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Az érett gyümölcsök színkialakításában domináló szerep jut a karotinoidok- 
nak, a csonthéjastermésűek színét is döntően befolyásolják. A karotinoidok 
kémiai szempontból rendkívül érzékeny vegyületek, így a konzervipari feldolgo
zás során — a legnagyobb óvatosságot feltételézve — károsodást szenvednek. 
A feldolgozás előtti tárolás, fény, hőbehatás, fémkatalízis és egyéb besugárzások 
mind csökkentőleg hatnak a pigment-tartalomra. Mivel a konzervipar törekvése 
mindinkább a minőségi termék előállítására irányul, melynek egyik fontos 
tényezője befőttek esetében az egységes megjelenés és a szép szín, érdekesnek 
mutatkozott megvizsgálni, hogy az ipar nagyvolumenű befőtt-előállításai során 
milyen mértékű karotinoid veszteséggel számolhatunk. Vizsgálatunkat az alábbi 
három ipari szempontból kiemelkedő jelentőségű gyümölcsön végeztük:

A ) Sárgahúsú őszibarack (fajta: Elberta)
B) Sárgabarack (fajta: Rózsakajszi)
C) Szilva (fajta: Besztercei muskotály)
Nyersanyagként konzervérett alapanyagokat használtunk. Mintavételi he

lyeink az alábbiak voltak:
1. nyers, felezett gyümölcs közvetlen feldolgozás előtt,
2. sterilezett késztermék,
3. késztermék 30 napos raktározás után.

Kísérleti rész
Összkaroíinoid meghatározás (1)

10 g pépesített gyümölcsöt 10 g kvarchomokkal eldörzsöltünk, extraháló
hüvelybe mértük, és 50 ml absz. alkohol-benzol 1 : 1-gyel extrakciót végeztünk. 
30 perc múlva az extraktumot leöntöttük, és újabb 25 ml keverékkel ismételt 
extrahálást végeztünk. A két extraktumot egyesítettük, az oldószert nitrogén 
áramban vákuumbepárlóval átdesztilláltuk. A maradékot kevés acetonban fel
vettük, 50 ml-es mérőlombikba mostuk és acetonnal jelig töltöttük. Az oldat 
extinkcióját tiszta centrifugált oldatból Spektromom 360 típusú spektrofoto
méterrel 446 nm-nél meghatároztuk. Az összkarotinoid mennyiségét /9-karotin- 
ban kifejezve adtuk meg:

E • 1000 • 100 • V
-------------------------  = összkarotinoid mg/100 g

Ew • 2130 • d • 100 6
ahol

E = a 446 nm-nél mért extinkció 
V = az acetonos mérőoldat ml-e 
Ew = a bemérés g-értéke 
d = küvettavastagság
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ß-karótin meghatározás
Az összkarotinoidok meghatározására használt acetonos oldatról az oldó

szert, inert-atmoszférában ledesztilláltuk, a maradékot további felhasználásig 
nitrogén-áramban hűtve tároltuk. Oszlopra való felvitel előtt a hűtött maradé
kot 10 ml petroléterben felvettük.

A fenti módon nyert karotinoidok keverékét tartalmazó oldatot alumínium- 
oxidon kromatografáltuk. Oszlopként 15 cm hosszú, 1 cm átmérőjű csiszolatos 
csappal záródó üvegcsövet használtunk. Az adszorbensként alkalmazott neutrális 
alumíniumoxidot (Merck-készítmény) 4 órán keresztül 600 °C-on aktiváltuk, 
majd 100 g aktivált Al20 3-t Erlenmeyer-Iombikban 8 ml vízzel jól összeráztunk, 
az oszlopot azonnal elkészítettük. A petroléteres karotinoid oldatot felvittük 
az oszlopra, az adszorbensbe való beszívódás után petroléter mosófolyadékkal 
az összes karotin kvantitatíven eluálható volt. Az eluátumot 50 ml-es mérő
lombikba fogtuk fel, petroléterrel jelig kiegészítettük és az extinkciót spektrofoto
méterrel 452 nm-nél meghatároztuk, a ß-karotin mennyiségét mg/100 g-ban 
adtuk meg. A számítás menete megegyezett az összkarotinoid mennyiségi meg
határozásánál leírtakkal, eltérés csupán az E j0̂0m értékében adódott (jelen eset
ben 2592).

Rétegkromatográfia (2)
10 g aktivált magnéziumoxidot 100 ml desztillált vízzel alaposan összeráz

tunk, és Desaga rétegzővel 20x20 cm-es üveglemezeken 250 /л—os réteget húz
tunk. A lemezeket 30 percen át szobahőmérsékleten szárítottuk, majd 120 °C-on 
1 órán keresztül aktiváltuk. A kész réteglemezeket temperált kamrában 30 °C-ra 
lehűtöttük, és a minták felvitele után a kromatografálást azonnal megkezdtük. 
A futtatást normál telítésú kádban petroléter-(fp. 80—120 °C)-benzol 50:50 
keverékkel végeztük. Futási magasság 16 cm, a futtatási idő 120 perc volt.

Eredmények értékelése
Sárgahúsú őszibarack esetében az ,,Elberta” elnevezésű fajtát vettük vizs

gálat alá. A fajta jellemzője érett állapotban aranyiban sárgás egyöntetű szín, 
magház körül vörös árnyalattal. A kapott vizsgálati eredményeinket az 1. táb
lázatban foglaltuk össze. Az összkarotinoidok mennyisége nyers baracknál 
2,38 mg %-os átlag mellett 2,04 — 2,77 mg % között változott. Az alkalmazott 
pasztörizálás csökkentőleg hatott az összkarotinoidok mennyiségére, mivel a fen
tivel szemben csak 2,14 mg %-os átlagot kaptunk. Raktári tárolás során további

7. táblázat

Sárgahúsú
őszibarack

fa jta
A m érés 

sorszám a

ö sszk a ro tin o id /J-karotin

steril 
e lő tt 

ing %

steril
u tán

mg %

tá ro lás
u tán

mg %

m egm a
rad t %

steril
e lő tt

mg %

steril 
u tán  

mg %

tá ro lás  
u tán  

mg %

m egm a
rad t %

E lberta

1 2,48 2,40 2,26 91,1 0,61 0,52 0,43 70,5

2 2,19 1,99 1,90 8 6 ,8 0,44 0,40 0,31 70,4

3 2,04 1,72 1,64 80,4 0,40 0,36 0,24 6 6 ,6

4 2,77 2,54 2,50 90,3 0,52 0,41 0,32 60,0

átlag 2,38 2,14 2,08 87,4 0,49 0,42 0,32 65,3
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csökkenést tapasztaltunk, eredményeink 1,64-2,50 mg % közötti intervallumba 
estek 2,08 mg %-os átlagérték mellett. 30 napos tárolás után átlagosan a nyers
anyagnál mért érték 87,4%-a maradt meg. A vizsgált fajtánál a /5-karotin az 
összkarotinoid értékének mintegy 20%-a. Nyers alapanyagnál 0,40 — 0,61 mg %, 
steril terméknél 0,36 — 0,52 mg % közötti értékeket kaptunk. Tárolás folyamán 
a /З-karotin tovább csökkent. Egy hónap után 0,32 mg %-os átlag mellett 
0,24-0,43 mg % közötti tartományban voltak az értékek. Érdekes megfigyelni, 
hogy a /?-karotin csökkenése jóval magasabb, mint az összkarotinoidoké, hiszen 
30 nap után itt az eredeti értéknek csupán 65,3%-t kaptuk vissza 60,0-70,5%  
közötti ingadozás mellett.

A 2. táblázat a sárgabaracknál nyert eredményeket foglalja össze. A „Rózsa
kajszi” összkarotinoid értéke 4,48 mg % volt, és ennek csaknem 70%-a a ß- 
karotin. Sterilezés -  mint előbb is láttuk — károsan hatott a pigment-tartalomra. 
Összkarotinoidoknál 4,05 mg % átlag mellett 3,81-4,39 mg % közötti értéke
ket kaptunk, /?-karotinnál 2,30 — 3,22 mg %-os intervallumban 2,72 mg % 
átlagot nyertünk. 30 napos raktári tárolás után az összkarotinoid alapértékének 
86,8%-t, míg a Д-karotin esetében a 76,6%-t kaptuk átlagosan vissza.

2. táblázat

S árga
b a rack
fa jta

A mérés 
sorszám a

Ö sszkarotinoid /S-karotin

s teril
e lő tt

mg %

steril
u tán

mg %

tá ro lá s
u tán

mg %

m egm a
rad t %

steril 
e lő tt 

mg %

steril
u tán

mg %

tá ro lás
u tán

mg %

m egm a
rad t %

Rózsa
kajszi
barack

1 4,36 3,98 3,74 85,8 3,12 2,71 2,48 79,5

2 5,01 4,39 4,30 85,8 3,69 3,22 2,84 76,9

3 4,12 3,81 3,62 87,9 2,64 2,30 2 ,0 2 76,5

4 4,44 4,02 3,88 87,4 3,08 2,67 2,26 73,3

átlag 4,48 4,05 .3,89 8 6 ,8 3,13 2,72 2,40 76,6

Szilva fajták vizsgálatánál választásunk a „Besztercei muskotály”-ra esett, 
melynél az előbbiekhez hasonlóan a konzervipari feldolgozás során fellépő össz
karotinoid és /З-karotin változását regisztráltuk (3. táblázat). Nyers terméknél

3. táblázat

Szilva fa jta A m érés 
sorszám a

Ö sszkarotinoid /S-karotin

steril
e lő tt

mg %

steril
u tán

mg %

tá ro lás
u tán
mg %

m egm a
rad t %

steril
e lő tt

mg %

steril
u tán

mg %

tá ro lá s
u tán

mg %

m egm a
rad t %

Besztercei
m usko
tá ly

1 1,60 1,48 0,99 61,8 0,58 0,49 0,26 44,8

2 1,44 1,32 0,87 60,4 0,58 0,50 0,29 50,0

3 1,63 1,61 1,04 63,8 0,64 0,56 0,32 50,0

4 1,38 1,19 0,78 56,5 0,50 0,42 0,26 52,0

átlag 1,51 1,40 0,92 60,9 0,57 0,49 0,28 49,1
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1,38—1,63 mg %-os értékek között szórtak eredményeink 1,51 mg % átlagérték 
mellett. Steril készárunál 1,40 mg %-os, tárolt mintánál 0,92%-os átlagérték 
adódott. Tárolás után a nyersárunál mért érték 60,9%-a maradt meg 56,5 — 63,8% 
közötti ingadozással. Szilva nyersanyag esetében a /?-karotin az összkarotinoidok- 
nak mintegy 38%-a volt, 0,57 mg %-os átlaggal. Hő hatására, pasztörizálás 
során 0,49 mg %-os csökkent átlagot kaptunk 0,42 — 0,56 mg % közötti tarto
mányban mért értékekkel. Tárolás során itt is további esést tapasztaltunk, 
mivel értékeink intervalluma 0,26-0,32 mg % közé szűkült 0,28 mg % átlag 
mellett. A kiindulási érték 49,1%-a maradt meg egy hónapos raktári tárolás 
után.

Összehasonlítva a táblázatokban található eredményeinket látható, hogy a 
három vizsgált gyümölcs fajta közül a sárgabarack rendelkezik a legnagyobb 
összkarotinoid értékkel, és ezen belül e terméknek a legnagyobb a /?-karotin 
tartalma is. A konzerviparban jelenleg alkalmazott technológiák, tartósítási el
járások károsan hatnak a pigment-tartalomra. A gyártást követő raktári táro
lásnál pedig további természetes színanyag csökkenéssel számolhatunk.

Rétegkromatográfiára használt adszorbens és futtató jó elválást biztosított. 
Standard anyagaink Roche-készítmények voltak, melyeket kloroformos oldat
ban vittünk fel a startvonalra. Őszibarack extrakt rétegvizsgálatánál hat foltot 
kaptunk, három a standardok mellett azonosítható volt. Az oszlopról nyert 
/?-karotin rétegen egységesnek mutatkozott, Rr értéke (0,45) a standard izo
merrel praktikusan megegyezett (1. ábra). Sárgabarack extraktum futtatásánál 
a foltok közül a standardok segítségével négy volt azonosítható: a-,ß-, у-karotin 
és a likopin. Az oszlopról izolált karotin itt is egységesnek mutatkozott egy folt
tal a ^-karotin standarddal azonos Ry-érték mellett (2. ábra). Szilva extrakt 
négy foltot szolgáltatott, melyek közül három a karotin-izomerekkel megegye
zett. Az oszlopról izolált karotin egységesnek mutatkozott, egy foltot adott 
(3. ábra).

*
Végül köszönet illeti a svájci F. Hoffmann-L a  Roche-céget a standard 

mintákért és a kromatografálás kivitelezéséhez nyújtott értékes tanácsokért.

7. ábra
S tan d a rd  k a ro tin o k  és őszibarackból 
izolált ex trak tu m o k  ré tegkrom atog- 

ramja
A dszorbens: 250 fi-os m agnézium oxid  
F u tta tó : p e tro lé te r (80— 120 °C)-benzol 

5 0 :5 0
F u tta tá s i m agasság: 16 cm 
F u tás i idő: 120 perc
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karotin likopin sárgabarack^
A Qxtrakt izolált

<x P f  karóim
2. ábra

S ta n d a rd  ka ro tin o k  és sárgabarackbó l izolált ex tra k tu m o k  ré teg k ro m ato g ram ja  
A dszorbens: 250 ц -os m agnézium oxid  
F u tta tó : p e tro lé te r (8 0 — 120 °C)-benzol 50 : 50 
F u tta tá s i m agasság: 16 cm 
F u tás i idő: 120 perc

3. ábra
S tan d a rd  ka ro tin o k  és szilvából izolált ex tra k tu m o k  ré teg k ro m ato g ram ja  

A dszorbens: 250 //-os m agnézium oxid  
F u tta tó : p e tro lé te r (8 0 — 120 °C)-benzol 50 : 50 
F u tta tá s i m agasság: 16 cm 
F u tás i idő: 120 perc

I RODALOM
(1) W ildfeuer, I , — Acker, L .: M itt. Oeb. L ebensm itte lun te rsuchung  und  H yg. 59, 392 (1968).
(2) Belliger, H . R . —König, A . — Schwieter, U.: Chim ia 28, 136 (1964).
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СЛЕЖЕНИЕ ЗА ПРОЦЕССАМИ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПОМОЩЬЮ СЛОИСТОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

III. ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРОТИНОИДА ПЛОДОВ 
КОСТОЧКОВЫХ ПОРОД В ПРОЦЕССЕ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕ

НИЯ
А. Ацел

Проводили испытания по определению общего содержания каротионида 
и /I-каротина на трёх важных промысловых плодах с целью слежения за 
изменениями происходящих в процессе переработки. Испытали образцы 
пересков с желтой мякотыо „Элберта”, абрикосы „Рожакайси” и сливы 
„Венгерский синий мускатный”. Установили, что общее содержание кароти
ноида натуральных персиков находится в пределах 2,04-2,77 мг % в том 
числе содержание /I-каротина приблизительно 20%. Общее количество каро
тиноида абрикос на много больше и составляет 4,48 мг %, в том числе /?-ка- 
ротина 70%. Общее количество каротионида слив изменялось в пределах 
1,38 — 1,63 мг %, в том числе /1-каротин составлял 38%.

Переработка в консервной промышленности а также хранение в случае 
всех перечисленных фруктов оказало неблагоприятное влияние на содержа
ние пигментов. В случае слоистой хроматографии для наводки использовали 
в отношении 50 : 50% слой окиси магния и бензоля петролейного эфира. 
Наряду с стандартными каротиновыми изомерами испытали экстракты не
которых фруктов и изомера каротина изолированного из колоны. Исполь
зованный адсорбент и наводка обеспечит хорошее отделение.

DÜNNSCHICHTCHROMATOGRAPHISCHE VERFOLGUNG KONSERV- 
INDUSTRIELLER PROZESSE

III. ÄNDERUNG DES CAROTINOIDGEHALTES 
VON STEINOBST IM LAUFE DER AUFARBEITUNG UND LAGERUNG

A. Aczél

Verfasser führte Versuche zur Bestimmung des Gesamtcarotinoid- und ß- 
Carotinoidgehaltes von drei industriell bedeutenden Früchten durch, zwecks Ver
folgung der Änderungen während der Aufarbeitung. Er untersuchte von den gelb
fleischigen Pfirsichen die Gattung „Elberta“, bei Aprikosen „Rózsakajszi“, und 
von Pflaumen die Gattung „Besztercei muskotály“. Er stellte fest, dass der Gesamt
carotinoidgehalt des unbearbeiteten Pfirsichs 2,04 — 2,77 mg % beträgt und dass 
ungefähr 20% davon aus Д-Carotin bestehen. Der Gesamtcarotinoidgehalt von Apri
kosen is bedeutend höher, 4,48 mg %, 70% desselben besteht aus /1-Carotin. Der 
Gesamtcarotinoidgehalt der Pflaumenprobe betrug 1,38-1,63 mg% mit einem 
/5-Carotingehalt von 38%. Die konservindustrielle Aufarbeitung sowie die Lage
rungübte bei allen Früchten einen schädlichen Einfluss auf den Pigmentgehalt aus.

Zur Dünnschichtchromatographie verwendete er eine Magnesiumoxid-Schicht 
und als Lösungsmittel Petroläther-Benzol 50 : 50. Er benutzte Carotin-Isomere als 
Standardpräparate zur Untersuchung der Extrakte und der von der Säule isolierten 
Carotin-Isomere der einzelnen Früchte. Der verwendete Adsorbens und das Lö
sungsmittel eignete sich gut zur scharfen Trennung der Substanzen.
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TLC ANALYSIS OF CANNING INDUSTRY PROCESSES.
III. CHANGES IN THE CAROTENOID CONTENT OF STONE-FRUITS 

DURING PROCESSING AND STORAGE}
A. Aczél

Experiments were carried out to determine the content and to follow the 
changes occurring during processing of total and betacarotene content of 3 
kinds of industrially important fruits. The yellow peach “Elberta”, the apricot 
“Rózsakajszi” and the prune “Besztercei muskotály” were chosen for the experi
ments. It was established that total carotenoid content in raw peaches varies 
between 2,04 and 2,77 mg %, 20 % of which consist of beta-carotene. The total 
carotenoid content of apricots is significantly higher, i.e. 4,48 mg%, with 70% 
of beta-carotene. The total carotenoid content of prunes amounted to 1,38 — 1,63 
mg% with 38% beta-carotene content. Processing as well as storage affects the 
pigment content of all the fruits tested.

TLC was carried out on a magnesium oxide layer with petroleum ether- 
benzole 50 : 50 as solvent. Extracts of the different fruits were run along with 
standards of carotene isomers and an isomer isolated from a column. The ad
sorbent and the solvent applied gave good separation.

ÉTUDE DES PROCÉDÉS DE CONSERVERIE PAR CHROMATOGRAPHIE 
EN COUCHES MINCES.}

III. LES CHANGEMENTS DE LA TENEUR EN CAROTÉNOÍDES DES 
FRUITS A NOYEAULORS DU TRAVAIL ET DU STOCKAGE

A. Aczél

On a efíectué des examens afin de doser la teneur totale en caroténoídes et 
en /?-carotine de trois espéces de fruits d’importance industrielle pour pouvoir 
ainsi suivre les changements qui se produisent lors du travail. Pour les expériences 
on a choisi les peches jaunes »Elberta», les apricots «Rózsakajszi» et les prunes 
«Besztercei muskotály». On a établi que la teneur des peches crues varié entre
2,04 et 2,77 mg p.c., dönt 20% de /З-carotine. La teneur totale en caroténoídes 
des apricots et beaucoup plus élevée, 4,48 mg%, dönt 70% de Д-carotine. Chez 
les prunes la valeur des caroténoídes totales varjait entre 1,38 et 1,63 mg%, 
avec une teneur en carotine ß de 38%. Le travail en conserverie, ainsi que l’em- 
magasinage ont eu une influence également défavorable sur la teneur en pigments.

La Chromatographie en couches minces s’effectuait sur une couche d’oxyde 
de magnésium, dans un solvant éther de pétrol: benzene 50 : 50. A part des 
isomeres des carotines témoins on a examiné les extraits des fruits et l’isomére 
de carotine isolé d’une colonne. L’adsorbant et le solvant employés ont rendu 
possible une bonne séparation.
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