén- 
kékreakció segítségével. Elve: A szul- 
fidmeghatározásnál a kék szín azon
nal fellép a kémszerek elegyítése után. 
Tioszulfát jelenlétében azonban a fo
lyadékelegy kezdetben színtelen ma
rad, majd hirtelen kék szinbe csap át.
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A kék szín megjelenésének késleltetése 
a tioszulfátra jellemző; az időkülönb
ség pedig a tioszulfát mennyiségével 
arányos. A reakció független a dimetil- 
p-fenilén-diamindihidroklorid, vala
mint a szulfid mennyiségétől, függ 
azonban a vas(I I I)-ionkoncentráció- 
tól. A vas(I!l)-ionkoncentráció csök
kenése a kék szín megjelenését késlel
teti. Ezért szerepel Fe(IlI) oldat is a 
kémszerek között. A meghatározást 
elektrokoloriméterrel végzik; a tioszul
fát mennyiségét kalibrációs görbéből 
olvassák íe.

Sarudi I. (Szeged)

GRAHAM H. D. és^THOMAS L. B.:
Gyors és egyszerű  k olorim etriás eljárás 
m ikro-m en n y iségű  g ib b erellin sav-tar-  
ta lom  m egh atározásáh oz

(Eine schnelle, einfache kalorimetrische 
Methode zur Bestimmung von Mikro- 
Mengen Gibberelinsäure.)
Monatschfrit für Brauerei. 1961, 11, 
181.

A szerzők eljárásuk folyamán a 
gibberellinsav-oldatot vagy a gibbe- 
rellint (40 -  400 mikrogramm) először 
két órán keresztül 105 C fok-on be
párolják. A maradékot 1 ml karbonil- 
mentes etanolban oldják és 1 ml rea
genssel elegyítik, (100 mg 2,4 dinitro- 
fenilhidrazint 50 ml karbonilmentes 
etanollal és 5 ml cc. sósavval oldásig 
melegítik, lehűtik és karbonilmentes 
etanollal 100 ml-re feltöltik) majd 
pontosan 5 percen keresztül 100 C fo
kon hevítik. Ezután 5 percig jégen 
hűtik és 5 ml mennyiségű 10%-os 
oldattal (káliumhidroxid 80%-os kar
bonilmentes etanolban) jól elkeverik, 
majd 5 percen keresztül állni hagyják. 
A maradékot 15 ml-nyi desztillált 
vízzel alaposan átmossák, vízzel 
1 : 2 arányban hígítják és az extink- 
ciót 430 és 540 között vakpróba mel
lett vizsgálják. A 2,4 diklórfenoxiecet- 
sav és más növényi auxinok nem adják 
a jellemző borvörös színt. A „TWen 
20” és más kísérőanyagok a vizsgála
tot zavarják.

Borszéki B. ( Budapest)

WEST D. B. ÉS LAUTENBACH 
A. F.:
K lórionok  m egh atározása  sörben io n 
csere seg ítségével

(Bestimmung von Chlor-ionen in Bier 
durch Ionenaustausch.)
Monatschrift für Brauerei. 1960. 8,
120.

A módszer maga újszerű, nem igé
nyel különösebb berendezést és igen 
jó pontosság mellett kivitele szűkén 
egy óra időtartamot igényel. A készü
lék egy 1/2, 3/3 Zoli vastagságú és 
kb. 16 Zoli hosszúságú a végén poró
zus lemezzel lezárt lapból álló üveg
cső, amelyhez 12 Zoli magasságú 
IR -120 ioncserélő csatlakozik.

A készüléket előzőleg 6%-os salét
romsavval és desztillált vízzel előke
zelik, majd 20 ml szénsavtalanított 
sört visznek rá cseppenként, csepp/ 
másodperc formájában. Erre 10 csepp 
indikátort csepegtetnek. (0,5 g dife- 
nil-karbazon + 0,05 g brómfenolkék 
oldva 100 ml. 95%-os etanolban és 
0,5 n nátriumhidroxidban). A 0,2 n-os 
salétromsav adagolásával a pH 3,0- 
ra növekedik. Végül következik a 
titrálás művelete 0,025 n Hg(N03)2- 
oldattal, egészen a maradandó ibolya 
színig.

Ötven különböző sörféleség közül 
a klóriontartalom 105 mg/1 és 537 
mg/1, átlagban 247 mg/I volt. Hat ame
rikai fajtánál a klóriontartalom közép
értéke e módszerrel 279 mg/1 volt.

Borszéki B. ( Budapest)

DOLL1ER, P., és VERELLE, L. 
G lükóz m eghatározása  rom lott tejben

(Recherche du glucose dans les la its 
a It ér és.)
Le Lait, 42. 481 -486 (1962)
Ref. Milchwissenschaft, 18. 32 (1964)

Minthogy a laktóz meghatározásá
nál a glükóz és galaktóz feleslege 
zavarokat idézhet elő, papírkromatog-
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ráfiás módszert dolgoztak ki, melynek 
segítségével a két zavaró cukor elvá
lasztható és azonosítható. Papírcsí
kot gükózoxidázzal, peroxidázzal és 
o-toluidinnel itatnak át. A glükóz- 
oxidáz a glükózt -  egyidejű hidrogén- 
peroxid képzése mellett -  glükonsav- 
vá oxidálja. A glükonsav peroxidáz 
hatására aktív oxigént ad le, amely 
az o-toluidint kék színezékké oxidálja. 
Ugyanilyen feltételek mellett az o-diani- 
zidin sárga színezékké alakul, amely 
nek mennyisége a jelenlevő glükóz 
mennyiségével egyenes arányban van 
és így a glükóz meghatározását lehe
tővé teszi. Az ismertetett elv alapján a 
reagens specificitását és a módszer 
érzékenységét vizsgálták.

Ezen kívül a következő, tejben 
gyakorlatban előforduló, konzerváló
szereket tanulmányozták: káliumdi- 
kromát, króm-ion, trioximetilén és for
malin keveréke. Csak a káliumdikro- 
mát teszi használhatatlanná a papír
próbát, azonban hatása kiküszöböl
hető, ha a dikromátot előzőleg ólom
sóval redukálják. Fentiek alapján, 
reagenspapír (pl. „Clinistx”) segítsé
gével másfél-két perc alatt igen kis 
mennyiségű glükóz is meghatározható.

Kacskovics M.
(Pécs )

MILLER, I., MARTIN, H., és KAND- 
LER, O.

Yoghurt am inosavspektrum a

(Das Arninosäurespektrum von Jog
hurt.)
Milchwissenschaft, 19. 18-25, (1964)

Automatikusan regisztráló amino- 
savanalizátor segítségével tej, yog
hurt, valamint Streptococcus thermo- 
philus és Lactobacillus bulgaricus 
tenyészet szabad aminosavtartalmát 
minőségi és mennyiségi vizsgálat alá 
vették. A tej aminosavspektuma az 
időjárástól messzemenően független. 
Erős hevítésre (pl. 100 C°-on, 45 per

cig) a karbamid jelentős bomlása és a 
szabad aminosavak kismértékű csök
kenése következik be.

A fogyasztásra kész yoghurtban az 
összes szabad aminosav, különösen a 
prolin mennyisége növekszik, míg a 
karbamid kereken 1 /10 részére csökken 
A yoghurt hosszabb ideig tartó táro
lásánál a szabad aminosavtartalom. 
növekszik.

Lactobacillius bulgaricus erősen 
proteolitikus tulajdonságú és az összes 
aminosav jelentős dúsulását ered
ményezi. Ezzel szemben a Str. thermo- 
philus, elsősorban a növekedés első 
fázisában, szabad aminosavakat fo
gyaszt és csupán a prolin- és alanin- 
tartalom növekedése következik be.

A savanyító kultúra és a fehérje
mentes szérum előállítása, vizsgálatok 
részletes ismertetése és értékelése.

Kacskovics M.
(Pécs)

MUMM, H.
A tej kazein tarta lm án ak  m egh atározá
sára szo lgá ló  m ódszerek ö sszeh a so n 
lítása

(Vergleich verschiedener Methoden zur 
Bestimmung des Kaseingehaltes von 
Milch.)
Molkerei- und Käserei-Zeitung, 15. 
434-435 (1964)

A Nemzetközi Tejgazdasági Szö
vetség tagországai a tej kazeintartal
mának meghatározására eljárásokat 
dolgoztak ki. A kidolgozott eljárásokat 
összehasonlították.

Kazeinnitrogéntartalom meghatá
rozása.

Direkt módszerek:
1. módszer (Provan, Nagybritannia) 
Mintegy 5 g tejet 100 ml-es főző

pohárba pontosan bemérni és 50 ml 
40 C°-os vízzel, valamint 0,5 ml 10%- 
os ecetsavoldattal elegyíteni és kever-
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ni. A keverékhez 10 perc múlva 0,5 
ml n. nátriumacetát oldatot adni és 
újra összekeverni. 20 C°-ra való 
lehűtés után redőszűrőn szűrni, a 
csapadékot vízzel háromszor mosni, 
majd kvantitative szűrőre vinni és 
még kétszer kimosni, a szűrőn levő 
csapadék nitrogéntartalmát megha
tározni. A vakpróbát a vízzel mosott 
szűrőpapír képezi.

II. módszer (Schlossmann szerint)
Kb. 5 g tejet 100 ml-es főzőpohárba 

pontosan bemérni, 25 ml vízzel hígí
tani és vízfürdőn 40 C°-ra melegíteni. 
A keverékhez, kevergetés közben, 
cseppenként 0,75 ml telített kálium- 
timsó oldatot adni. A főzőpohár tartal
mát 20 C°-ra lehűteni, a csapadékot 
szűrőre vinni és vízzel jól kimosni. 
A csapadéktartalmú szűrőből határoz
zák meg a nitrogéntartalmat. A vak
próbát az előző módszer szerint hatá
rozzák meg.

Indirekt módszerek.

III. módszer (Swarting, Svédország)

Kb. 20 g tejet 100 ml-es mérőlom
bikba pontosan bemérni és 50 ml 
acetátpufferral (125 ml n nátronlúg és 
250 ml n ecetsav 1000 ml-es mérő
lombikban szénsavmentes vízzel jelig 
töltve) elegyíteni. Alapos rázás után 
vízzel jelig tölteni és ismét összerázni. 
A lombikot 15 percig 50-60  C°-os 
vízfürdőbe helyezni, majd 20 C°-ra 
való lehűtés után 0,5 g kovaföldet 
hozzáadni, rázni és redős szűrőn szűr
ni. 50 ml tiszta szűrletet használnak 
fel a nitrogén meghatározásához. A 
vakpróbához 25 ml desztillált vizet és 
25 ml acetátpuffert használnak. A szűr- 
let nitrogéntartalmának meghatáro
zásánál, a csapadék térfogata miatt, 
korrekciót alkalmaznak. A korrek
ciós faktor: 0,99.

IV. módszer (Provan, Nagybritan- 
nia)

10 g tejet 100 ml-es mérőlombikba 
pontosan bemérni, 75 ml 40 C°-os.

vízzel és 1,0 ml 10%-os ecetsav oldat
tal elegyíteni és átkeverni. 10 perc 
múlva 1 ml n nátriumacetát oldatot 
adni hozzá és ismét jól megkeverni. 
A lombik tartalmát 20 C°-ra lehűteni, 
vízzel jelig tölteni és többszöri bukta
tással jól összekeverni. Száraz szűrőn 
szűrni és 50 ml tiszta szűrletet a nitro
génmeghatározáshoz felhasználni. A 
vakpróbához 50 ml vizet, 0,5 ml nátri
umacetát oldatot használnak. Korrek
ciós faktor: 0,994..

A tej kazeintartalmának megha
tározásához, mind a négy módszernél, 
a kazeinnitrogéntartalmat 6,38-as fak
torral szorozzá.

A tej, illetve a kicsapott kazein, 
valamint a szűrlet nitrogéntartalmá
nak meghatározásához a következő 
módszert használták: Mintegy 2 g 
pontosan bemért tejet, illetve kimosott 
kazein csapadékot, vagy 50 ml szűr
letet Kjedahl-lombikba visznek és két 
üveggyöngy hozzáadása után mintegy 
5 g káliumszulfátot és 0,2 g higany- 
oxidot, valamint 10 ml kénsavat adnak 
hozzá és teljesen feloldják a lombik 
tartalmát. A lombik tartalmát ezután 
másfél órán át erőteljesen főzni kell. 
A feltárt keveréket lehűtés után 
kvantitative 100 ml-es mérőlombikba 
átöblíteni, 20 C°-ra lehűteni, feltöl
teni és összekeverni. Ebből az oldat
ból 10 ml-t mikrolepárlóba pipet- 
tázni, 10 ml szulfidtartalmú nátron
lúggal elegyíteni, majd 4 és y2 percig 
bemerített és másfél percig pedig 
kiemelt hűtővéggel 10 ml -  keverék- 
indikátortartalmú -  bórsavoldatba 
(20 g bórsav 1000 ml desztilált vízben) 
desztillálni. 0,01 n kénsavval 0,02 ml 
osztású bürettából gyenge rózsaszínűre 
titrálni.

A négy módszer gyakorlatilag azo
nos eredményeket adott. A közvetlen 
módszerek közt 0,05, a közvetettek 
közt pedig 0,03% kazeineltérés adó
dott. A négy módszer közti legna
gyobb eltérés 0,07% kazein.

Kacskovics M.
(Pécs)
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N E M IT Z  G.:

Szárított é lelm iszerek  h igroszkópiai tu 
lajdonságai

(Die hygroskopischen Eigenschaften ge
trockneter Lebensmittel)
ZUL 123, 1., 1963.

A szárított élelmiszerek az erősen 
nedvszívó anyagok közé tartoznak. 
Nedvszívóságuk az előállítás, feldol
gozás, csomagolás és raktározás] szem
pontjából igen fontos tényező. így pl. 
a termék nedvességtartalma és a vele 
érintkező levegő rel. nedvességtartal
ma közötti összefüggést ismerni kell, 
hogy a szárítási folyamat legmegfe
lelőbb feltételeit megállapíthassuk. A 
késztermék erős vízfelvétele (raktáro
zás közben) könnyen a még eltűrhető 
nedvességtartalom túllépéséhez s így 
a megromlást okozó csírák elszaporo
dásához vezethet. A szárított termék 
víztartalma és az azt környező levegő 
rel. nedvességtartalma közötti össze
függést (állandó hőmérsékleten) az 
ún. „szorpciós izoterma” fejezi ki. 
A szorpciós izotermák tehát fontos 
segédfogalmai az élelmiszertechnoló
giának. Ilyeneket nagyobb számban 
állapított meg a szerző, mivel az ide
vonatkozó eddigi adatok kevés szá- 
múak.

M ó d s z e r :  A szorpciós izotermák 
felvétele az ún. egyensúlyi módszerrel 
történik, melynél a szerző az anyagot 
állandó hőfokon tartotta és a nedves
ségfelvételt az anyag súlyszaporulatá
ból állapította meg. Az egyensúlyi 
állapot akkor ál! be, ha az anyag súlya 
huzamosabb időn keresztül nem válto
zik. A kísérleti berendezések ún. 
,,hidrosztátok”, 1 literes, jól záró, 
kengyelzáras befőzőüvegek, melyek
ben kénsav -  víz -  elegyek és külön
böző telített sóoldatok biztosítják a 
pontosan ismert rel. levegőnedvesség
tartalmat 20° kísérleti hőmérséklet 
mellett. (Pl. 20°-on: 75,9%-os kénsav 
felett a hidrosztátban a levegő rel. 
nedvességtartalma: 1,3%, telített NaCl 
oldat felett: 75,5%.) A levegő keringé
sét az egyes higrosztátokba beépített 
keverőszárnyak biztosítják, melyek

meghajtása kívülről közös hajtóművet 
történik. A vizsgálandó anyagot (kb. 
0,5 g) a kísérlet megkezdése előtt 
+ 40 C°-on 10“ 2 Torr vákuumban 
erősen utánszárította igen alacsony 
víztartalomig. (Nedvesség meghatáro
zás: Carl Fischer szerint.) Ezután a 
kis mérőedénykékbe helyezett anyagot 
pontos analitikai mérés után a hig- 
rosztátba helyezte. Súlnyövekedés el
lenőrzése: hetenként. Súlyállandóság: 
rendesen 1 - 4  hét alatt. A kezdeti 
víztartalom és kiindulási súly ismere
tében az ún. ,.egyensúlyi víztartalom” 
a súlyemelkedésből kiszámítható.

A szerző a következő anyagcsopor
tokba tartozó szárított termékek szorp
ciós izotermáit határozta meg össze
sen 54 mintánál: főzelékek; keményí
tőtermékek; cukrok; sütőipari termé
kek; halak; tejtermékek; tojástermé
kek és egyebek (bab- és malátakávé; 
kakaó; tea; húspaszta; fehérbors; 
és zselatin). Táblázatokba foglalta 
az 5 és 95% közötti rel. levegő nedves
ségtartalmaknak megfelelő egyensúlyi 
víztartalmakat.

A szárított húsok zsírtartalma befo
lyással van az egyensúlyi víztarta
lomra. Növekvő zsírtartalommal csök
ken az egyensúlyi víztartalom értéke. 
Ez érthető is, mivel a víz megkötése 
egyedül a zsírmentes húsrészekben 
megy végbe. Az egyensúlyi víztarta
lom átszámítása zsírmentes hússzáraz
anyagra valamennyi húsmintánál kö
zel egyforma értékekhez vezet. Ha
sonló értelműén alakulnak a viszo
nyok a teljes -  és soványtejporoknál 
is, ugyancsak a zsírtartalom befolyása 
következtében.

Feltűnő egyes cukrok higroszkópiai 
viselkedése. Á szorbit kivételével a 
cukroknak a rel. nedvességtartalom 
széles határai között közel változat
lan egyensúlyi víztartalma van, mely 
a szőlő- és tejcukornál kb. a hidrát- 
víznek felel meg. Erős vízfelvétel a 
következő rel. levegő nedvességtartal
maknál áll be: szőlőcukor: kb. 80%,; 
tejcukor: kb. 95%, szorbit: kb. 65%; 
nádcukor: kb. 90% s. i. t. Itt már vizes 
cukoroldatok keletkeznek.

Sarudi I. (Szeged)

235



HECHT H. ÉS FIRTZ H.: 
N itrogénm eghatározási eljárások
(Über Stickstojfbestirnrnungsmetlioden.) 
Brauwissenschaft 15, 347 -  353, 1962.

A legrégibb és ma is a leggyakrab
ban használt eljárás a szervesen kötött 
nitrogén meghatározására a Kjel- 
dahl-féle, bár ennek is vannak hiba
forrásai. így többek között különféle 
oxidációs szerek és katalizátorok fel- 
használásától függően az anyagfeltárás 
minőségi és mennyiségi variációi, to
vábbá speciális indikátorok alkalma
zása egymástól lényegesen eltérő ered
ményekhez vezetnek. Szerzők ezért 
megkísérelték a „klasszikus” Kjeldahl- 
módszert két különösen alkalmasnak 
látszó újabb eljárással, éspedig a ness- 
lerizáció és a formoltitráció eljárásával 
összehasonlítani. A Nessler-reagens 
eljárása a dikálium-higanytetrajodid- 
komplexsó azon képességével függ 
össze, hogy ammóniával vagy ammó
niaszármazékokkal erősen lúgos oldat
ban vörösesbarna szín képződése köz
ben reagál, melyet spektrofotométer
ben mérnek. Az elektrometrikus for- 
moltitrálási eljárás aminosavak meny
nyileges meghatározásán alapszik a 
formaldehid azon tulajdonságának fel- 
használásával, hogy ammoniumionok- 
kal, illetve aminocsoportokkal hexa- 
metiléntetramin képződése és hidro
gén szabaddátétele mellett reagál. A 
vizsgálatok eredményei azt mutatták, 
hogy a Kjeldahl-módszer pontosság, 
reprodukálhatóság és a véletlen hiba 
nagysága tekintetében a két másik 
eljárást felülmúlja. A Kjeldahl-mód- 
szert alapul véve a Nessler-reagens 
módszer és a formoltitrálási módszer 
összehasonlítása céljából megállapí
tást nyert, hogy a két utóbbi módszer 
csupán lisztek vizsgálatakor ad kb. 
egyenlő jó eredményeket. Füves és 
hüvelyes takarmányminták esetében 
a formoltitrálási eljárás pontatlanabb 
eredményeket adott, mint a Nessler- 
reagens-eljárás. Hasonlóképp jobbnak 
bizonyult ez utóbbi eljárás hétféle 
árpa nitrogéntartalmának felülvizsgá
latakor is.

Kieselbacli Gy. ( Budapest)

FALEJ, P., N. és UDALYCOVA, N., 
I.:
M ikrom ennyiségű k loridion m eg h a tá 
rozása vízben

(Opredelenyie mikrogrammovx koli~ 
csesztv klorid-ionov v vode.)
Zadov. Láb. 30, 151, 1964.

A szerzők nefelometriás módszert 
dolgoztak ki mikromennyiségű klorid 
meghatározásra. Eljárásuk szerint 
0,02-1 mg/liter koncentrációban a klo
rid pontosan mérhető. A vízminta 
várható kloridtartalmától függően, 
0,25-10,00 ml alikvot mennyiséget 
25 ml-re egészítik ki, hozzáadnak 2 ml 
0,001 m AgN03- és 0,02 m Pb/N03/?- 
ból álló reagens elegyet, s végül káli- 
umhidroxiddal kezelt acetonból 12,5 
ml-t pipettáznak az oldathoz. Az ólom
só adagolásra az ezüst(I)-klorid kép
ződés következtében létrejövő zavaro- 
sodás stabilizálása miatt van szükség. 
A keletkező zavarosodás erősségét 
nefelometriásan mérik. A meghatáro
zásokhoz ismert kloridkoncentrációk 
mellett vonatkozási görbét kell felven
ni. Vizsgálataik során kiderítették a 
hőmérsékletnek a meghatározás pon
tosságára gyakorolt hatását. Méréseik 
arról tanúskodnak, hogy a hőmérsék
let 22 -30  C° közötti változása a meg
határozás pontosságát nem befolyá
solja.

Megállapították azt is, hogy 30 C° 
felett, különösen már 50 C° körül, 
azonban a hőmérséklet hatása már 
erősen jelentkezik.

Bátyai J. (Szeged)

KARALOVA, Z., K. és SI BAEVA,
N., P.:
M ikrom ennyiségű  szu lfá tion  m eg h a tá 
rozása n agytisztaságú  v ízben .

(Onpedelenyie mikrokolicsesztv ionov 
szulfata v viiszokocsisztoj vode.)
Zs. anal. Himii. 19., 258, 1964

A szerzők módszert dolgoztak ki 
mikromennyiségű szulfát meghatáro
zásra. A szulfátionokat karbonátalakú 
AV-17 jelű anioncserélő gyantán dúsít
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ják, majd onnan ammóniumkarbonát 
oldattal eluálják. Az ezután kapott 
oldatot acetonos vagy etilalkoholos 
közegben 0,05 m báriumkloriddal tit- 
rálják. Az alkaimazótt indikátor, 2-(2- 
karboxifenilazo)-7-(2-szulfofenilazo)
(-1,8-dioxi-naf talin-3,6-diszulfon-sav.

A módszert 50 - 100 у  szulfátiön/li- 
ter töménységi viszonyok mellett alkal
mazták. A nagy pontossággal végre
hajtható titrálás hibája a fenti tömény- 
ségi viszonyok mellett ±5%.

Bátyai J. (Szeged)

TÄUFEL, K. és VOIGT, J.:
Nátrium klorid az enzim es alm abarnu- 
lás inhibitora

Natriumchlorid als Inhibitor bei der 
enzymatischen Bräunung von Äpfeln.
Nahrung, 8, 80, 1964.

Ismert jelenség, hogy a hámozott 
alma továbbfeldolgozás előtt enzimes 
úton megbámul. Az elbarnulás elleni 
citrom- vagy ecetsavas védekezés köny- 
nyen színeződő fajtáknál nem ad jó 
eredményt. Különböző töménységű 
nátriumklorid oldatokban lefolytatott 
kísérleteik szerint azt találták, hogy 
a 0,2%-os oldatban tartott almaszele
tek hosszabb időn át megtartják erede
ti színüket. Megvizsgálták az aszkor- 
binsav és az aszkorbinsav, valamint 
különböző töménységű nátriumklorid 
oldatok együttes hatását. Az almák
ban az előfőzés után csak kevés nátri
umklorid marad vissza (10 mg/100 g). 
Megvizsgálták az ammóniumklorid, 
a káliumklorid, kalciumklorid, mag- 
néziumklorid, nátriumdihidrofoszfát, 
dinátriumhidrofoszfát, ammónium- 
rodanid, különböző nitrátok, bromi- 
dok, szulfátok és fluoridok 0,033 n 
oldatban észlelt hatását. Megállapí
tották, hogy a kloridok, bromidok, 
fluoridok és rodanidok gátolják, míg 
a nitrátok és foszfátok közömbösek, 
a szulfátok pedig elősegítik a bámu
lást. A klorogénsavval szembeni poli- 
fenol-oxidáz-aktivitást 0,3%-ban je
lenlevő nátriumklorid teljesen gátolja.

Az aszkorbinsavtartalom vizsgálataik 
szerint 0,3 %-os nátriumklorid oldat
ban két óráig állandó értéken marad.

Bátyai J. (Szeged) 

HERRMANN, K-:
É lelm iszerekben  levő „ cserzőan yagok ”’ 
és m egh atározásu k .

(Über ,, Gerbstoffe” in Lebensmitteln 
und deren Bestimmung.)
DLR 59, 209, 1963.

Hidrolizálható cserzőanyagokat rit
kán találtak élelmiszerekben, de kon
denzált cserzőanyagok előfordulnak a 
teában, kakaóban, és képződhetnek a 
Rosaceae családhoz tartozó gyümölcs- 
félék feldolgozásakor, a bennük levő 
katechinből, vagy leukokatechinből. 
Az élelmiszerekben előforduló legtöbb 
„cserzőanyag” valójában fenolszerű 
anyag, éspedig hidroxifahéjsav, kate- 
chin, vagy leukokatechin, vagy ezek 
származékai. Az almában levő, a hid- 
roxifahéjsavhoz sorolható vegyületek 
közül többek között a klorogénsavat, 
az izoklorogénsavat, a neoklorogén- 
savat, a katechin- és leukokatechin- 
hez sorolható vegyületek közül a 
gallokatechint, a leukoantociánt em
líti meg. Megadja továbbá a körtében, 
cseresznyében, szilvában, borban, ba
nánban, ananászban, kávéban, teá
ban, kakaóban, maiéban, sörben, 
dohányban, burgonyában előforduló 
fenolszerű cserzőanyagokat. A cserző
anyagok meghatározására a többérté
kű fenolmeghatározáson alapuló mód
szereket ajánlja, különösen a Folin- 
Denis-ié\e fotométeres meghatározást. 
A módszerrel kapott értékek azonban 
nem exakt analitikai eredmények, 
hanem csak mutatószámok. A titri- 
metriás Löwenthal-féle módszer ke
vésbé pontos. Kritikailag foglalkozik 
az egy-egy, vagy több cserzőanyag 
meghatározására kidolgozott módsze
rekéi.

Bátyai J. (Szeged)



SARUDI (STETINA) I.:
A datok a k a lc iu m , m int k a lc iu m -  
w olfram át sú lyszerin ti m egh atározásá 
hoz

( Beiträge zur gewiclitsanalytischen Be
stimmung des Calciums als Calcium- 
wolframat.)
Pharmaz. Zhalle 102, 785, 1963.

A szerző kritikailag vizsgálja a kal
cium kalciumwolframát súlyszerinti 
meghatározását és pontos munkamene
tet közöl. A kalcium meghatározása 
pontos és a magnéziumtól való elvá
lasztása elegendő pontossággal elvé
gezhető, ha a koncentrációviszony elő
írásokat betartjuk.

A kalcium kalciumwolframát alak
ban történt lecsapása után, a szűr- 
leiben levő magnézium meghatározá
sára a magnéziumpirofoszfát formá
ban történő mérést ajánlja. A munka
menet pontos betartása és megfelelő 
koncentrációviszonyok mellett jó ered
mények kaphatók. A módszer alkal
mazhatóságát különböző gyakorlati 
mintákon is bemutatja. Ellenőrző 
módszerként a kalcium meghatározá
sára az oxalátos eljárást alkalmazta.

A módszert kipróbálta Mira és 
Párád ásványvíz, termálvíz, dolomit, 
fogpor és kazánkő kalcium és magné
ziumtartalmának meghatározására.

Bátyai J. (Szeged)

DEULIN, V., 1. és NAZAROV, V., I.:
K em én yítőfrak ció  m eghatározása  am -  
perom etriás titrá lássa l.

(Opredelenie jrakcij krahmala metodnm 
amperometricseszkovo titrovanija.)
Zs. anal. Himii 18., 1016, 1963.

A szerzők beszámolnak külső elekt
romotoros erő alkalmazása nélküli 
amperometriás titrálásaikról, amelyek 
során a jód és a keményítő között 
lejátszódó reakció viselkedését vizs
gálták. Az adszorpciós izoterma a sza
bad jód egyensúlyi töménysége ese
tében a keményítő amilopektin frak

ciójától függ. Ezen megállapítás alap
ján dolgoztak ki módszert az amilo- 
pektintartalom aperometriás megha
tározására.

Vizsgálataikat 0 ,8 - 1,5-10~4 mg- 
egyenérték/liter koncentráció viszo
nyok mellett végezték. Ezen értékek 
mellett az adszorpciós izoterma any- 
nyira jellemző, hogy igen jó alapot 
szolgáltat az amperometriás értéke
lésre.

A dolgozatban közölnek adatokat az 
adszorpciós izotermának a jód koncent
rációtól való függésére. Megadják az 
alkalmazott amperometriás berende
zés rajzát is.

Bátyai J. (Szeged)

BELENYKIJ, B., G. és SZEVERI- 
NEC, L., Ja.:
A k a lc iu m  m ikrom egh atározása  sz e r 
ves anyagokban  k o m p le x o n lll.-m a l  
végzett fo tom etriás titrá lássa l

( Mikroopredelenie kaljcija v organi- 
cseszkih vescsesztvah fotometricseszkim 
titrovaniem rasztvorom komplekszo- 
na III.)
Zs. anal. Himii 18, 950, 1963.

A dolgozat első részében megadják 
a meghatározás elméleti feltételeit, és 
ezen keresztül rámutatnak a gyakor
lati megvalósítási lehetőségre.

Módszerük alkalmas szerves anya
gokban levő 0,5 mg kalcium megha
tározására. A fotometriás titrálás 
összehasonlító oldatot kíván, erre 
murexidet tartalmazó ammoniás puf- 
feroldatot használtak. A titrálást lúgos 
közegben kell végezni, és 0,1 -0,001 
mólos komplexon III. mérőoldatot al
kalmaztak. A meghatározásoknál zöld 
színszűrőt használtak. Véleményük 
szerint, amit a gyakorlati tapasztalat 
is jól igazolt, a módszer hibája ± 1 %.

Végeztek meghatározásokat ismert 
töménységű kalciumklorid oldatok
ban, különféle szerves anyagok elége
tése után visszamaradt hamuban és 
különféle antibiotikum készítmények
ben.

Bátyai J. (Szeged)
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