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 a.  b.  

9. ábra 
 A különböző típusú ekográfok közül a legkomplexebb változat a színes, 3D felbon-

tású Doppler rendszerű ekográf. Ez a típus színes, térbeli, mozgó képet tud előállítani, 
amit videó felvételen is lehet rögzíteni. Ez a típusú készülék a modern kardiológia leg-
fontosabb vizsgálóeszköze lett. A készülék monitorán látni lehet a véráramlást a vivő- 
és visszerekben, és mérni lehet a vér áramlási sebességét. Akár videó felvételt is lehet 
készíteni a szív lüktető mozgásáról és e mozgás amplitúdójából és jellegéből következ-
tetni lehet estleges kóros állapotokra. Hasonlóképpen az embrionális diagnosztika pó-
tolhatatlan eszköze lett, amely már nem csak az orvosi gyakorlatban játszik szerepet, 
hanem lassan bevonul a polgári életbe is. Főleg az Egyesült Államokban kezd újabban 
elterjedni, hogy a családi album számára fényképet, vagy 20 másodperces, színes, mozgó 
videó felvételt készíttetnek az anyaméhben levő 7-8 hónapos embrióról, a 3D, vagy 4D 
Doppleres ekográfia módszerét alkalmazva.  

Nemcsak a diagnosztikában, hanem bizonyos betegségek terápiás kezelésénél is al-
kalmazzák az ultrahangos besugárzásokat. Az élelmiszeripar egyre kiterjedtebben kezdi 
alkalmazni az ultrahangos besugárzást élelmiszerek tartósítására, sterilizálására. A vegy-
ipar is fontos alkalmazási területe az ultrahangoknak. Emulziók készítésére, keverékek 
homogenizálására, vegyfolyamatok beindítására, reakciósebességek növelésére is alkal-
masak lehetnek az ultrahangos besugárzások.  

Az ultrahangok ipari alkalmazásának lehetőségei még nincsenek kimerítve, ezen a 
területen széleskörű kutatások folynak. Biztosak lehetünk abban, hogy a jövőben még 
sokat fogunk hallani az ultrahangok újabb alkalmazásairól. 

Puskás Ferenc 
 

Élelmiszer kémiai érdekességek 

Fémdíszítésű sütemények 
A süteményt díszítő golyócskák készítésére a cukorkristály „magokat” cukorkeve-

rékbe teszik, és egy nagy forgó dobban több napon vagy héten át görgetik, attól függő-
en, hogy milyen vastag réteget kell növeszteni rájuk. A golyócskákat alumíniummal von-
ják be (az alumíniumadalék száma az európai besorolás szerint E173). Az „ezüstöt” a 
keverékhez alumíniumpor formájában adagolják. Az élelmiszeriparban az alumíniumpor 
használata cukortermékek bevonására, sütemény és keksz dekorációkra mennyiségi kor-
látozás nélkül engedélyezett. Nagyon csekély felhasználási szint mellett az alumínium 
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élelmiszeradalékkén veszélytelen. Az alumíniumot a szervezet csak csekély mértékben 
veszi fel. Kelátképzők hatására azonban az alumíniumfelvétel jelentősen növekedhet. 
Az egészséges emberben a fölösleges alumíniumot a vese kiválasztja. Azoknál, akik ve-
sebetegségben, esetleg veseelégtelenségben szenvednek, ez a kiválasztó folyamat nem 
működik, és a szervezetben felhalmozódás kezdődhet meg. Ha a vérbe sok alumínium 
kerül, mérgezés, ideg- és csontbántalmak alakulhatnak ki. Az alumíniumnak állítólag az 
Alzheimer-kór kialakulásában is szerepe van.  

Az alumínium helyett ezüst (E174) is használható. A fényes szürke nemesfém az 
élelmiszereket is fénylő ezüstösre színezi. Ellentétben a folyadékokban oldódó színezé-
kekkel, az ezüst, akárcsak az alumínium, nem oldódik, finom részecskéi anélkül oszla-
nak szét a közegben, hogy kémiai összetétele változna. Mivel nagyon drága, élelmiszer-
iparban csak ritkán használják. Az ezüst kizárólag a következő felhasználásokra engedé-
lyezett: édességek bevonatai (mennyiségi korlátozás nélkül), praliné díszítés (mennyiségi 
korlátozás nélkül), likőr (mennyiségi korlátozás nélkül). Az ezüstöt ezen kívül az ivóvíz 
csíramentesítésére is használják.  

A szokásos, nagyon csekély felhasználási szint mellett az ezüst mint élelmiszeradalék 
veszélytelen. Az ezüstöt a szervezet felveszi, és különféle szervekben elraktározza. 
Több gramm felvétele esetén mérgezés fordulhat elő.  

Az édességek, sütemények, rágógumik fényüket a karnaubaviasznak (E903) köszön-
hetik. Brazíliában honos a karnauba pálma (Copernica cerifera), mely a barnás-zöldes 
karnauba viaszt termeli.  

A karnauba viasz keményebb, mint a méh- vagy a kandelilla viasz (E 901, E 902), jól 
tapad, a felületnek fényt kölcsönöz, és erősíti annak a színeit. Főként gyümölcsök felü-
letkezelésére használják, hogy megvédjék a kiszáradástól. A növényi viasz ezenkívül 
fényt és a színek jobb érvényesülését biztosítja a gyümölcsnek. Amelyik gyümölcs ilyen 
kezelésben részesül, azt „viaszozott” figyelmeztetéssel kell ellátni. A karnauba viasz ki-
zárólag a következő élelmiszerek fényezőanyagaként engedélyezett: édesség és csokolá-
dé (max. 500 mg/kg), rágógumi (max. 1.200 mg/kg), csokoládéval bevont kekszek és 
sütemények (max. 200 mg/kg), snack-ek és dió, mogyoró (max. 200 mg/kg), babkávé 
(max. 200 mg/kg), táplálékkiegészítők (max. 200 mg/kg), alma, körte, ananász, dinnye, 
citrusgyümölcsök és barack (max. 200 mg/kg).  

A természetes növényi viaszt ezenkívül kozmetikumok előállításához is használják. 
A karnaubaviasz veszélytelennek számít. A szervezet változatlan formában kiválasztja.  

A sokféle adalékanyagot tartalmazó élelmiszerek fogyasztásánál, legyeket mértéktar-
tók! Ajánlatos lemondani ezekről a termékekről a hagyományos házi készítményekkel 
szemben. 

 

Gondolatok a kóláról 
Beszámoltak arról, hogy kólával jól lehet tisztítani a foltos réz, sárgaréz tárgyakat. 
Az ötvözetek felületén oxid képződik az oxigén és az ötvözetet alkotó fémek közöt-

ti reakció eredményeként, ezért válnak foltossá, homályossá. A kóla enyhén savas (fosz-
forsavat tartalmaz), és a sav reagál az oxiddal. A gyomorsavban levő hidrogén-klorid 
erősebb sav, mint a kólában levő foszforsav, ezért nem marja a kóla a gyomrunkat. De a 
sok kóla rongálja a fogakat, mert a sav megtámadhatja a fogzománcot. Ezért a kóla fo-
gyasztása után mossunk fogat. A cukormentes kólában is kb. annyi foszforsav van, mint 
a „rendesben”, tehát ne gondoljuk, hogy az nem árt a fogaknak.  

 
M. E. 


