
Üdítő italok bakteriológiai vizsgálata*
V Á M O S  G Y U L A

B udapest Fővárosi K özegészségügyi-Járványügyi Állom ás 
Érkezett: 1969. augusztus 18.

1966 — 68. években a Fővárosi Köjál rendszeresen vizsgálta a Budapesten 
termelt és forgalomba hozott üdítő italokat bakteriológiai szempontból. A korábban 
végzett vizsgálatokról ugyancsak a Köjálból Török számolt be (1). A minták majd
nem kizárólag az Ásványvíz és Jégipari V. termékei voltak. Összesen 718 minta 
került vizsgálatra, melyekből 528 közvetlenül termelő üzemekből, 190 minta a 
kereskedelmi hálózatból származott. Lásd az 1. táblázatot.

7. táblázat
Üdítő italok vizsgálata 1966— 68. években

Szárm azás M intaszám K ifogásolt %

Üzemi 528 133 25,2

Kereskedelmi 190 47 24,7

Összesen 718 180 25,0

Ebből kitűnik, hogy az üzemi és a kereskedelmi kifogásolt minták százaléka 
gyakorlatilag azonos volt és 25%-ot tett ki.

Vizsgálati módszerek: az Egészségügyi Minisztérium állásfoglalása szerint át
meneti időre az üdítő italokat és gyümölcslé készítményeket a vízvezetéki víz 
normái szerint kell bakteriológiai szempontból elbírálni (2). Eszerint 100 ml-ben 
lehet két E. coli és ml-enként 100 élő baktérium. A gombaszámra nézve az ideig
lenes érvényű utasításban nem történt állásfoglalás. Ezért a vizsgálatokat részben 
a vízszabvány, részben pedig az élelmiszerbakteriológiában alkalmazott eljárás 
szerint végeztük. A coli szám meghatározását a hagyományos erjesztő csöves 
epruvettás módszerrel kellett végezni, mert membrán filterrel nem tudtunk min
den üdítő italt megszűrni. A baktérium számot lemezöntéssel, agartáptalajon 
vizsgáltuk 37 C°-on 48 órás inkubálás után kézi nagyítóval való leolvasással. Meg 
kell jegyezni, hogy a táblázatokban szereplő összcsíraszámon összbaktériumszámot 
értünk gombaszám nélkül. A gombatelepeket ugyanis a leolvasásnál figyelmen kívül 
hagytuk.

Munkánk során jelentős számban végeztünk üzemi fázisvizsgálatokat is azért, 
hogy a kifogásolt késztermékeknél a baktériumos szennyeződés eredetét megismer
jük. Ezek a vizsgálatok három üzemre vonatkoztak. A margitszigeti telepre 
(1. szám), a Döbrentei téri telepre (2. szám) és a Halom u.-i telepre (3. szám), 
így három év alatt 89 alapanyagot, illetve szörpöt, 55 vízmintát, valamint 68 el-

* „Ü d ítő  ita lok” a la tt  szerző a M ÉMSZ 1526 szabványnak  megfelelő szénsavas üd ítő ita - 
ok a t érti (Szerk.).

3 7



mosott üveget vizsgáltunk meg és 55 esetben végeztünk a palackok töltésénél 
dolgozó személyek kezéről bakteriológiai vizsgálatot. Az elmosott palackokat 
steril fiziológiás NaCl-lal öblítettük ki, a dolgozók kezét pedig nedvesített vattás 
tamponnal töröltük meg és azután végeztük el a leoltásokat megfelelő táptalajokra. 
Az eredményeket a 2. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat
Üdítő italokkal kapcsolatos üzemi fázisvizsgálatok  

\ 966— 68. években

M inta Szám K ifogásolt %

Szörp 89 _ _
Üveg 68 10 14,7

Személyi 85 _ -

Víz 55 27 49,1

Összesen 297 37 12,4

Látható, hogy a különböző szörpalapanyagok, valamint a dolgozó személyek 
kézvizsgálati eredménye mindig megfelelő volt, viszont az elmosott üvegek 15%-a, 
valamint a vizsgált és a gyártáshoz felhasznált szaturált vizek 50%-a bakteriológiai 
tisztaság szempontjából (coli) kifogás alá esett. A kifogásolt vizek, főleg a 3. sz. 
telepről adódtak, a 2. számúról kevés és az 1. számúról a legkevesebb. Ezzel fel
tártuk a működő üzemek higiénés hiányosságait, melyek a nem megfelelő palack
mosásban és a szaturálási folyamatban mutatkoztak meg. Ezért gondosabb és 
technológiailag jobban ellenőrzött üvegmosás, valamint a gyártási szünetekben a 
szaturáló berendezések megfelelő fertőtlenítőszeres időszakos átöblítése elenged
hetetlenül szükséges. Az üdítő italok 1 ml-ében talált csíraszámokat az üzemi, 
valamint a kereskedelemből származó mintáknál a 3. táblázatban ábrázoltuk.

3. táblázat
Csíraszámok 1 ml-ben

N agyság
rend Üzemi %

K ereske
delmi % E gyü tt %

0 -  102 400 75,8 85 44,7 485 67,6
Ю2-  10:i 83 15,6 28 14,7 1 11 15,5
10:i-  104 35 6,6 39 20,6 74 10,3
104- 105 8 1,6 26 13,7 34 4,7
105- io« 2 0,4 11 5,8 13 1,8
10«- 10? - - 1 0,5 1 0,1

Összesen 528 100 190 100 718 100

Ebből látható, hogy a 1CE alatti csíraszámok fordultak elő a leggyakrabban, 
mégpedig az üzemi minták több mint 90, a kereskedelmi minták több mint 80%- 
ában. A kereskedelmi mintáknál egyébként valamivel magasabb csíraszámokat 
találtunk.

A kifogásoltság oka szerint is elvégeztük a minták csoportosítását. Eszerint 
a minták 20%-ában volt jelen coli baktérium és 5% volt coli-mentes, illetve
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a kifogásoltság ezen esetekben csak a magasabb csíraszám miatt állt fenn. Ez is a 
korábban már vázolt higiénés hiányosságok fennforgására utal. A minták átlagos 
coli száma nem volt magas és a vizsgálataink során azt észleltük, hogy ez a keres
kedelmi mintákban sem emelkedett a tárolási idő alatt. Ennek oka az italok ala
csony pH-ja, illetve az a körülmény, hogy állás közben gomba felszaporodás jön 
létre, ami szintén nem kedvez a coli elszaporodásának.

Az üdítő italokat alapanyaguk szerint két nagy csoportra lehetett osztani: 
ízesített szörp alapú italokra (utas, bambi) és gyümölcsszörp alapú italokra 
(málna, erdei bambi, erdei szamóca, meggy gyöngye, narancs, szeder stb.). Érdekes 
eredményt kaptunk, amikor a kifogásolt mintákat italfajták szerint csoportosítot
tuk (1. 4. táblázat).

4. táblázdt
A m inták csoportosítása italfajták szerint

F a jta Üzemi K ifogásolt
%

K ereske
delm i

K ifogásolt

Ízesített szörp alapú 335 122 36,4 136 47 34,5

G yüm ölcs^lapú 193 11 5,6 54 — _

Összesen 52S 133 25,2 190 47 24,7

Sokkal több ízesített alapú ital készült, mint gyümölcs alapú, tehát az előbbi
ből többet is vizsgáltunk. Az ízesített szörp alapú minták kifogásolási százaléka 
az üzemi és a kereskedelmi mintáknál azonosnak mondható és eléggé magas 
értékű (35%!).

A gyümölcs alapú minták közül csak az üzemiek közt volt kifogásolt (!), 
méghozzá alacsony százalékban (5,6%). Ez a 11 db minta csak magasabb csíra
száma miatt volt kifogásolt. Ebből az összeállításból látható, hogy bakteriológiai 
problémák főleg az ízesített szörp alapú italoknál adódtak. Ennek oka valószínű
leg az, hogy a gyümölcsszörpökben levő konzerválószer még a kész üdítő italban 
is kifejti hatását. Az üdítő italok tulajdonképpeni romlását a gombák felszaporo
dása okozza.

A vizsgált italok szavatossági ideje két hét volt. Ez eléggé rövid idő, viszont 
a tárolási feltételek (hőmérséklet) be nem tartása esetén a romlás még hamarabb 
bekövetkezik (3).

Ilyen okok miatt a Főv. Ásványvíz és Jégipari V. 1968-ban egyes üdítő italok 
baycovines (piroszőlősavas dietilészteres) kezelését kísérelte meg hazánkban elő
ször. A 100 ml/hl Baycovin tartalmú palackozott italok vizsgálataink szerint fél 
éven keresztül sterilen maradtak és érzékszervileg is megfelelőek voltak. A bayco
vines kezelés azonban csak akkor eredményes, ha az üdítő italok készítésénél a 
higiénére maximális gondot fordítanak. (Az alapanyagok megfelelő bakteriológiai 
minősége, a működő gének tisztasága, az üvegek kifogástalan elmosása és meg
felelő környezet higiéné.)

Egyéb üdítő italok közül a MAL1V által gyártott coca-colából is végeztünk 
bakteriológiai vizsgálatokat. Eszerint a késztermék gyakorlatilag steril volt és több 
hetes, szobahőmérsékleten való tárolás alatt is steril maradt. Ez a bakteriológiai 
jó eredmény főleg a gyártástechnológiával függ össze (vízlágyítás, klórozás, majd a 
klórnak aktív szénnel való kiszűrése).
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A vizsgálatok eredményéből levonható következtetések
A vízszabvány szerinti munkánál a minták feldolgozása és az eredmények 

kiértékelése nehézkes. Némi -  elsősorban coli-ra vonatkozó — norma módosítás
sal a feldolgozás gyorsabb, egyszerűbb (kevesebb táptalaj felhasználás) és a célnak 
megfelelőbb lenne.

A baktérium számlálásnál nehézséget okozott az, ha a gombák nagyobb szám
ban fordultak elő. Mivel ez a gyakoribb eset, az üdítő italok kiértékelési normáját 
feltétlen meg kell változtatni. Nem baktérium számot, hanem összcsíraszámot 
kellene megadni, amiben a gombaszám természetesen szerepelne és a táptalajok 
inkubálása az élelmiszcrbakteriológiában szokásos módon -  24 óráig 37 C°-on, 
24 óráig pedig szobahőmérsékleten tartással -  történnék. A coli baktériumra 
vonatkozó jelenlegi érték szigorú, a gyakorlatban elégséges lenne, ha 1 ml-ben, 
vagy 0,1 ml-ben coliform baktérium nem fordulhatna elő. Nem célszerű túl magas 
gombaszámot sem engedélyezni (105/g-ot meghaladót) (4), mert a valóságos gomba
szám a kitenyészthető értéknél jóval magasabb, az üveg alján gyűlik össze, az ital 
zavarosodását okozza és ekkor már érzékszervileg is kifogás alá esik.

Az utóbbi időben egyes nagyobb élelmiszer iparágakban jól működő házi 
bakteriológiai laboratóriumokat létesítettek. Ásványvíz és üdítő ital vonatkozásá
ban is feltétlenül szükség van erre, mert az egészségügyi hatóság saját laborató
riumaiban csak a legszükségesebb ellenőrző vizsgálatokat tudja elvégezni.
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БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ОСВЕЖАЮЩИХ 
НАПИТКОВ

Д. Вамош
Автор дает отчет о результатах двухлетнего испытания освежающих 

напитков изготавливаемых в столице. Сравнивает результаты бактериологи
ческих испытаний образцов отобранных из завода и из торговой сети. Прово
дил и фазовое испытание и указывает на недостатки гигиены заводов. Пред
лагает модернизировать в настоящее время еше действительные методы испы
тания и опенки. Подчеркивает значение заводской бактериологической ла
боратории.

BAKTERIOLOGISCHE PRÜFUNG 
VON ERFRISCHUNGSGETRÄNKEN

Gy. Vámos

Der Verfasser berichtet über seine zwei Jahre langen Untersuchungen an — in 
der Hauptstadt bereiteten — Erfrischungsgetränken. Er vergleicht die bakteriolo
gischen Prüfergebnisse von Betrieben und Handel entstammenden Proben. Im 
Betrieb führte er auch Phasenuntersuchungen aus und weist auf die Mängel der 
Hygiene hin. Er empfiehlt eine gewisse Modernisierung der zurzeit angewendeten 
Untersuchungsmethoden sowie der Auswertung. Schliesslich wird auf die Wichtig
keit bakteriologischer Laboratorien in Betrieben hingewiesen.

4 0


