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A 2016/1. számban megjelent szakszöveg fordítása: 
 

Kémia a gránátalmával 
Látjuk a boltban a gyümölcspulton, de nem igazán merészkedünk oda 
hozzá: ő a gránátalma (Punica granatum) (lat. punicus = föníciai; 
granum = mag). Hiszen sokan felteszik maguknak a kérdést: egyáltalán 
hogyan nyissuk fel ezt az almát az elfogyasztásához? Egészen egyszerű: 
félbe kell vágni a gyümölcsöt, nyomkodással „puhává gyömöszölni“, 
hogy meglazítsuk a belsejét, majd egy főzőkanállal vagy más kemény 
tárggyal a sok magszemet a gyümölcslével együtt erőteljes 
kopogtatással ki kell ütögetni – legjobb egy nagy tálba. 
És mit együnk meg egyáltalán? Rágjuk szét és fogyasszuk el a magokat1 
(hozzá kell szokni!), és nyalogassuk hozzá a levet2. A magoknak fensé-
ges friss-savanykás íze van. A lé ezzel szemben meglepően3 édes és 
ragacsos.  
Némely növényi színanyag, mint pl. a flavonok és az antociánok fenol-
típusú vegyületek. A flavonok (lat. flavus = sárga) (többségükben)4 
sárga színanyagok virágokban, fákban és gyökerekben. A 
legfontosabb ilyen típusú növényi színanyag a sárga kvercetin. 
Kvercetint találunk például a sárga viola, a sárga árvácska, a tátika 
(oroszlánszáj) és a rózsa virágzatában, valamint a teában és a 
komlóban. 
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A kvercetin szerkezeti képlete A cianidin szerkezeti képlete 

Az antociánok (gör. anthos = virágzat, cyanos = kék) legfontosabb 
képviselője a cianidin. Ebben a színanyagban az az érdekes, hogy 
különféle színben jelenik meg. Így a vörös rózsa és a kék búzavirág 
egyaránt a cianidinnek köszönheti a színét. A vöröskáposzta színét is 
ez adja. Vöröskáposzta levével – pH-értéktől függően – a cianidin 
teljes színskáláját előállíthatjuk. A színskála a pirostól a lilán át a 
búzavirágkékig terjed, majd tovább, zöldön keresztül sárgáig. A 
búzavirág kék színe ezenfelül5 háromértékű fémionokkal, például 
alumíniummal vagy vassal való komplexképzés5 révén adódik. 

 
1. kísérlet: antociánok kimutatása 

A gyümölcslevet először is vízzel 1:5 arányban meghígítjuk, és 
elosztjuk 5 kémcsőbe. 

• Az 1-es kémcsőhöz sósavat (c = 1 mol/l) (Xi = irritatív) 
csepegtetünk. A piros szín mélyül. 

• A 2-es kémcső tartalmát összehasonlítás céljából változatlanul 
hagyjuk. 

• A 3-as kémcső tartalmát cseppenként nátrium-hidrogén-karbonát 
tömény oldatával elegyítjük. A szilárd sót spatulánként is hozzá-
adhatjuk. Az oldat lilából kékesszürkére színeződik. 
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• A 4-es kémcsőhöz szódaoldatot adunk: az oldat zöldre színeződik, 
aztán hosszabb állás után megsárgul. 

• Nátronlúggal az 5-ös kémcsőben hamar sárga elszíneződést 
kapunk. 

2. kísérlet: tanninok kimutatása a gránátalmában 

Közömbösítjük a gránátalma levét úgy, hogy a hígított oldathoz sok 
nátrium-hidrogén-karbonátot adunk. Használhatjuk az 1. kísérletből a 
3-as kémcsövet is. Ezután tömény vas(III)-klorid-oldatot csepegtetünk 
hozzá. Vigyázat! Az oldat felhabzik! 
Eredmény: Az oldat mély sötét színűre színeződik. 
A gránátalma további összetevői6 a polifenolok, mint a galluszsav és 
az ellagsav. Fenolsavakról is szoktak beszélni. Az ellagsav a galluszsav 
dimerje. Adsztringens (összehúzó) íze miatt, mely a tanninokéra (fr. 
tanner = cserzeni) emlékeztet, a cserzőanyagok közé is soroljuk. 
Polimerjeiknek ellagitannin a nevük.  

                                      
     A galluszsav szerkezeti képlete   Az ellagsav szerkezeti képlete 

A fenolok vas(III)-sókkal színes komplexeket képeznek. Ezek 
jellegzetes kék, ibolya, zöld vagy akár fekete színt mutatnak. A 
cserzőanyagok vas(III)-sókkal sötétkéktől feketéig terjedő színű 
komplexeket képeznek. Ezt a színreakciót már több mint 2000 éve 
használják az emberek tinta (vasgallusz-tinta) előállítására. 

3. kísérlet: C-vitamin kimutatása gránátalmalében 

A gránátalma természetesen C-vitamint (aszkorbinsavat) is tartalmaz.  
Az aszkorbinsav legkiemelkedőbb tulajdonsága a nagyon jellegzetes7 
redukálóképessége. A redoxiegyensúlyt a következő egyenlet írja le: 

aszkorbinsav ⇌ dehidroaszkorbinsav + 2 H+ + 2 e– 

vagy röviden 
AscH2 ⇌ Ascox + 2 H+ + 2 e– 
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A redoxireakció felírásakor ajánlatos csupán a redoxiaktivitáshoz 
szükséges endiolcsoportot feltüntetni: 

 
Aszkorbinsavval sok ismert cukorkimutatási redukciós próba már 
szobahőmérsékleten elvégezhető, ezáltal a gyümölcsben lévő 
aszkorbinsav és a redukáló cukrok8 megkülönböztethetők9 
egymástól. Ez mindenekelőtt a Fehling-próbára érvényes. A Fehling-
féle próba során a réz(II)-ionok oxidálószerként működnek; ehhez 
lúgos közeg szükséges. 
Fehling-reagens (C = maró hatású) 
Kimutatás: redukáló cukrok, aldehidek, aszkorbinsav 
Előállítás 
I. oldat: 7 g kék réz(II)-szulfátot (Xn = ártalmas) 100 ml desztillált 
vízben oldunk. 
II. oldat: 35 g nátrium-kálium-tartarátot (Seignette-só) (Xi = irritatív) 
és 10 g nátrium-hidroxidot (C = maró hatású) 100 ml desztillált vízben 
oldunk. 
A kísérlet előtt a két oldatból azonos térfogatokat összekeverünk. 
Eltarthatóság10: Az egyes oldatok magukban11 korlátlan ideig eltart-
hatók. Az I. és II. oldat elegye nem sokáig stabil. 
Kísérlet menete: 5 ml gránátalmalevet azonos mennyiségű Fehling-
oldattal elegyítünk. Mivel a C-vitamin már hidegen reagál12, a redukáló 
cukroktól való megkülönböztetés végett a reakcióelegyet nem 
hevítjük. Ismételd meg a kísérletet olyan aszkorbinsavval, melyet egy 
kevés desztillált vízben oldasz fel (w = 1 %)! 
Eredmény: Gyorsan narancsszínű csapadék válik ki. Ha a reakció 
elmarad, ellenőrizd, hogy a keverék valóban lúgos-e (pH-papírral)! 
Ezt követően az oldatot leszűrjük, és megőrizzük a következő kísér-
lethez (4. kísérlet). 

4. kísérlet: további redukáló anyagok (polifenolok és cukrok) 
kimutatása gránátalmalében 
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A 3. kísérlet leszűrt oldatát hevítjük. Ismételten sárga vagy 
narancsvörös réz(I)-oxid-hidroxid válik ki. Esetenként13 előzetesen 
még szükséges valamennyi Fehling-oldatot hozzáadni.  
A gránátalmalé ragacsosságát és édességét a nagy mennyiségű glükóz 
és fruktóz eredményezi. 100 g gránátalma ezekből összesen mintegy 
15 %-ot tartalmaz. Mindkét cukor redukálószer, ezért pozitív Fehling-
reakciót ad – mindenesetre14 csak hevítés hatására. Ez a már 
említett polifenolokra is érvényes. 
Forrás:  
http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/05_15.htm 
http://www.chemieunterricht.de/dc2/phenol/natur.htm 
http://www.chemieunterricht.de/dc2/citrone/c_v08b.htm 
http://www.chemieunterricht.de/dc2/asch2/a-redox.htm 

 
 

A szövegben előfordult fontos szakkifejezések: 

Eszközök, berendezések: 
s Reagenzglas , ~es, ~¨er kémcső 
r Spatel, ~s, ~ spatula 

   
Anyagok: 

e Salzsäure sósav 
s Natriumhydrogencarbonat nátrium-hidrogén-karbonát 
s Soda szóda (Na2CO3) 
e Gallussäure galluszsav 
r Gerbstoff cserzőanyag 
r Aldehyd, ~s, ~e aldehid 

 Natriumkaliumtartrat  
 

nátrium-kálium-tartarát 
 s Natriumhydroxid nátrium-hidroxid 

 destilliertes Wasser desztillált víz 
r Niederschlag, ~(e)s, ~¨e csapadék 
s Kupfer(I)-oxid-hydroxid réz(I)-oxid-hidroxid 
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Fogalmak: 
e Verbindung, ~, ~en vegyület 
e Strukturformel, ~, ~n szerkezeti képlet 
r pH-Wert, ~(e)s, ~e pH-érték 
e Komplexierung komplexálás 

 dreiwertig háromértékű 
r Versuch, ~(e)s, ~e kísérlet 
r Nachweis, ~es, ~e kimutatás 
e Lösung, ~, ~en oldat 
s Reduktionsvermögen redukálóképesség 
e Gleichung, ~, ~en egyenlet 
e Redoxreaktion redoxireakció 

 reduzierende Zucker (Pl.) redukáló cukrok (t.sz.) 
e Fehlingsche Probe =  

   
Fehling-próba = 

  s Oxidationsmittel, ~s, ~ oxidálószer 
s Reduktionsmittel, ~s, ~ redukálószer 

   
Egyéb:   
 verdünnen hígít 
 versetzen elegyít 
 neutralisieren semlegesít 
 verdünnt híg 

 konzentriert tömény 
 bei Raumtemperatur szobahőmérsékleten 

 alkalisches Milieu lúgos közeg 
 lösen felold 
 erhitzen hevít 
 ausfallen kiválik (csapadék) 
 filtrieren leszűr 
 enthalten tartalmaz 

 positive Fehlingsche  
Reaktion zeigen 

pozitív Fehling-reakciót 
ad 
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A magyar nyelvtanról és helyesírásról: 

Figyeljük meg az egybeírás és a kötőjeles írás szabályait: 
komplexképződés, redoxireakció, redoxiegyensúly, reakcióképes, 
dehidroaszkorbinsav, endiolcsoport; 
vas(III)-klorid-oldat, vasgallusz-tinta, Fehling-oldat. 

A fordításokról: 

Magyarul a konzentriert tömény (nem koncentrált), az alkalisch 
pedig lúgos (nem alkálikus). 
1man zerkaut und verzehrt die Samenkörner – Nagyon tetszett 
SZIGETVÁRI BARNABÁS átalakítása: A magokat szétrágva kell 
elfogyasztani, …  
2auf|schlecken – elnyalogat, nyalogat (lecken), felszürcsöl (schlürfen), 
szopogat (lutschen) mind jó ebben a helyzetben. 
3erstaunlich – meglepő / bámulatos, esetleg elképesztő. 
4(zumeist) gelbe Farbstoffe – leginkább / legtöbbször / legtöbb eset-
ben sárga színanyagok. A színre vonatkozott, nem pedig arra, hogy hol 
fordul elő. 
5Das Blau resultiert aus zusätzlicher Komplexierung – A kék szín  
ezenfelül / továbbá komplexképzésből is adódik //  plusz komplexképzés 
eredménye.  
6Inhaltsstoffe – összetevők, nem csak anyagok. 
7stark ausgeprägtes Reduktionsvermögen – nagyon jellegzetes 
(tipikus, hangsúlyos, kiemelkedő) redukálóképesség. Azt azért nem 
mondhatjuk, hogy a legerősebb redukálószerek egyike lenne. 
8reduzierende Zucker – redukáló cukrok (többes szám!) 
9unterscheiden – megkülönböztetni. Nem elkülöníteni, elválasztani 
(trennen). 
10Haltbarkeit – eltarthatóság, esetleg tartósság, stabilitás. Nem 
tartósítható. 
11Einzellösungen – az egyes oldatok / az oldatok külön-külön. Nem 
egyszeri vagy egyes oldatok (= bizonyos oldatok). A határozott névelő 
elhagyásával mást jelent! 
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12bereits in der Kälte reagiert – már hidegen is reagál. Ilyen esetben 
nem hidegbent szoktunk mondani. 
13Gegebenfalls – adott esetben / bizonyos esetben (= szükség esetén). 
14allerdings erst beim Erhitzen – de csak / azonban csak / viszont 
csak / persze csak hevítés hatására. Nem elsősorban. 
A második forduló eredménye: Stilisztikailag mindegyik fordítás magas 
színvonalú volt. Ráadásul a humoros bevezetés ezúttal szellemesebb-
nél szellemesebb megfogalmazásokra adott lehetőséget. 

NÉV ISKOLA Ford. 
(80) 

Magyar 
nyelvtan 

(20) 

ÖSSZ. 
(100) 

Molnár Balázs Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét 77,5 18,5 96 

Fenyvesi Flórián Zentai Gimnázium 75,5 17,5 93 

Mikó Kincső Széchenyi István Gimnázium, Sopron 73 18,5 91,5 

Szigetvári Barnabás Ipari Szakközépiskola, Veszprém 64,5 18,5 83 

Kollár Johanna 
B i  

Ciszt. Nagy Lajos Gimn., Pécs 55 11 66 

Dávid Blanka Premontr. Szt. Norbert Gimn., Gödöllő 46,5 16,5 63 

 
A 2015/16. tanév német fordítási versenyének helyezettjei: 

NÉV ISKOLA I. 
(100) 

II. 
(100) 

ÖSSZ. 
(200) 

Molnár Balázs Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét 91 96 187 

Mikó Kincső Széchenyi István Gimnázium, Sopron 86,5 91,5 178 

Fenyvesi Flórián Zentai Gimnázium 79 93 172 

 
A nyerteseknek őszintén gratulálok komoly felkészültségükhöz! 




