
Élelmi anyagaink kálium-, nátrium-, kálcium- és magnézium
tartalmának meghatározása lángspektrofotométerrel

D W O R S C H Á K  E R N Ő  é s  L I N D N E R  K Á R O L Y  
I O r s z á g o s  É l e l m e z é s -  é s  T á p l á l k o z á s t u d o m á n y i  I n t é z e t ,  B u d a p e s t

É r k e z e t t :  1 9 64 .  d e c e m b e r  31 .

Az alkáli- és földalkáli fémek csoportjába tartozó kálium, nátrium, kálcium 
és magnézium táplálkozástudományi szempontból a makroelemek közé tartoz
nak, mert az ember g-os nagyságrendben fogyasztja őket. Az említett fémeket 
az ember leginkább állati, vagy növényi eredetű élelmiszerből veszi magához 
1, 2 )

A káliumot az élő szervezetek általában 100-400 mg %-ban tartalmazzák. 
Állati eredetű táplálékban -  a sózástól eltekintve -  a kálium-nátrium arány 
rendszerint 2:1, míg növényeknél 10:1. Ezért tekintjük a növényeket fő kálium
forrásunknak, noha abszolút értelemben az állati szervezetben sincs kevesebb 
kálium jelen. Fontos szerepe az ozmózis nyomás megfelelő szabályozása, vala
mint a kolloid szerkezet fenntartásának biztosítása a sejtek belsejében, azon
kívül jelentős bázisképző hatása miatt a szervezet acidózisának egyik fő gát
lója.

A nátrium az emberi és állati szervezet extracelluláris folyadékában a szük
séges ozmózis nyomás és a normális pH fenntartója. A növényekben jelentősége 
és mennyisége csekély.

A kálcium mennyisége az élő szervezetekben a káliuménak közel tized ré
sze, nélkülözhetetlen a csont- és fogképződéshez, véralvadáshoz, a normális 
ingerlékenység és sejtpermeabilitás fenntartásához. Gyermekek, terhes nők és 
szoptatós anyák kálciumszükséglete nagyobb az átlagosnál.

A magnézium az élő szervezetben sok enzimfolyamat katalizátora. Újab
ban felhasználják hipertóniás betegek kezelésében.

A felnőttek alkáli- és földalkáli fémszükségletét Rentschler (3) és Sós (4) 
adatai alapján az 1. sz. táblázatban közöljük.

Élelmiszereink összetételének legújabb adatai XX.

1. t á b l á z a t
A l k á l i -  é s  f ö l d a l k á l i f é m  s z ü k s é g l e t  f e j e n k é n t  1 n a p r a  g - b a n  ( 3 ,  4 )

E l e m -
S v á j c i

É l e l m i s z e r k ö n y v
P r o f .  H e u p k e  
( N é m e t o r s z á g ) S ó s

N á t r i u m  .................................................... 1 - 2 5 0 , 7 5 - 4
K á l i u m  ....................................................... c a .  2 4 2 , 0
K á l c i u m  .............................................. : . 0 , 8 - 2  ■ 1 ,5 0 , 7
M a g n é z u m  ......................................... c a  0 , 3 0 , 5 0 , 2 4

Az élelmiszerek alkáli- és földalkáli fémtartalmát számos szerző határozta 
meg és közölte az irodalomban. Az egyes tápanyagtáblázatok szintén bőséges 
adatokkal szolgálnak. így a Schall- (5), a Souci- (6) és a McCance- (7) féle táp-
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anyagtáblázatok, Münsell (8) közép-amerikai munkássága és végül Becker-  
Zausch (9) legfrissebbnek mondható eredményei elsősorban figyelmet érdetn- 
lőek. Hazánkban ilyen jellegű rendszeres felmérésről eddig nem beszélhetünk. 
Az Élelmezésegészségügyi Zsebkönyv (10) 1962-es kiadása főleg külföldi ada
tokra támaszkodik. Ez volt az egyik indok, amely bennünket a hézagpótló munka 
elvégzésére késztetett. Feltételezésünk szerint a hazai éghajlati viszonyok, talaj
féleségek, trágyázás, állatoknál pedig a takarmányozási körülmények befolyást 
gyakorolhatnak élelmiszereink alkáli- és földalkáli fémtartalmára. Ugyanez vo
natkozik az egyes növény- és állatfajták közti különbségekre. Azonkívül az 
élelmiszeripar által gyártott félkész- és késztermékek könnyűfém-tartalma sok 
esetben felvilágosítást adhat a technológiai eljárásokra, az anyagnorma betar
tására, és ez e területeken esetleg elkövetett szabálytalanságokra. Viszont a 
legfontosabb cél mindenekfelett az, hogy a közlendő friss adatok birtokában 
nagyobb biztonsággal lehessen megállapítani milyen és mennyi táplálékot kell 
elfogyasztani, hogy a szervezet ásványi anyag ellátását biztosítsuk. Helyes 
diétás étrend összeállításához szintén szükséges az élelmiszerek fémtartalmának 
pontos ismerete.

A vizsgálati eljárás kialakítása
Régebben gravimetriás, illetve térfogatos módszerekkel történt az alkáli- és 

földalkáli fémek meghatározása, de ezek az eljárások sorozatvizsgálatokra túl 
nehézkesek és hosszadalmasak. Erre a célra jóval alkalmasabb a lángfotometria. 
Intézetünkben Unicam SP 900 tipusú lángspektrofotométer állt rendelkezé
sünkre, amely a hazánkban jobban elterjedt Zeiss-lángfotoinéterekkel szemben 
több előnyt mutat: 1. mivel ultraibolya tartományban is lehet mérni vele, a 
magnézium meghatározására alkalmas; 2. szűrők helyett mönokromátorral 
rendelkezik, tehát csekélyebb a fémek egymásra gyakorolt zavaró hatása; 3. 
elektronikus erősítő berendezése lévén, nagyobb a meghatározás érzékenysége. 
A műszer kezelésével kapcsolatban utalunk néhány magyar és külföldi összefog
laló értekezésre, illetve kézikönyvre (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).

Legelső feladat megfelelő előkészítő eljárást találni, hogy az élelmiszerekben 
levő fémeket mérésre alkalmas állapotba vigyük. Szerves eredetű anyagok elő
készítésére az irodalom főleg az alábbi módszereket ajánlja. Az elsőnél (19) a 
mintákat 550 Cr'-ot meg nem haladó hőmérsékleten szárazon elhamvasztják, a 
keletkezett hamut sósavban oldják fel és a szükséges mértékben felhígítják. A 
második módszer a nedves hamvasztás (20). A mintát Kjeldahl-lombikba he
lyezik, salétromsavval elroncsolják, míg meg nem szűnik a nitrózus gázok fej
lődése. A szárazra párolt maradékot, amelyik szerves anyagot nem tartalmaz, 
a száraz hamvasztáshoz hasonlóan híg sósavban oldják fel. A harmadik eljárás
nál (21) híg salétromsavas oldattal főzik a vizsgált mintát, ezzel mintegy kivon
ják a fémeket a szövetekből. Az extrahálásnál nyert tiszta folyadékrészt hí
gítjuk fel a mérendő koncentrációra. A negyedik, legmodernebb módszerrel 
Komplexon III segítségével oldják ki rosszul oldódó vegyületeikből a kálcium 
és magnézium ionokat (22).

A hamvasztásos módszert eleve elvetettük, mivel 10-50 g anyag elham
vasztása sok időt, külön felszerelést és helyiséget igényel. A komplexonos ki
oldást kipróbáltuk mind növényi, mind pedig állati eredetű élelmiszereknél. Az 
előbbieknél általában kielégitő eredményeket kaptunk, az utóbbiaknál viszont 
kálcium és magnézium esetében alacsonyabb értékekhez jutottunk.

Az extrakciós eljárás nem biztosítja a lángfotometriához szükséges homo
gén, tiszta, a szerves anyagok nagy részétől megszabadított oldatot. A nedves 
hamvasztás viszont igen munkaigényes és nem mindig célravezető, ugyanis 
salátromsavval sokszor alig, vagy egyáltalában nem lehetséges a szerves anya
gok tökéletes elroncsolása. Kénsav a roncsoláshoz nem használható a nagymeny-



nyiségű szulfát ionok emissziót csökkentő hatása miatt. Ezért kidolgoztunk egy 
olyan előkészítési eljárást, amely egyrészt az előbbi két módszerre, másrészt az 
intézetünkben toxikológiai vizsgálatokra már régóta sikerrel alkalmazott (23) 
tömény salétromsavas digerálásra épült fel. A folyamat lényege az, hogy az 
egyenlősített mintát mintegy 2-5-szörös mennyiségű tömény salétromsavval 
összekeverjük és szobahőmérsékleten több napig állni hagyjuk. Az élelmi anyag 
szerkezete a sav hatására fellazul, a félig áteresztő hártyák tönkremennek és a 
fémkoncentráció az egész rendszerben kiegyenlítődik. A savas digerálással, 
amely munkát nem igénylő folyamat, kettős célt érünk el. Azáltal, hogy 
viszonylag nagy a bemérés, a minta átlagjellegét fokozott módon biztositjuk.
A szöveti szerkezet fellazulásával pedig a roncsolási művelet válik könnyebbé^ 
A savas digerátum aliquot részét Kjeldahl-lombikban történő salétromsavas 
roncsolásnak vetjük alá, amikor is a szerves anyagok legnagyobb része elron
csolódik. A nyert tiszta folyadékot kb. 2 ml-re pároljuk be. Azzal, hogy a fel
dolgozásnál a salétromsavat teljesen nem távolítottuk el, azt eredményezni, 
hogy a különböző összetételű minták ellenére standard miliőben dolgozhatunk, 
tehát a zavaró anion hatásokat csökkenteni tudjuk. A savas oldatot ezután 
vízzel olyan mértékben hígítjuk fel, hogy biztosítsuk a meghatározandó fémnek 
a méréshez szükséges koncentrációját. Az aránylag egyszerű előkészítés révén 
az egész mérési folyamat annyira megrövidül, hogy folyamatos munka esetén 
napi 10-12 minta 4 - 4  fémtartalmat meg lehet határozni. Az előkészítési 
eljárásunkat összehasonlítottuk a száraz hamvasztási módszerrel és azzal 
teljesen egyező eredményeket kaptunk.

A mérések kiértékelését standard oldatokból nyert kalibrációs görbe, vagy 
a standard addiciós módszer segítségével végeztük el. A minták egymástól 
többé-kevésbé eltérő és bonyolult összetétele miatt lehetetlen a mintákhoz meg
közelítőleg is hasonló kalibrációs standard oldatokat készíteni. Ezért a pontos 
mérésekhez standard addiciós módszer szükséges. Utóbbi alkalmazásának vi
szont az a feltétele, hogy a mintához adott különböző töménységű standard 
oldatoknál a koncentráció és a galvanométer kitérés között egyenes arányosság 
legyen. Ez a feltétel a magnézium kivételével biztosított a kérdéses fémeknél, 
a megfelelően kiválasztott koncentrációtartományban.

A magnéziumnál a koncentráció és emisszió összefüggést konvex görbe 
írja le, tehát csak kalibrációs oldat alkalmazása volt járható út. .Mivel a magné
zium emisszió jelentős mértékben változik a salétrorasavas koncentrációval (1. 
ábra) a vizsgált minták salétromsavtartalmát lehetőleg egyenlő szinten kell



tartani. E célból azonos nagysági Kjeldahl-lombikokat használnuk a roncsolás
nál, és hogy a 2 ml-re való bepárlásnál nagy eltérések ne legyenek, mindig össze
hasonlítást végzünk egy, 2 ml vizet tartalmazó Kjeldahl-lombikkal. Mivel a 
roncsolásnál keletkezett oldatot a magnézium meghatározásához ötszörösre 
hígítjuk, közben a salétromsavkoncentráció kb 3,5%-osra csökken. A 2 ml-re 
való bepárlásnál 30%-náI nagyobb eltérés nem jöhet létre, ami az 1. sz. ábrán 
látható módon a mérés eredményét legfeljebb 3-4% -kal változtatja meg és 
így lényegesen nem befolyásolja a magnézium meghatározás pontosságát.

Az előbbiek értelmében olyan magnézium kalibrációs oldatsorozatot ké
szítettünk, melynek salétromsavtartalma 3,5%. Ez a standardsor illetve a vele 
kapott kalibrációs görbe alkalmas volt a minták magnéziumtartalmának mé
résére; ugyanis, ha az ismeretlen oldathoz ismert mennyiségű standard magné
ziumoldatot adunk, akkor az emissziónövekedés alapján ebből a görbéből le
het leolvasni a tényleges hozzáadásnak megfelelő értéket. A 2. ábrán bemutat
juk a 3,5% és ettől hígabb, illetve töményebb salétromsavat tartalmazó mag
nézium-standard sorozatok kalibrációs görbéjét.

A kalciumnál, nátriumnál és káliumnál a kiértékelés lényegesen egyszerűbb, 
mivel a standard addiciós módszer alkalmazható. Kalciumnál az emisszió érté
ket a salétromsavas koncentráció befolyásolja. Ezért, ha nem törekszünk nagy 
pontosságra, a magnéziumhoz hasonlóan, itt is salétromsavat tartalmazó stan
dard kalibrációs oldatokkal el tudjuk végezni a kiértékelést (3. ábra).

A kálium emissziójának nagysága, a minták összetételétől függően erősen 
változik, ezért a standard addició módszere elengedhetetlen. Külön említést 
érdemel, hogy salétromsavas oldatban a koncentráció-emisszió összefüggés 
közel egyenest ad, míg semleges oldatban S alakú görbe jön létre (4. ábra).

Nátrium meghatározáskor a mintákat többnyire annyira felhígítjuk, ( 
hogy a salétromsav koncentráció csak jelentéktelen módon befolyásolja a 
galvanométer kitérést. Ezért a standard addició helyett nátrium standard ol
datból készített semleges pH-jú koncentráció sorozatot használhatunk. A nát
rium emissziót a kísérő anyagok sem tudják lényegesen megváltoztatni.
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4. ábra

A módszer leírása
200-500 g élelmiszer mintát a szerkezeti tulajdonságnak megfelelően ho

mogenizálunk (késsel, húsdarálóval, vagy turmix-géppel). Az így egységesített 
mintából a víztartalomtól függően 10-25 g-nyi mennyiséget mérünk be 250 
ml-es üvegdugós Erlenmeyer-lombikba és hozzáadunk 50 ml tömény (fs= 1,40) 
p. a. salétromsavat. A keveréket 3 - 4  napig állni hagyjuk, időnként összeráz
zuk. Ha a minta szöveti szerkezete ellenáll a savnak, vízfürdőn való melegítés
sel gyorsíthatjuk a szétesést. A keveréket ezután átöntjük 100 ml-es Stift-lom- 
bikba, vízzel a maradékot kvantitatívan átöblítjük és a lombikot jelig töltjük. 
Összerázás után a lombikból 10,00 ml-t Kjeldahl-lombikba pipettázunk és tö
mény salétromsavval addig roncsoljuk, míg homogén, tiszta, legfeljebb sárgás 
színű oldatot kapunk. Ezt az oldatot 2 ml-re bepároljuk és 50 ml-re felhígítjuk.

1 2 3 4  ppm. conc.

1 4 0



A kapott oldat közvetlenül alkalmas magnézium meghatározáshoz, míg kálium
hoz és kálciumhoz további tízszeres, nátriumhoz 10 -  500-szoros hígítás szük
séges.

A kalibrációs oldatokat az egyes fémeknél a következő koncentrációtarto
mányban készítjük el: nátriumnál 0 ,2-1 ,5 ; kálciumnál 0 ,5-5,0; magnézium
nál 1 -20  ppm (1 ppm = 1 mg/lit.). A standard addiciónál az intervallumoknak 
az alsó határ közelébe eső mennyiségeit adjuk a mintához. Káliumnál ez általában 
10-20  ppm.

Az emisszió meghatározásokat magnézium esetében 285,2, kálcium eseté
ben 422,7, míg nátriummal 589 és a káliummal 766 m ц-nál végezzük el.

A magnézium meghatározás pontossága ± 6 - 8%, míg a többi vizsgált 
fémeknél ± 3 -5 % .

Vizsgálati eredmények
Munkánk jelenlegi szakaszában az a törekvésünk, hogy egy/általános fel

mérést végezzünk a tápanyagtáblázatban található élelmiszerekről, néhány ki
vételtől eltekintve, minden élelmi anyagból 1 -  1 nagyobb átlagmintát feldol-

2. táblázat
Lisztek, sütőipari, tésztaipari termékek alkáli- és földalkáli fémtartalma mg/100 g

Megnevezés
.

Kálium Nátrium Kalcium
Magné

zium

Búzaliszt 55 ...................................................................... i n 3,35 17,7 24,0
Búzaliszt 8 0 ........................................................................ 147 4,85 28,1 48,1
Búzaliszt 112 ................................................................... ^ 228 5,85 40,0 103,5
Produttore BL 55 ........................................................... 98 4,35 24,6 24,0
Produttora BL 1 1 2 ........................................................ 151 5,85 33,6 72,2
Bezosztaja BL 112 ........................................................ 169 7,30 30,4 74,0
Finomliszt BL 55 ........................................................... 1 1 1 7,30 28,8 33,3
Búzaliszt OG (4,60 Ft) ............................................... 95,4 7,30 23,2 22,2
Búzaliszt OGG (5,60 Ft) ............................................. 114 7,80 31,4 31,4
Finom rozslisz t................................................................. 236 7,30 25,7 61,1
Vegyes rozsliszt 80 ........................................................ 322 8,75 35,2 48,1

K e n y é r ................................................................................. 157 709 32,9 76,9
Finom fehérkenyér ........................................................ 82,6 277 18,2 35,7
Zsurkenyér ........................................................................ 105 128 37,0 45,0
Rozskenyér ........................................................................ 125 467 28,6 23,8
Graham kenyér ............................................................. 295 689 26,2 40,1
Kifli ...............................................  ......................... 145 345 56,3 42,4
Sóskifli ................................................................................. 162 768 44,0 17,5
Vajaskifli ............................................................................ 172 030 79,8 51,6
Zsemle ................................................................................. 105 380 19,0 42,4
Császárzsemle .................................................................... 1 14 234 49,Z 36,6
Mákoskalács ...................................................................... 152 282 60,6 73,5
Fonottkalács ...................................................................... 142 405 55,2 26,3
Vajas pogácsa ............................................................... 117 511 39,8 29,3
Töpörtyűs pogácsa ........................................................ 177 1015 23,3 20,7
Sajtos rúd .......................................................................... 82,2 276 47,0 20,3
B r ió s .................... ................................................................. 135 439 51,7 43,5
Szegedi cipó ...................................................................... 134 523 29,7 14,0
Szegedi vágottzserrlle...................................................... 124 705 18,4 32,6
Háztartási keksz ............................................... '............ 71,4 392 • 25,2 31,5
Keksz (3,80 Ft) ............................................................... 85,6 260 30,2 21,7
Kétszersült (Hóvirág) .................................................. 164 270 58,8 29,6
Búzadara ............................................................................. 108 2,40 18,6 34,8
Csigatészta, 4 tojásos .................................................... 100 24,8 25,3 21,9
Kockatészta, 2 tojásos .................................................. 100 20,8 24,4 23,0
Zsemlemorzsa .................................................................... 138 780 29,3 34,2
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2 .  táblázat folytatás
Húsok- és húskészítmények alkáli- és földalkáli fém tartalm a mg/100 g

Megnevezés Kálium Nátrium Kalcium Magné
zium

Marhahús k ö v é r ............................................................... 354 180 10,0 30,4
Marhahús, sovány ........................................................... 382 100 9,2 36,0
Marhaszív .......................................................................... 308 100 15,8 36,8
Marhamáj .......................................................................... 336 110 16,7 39,2
Marhavese ........................................................................... 236 200 20,0 31,2
Marhavese ........................................................................... 248 180 17,2
M arhatüdő.......................................................................... 272 190 16,7 28,0
Marhanyelv ........................................................................ 344 133 16,7 37,6
Marhalép ............................................................................. 290 122 14,1 23,2
Marhapofa .......................................................................... 280 180 25,8 29,6
Marha v é k o n y in ............................................................... 160 204 46,4 12,0
Marha vastagin ......... ...................................................... 80 204 15,4 4,8
Marha agyvelő ................................................................. 296 180 15,4 16,8
Marha c son tve lő ............................................................... 10,2 110 21,4 —

Marha n y e lv g y ö k ............................................................. 328 139 17,2 27,2
Pacal, nyers ............................................................... .. 224 130 36,0 21,6
Pacal, f ő t t ........................................................................... 80 93 96,0 32,0
S zű ztőgye ............................................................................. 544 90 14,1 9,6
Tejestőgy ........................................................................... 146 220 127 9,6
Borjúmáj ............................................................................. 328 130 12,8 29,6
Lóhús .................................................................................... 408 110 9,4 38,4
Főzőkolbász........................................................................ 226 1050 28,0 21,9
Gyulai p á r o s ...................................................................... 530 1710 44,0 56,8
Gyulaikolbász...................................................................... 460 1720 32,0 55,2
Szafaládé ............................................................................. 294 1170 40,0 42,8
Krinolin ............................................................................... 234 940 2á,0 24,5
Párisi .................................................................................... 240 880 20,4 29,2
Krakkói ............................................................................... 304 1070 34,0 53,6
Túrista szalámi ............................................................... 556 1870 34,0 48,4
Sonkaszalám i..................................................................... 426 1310 32,0 51,6
V adászkolbász.................................................................... 304 2080 26,0 20,8
Veronai ............................................................................... 468 1800 30,0 20,3
Füstöltkolbász .................................................................. 582 2000 32,0 43,6
D isznósajt 130 1750 26,0 22,4
Máj pástétom ........................................................................ 208 970 22,0 27,4

gozva. A tájékozódó vizsgálatra a minták jelentős részét közfogyasztást szolgáló 
elárusító helyeken szereztük be. Ismert eredetű lisztmintákat a Malomipari 
Kutatóintézet, a húsféleségeket a Budapesti Húsipari Vállalat, egyes gyümöl
csöket a Kertészeti és Szőlészeti Kutatóintézet bocsátotta rendelkezésünkre, 
amiért ezúton mondunk köszönetét.

Az eddigi vizsgálatok során mintegy 140 mintában határoztuk meg a négy 
fémet. Méréseink a gyümölcsöket, főzelékféléket, lisztfajtákat, sütő- és tészta
ipari termékeket, valamint a húsok és húskészítmények nagy részét ölelték fel. 
Az eredményeket a tápanyagtáblázatokban megszokott módón a 2. táblá
zatban ismertetjük.

Ha a kapott értékeket összehasonlítjuk a már említett irodalmi adatokkal 
(5, 6, 7, 8, 9, 10), akkor azt tapasztaljuk, hogy többségében egy-egy élelmi anyag
ra megadott adatok lényegesen nem térnek el egymástól. Jelentős viszont azok
nak a mintáknak a száma is, ahol az egyes, szerzők értékei tekintélyes szórást 
mutatnak és a saját mérésünk vagy az egyik, vagy a másik adatához hasonló. 
Pl. a karalábé általunk talált kálciumtartalma a Becker ~ Zausch (10) táblázattal 
megegyezik, de a többiektől negatív, illetve pozitív irányban 2-5-szörös nagy
ságrendben eltér. Végül találhatók olyan eredményeink is, amelyek nem mutat
nak megegyezést egyik irodalmi adattal sem, pl. a karfiol káliumtartalma a
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2. táblázat folytatás
Gyümölcsök és gyüm ölcslevek alkáli- és földalkáli fémtartalma mg/tOO g

Megnevezés Kálium Nátrium Kalcium Magné
zium

S z ő lő ...................................................................................... 199 0,79 41,0 12,6
S z ő lő ...................... ............................................................... 178 2,4 31,0 19,0
Szőlő (Chasselas) ............................................................. 176 1,85 12,5 12,0
Körte ................................................................................... 123 1,6 12,2 10,8
Körte Nagyszegfu ........................................................... 88 2,8 21,2 16,8
Vajkörte ............................................................................. 85 1,04 13,1 5,0
A lm a ...................................... t ....................•....................... 125 1,49 5,5 6,2
A lm a ..................................................................................... 83 9,6 20,0 28,0
Alma, Rozmaring ........................................................... 96 3,72 10,0 6,4
Alma, Jonathán ............................................................... 107 1,24 4,0 9,4
Alma, Jonathán ............................................................... 78 2,86 10,5 8,6
Szilva ................................................................................... 344 2,44 17,2 15,0
Szilva ................................................................................... 248 6,25 26,4 25,2
Szilva, Imperial ............................................................... 194 2,6 7,3 13,6
Narancs ................................................................... ........... . 255 2,57 43,8 21,6
Citrom ................................................................................. 275 ■ 4,28 38,8 20,0
Egres ................................................................................... 121 2,57 15,2 13,2
Cseresznye .......................................................................... 189 3,05 12,3 15,6
S za m ó ca ............................................................................... 111 3,8 25,2 16,4
Ribizke, f e k e te ................................................................. 316 2,78 56,8 9,8
Ribizke, p ir o s .................................................................... 153 7,78 31,1 18,4
Ribizke, p ir o s .................................................................... 168 11,4 34,0 8,8
Meggy, Pándy ................................................................. 153 1,67 17,0 13,6
Málna, Mailing Promise ............................................... 172 3,9 27,3 24,0
Sárgadinnye, T o g o ....................................................... . 247 4,3 8,2 19,6
Sárgadinnye, A n a n á sz .................................................... 276 5,8 12,2 33,0
Görögdinnye ...................................................................... 114 3,5 18,5 16,8
Sárgabarack, A n an ász .................................................... 232 8,0 17,2 17,6
ő sz ib a ra ck .......................................................................... 196 5,07 11,7
Őszibarack, Amsden ...................................................... 144 3,1 4,6 12,4
őszibarack, E lb er ta ...................................................... .. 170 2,73 10,7 17,0
Őszibaracklé ...................................................................... 29 5,7 9,9 6,5
Őszibaracklé ...................................................................... 39,4 6,44 11,0 4,7
Birslé ....................................................... ............................ 35 4,1 10,2 6,5
Sárgabaracklé .................................................................... 35 3,8 8,9 5,0
Sárgabaracklé .................................................................... 68,5 4,38 9,5 8,7 •
M eggylé............................................................................... 35 2,9 11,5 8,3
Meggylé ............................................................................... 78,5 3,22 14,4 6,6
A lm u ska............................................................................... 94 4,8 16,1 15,0
A lm u ska............................................................................... 197 1,44 7,6 12,5
U ta sü d ítő ............................................................................ 0,8 1,8 5,9 3,8

saját mérésünkben a külföldi adatoknak fele, illetve harmada. Általában meg
figyelhető, hogy növényi eredetű élelmiszereink fémtartalma nagyobb szórást 
mutat, mint az állati eredetűek.

Az eredmények jól tükrözik az egyes félkész, vagy kész termékek technoló
giai folyamatait és az anyagnormáját. Pl. a tejjel készült sütőipari készítmények
ben (vajaskifli, mákoskalács) a kálcium mennyisége jelentősen nagyobb a csu
pán vízzel készítettekhez képest. Lisztek, magnézium, kálium és kálciumtar- 
talma a kiőrlési fokkal arányosan emelkedik.

A vizsgálatok azt mutatták, hogy feltűnően nagy a húskészítményeink 
nátriumtartalma. Pl. füstölt- és vadászkolbász -  amely nem konyhasóra, ha
nem nátriumra nézve 2%-os -  10 dkg-jának elfogyasztása már elegendő a 
napi nátrium bevitelhez. Felmerül a kérdés, hogy szükséges-e az ipar részéről 
a húskészítmények ilyen nagymérvű sózása, amikor ismereteink szerint a túl
zott nátrium bevitel károsan befolyásolja az érrendszer állapotát.
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\
2. táblázat folytatás

Zöldség- és főzelékfélék alkáli- és földalkáii fémtartalma m g/100 g

Megnevezés Kálium Nátrium Kalcium Magné
zium

B urgonya.............................................................................. 459 6,64 11,7 31,2
Sárgarépa ........................................................................... 92 96,0 39,0 24 ,8
Sárgarépa ........................................................................... 330 145,0 40,8 34,4
P etrezselyem gyökér........................................................ 182 62,0 49,0 154,0
Vöröshagyma .................................................................... 200 8,2 32,4 28,0
Fokhagyma ........................................................................ 446 24,0 23,8 44,0
Cékla ................................................................................... 336 92,0 19,4 110,0
F ejeskáposzta .................................................................... 271 30,4 24,4 26,0
Fejeskáposzta .................................................................... 261 17,1 30,5 28,1
Kelkáposzta ...................................................................... 122 20,8 61,0 19,2
Kelkáposzta ...................................................................... 477 16,0 69,5 26,4
V öröskáposzta.................................................................... 203 8,58 47,8 9,0
Z öldborsó............................................................................. 487 5,82 33,8 48,0
Zöldbab ............................................................................... 229 1,32 32,2 29,2
Karalábé ........................................... .................................. 197 87,8 30,0 21,6
Retek ................................................................................... 377 52,6 31,5 21,0
Paradicsom ........................................................................ 165 2,15 10,9 7,7
Paradicsom (San Marsano) ......................................... 235 2,35 11,5 10,0
Z öldpaprika........................................................................ 165 4,46 11,1 18,8
Paradicsompaprika ......................................................... 181 1,94 13,6 12,4
Sóska .................................................................................... 132 5,91 56,0 41,5
Spenót ................................................................................. 424 27,6 138,0 53,2
T ö k ........................................................................................ 98,2 1,24 19,6 17,4
Karfiol ................................................................................. t39 46,2 21,5 28,0
Saláta .................................................................................... 140 15,8 33,4 20,4

Ügy találtuk, hogy gyümölcsleveink, az Almuskát és Meggyvért kivéve, 
káliumból és magnéziumból a megfelelő gyümölcsöknek csak a harmadát, 
negyedét tartalmazzák, tehát az eredeti gyümölcslé vízzel való felhígításával 
nyert cukrozott levekről van szó. A kálcium- és nátriumtartalom nem mutatott 
lényegesen eltérést az eredeti gyümölcsöktől. Ebben valószínűleg a felhasznált 
viz keménysége játszik szerepet. A nem kívánatos felhígítást a levek hamu- 
tartalma is alátámasztotta. Az őszibaracklé hamuja 1/5 része a gyümölcslé
nek. A magyar sárgabaracklé 4-szer kevesebb hamut tartalmazott, mint a 
svájci, Rentschler adatai szerint (3. táblázat) A hamualkalitás értékei hason
lóak ehhez, általában a gyümölcsök alkalitás értékei 2-szer, 3-szor nagyob
bak, mint a megfelelő gyümölcsleveké.

Élelmi anyagaink alkáli- és földkáli fémtartalmának vizsgálata tehát rész
ben megerősítette a magyar tápanyagtáblázatban feltüntetett főleg irodalmi 
értékeket, részben pedig lehetővé tette azok módosítását. Számos élelmi anyag 
esetében természetesen nem elégedhetünk meg e tájékoztató vizsgálatokkal, 
hanem eredetet, fajtát, feldolgozást figyelembevéve további vizsgálatokra van 
szükség. A vizsgálatok ezen felül egyes élelmiszerek (gyümölcslé, húskészít
mények) gyártási hibáira is felhívták a figyelmet, amelyekre vonatkozóan to
vábbi részletes felmérő munkát kívánunk fordítani.

Végül köszönetét mondunk Virány Juditnak a technikai segítségért.
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J. táblázat

Gyümölcsök és a nekik megfelelő gyüm ölcslevek könnyűfém összetételére jellemző adatok

Megnevezés

Kálium

Nátrium Kálcium Magnézium Hamu
alkalitás

Hamu %

Saját adat
Becker — 

Zausch (9) Saját adat
Rentschler

(3)

őszibarack 170 3,6 9,0 14,7 3,2 0,48

őszibaracklé 34,2 32,7 6,1 3,7 10,4 6,6 5,6 5,2 1,35 0,09 0,10

Sárgabarck 232 8,0 17,2 17,6 4,6

Sárgabaracklé 51,1 63,0 135 4,1 2,3 9,2 6,4 6,8 4,4 1,55 0,12 0,12 0,5

Meggy 153 1,67 17,0 13,6 3,5

Meggylé 56,7 81,5 180 3,1 3,3 12,9 16,8 7,4 8,0 1,95 0,18 0,18

Meggyvér 86,5 19,0 37,3 11,8 3,50 0,22

Birsalma 189 9,2 47 9,6 2,0

Birslé 28,8 2,4 6,8 5,2 1,05 0,07

Alma 98 3,8 10,0 10,7 2,1 ■

Almuska 145 168 112 3,1 14,6 9,1 11,3 13,7 10,6 3,35 0,23 0,34 0,25

*
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НОВЕЙШИЕ ДАННЫЕ СОСТАВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. XX. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛИЯ, НАТРИЯ, КАЛЬЦИЯ И 

МАГНЕЗИИ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ ПЛАМЕННЫМ 
СПЕКТРОФОТОМЕТРОМ

Э. Дворшак и К. Линднер
Авторы определили содержание калия, натрия, кальция и магнезии 

в пищевых продуктах наиболее распространенных в питании венгерского 
народа методом пламенной спектрофотометрии. Разработали быстрый метод 
подготовки основанный на обработке"!! минерализации продуктов концент
рированной азотной кислотой. Сообщают дальше преимущества определения 
в азотнокислотной среде. Исследования распространили на плоды, м у к у -  
хлебопекарные продукты, овощи, мясо и мясные продукты. При исследо
ваний отдельных продуктов из результатов можно установить также ошибки 
изготовления.

NEUESTE ANGABEN ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG UNSERER 
LEBENSMITTEL XXX

FLAMMENPHOTOMETRISCHE BESTIMMUNG DES KALIUM-, NATRIUM-, 
CALCIUM- und MAGNESIUMGEHALTES UNSERER NAHRUNGSMITTEL

E. Dworscháít und K. Lindner
Verfasser untersuchten den Kalium, Natrium- Calcium- und Magnesium 

gehalt von in der ungarischen Volksernährung weit verbreiteten Lebensmitteln
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vermittels der flammenphotometrischen Methode. Auf Grund bereits beschriebe
ner Methoden arbeiteten sie ein zur Vobereitung geeignetes Schnellverfahren 
aus, welches auf Digerierung und Zersetzung mit konzentrierter Salpetersäure 
beruht. Sie beschreiben weiterhin den Vorteil der im salpetersauren Milieu 
durchgeführten Bestimmung. Ihre Versuche erstreckten sich auf Obstarten, 
Mehl, Backwaren, Gemüsesorten, Fleisch und Fleischerzeugnisse. Bei einigen 
Produkten der Lebensmittelindustrie konnte auf Grund der Vesrsuchsresultate 
auch auf Fehler der Herstellung gefolgert werden.

RECENT CONTRIBUTIONS TO THE COMPOSITION OF HUNGARIAN
FOODS, XX.

FLAME PHOTOMETRIC DETERMINATION OF THE CONTENTS OF 
POTASSIUM, SODIUM, CALCIUM AND MAGNESIUM IH FOODS

E. Dworschák and K. Lindner

The contents of potassium, sodium, calcium and magnesium in foods gene
rally consumed in the conventional diet of the Hungarian people were deter- 
minded by flame spectrophotometry. Based on various methods described 
earlier, a rapid procedure was devised for the processing of samples. This consists 
in the digestion and destruction, respectively, by concentrated nitric acid. 
Further, the advantages of carrying out the determination in nitric acid medium 
are presented. The investigations included various fruits, flours, bakery products, 
vegetables, meats and meat products. In the case of certain food products, 
faults in the processing steps could be detected from the obtained results.

DONNÉES RÉCENTES CONCERNANT LA COMPOSITION DE NOS 
DENRÉES ALIMENTAIRES XX.

DOSAGE DE LA TENEUR EN POTASSIUM, SODIUM, CALCIUM ET 
MAGNESIUM DE NOS DENRÉES ALIMENTAIRES PAR LE SPECTRO- 

PHOTOMÉTRE A FLAMME
E. Dworschák et К. Lindner

Les auteurs ont étudié ä l’aide de la méthode basée sur l’emploi du spectro- 
• phötométre ä flamme la teneur en potassium, sodium, calcium et magnesium 

des denrées alimentaires employées généralement dans l’alimentation populaire 
en Hongrie. En partant des méthodes décrites jusqu’ici ils ont élaboré un procédé 
de préparation rapide base sur la digeration avec de Pacidé nitrique concentré. 
Ils décrivent aussi les avanteges du dosage en milieu acide nitrique. Ils ont 
analysée des fruits, des farines, des produits de l’industrie patessiere, des légu- 
mes, des viandes et des préparations de viandes.

Dans le cas de vertaines préparations alimentaires lesrésultats des analyses 
ont permi d’en tirer des conclusions concernant les fautesde la production.
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