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CSŰRÖS Z.
Kémiai 1961 (Terra) Műszaki Értelmező 
Szótár 17—18. kötete.

Dr. Csűrös Zoltán akadémikus 
szerkesztésében, Terra kiadásban jelent 
meg a Műszaki Értelmező Szótár Ké
mia című kötete, mely a sorozat eddigi 
kiadványaihoz képest kétszeres terje
delemben került ki a sajtó alól: a 
munka mintegy 4 000 címszót tartal
maz, melyek meghatározzák a kémia 
minden ágazatának -  az elméleti 
kémia, a fizikai kémia, a magkémia, 
a kolloidika, az analitika, a kémiai 
technológia -  alapfogalmait, az összes 
elemet, a legfontosabb szerves és szer
vetlen vegyületeket, az alapvető ké
miai folyamatokat és eljárásokat. 
A kötet arányos válogatást ad a 
könnyű- és nehézvegyipar, többek 
között az ásványolajipar, élelmiszer- 
ipar, gyógyszervegyészet, műanyag- 
gyártás és textilipar anyagismeretéből. 
A kiadvány egyben teljes értékű több
nyelvű szótár is azáltal, hogy minden 
egyes szónál, kifejezésnél megtalálha
tók a német, angol és orosz nyelvű 
megfelelők is, és az ezekről a nyelvekről 
való fordítást ábécérendbe szedett 
mutatók teszik lehetővé.

LŐRINCZ F., KARPÁTI GY. ÉS 
KÖKÉNY GY.:
A húsipari gyakorlat kézikönyve I. 
kötet. Vágóhídi technológia. A hús és 
a vágási termékek elsődleges feldolgo
zása.
539 oldal, 188 ábrával és 49 táblázattal. 
Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1961.

,,A húsipari gyakorlat kézikönyve” 
című munka -  a hús ipari feldolgozá
sára és a húsipari készítményekre 
vonatkozó előírásokat és tudnivalókat 
összefoglaló -  II. kötetének máso
dik kiadásával csaknem egyidőben 
került végre kiadásra a munkának a
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vágóhídi technológiát, továbbá a hús 
és a vágási termékek elsődleges fel
dolgozását tárgyaló I. kötete is, 
miután a vágóhídi folyamatok kor
szerűsítésével kapcsolatosan sikerült 
a vágóhídi technológia, gépi berende
zés legfontosabb irányelveit és leg
főbb részletkérdéseit tisztázni. A szép 
kivitelezésű, jó papíroson és szeren
csés tipográfiával készült könyv szin
tén elsősorban az üzemi közép- és 
felsőkáderek részére íródott, -  az 
ipar szakemberei kétségkívül nagy 
hasznát fogják venni - ,  de a szak
oktatásban is nagy segítséget nyújt
hat és sokat tanulhat belőle megfelelő 
alapismeretek birtokában mindenki, 
akinek a húsiparhoz valami köze van.

A munka 20 fejezetre tagolt anyaga 
nagy gonddal van összeállítva, szer
kezeti beosztása sablonmentes, a leg
frissebb adatokat a hazai ipar sajátos
ságai szerint tárgyalja.

A munka a hús táplálkozásbioló
giai jelentőségét ismertető, húster
melési és fogyasztásstatisztikai ada
tokat közlő és ipartörténeit áttekintést 
is nyújtó bevezetés után a legújabb 
adatok alapján foglalkozik a húsipar 
nyersanyagainak kérdésével (élőállat
fajták, fajtaismeret, hasznosítás stb.), 
majd kellő mértékben tárgyalja a 
vágóállatok szöveteinek és szerveinek 
felépítését, anatómiáját és ez állatok 
betegségeit.

A következő fejezetekben a könyv 
bőségesen ismerteti az 1956 után ki
alakult hazai termelési (tenyésztési), 
vásárlási és begyűjtési viszonyainkat, 
a vágóállatok minősítését, átvételét 
és szállítását. Jól áttekinthető részle
tességgel kerül tárgyalásra azután a 
vágóhidak szervezeti felépítése és 
felszerelése -  nem egy hazai tervezésű 
és kivitelezésű vágóvonal és félszerelési 
tárgy ismertetésével - ,  az állatok 
vágás előtti tartása, továbbá a vágó
hídi technológia (kábítási módok, 
elvéreztetés, bőrfejtés, bontás, hasítás
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és vágóhídi darabolás); a vágóhídi 
higiénia fejezetének azonban előnyére 
szolgált volna, ha abban a vágóhídi 
tisztogatás és fertőtlenítés végre
hajtásának módja, valamint az ehhez 
szükséges anyagok és eszközök ismer
tetése nem hiányozna.

Igen jól tájékoztató fejezetek fog
lalkoznak a vágás utáni húsvizsgálat
tal és ezzel kapcsolatosan a kiegészítő 
laboratóriumi húsvizsgálattal, az ide 
vonatkozó állatorvosi -  egészségügyi 
követelményekkel és gyakorlattal, a 
húsok minősítésével, a vágási termékek 
előhűtésével, hűtésével, fagyasztásá
val és tárolásával. A kötet a húsok 
szállítására, árjegyzéki bontására és 
forgalombahozatalára vonatkozó tud
nivalók ismertetése után a vágási 
melléktermékek (vér, bőr, szőr, szaru
képletek, belek, csont) vágóhídon 
belüli feldolgozásának tárgyalásával 
végződik.

Hely hiányában a könyvnek csak a 
legfontosabb fejezeteit ismertettük 
érintőlegesen. De ebből is nyilvánvaló, 
hogy az I. kötet is régi hiányt pótol. 
A most már két kötetből álló ,,Hús
ipari gyakorlat kézikönyve” a húsipari 
technológia teljes anyagát tartalmazza 
és így hiánytalanul szolgálhatja a 
húsipar érdekeit.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

WOIDICH K., GNAUER H., WOI- 
DICH H.:
Az erjedéses ecet megítélése
Die Lebensmittelrechtiche Beurteilung 
von Gärungsessig.
D. L. R. 5, 177, 1959.

Az osztrák élelmiszerkönyv az er
jedéses és szintetikus ecettel foglal
kozik. (Az utóbbit töményből hígítja.) 
A kettő megkülönböztetésére a szer
zők kromatográfiás módszert dolgoz
tak ki, melynek segítségével külön
böző jellemező erjedési termékeket és 
anyagokat különítettek el és határoz
tak meg. Ezek a jellemzők a 2-keto- 
glükonsav, az 5-ketoglükonsav, a

glükonsav, a citromsav és aminosavak 
voltak. Az eljárás mint vizsgálati 
módszer igen alkalmas és jól, biztonsá
gosan használható.

K. Horák L. ( Budapest)

SIETZ, F. G.:
A Kjeldahl-féle nitrogénmeghatáro
zásról.

Über die Stickstoffbestimmung nach 
Kjeldahl.
Monatsschrift für Brauerei. 1, 17, 1962.

Az eljáráshoz a szerző katalizátor
ként higanyt, nátriumszulfátot, po
rított szelént és rézszulfátot használ. 
Jól használható még a Weininger-féle 
keverék: 500 rész nátriumszulfát, +3 
rész rézszulfát, +8 rész porított sze
lén. Különösen a szelén mint kata
lizátor egyedül is és más anyaggal 
keverve is biztonságos. A szerző fő 
igyekezete arra irányult, hogy meg
állapítsa az egyes anyagok vizsgálatá
nál legjobban alkalmazható katali
zátorokat. Egyik alkalommal 20 -  50 
mg nitrogént tartalmazó vizsgálandó 
anyaghoz 20 ml kénsavat, + vagy 
1 g higanyt, vagy 1 g rézszulfátot 
vagy 4 g szelénkeveréket adott az 
anyag 1 -1  g-jára vonatkoztatva. 
Emellett még alkalmazta a Weinin
ger-féle keveréket is a magas szelén
tartalomra való tekintettel. Az aminó- 
savak közül a cisztin, a metionin és a 
triptofán még így is igen alacsony 
értéket adott.

K. Horák L. ( Budapest) 

DAVIDEK, J .:
Fiavonok oszlopkromatografálásához 
használt poliamidtöltetről.
Die Verwendung von Polyamidpulver 
zur Chromatographierung von Flavo
noiden.
Monatsschrift für Brauerei. 1, 16, 1962.

A szerző fiavonok vizsgálatára osz- 
lopkromatográfiát ajánl. Az extra



hálás útján nyert vizsgálandó kivona
tokat poliamidporral töltött oszlopba 
(kolonna) viszik. Az anyagot meta
nollal mossák át. A használt poliamid
porral (Silón) igen nagy elnyelés ér
hető el. Az eljárás lehetővé teszi a 
rutin és quercitrin mennyiségi meg
határozását. A vizsgálatok bebizo
nyították, hogy a nevezett poliamid- 
por (Silón), a rutin 100%-os adszorp
cióját teszi lehetővé. A módszer előnye, 
hogy pontosabb és gyorsabban keresz
tülvihető az eddig alkalmazott egy
szerű papírkromatográfiával szemben.

K. Horák L. ( Budapest)

MORGENTHALER E .:

A nyersrost analitikájához. II. Külön
böző nyersanyagmeghatározási mód
szerek összehasonlítása.

Zur Analytik der Rohfaser II. Mitteil
ung Vergleichende Untersuchungen ver
schiedener Verfahren zur Rohfaserbe
stimmung.
Z.UL 114. 18. 1961.

A szerző 6 nyersrostmeghatározási 
módszert tanulmányozott ú. m.: A 
,,Weende”-\ eljárást, (feltárás 1,25%-os 
kénsavval és utána 1,25%-os káli
lúggal); a König eljárást (feltárás 
kénsavas-glicerines folyadékkal); a 
Ш /npeZ-eljárást (feltárás NaCl-tar- 
talmú sósavval és utána nátronlúg
gal); a Morgenthaler féle etilénglikolos 
módszert (feltárás kénsavas-etilén- 
glikolos folyadékkal); Glimm és Han
sen módszerét (oxidációs eljárás hi- 
poklorittal és utána sósavas feltárás); 
s végül Fincke és Thaler eljárását 
(feltárás ecetsavat, triklórecetsavat 
és salétromsavat tartalmazó folya
dékkal).

Az alkalmazott nyersrostmeghatá
rozási módszerek közül, a Weende-i 
eljárással összehasonlításban, a leg
jobban megegyező eredményeket a 
König-féle és ennek Morgenthaler-féle 
módosítása az ún. etilénglikolos el
járás szolgáltatta.

A Fincke -  Thaler, úgyszintén a 
Glimm -  Hansen féle eljárások a kísér
letsorozatban szereplő esetek 2/3 ré
szénél elég jól megegyező eredménye
ket adtak. Igen eltérőek a Hampel 
módszerével nyert eredmények.

Az 52 anyagnál végzett vizsgálatok 
azt mutatják, hogy a kipróbált mód
szerek közül egyik eljárásnak az ered
ményei sem állanak valamilyen követ
kezetes korrelációban a Weende- iel- 
járás eredményeihez. A kivitelezést 
illetőleg a Weende-i eljárás igényli a 
legtöbb munkát s azonkívül a leg- 
körülményesebb is. König eljárása a 
szűrés nehézségei miatt nem elégíti 
ki a gyakorlat igényeit. A szerző 
etilénglikolos eljárása sorozatos vizs
gálatokra alkalmas. A leggyorsabban 
és legkényelmesebben lehet Fhm m - 
Hansen és Fincke-Thaler módszeré
vel dolgozni.

A reprodukálhatóságot illetőleg 
egyik kipróbált módszer sem mutat 
fel különösebb előnyöket.

A szerző a Hampel féle módszer 
gyakorlati kivitelének előnyeit nem 
ismeri el, pedig itt a savas és lúgos 
feltárást követő szűrések minden ne
hézség nélkül eszközölhetők. Az egész 
művelet egészen addig, míg a rostanya
got tartalmazó szűrő a szárítószek
rénybe kerül, legfeljebb 1 1/2 órát 
vesz igénybe. (A referáló megjegyzése.)

Sarudi I. (Szeged}

FURRER H.:
Mikrogramm mennyiségű arzén meg
határozása.

Die Bestimmung von Mikrogramm- 
Mengen Arsen.
Mitt. 52, 286, 1961

Szerző egy módszert ír le, amellyel 
még 1 у  arzént meg lehet határozni 
élelmiszerben. A szerves anyagot 
HN03-al, H,S04-el és H20 2-vel ron
csolja. A feltárás folyamán keletkező 
As(V)-t 3 - 6  n kénsavas KJ-al AsH3-á 
redukálja és az As(III)-t kloroformos 
dietilammoniumdietilditiokarbaminát-
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tál ( = DADDC) extrahálja. Az As(III) 
abszolút kvantitative oldódik mint 
As(DADDC)3. Az így kapott szerves 
extraktot ismét oxidative roncsolja 
és az újból 5 vegyértékű arzént meg
felelően előredukált molibdénsavval 
(Hahn-Luckhaus reagens) kékszínű 
As-Mo-komplex vegyületté alakítja 
át. A színerősséget 840 m^-os ab- 
szorbciós maximumnál spektrofoto
méterrel méri. Az arzéntartalmat 
kalibrációs görbe segítségével állapítja 
meg. Az eredmények jól reprodukál- 
hatóak.

Bartlia L-né ( Debrecen) 

DESHUSSES J.:
Pörkölt kávé, cikória, oldható kávé- 
extrakt és pótkávék hangyasavtar- 
talma.
Teneur en acide formique des cafés 
torréfiés, de la chicorée, des extraits 
solubles de café et de succédanés de café. 
Mitt., 52. 428. 1961.

A kávépörökölés alatt képződő 
anyagok közül már korábban sikerült 
izolálni hangyasavat, ecetsavat, pro- 
pionsavat, vajsavat, izo-vajsavat, izo- 
valeriánsavat, alfa-metil-vajsavat és 
alfa-metil-valeriánsavat.

Szerző számos kávéféleségben és 
pótkávéban hangyasav meghatározá
sokat végzett. A vizsgált pörkölt kávé
fajták hangyasavtartalma 135-220 
mg % között volt. Cikóriában 500 
mg %, koffeinmentes ill. koffeintar
talmú kávéextraktban 200 -  700 mg %, 
pótkávé extraktokban pedig 360 -  900 
mg% hangyasavat talált. Megálla
pította továbbá, hogy erősebben pör
költ kávé kevesebb hangyasavat 
tartalmaz, mint a kevésbé pörkölt. 
Friss pörkölésű kávékra több hangya
savat kapott, bár a hangyasav el
tűnése 48 órai levegőztetés után is 
elég lassú.

Kávéőrleményből főzetet készítve 
{papírszűrőn levő kávét forrázva) 
a hangyasavnak mintegy háromne
gyed része átmegy a főzetbe, kb. 
egynegyede marad az aljban, és csak 
néhány tized mg % az egyéb veszteség.

Bartha L-né ( Debrecen)

RENTSCHLER H., TENNER H., 
BRUNNER M.:
Vörös hibridszőlőmustok és -borok 
jellemző antociánfestékeinek azonosí
tása.
Zur Identifizierung der für rote Hyb
ridentraubensäfte und -Weine cha
rakteristischen Anthocyanfarbstoffe. 
Mitt., 52. 312, 1961.

A hibridszőlőmustok és -borok 
jellegzetes festékanyagait szerzők mó
dosított papírkromatográfiás eljárás
sal határozzák meg. A festékeket 
Pb-acetáttal frakcionáltan csapják ki. 
Folyadékfázisként nBuOH-HCl ke
veréket ajánlanak, amely által a 
zavaró kísérőanyagoktól jobb elvá
lasztás érhető el. Az anyagot különle
gesen kivágott ékcsíkokra viszik fel 
és a kromatogramot egy egyszerűen 
előállítható kamrában felszálló módon 
fejlesztik ki. A kromatogramok ki
értékelése végett összehasonlító fes
tékként kereskedésbeli malvint (0,5 mg 
malvin 10 ml 1 %-os HCl-ban) alkal
maztak.

Nagyszámú svájci hibridszőlő festék
anyagait vizsgálva, meghatározták 
ezek karakterisztikus fluoreszcenciái
nak intenzitását. Ha olyan fluoresz- 
cencia-inteznzitást találtak, amely 
meghaladja az összehasonlító oldatét, 
úgy az illető bort hibridborral kevert- 
nek kell tekinteni.

Minőségi borokhoz kevert hibrid
borok a különböző színintenzitások és 
hibridreakciók alapján már 0,25%- 
ban felismerhetők. A javasolt tűrési 
határ megfelel egy közepes szín- és 
fluoreszcenciaintenzitású hibridborral 
történő 1 %-os keverésnek.

Bartha L-né (Debrecen)

WOLF, F.:
Diacetil oxidimetriás meghatározása.
Eine oxydimetrische Bestimmungsme
thode für Diacetyl.
Monatsschrift für Brauerei. 1, 18, 1962.

D ia c e t i l ta r ta lo m  m e g h a tá r o z á s  tö r 
t é n h e t  g r a v im e tr ik u s , k o lo r im etr ik u s ,  
fo to m e tr ik u s  é s  p o la r o g r a fik u s  m ó d o n .
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A fenti szerző egy új titrimetrikus 
módszert dolgozott ki.

Az eljárás hidrogénhiperoxidos ke
zelésen és ecetsavnak titrálással vég
zett reakcióján alapszik. Etanol és 
metiletilketon jelenléte zavarja a re
akció menetét, ezért az eljárás nem 
tökéletesen pontos, csak hozzávetőle
ges eredményeket ad. Egyszerűségénél 
és könnyen keresztülvihetőségénél fog
va azonban használata célszerű és 
ajánlatos.

К■ И órák L. ( Budapest) 

GEHLERT G.:
Sertészsír tárolhatósága különös te
kintettel nehézfémnyomtartalmára.
Über die Lagerfälligkeit von Schweine
schmalz unter besonderer Berücksichti
gung des Gehaltes von Sclnvermetal- 
spuren.
Der Fleischermeister 15, 243, 1961.

Étkezési zsírjaink kémiai romlását 
mind környezeti körülmények, mind 
összetételük és kisérő anyagaik lé
nyegesen meggyorsíthatják. Régóta 
ismeretes magasabb hőmérsékletek és 
a fény kedvezőtlen behatása a zsírokra. 
Ezt megfelelő hűtőtárolással és a 
közvetlen fénybehatás kizárásával aka
dályozzák meg. Kevesebb figyelemre 
méltatják néha a természetes vagy 
véletlenül a zsírba jutott romlást 
előmozdító kisérőanyagokat, az ún. 
prooxidánsokat. Ezen oxidációt gyor
sító anyagokhoz elsősorban bizonyos 
fémek vagy fémvegyületek tartoznak. 
Különböző képviselőik hatásosságban 
igen eltérőek lehetnek. A legnagyobb 
hatást mutatja a kobalt, mangán, 
ólom, réz és vas. Ismeretes, hogy a 
fémek 1/10... 1/100 pg/\ g zsír 
(l/rg = 0,001 mg) mennyiségben már 
kísérletileg kimutatható pozitív ha
tást fejthetnek ki. Számos vizsgálat 
szerint komplexkötésű nehézfémek is 
figyelemre méltó, sokszor az ionogén 
vegyületeknél is nagyobb befolyást 
gyakorolnak az autooxidációra. így 
megállapították, hogy a hemin és a 
hemoglobin a nátriumlineolát jó ka
talizátora. Étkezési zsírok előállítása
kor tehát igen fontos, hogy fémnyomok

se kerüljenek a zsírokba. Ez mindenek
előtt vas- és réznyomokra vonatko
zik, amelyek nem kifogástalan tartá
lyokból, vezetékekből stb. juthatnak a 
zsírokba. Sertészsír gyártása esetén 
amellett a véres vagy vértszállító 
szöveteknek a zsírnyersanyagból gon
dos eltávolítása is szükséges.

Szerző különböző gyártótól szár
mazó tíz sertészsírmintát vizsgált meg 
nehézfémnyomtartalmára. A Taufet-  
Romminger-féle papírkromatográfiás 
módszer szerint meghatározta, hogy 
azok mennyi vas- és réznyomot tar
talmaznak és érzékszervi vizsgálat 
alapján a fémnyomok hatását is meg
állapította a zsírok eltarthatóságára. 
A vizsgálatok szerint az összes minta 
vastartalma átlagosan 0 ,5 ... 1,0 pg/l 
g zsír volt, réznyomokat a minták 
többségében nem tudott megállapíta
ni kivéve két zsírmintát, amelyek fent 
említett vasnyomtartalmon kívül 
0,05...0,1 pg/\g zsír rezet tartalmaz
tak. E két minta réztartalma a rak- 
tározhatóságot erősen befolyásolta, 
úgyhogy már 2—3 hónapi hűtőtárolás 
után kellemetlen, trános szagot és ízt 
nyertek. A többi csak vasnyomokat 
tartalmazó zsírmintákon még 8 hó
napi hűtőtárolás után sem tudott 
érzékszervi elváltozást észlelni. Szer
ző arra vonatkozólag is végzett kísér
leteket, hogy melyek a fémnyomok 
legkisebb mennyiségei, melyek már 
prooxidatív hatást fejtenek ki. Ecélból 
saját készítésű, grammonként 0,1 pg 
vasat tartalmazó, réznyomoktól men
tes sertészsírhoz növekvő mennyiség
ben adott metilalkoholos oldatban 
réz-, illetve vasnyomokat (kloridok 
alakjában) és az ilyen módon elké
szített, Petri-csészékben szobahő
mérsékleten és nappali fényben tartott 
zsírmintákban az autoxidációs folya
matot a peroxidszám meghatározásá
val bizonyos időközökben követte. 
A vizsgálatok azt mutatták, hogy 0,5 
pg/\g zsír mennyiségű vasnyomok és 
már 0,005...0,01 pg/\g zsír meny- 
nyiségű réznyomok észrevehető rom- 
lástgyorsító befolyást gyakoroltak a 
zsírmintákra. Szerző arra nem tér ki, 
hogy ezek a mennyiségek nem tekint-
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hetők-e már technikailag elkerülhe
tetlen mennyiségeknek zsírokban és 
vizsgálati eredményei alapján csupán 
hangsúlyozza, hogy kifogástalan, tar
tós sertészsír nyerése céljából a nyers
anyagok és a termeléstechnikai be
rendezések tisztaságát e szempontból 
is gondosan kell ellenőrizni.

xKieselbach Gy. ( Budapest) 

HEINTZE K.:
Eltérő eredmények befőttek S02-tar- 
talmának meghatározásánál.
Unterschiedliche Ergebnisse bei der 
Bestimmung des S02 -  Gehaltes in 
Konfitüren.
D. L. R. 57, 60, 1961.

Az a megállapítás, hogy csak kissé 
színes gyümölcsökből (barack, na
rancs) és gyengén piros színű gyümöl
csökből (eper, málna, ribiszke) készült 
befőttek és ízek S02-tartalma nagyobb 
szokott lenni, mint vörösibolyás színű 
gyümölcsökből (fekete áfonya, földi 
szeder, szilva) készülteké, szerzőt 
arra késztette, hogy különféle S02- 
meghatározási módszerekkel össze
hasonlító vizsgálatokat végezzen. Az 
S02-meghatározás céljából a Reith 
F. J. és Willems J. J. R.-féle, vala
mint a Rothenfusser S. -féle módszert 
használta. E két módszer esetében 
rámutat a kénessav felszabadításának 
sósavval (Reith és Willems) vagy 
foszforsavval (Rothenfusser) történő 
lényeges különbségére. A Rothenfusser- 
féle eljárás, mint két táblázatból is 
kitűnik, kisebb értékeket szolgáltat. 
Az eljárásoknál használt sósav és 
foszforsav hatásának összehasonlítása 
világosan mutatja, hogy az eltérő 
eredményeket a felhasznált sav disz- 
szociációs foka okozza. Szerző szerint 
az S02 maradéka befőttekben és ízek
ben a gyümölcsök festőanyagával 
egy vegyületet képez, amely csak 0,3 
körüli pH értékek mellett hasad szét 
megint S02 szabaddá válása közben. 
Ezek a feltételek pedig csak a Reith 
és Willems-iéh meghatározás eseté
ben teljesülnek.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

DICKINSON D. ÉS RAVEN T. W.:
Homok eperkonzervekben.
Sand in canned strawberries.
Analyst 85, 521, 1960. Ref.: Z. U. L. 
7 76, 168, 1962.

Eperkonzervek mindig tartalmaz
nak minimális mennyiségű homokot 
abból a talajból, amelyen termesztet
ték. Ez a homok igen erősen tapad a 
gyümölcsre és így a konzervbe is 
kerül. Szerzők feladatul annak meg
állapítását tűzték ki maguk elé, hogy 
milyen mennyiségben fordulhatnak elő 
talajszennyezések a konzervekben és 
hogy mennyiben adhatnak ezek pa
naszra okot a fogyasztók körében. 
Ebből a célból különböző üzemekből 
származó kész dobozolt készítmények 
egész sorát vizsgálták meg. Vizsgálták 
továbbá a különböző mosási eljáráso
kat is a talajmaradékoknak a gyümölcs 
felületéről eltávolításának hatékony
sága szempontjából, a gyümölcsök 
vizuális vizsgálatának megbízhatósá
gát és az epreknek még a talajon szal
mára helyezése által előálló esetleges 
előnyét. A vizsgálatok erdeménye a 
következő volt: A gyümölcsökön ma
radó homok mennyisége aránylag 
sok. Mosás után ugyan könnyen tá
volítható el annak 98%-a, de ez az 
érték nem szolgálhat általánosan el
fogadható adat gyanánt, mert az el
végzett vizsgálatoknál a mosás kézzel 
történt, és nem gépi úton, amint ez 
az iparban szokásos. A kísérleti körül
mények között a homokmaradék még 
30-40  mg/kg volt. A talajtípus, 
amelyről a gyümölcs származik, nagy
mértékben befolyásolja a homok elő
fordulását, illetve mennyiségi eloszlá
sát a dobozolt eperkészítményekben. 
Az erre vonatkozó adatokat külön 
táblázatban közük. Ebből látható, 
hogy könnyű homokos talaj nagy 
maradékoknak, középnehéz agyagos 
talaj csekély maradékoknak kedvez. 
A fogyasztók szempontjából szerzők a 
következő következtetésekre jutottak: 
Az eredmények világosan mutatják, 
hogy mosási eljárásokkal az epreken 
maradt homok kielégítő módon tá-



volítható el. Az epreknek idejekorán 
szalmára helyezése által a homok
maradékok még tovább csökkenthetők. 
Szerzők szerint a gyümölcsök kiválo
gatása és kezelése a szükséges elő- 
vigyázattal és gondossággal történik, 
ha egy tétel átlagosan 100 mg/kg-nál 
kevesebb homokot tartalmaz és ha a 
vizsgált dobozoknak nem több, mint 
10%-a tartalmaz 100-200 mg/kg 
homokot. Igen nedves vagy igen szá
raz időjárásnak a homoktartalomra 
az eddigi megállapítások szerint nincs 
hatása.

Kieselbach Gy. (Budapest)

BRAUNSDORF |K .:
Szójás tésztaneműek vizsgálata és 
megítélése.
Über die Untersuchung und Beurteilung 
von ,,Soja -  Teigwaren”.
Nahrung 4, 913, I960.

Szójás tésztaneműek (5% szója- 
liszttel) vizsgálata azt mutatta, hogy 
a szokásos elemzési adatok (éteres 
kivonat savas feltárás után, titrálási 
érték, luteinpróba, nitrogén- és össz- 
foszforsavtartalom) tekintetében nem 
különböznek az I. oszt. tojásos tészta- 
neműektől. Szójás tésztaneműek fel
ismerésére szolgál először is a meg
határozott előírás szerint nyert éteres 
kivonat 40 C°-on mért refrakciója; 
szójás tésztaneműek esetében a re
fraktométerszámok ugyanis 66,7 és 
69,4 között ingadoznak, szemben a 
tojásos tésztaneműek kivonatának 62- 
től 65-ig terjedő refraktométerszámai
val. Felismerésükre szolgál továbbá a 
káliluggal fellazított porított tészta
nemű mikroszkópos vizsgálata, mert e 
vizsgálatkor a búza alkotórészei mel
lett a szójabab maghéjának jellegzetes 
alkotórészei felismerhetők és végül a 
szójalisztben előforduló ureáz is. A 
porított tésztaneműt 2%-os karba- 
midoldattal 3 órán át 40 C°-on tartva, 
az ureáz hatására keletkezett ammónia 
lakmuszpapirossal vagy Nessler-féle 
kémszerrel kimutatható.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

FERÓN R. ÉS GOVIGNON M.:
Összefüggés az étolajok szabad zsír
savai és íze között.
Relation entre l’acidité libre et le goüt 
des huiles alimentaires.
Ann. Fals. Exp. Chim. 54, 308, 1961.

Szerzők vizsgálatainak célja annak 
megállapítása volt, hogy valamely 
olaj, vagy zsír szabad zsírsavai be
folyásolják-e annak ízét és ha igen, 
milyen módon befolyásolják, azon
kívül igyekeztek érzékszervileg el
fogadható határokat is felállítani. 
Vizsgálataikhoz teljesen neutrális és 
íztelen olajat használtak, amelyhez 
különféle igen nagy tisztaságú, C4- 
től C18-ig terjedő páros számú szén
láncú telített, továbbá telítetlen (olaj
sav, linolénsav) zsírsavakat adtak, 
részben csökkenő, részben növekvő 
mennyiségben az egyes zsírsavak íz
küszöbértékének megállapítása cél
jából. A vizsgálatokat külön szak- 
bizottságok végezték trianguláris íz- 
próba-módszerrel, a vizsgálatok ered
ményeit pedig statisztikai elemzéssel 
értékelték ki. Megállapítást nyert, 
hogy a zsírsavak ízküszöbértéke az a 
nyálban (vízben) oldódott legkisebb 
mennyiség, amely az ízlés szerveit 
még ingerli. Ez a mennyiség az egyes 
zsírsavakra nézve igen különböző. 
Az ízküszöbérték elérésére szükséges 
mennyiségek (1. táblázat) a zsírsavak 
szénláncának hosszával növekednek, 
kivételt csak a kaprilsav képez. A 
telítetlen zsírsavak tekintetében nem 
mutatkozik összefüggés sem a mole
kulasúllyal, sem a telítettség fokával. 
Szerzők vizsgálataikból azt a követ
keztetést vonják le, hogy az étkezési 
olajok és zsírok ízének befolyásolására 
alkalmas zsírsavmennyiségek a stearin- 
savtól a vajsavig csökkenve változ
nak. Fontosnak tartják gyakorlati 
szempontból valamely olaj mind sza
bad zsírsavai természetének, mind 
azok töménységének ismeretét. Ez 
azonban nem jelenti azt szerintük, 
hogy a szabad zsírsavtartalom meg
határozása nem szolgálhat valamely 
olaj. különösen raffinált olaj minősé
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gére vonatkozó ítélet alátámasztására, 
bár a nyersolajok nem kívánatos al
kotórészeire (különösen oxidáicós- 
termékeire) vonatkozó ismereteink bő- 
vülése és az analitikai technika töké
letesedése következtében nem két
séges, hogy az más értékesebb meg
határozásokkal kiegészíthető vagy he
lyettesíthető.

Kieselbach Gy. ( Budapest) 

LENIGER H. A.:
A dobozkonzervek érzékszervi minő
sége és tartóssága.
Voeding 27, 209, 1960. Ref.: Z. U. L. 
114, 256, 1961.

Minden konzervben lassú átalaku
lások mennek végbe, úgyhogy egy 
termék sem tekinthető teljesen ste
rilnek. így nem az összes enzim 
inaktiválódik a csírátlanítás folya
mán, némely kémiai átalakulás pedig 
befolyással lehet az állományra és az 
általános állapotra, mint színváltozá
sokra vagy ízeltérésekre. Ilyen be
folyások mértéke messzemenően függ 
a hőmérséklettől és az időtől. A hideg 
kedvezően értékelendő. Mély hőmér
sékleten tárolt konzerv eltarthatósága 
például korlátlannak tekinthető. Kü
lönben valamely, pl. hosszabb ideig 
tárolt teljes -konzerv érzékszervi meg
ítélése nagyon függ az egyéni ízléstől, 
amennyiben valaki egy bizonyos ké
szítményt 1 év után, más csak 5 év 
után nem tartja már fogyaszthat
nak. Eszményi doboz nincsen. A 
doboz minőségének a mindenkori 
töltésre kerülő anyaghoz olyképp kell 
igazodnia, hogy normális raktározási 
idő alatt ne befolyásolja komolyan a 
konzervált árut. Normális körülmé
nyek között a doboz és a tartalom 
kölcsönhatásai igen lassúak, alkalom- 
adtán még kedvező, minőségtartó 
következményei is lehetnek. A normá
lis eltarthatósági idő feltételei a he
lyesen kiválasztott anyagösszetételű 
és hibátlan doboz, a tartalomhoz fel
használt jó nyersanyag és végül a 
tartalom jó bakteriológiai állapota is.

Ha ezekre ügyelünk, úgy rendes

körülmények között teljes konzervben 
érzékszervileg megállapítható vál
tozások nem fordulhatnak elő.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

SIETZ G. F.:
A Kjeldahl-féle nitrogénmeghatározás.
Über die Stickstoffbestimmung nach 
Kieldahl.
Chem. ZTg. 84, 362, 1960.

A Kjeldahl szerint meghatározható 
szerves anyag feltárására ajánlott 
számos katalizátor közül gyakorlati
lag csak három jön számításba. Ezek 
a higany, illetve ennek sói, a nátrium
szulfátban eldörzsölt igen hatásos 
szelén és a rézszulfát. Különösen a 
szelént vizsgálták és kritizálták gyak
ran és a sok közleményben nyilvání
tott vélemény alapján a szelénnek 
katalizátorként felhasználása a Kjel
dahl-féle feltárásnál nem mindig lát
szik indokoltnak. Lehetséges tehát, 
hogy a fehérjemeghatározásnál na
gyobb, a hibahatárt túllépő eltéréseket 
a feltáráshoz használt különböző ka
talizátorokra lehet visszavezetni. Szer
ző ezért azt a feladatot tűzte ki maga 
elé, hogy a makrofeltáráshoz leggyak
rabban használt katalizátorokat, a 
higanyt, szelént és rézszulfátot tiszta 
anyagok alapján felülvizsgálja. Az 
összes meghatározásokat a Kjeldahl- 
féle feltárásnál szokásos módon végez
te. Feltűnően nagy szórást mutattak 
a metionin -  és a cisztinértékek szelén 
és rézszulfát felhasználásakor, higany 
.esetében ellenben nem. Szerző úgy 
véli, hogy ebben a kén kötésének a 
módja játszik szerepet. Metionin és 
cisztin a ként dialkilvegyület alakjá
ban tartalmazza; más anyagok, ame
lyekben a kén elkülönült helyet foglal 
el, szelénnel és rézszulfáttal is helyes 
N-értékeket adtak. Néhány cisztint 
és metionint tartalmazó olajos mag
dara, mint a szója- és a repcedara 
vizsgálatakor hasonló megfigyelé
seket tett. Ez esetekben is nagy szórá
sok léptek fel és túl kis értékeket ka
pott. Vizsgálatai alapján azt a követ
keztetést vonja le. hogy szelén és
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rézszulfát mint katalizátorok a Kjel- 
dahl-féle nitrogén- és proteinmegha
tározás számára nem általános fel- 
használhatóságúak.

Kieselbach Gy. (Budapest)

OBRTEL M. ÉS PUR§ J I$ I :
Adatok a konyhasómeghatározás me
todikájához péksüteményekben.
Prispévek к metodice stanoveni kuchyn- 
ske soli v pekarskych vyrobcich. 
Prűmysl potravin 12, 385, 1961.

Szerzők felülvizsgáltak néhány mód
szert, amelyek péksütemények klorid
ion (konyhasó-) tartalmának meg
határozására vonatkoznak. Kitűnt, 
hogy az I. A. M. -  (Egységes Anali
tikai Módszerek-)-ben leírt és jelenleg 
használt módszer (minták elszenesíté- 
se) hibás eredményeket szolgáltat, 
amelyek oka a savanyú foszfátionok 
és kloridok között fellépő reakció. 
Ezért olyan módszereket javasolnak, 
amelyek e reakciók fellépését gátolják, 
így javasolják a minták lúgos közeg
ben végzett elhamvasztását vagy forró 
salétromban feltárását ezüstnitrát je
lenlétében. A kloridionokat azután 
titrimetrikusan higany (II)-nitráttal 
Votocek szerint vagy ammóniumroda- 
niddal határozzák meg.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

PORETTA A. ÉS BELLUCCI G.:
Krómmeghatározás sűrített gyümölcs- 
levekben.
La determinazione del cromo nei succhi 
concentrati.
Industr. ital. Conserve, 35, 110-112, 
I960. Ref.: Z. U. L. 114, 171, 1961.

A króm nyomelemként fordul elő 
az élő természetben, de még nem isme
retes, hogy ott szerepet játszik-e. 
Ismeretes ellenben a krómvegyületek 
mérgező hatása, amely a króm oxi
dációsfokával emelkedik. Lehetséges, 
hogy kromitok és kromátok feldolgozá
sával iparilag foglalkozó emberek 
rákos megbetegedései e vegvületekre

vezethetők vissza. A krómtartaimú 
fémötvözetek fokozott mértékű fel- 
használása az élelmiszeripar eszközei 
és készülékei számára a krómnak az 
élelmiszerekbe jutásának forrása le
het. Ez szükségessé teszi kismennyi- 
ségű króm megbízható meghatározá
sát. Szerzők e célra munkájukban rész
letesen leírt eljárást ajánlanak, mely
nek lényege, hogy a kérdéses élelmi
szer hamujából oldatba vitt és hipo- 
bromitoldattal kromáttá oxidált króm- 
vegyület difenilszemikarbazidreagens- 
sel vöröses-ibolya színű komplexve- 
gyületet képez, melynek abszorpció
ját 544 m/i-nél mérik. Szerzők össze
hasonlító kísérleteikben a gyümölcs
levelekhez adott krómnak kb. 95%-át 
kapták vissza. Eljárásukat paradi
csom-, citrom-, és narancslevek króm
tartalmának meghatározására alkal
mazták, amelyeket nemrozsdásodó 
krómtartalmú acélból álló készülékek
ben sűrítettek be. Kitűnt, hogy e 
levek krómtartalma a leveknek még 
magas savfoka mellett és a krómtar
talmú acéllal hosszú ideig érintke
zése dacára sem emelkedett.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

BARBIERI G. ÉS ROSSO S.: 
Tonhalkonzervek hibás dobozzárása.
Difetti di aggraffatura nelle scatole da 
tonno.
Industr. ital. Conserve 35, 123, 1960. 
Ref.: Z. U. L. 114, 91, 1961.

Különösen nagyobb alakú tonhal
konzervek dobozai céljára rendesen 
50%-kal vastagabb fehérbádogot hasz
nálnak, mint más konzcrvek hasonló 
dobozai részére. Kevésbé gyakran, de 
azért eléggé elterjedten tonhalkon
zervek dobozainak lezárásához plasz
tikus tömítőgyűrűk is kerülnek fel- 
használásra. Mindkét eljárási mód 
bizonyos szabályszerűséggel hibás do
bozzárást okoz, amelyet gyakran tech
nikailag el nem kerülhetőnek tekinte
nek. A vastagabb fehérbádog felhasz
nálásának célja pedig éppen az volna, 
hogy deformálásokat és puffadásokat
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megakadályozzon. Szerzők rámutatnak 
arra, hogy a vastagabb fehérbádog 
ilyen hatására említésre méltó mérték
ben számítani nem lehet. Kedvezőbb 
azért az olcsóbb normális vastagságú 
fehérbádogot felhasználni, amely a 
dobozok jobb zárását is biztosítja, 
mert könnyebben dolgozható fel. A 
plasztikus tömítőgyűrűk hátrányait 
is részletesen tárgyalják és az azok 
által gyakran okozott hibás dobozzárá
sokat rajzokban is ábrázolják. Ilyen 
tömítőgyűrűk helyett folyékony, ra
gadós tömítőanyag felhasználását ja
vasolják.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

MILLER M. W. ÉS CHICHESTER 
C. O.:
Aszalt gyümölcsökön képződő kris
tályos kiválások összetétele.
The constituents of the crystalline depo
sits on dried fruit.
Food Res. 25, 424, I960. Ref.: Z. U. L. 
115, 292, 1961.

Szerzők aszalt barackon, fügén, 
őszibarackon, szőlőn és szilván kép
ződő és ,,elcukrosodásnak” nevezett 
minőségrosszabbodást jelentő kris
tályos kiválások összetételét papír
kromatográfiás úton határozták meg. 
A főleg szilván és fügén talált kivá
lások szőlő- és gyümölcscukrot, to
vábbá nyomokban citrom- és alma
savat, lizint, aszparagint és aszpara- 
ginsavat tartalmaztak, barack és őszi
barack kiválásai ezenkívül nád
cukrot, aszalt szőlőéi és fügéi pedig 
tekintélyes mennyiségű borkősavat is. 
Barackok és őszibarackok cukorki
válásaiban nagyobb mennyiségű asz- 
paragin és aszparaginsav is volt. A 
mikrobiológiai vizsgálatok folyamán 
élesztőket nem találtak szemben Mrak 
és Baker által 1939-ben közölt azon 
vizsgálati eredményekkel, amelyek sze
rint a cukorkiválások alkotórésze 
gyanánt élesztők is szereplnének. Szer
zők az eltérő vizsgálati eredmények 
okát a gyümölcsök más előkezelési és 
szárítási módjára vezetik vissza.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

HECHT G.:

Adatok a piroszénsavdietileszter toxi
kológiájához.

Zur Toxikologie des Pyrokohlensäure
diäthylesters.
Z. U. L. 114, 292, 1961.

Ismeretes, hogy a piroszénsavdietil
eszter már igen kis mennyiségben 
(pl. 0,002%) is alkalmas italok tartó
sítására. Vizes közegben rövid időn 
belül teljesen elbomlik szénsavvá és 
alkohollá, úgyhogy italokhoz felhasz
nálására az a meggondolás vezetett, 
miszerint azokkal a piroszénsavdietil
eszter már nem kerül fogyasztásra. 
Szerző vizsgálatai e vegyület általá
nos toxikológiai tulajdonságaira és 
italok tartósításához felhasználásá
nak toxikológiai megítélésére vonat
koznak. Állatkísérleteiben 0,5% piro- 
szénsavdietileszterrel készült gyümölcs 
lé eltűrhetőségére vonatkozó vizsgála
tainál káros hatást nem figyelt meg 
és még szét nem hasadt piroszénsav- 
dietileszterre utaló hatást sem tudott 
megállapítani az állatok testsúlyára, 
ami heveny szubakut toxicitású kí
sérleteinél igen jól szembetűnt.

Szerző megfigyeléseinek kiértékelésé
vel kapcsolatosan rámutat arra is, 
hogy a szőlőléhez adott piroszénsav
dietileszter töménységét a gyakorlati 
szükségletnek a 100-szorosára emelte 
és hogy a szőlőlevet a piroszénsav
dietileszter hozzáadása után rövid 
időn belül használta fel állatkísérle
teihez. Mindkét irányban a gyakorlat
ban lényegesen mások a viszonyok. 
Az eddig ismertetett eredmények is 
aláhúzzák azt az analitikailag is biz
tosított tényt, hogy a piroszénsav- 
dietileszternek italok sterilezésére szo
kásos felhasználásakor szét nem ha
sadt termék már nincs az italban. 
Ezzel szemben nem szabad elfelejteni, 
hogy a hígítatlan piroszénsavdietil
eszter nem közömbös anyag. Szájon át 
adagolva szerző két egymástól eltérő 
jelenséget figyelt meg. A szét nem 
hasadt anyag közepesen toxikus és
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kissé kumulatív hatású. Jellegzetes 
tünete, hogy a súlynövekedésben za
vart okoz, sőt esetleg súlycsökkenést 
idéz elő. Eddig még nem tudta tisz
tázni, hogy mennyiben játszik ebben 
szerepet az emésztőcső nyálkahártyá
jának ingerlése a termék által és ez
által az étvágytalanság. De talán 
összefüggés áll fenn a másik jelenséggel 
is, amelyet piroszénsavdietileszterrel 
kezelt táplálék útján figyelt meg. 
Bár ebben a táplálékban nem lehetett 
a piroszénsavdietileszter jelenlétével 
számolni, az állatok súlynövekedése 
hiányos volt. Közelfekvő ezt a hatást a 
piroszénsavdietileszternek táplálkozás 
szempontjából fontos táplálékalkotó
részekkel -  valószínűleg fehérjével -  
való reakciójával magyarázni. Fehér
jetartalmú tápszerekkel kapcsolato
san a piroszénsavdietileszter felhasz
nálása ezért nem alkalmas. Szerző 
vizsgálatai szerint a hígítatlan piro
szénsavdietileszter nem jelentéktelen 
mértékben szövetkárosító anyag, ami
ért is óvatosan kell vele bánni.

Kieselbach Gy. (Budapest) 

KRANE, W.:
A vaj-, és propionsavas baktériumok 
kémiai és fizikai követelményei a 
növekedésre és erjesztőképességre vo
natkozólag.
Die chemisch-physikalisdien Bedin
gungen für das Wachstum und das Gär
vermögen von Propionsäurebakterien 
und Buttersäurebazillen.
Monatsschrift für Brauerei. 1, 17, 1962.

A szerző könnyen keresztülvihető, 
igen körültekintő háromrészes mun
kában foglalkozik a vaj- és propion
savas baktériumok fizikai és kémiai 
igényeivel. A dolgozat a sajtgyártó 
szakemberek szempontjából is igen 
értékes, mert széles ismertetést kap
nak eddig még nem pontosan tisztá
zott problémák terén. Vizsgálatai so
rán rámutatott arra, hogy az erjedést

erősen befolyásolják a különböző cu
korféleségek, a pH és a redoxpoten- 
ciál valamint ugyancsak a növekedésre 
is hatással vannak a jelenlevő aminó- 
savak, vitaminok és a különböző nö
vekedést serkentő anyagok. A dolgo
zat 211 irodalmi utalást tartalmaz.

K. Horák L. (Budapest)

KIERME1ER, F. ÉS RENNER, E .:
A fény hatása a tej összetételére és 
a tej mennyiségére.
Über den Einfluss des Lichtes auf 
Milchzusammensetzung und Milch
leistung.
Z. U. L. 114, 39, 1961.

Számos tényező között, melyek 
a tejtermelés mennyiségére és a tej 
kémiai összetételére befolyással van
nak, egyes klimatikus tényezők is 
mint a hőmérséklet és a relatív levegő
páratartalom szerepet játszanak. A 
szerzők a klimatikus tényezők között 
külön a fény hatását tanulmányozták. 
E célból 26 tehénnek esti és reggeli 
fejéséből származó tej mennyiségét, 
valamint zsír és fehérjetartalmát ha
tározták meg, összesen 164 mintánál. 
Megállapították, hogy: a reggeli tej 
mennyisége kb. 0,40 kg-mal több az 
esti tej mennyiségénél és a reggeli 
tej zsírtartalma átlagértékben 0,26%- 
kal alacsonyabb az esti tej zsírtartal
mánál. Az esti és reggeli fejés zsír
hozama mégis megközelítőleg egyenlő, 
mert a reggeli tej alacsonyabb zsír- 
tartalmát a reggeli tejtöbblet kiegyen
líti. Megállapították továbbá, hogy a 
reggeli tej fehérjetartalma átlagérték
ben 0,05%-kal alacsonyabb az esti 
tej fehérjetartalmánál. Á reggeli tej
többletből kifolyólag a fehérjehozam 
nagyobb, amennyiben a reggeli fejés- 
nél kb. 12 g-mdl több a termelt tej 
fehérje mennyisége, mint este.

Sarud i I. (Szeged)
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