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Az elmúlt évek során az ipar és kereskedelem részéről egyre több panasz 
merült fel a gyümölcsszörpalapú üdítőitalok romlásával kapcsolatban. Az italok 
a gyártást követő néhány nap alatt megerjedtek, festékanyaguk kivált, tej- 
szerűen elfehéredtek. Ezeket az italokat hazánkban nem pasztőrözik, hanem 
vegyszerrel tartósítják.

Az üdítőitalipar a konzervipart okozta a romlásért, mondván, hogy a ször
pök mikrobiológiai tisztasága nem megfelelő. Más vélemények szerint a hibát 
a rossz technológia, az üvegek nem megfelelő tisztasága okozta. Ennek alapján 
már évekkel ezelőtt is vizsgálatokat végeztünk a szörpök mikrobiológiai állapota 
és az üvegek tisztasága tekintetében. (1) Ezeket a vizsgálatokat, ha nem is folya
matosan, de az évek során többször megismételtük. Megállapítottuk, hogy első
sorban az üvegek tisztátlansága okozhatta az italok romlását, bár sok esetben a 
szörpök mikrobás szennyezettsége is nagy volt. Az üdítőitalipar néhány évvel 
ezelőtt rátért a gyümölcsszörpalapú italok szorbinsavval való tartósítására. Ez a 
tartósítószer alkalmasnak látszik arra, hogy megfelelő koncentrációban szén
savas italokat kb. 2 hét időtartamra megőrizzen az erejedéstől. (2)

A szorbinsav konzerváló hatásáról megoszlottak a vélemények a felhaszná
landó mennyiség tekintetében. Fábri (3) almalével végzett kísérletei során a 
0,5%0-es koncentrációt sem találta elegendőnek. Bizonyos esetekben, mint azt 
szeder- (Rubus) lével végzett kísérleteink során megállapítottuk, ez a tartósító
szermennyiség megfelel a követelményeknek. Ennél nagyobbmérvű felhasználás 
íz elváltozást okozott az italban.

A kezdetben gondosan kezelt italok szorbinsav tartósítással megfelelő 
ideig elálltak és a romlás minimális volt. Az évek során egyre növekvő termelés 
miatt a nagy gondosság -  amely az üvegmosás, gépek tisztántartása, szaturáló 
berendezés gondozása terén nélkülözhetetlen, egyre háttérbe szorul.

A szorbinsavat, amelyet csak alkoholban oldva lehetett a szörphöz adni és 
amely a szörphöz adagolás után pelyhesen kivált, felváltotta a szorbinsav kálium, 
illetve nátriumsójának használata. Ez a könnyebben kezelhető, vízben viszonylag 
jól oldódó anyag ugyanúgy alkalmas volt konzerválásra, mint a szorbinsav. 
Célul tűztük ki tehát annak vizsgálatát, hogy az ipar által jelenleg használatos 
káliumszorbát 0,5%0-es koncentrációban alkalmazva megfelel-e szénsavas 
üdítőitalok tartósítására.

Hűtőlánc hiányában a szállítás és tárolás is sok gondot okoz az iparban és 
kereskedelemben, ezért kísérleteink során a különböző hőmérsékleten tárolt 
üdítőitalok eltarthatóságának vizsgálatát is feladatunkká tettük. A mikrobák 
élettevékenységét nagymértékben befolyásolja a táptalaj hidrogénion koncentrá

* Szerzőnek a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai 
Tanszékén készített „Az üdítőitalgyártás technológiai és higiéniai problémái, különös tekin
te tte l a málnaszörpalapú üdítőitalok erjedését okozó élesztők vizsgálatára” című m érnöki 
szakdoldozatból. (Szerk.).
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ciója is. (4). Az üdítőital igen jó táptalaj, különösen az élesztők számára, ezért 
beiktattuk vizsgálati tervünkbe az üdítőitalok hidrogénion koncentrációjának vál
toztatásával végzett kísérleteket is. Tekintettel arra, hogy fenti munkákat 
tárolókapacitás hiányában laboratóriumi körülmények között lehetséges csak 
végrehajtani, szükségesnek látszott olyan feladatokat is beiktatni munkánkba, 
amelyek megközelítik az ipar mindennapos munkáját. Ezek a vizsgálatok első
sorban a higiéniai fegyelem pontos betartására és a konzerválószer üvegbe
juttatásának technológiájában mutatkozó kismértékű változtatásra vonat
koztak.

Táptalajok és készítésük módja
Kísérleteinkhez a következő táptalajokat használtuk fel:

Üdítőital táptalaj:
málnaszörp (élelmiszer színezéket nem tartalmazott)
citromsav
csapvíz.

Málnaszörpöt csapvízzel olyan mértékben hígítottuk fel, hogy szárazanyag 
tartalma 13%-os legyen. Ezután citromsavval beállítottuk a kívánt pH-t. Az 
italt kémcsövekbe töltöttük (9 -9  ml) vattadugóval zártuk és 3 napon át 30 per
cig Koch fazékban pasztőröztük.

Malátás táptalaj (szilárd, 5%-os):
Diamait malátakivonat
Agar-agar
csapvíz.

70 g malátakivonatot 1000 ml langyos csapvízben feloldottuk. Hozzáadtunk 
20 g apróra vágott agar-agart és gőzfazékban 30 percig melegítettük. Ezután 
2 atm. nyomáson autoklávoztuk. Forrón, vattán szűrtük, kiadagoltuk, majd 
ugyancsak 2 atm. nyomáson sterileztük.

Élesztős táptalaj:
présélesztő
kristálycukor
pepton
agar-agar
csapvíz.

100 g présélesztőt 1000 ml csapvízben feloldottuk. 2 atm. nyomáson auto- 
klávban főztük. Egy napig ülepítettük. Dekantáltuk és a tiszta részbe 20 g 
kristálycukrot, 5 g peptont, 20 g agar-agart adtunk. Feltöltöttük 1000 ml-re 
-csapvízzel, majd gőzfazékban 30 percig melegítettük. Forrón, vattán keresz
tül szűrtük, a pH-t 7,2-re állítottuk be, kémcsőbe adagoltuk és 3 napon keresz
tül 30-30  percig gőzfazékban pasztőröztük.

Univerzál táptalaj (MSZ 3644 -  54) 
húslé 
pepton 
Na Cl 
glükóz

600 g marhahúst zsírtól és inaktól megtisztítottuk, megdaráltuk, majd 
1000 ml csapvízben elkeverve 8 C°-nál nem nagyobb hőmérsékleten egy éjsza
kán át állni hagytuk. Kipréseltük és vászonkendőn szűrtük. Forrástól számított 
1 órán át főztük, közben a habját leszedtük, majd vászonkendőn ismét szűrtük. 
A szűrlet kis részében 10 g peptont, 5 g Na Cl-t és 20 g agar-agart oldottunk

laktoz
agar-agar
csapvíz
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fel, majd ezt az oldatot a húsléhez kevertük. Ezután 20 percig 121 C°-on auto- 
klávoztuk, vizes vattán átszűrtük és 1000 inl-re töltöttük fel csapvízzel. 10 g 
glükózt, 5 g laktózt adtunk hozzá és a pH-t 7,2-7,4-re állítottuk be. Kém
csövekbe adagoltuk és 3 napon keresztül 30-30  percig gőzfazékban csírátla- 
nítottuk.

A vizsgálatokhoz felhasznált anyagok és eszközök
A mikrobiológiai munkához szükséges üvegedényeken, normál kacson, a 

helyiség sterilitását biztosító kvarclámpán, neomagnol oldaton kívül munkánk 
során a következő eszközöket és anyagokat használtuk:

Brandt-kamra (sejtszámláláshoz).
ORION EMG elektromos pH mérő platina-kalomel elektródokkal (pH

méréshez)
Abbé-féle refraktométer (szárazanyagtartalom meghatározáshoz) 

citromsav (pH beállításhoz)
szorbinsav és káliumszorbát (konzerváláshoz).

Teszt élesztőflóra előállítása
A laboratóriumi kísérletekhez megfelelő teszt anyagot kellett előállítani. 

A szokásos teszt törzset a Saccharomyces cerevisiae var. elipsoideus Tokaj 22 
törzset nem akartuk vizsgálataink során felhasználni, mert olyan anyaggal 
kívántunk dolgozni, ami a málnaszörpben biztosan előfordul. Véletlen kivá
lasztás alapján mintákat vettünk az ország különböző konzervgyárából szár
mazó málnaszörpökből és ezeket malátás agarra oltva 27 C°-on inkubáltuk. 
Mikroszkópos úton megállapítottuk, hogy a keletkezett telepek élesztőtől, vagy 
más mikroorganizmustól származnak-e. Az élesztőtelepeket ferde agarra oltva 
24 óráig inkubáltuk, majd kb 15 C°-on tároltuk. A vizsgálatok megkezdése előtt 
a különböző málnaszörpökből izolált élesztőtelepekből 1 -  1 normál kacsnyit 
malátalére oltottunk. 24 órás inkubálás után a leveket sterilen összeöntve ebből 
a szuszpenzióból ferdített malátás agarra oltottunk. Ezt a vegyes élesztőflórát 
használtuk fel laboratóriumi kísérleteink során. Megemlítjük, hogy a különböző 
helyről származó élesztőtelepeket közelebbi vizsgálatnak nem vetettük alá, csu
pán azt néztük meg, hogy ezek az élesztők alkoholos erejedést okoznak-e, (érzék
szervi vizsgálat) illetve a sejtek morfológiai képe alapján élesztők-e. (mikrosz
kópos vizsgálat).

Modellkísérlet málnaszörpalapú táptalajon, vegyes élesztőflóra felhasználásával

A tartósítószer mennyiségének változtatása
107 kiindulási csíraszámú élesztő szuszpenzióból steril csapvíz felhasználá

sával higítási sort készítettünk és ebből 1 -  1 ml-t 13% szárazanyag tartalmú 
üdítőital táptalajba oltottunk. A táptalajba -  készítésekor -  O,3%0, ill. 0,5%o. 
káliumszorbátot tettünk (szorbinsavra számítva). Ezt az anyagot 17, 25- és 
37 C°-os termosztátban inkubáltuk. A vizsgált üdítőitalok heteken át megtar
tották eredeti tükrös tisztaságukat mindhárom hőmérsékleten. Sem festék
kiválás, sem elszíntelenedés nem volt tapasztalható. Az ital érzékszervi elválto
zást nem mutatott, megtartotta eredeti ízét és a pasztőrözés során kissé megvál
tozott színét, illetve illatát.

Itt jegyezzük meg, hogy a káliumszorbáttal végzett vizsgálatoknál problé
mát jelentett az, hogy a tartósítószert milyen módon tegyük bele a táptalajba. 
Legcélszerűbbnek az látszott, ha ezt a műveletet még a pasztőrözés előtt elvé
gezzük. Annak ellenőrzésére, hogy a káliumszorbát nem veszít-e hatásából, vagy 
a benne levő kettős kötés esetleges bomlása nem okoz-e kémiai elváltozást a
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tartósítószerben, agárdiffúziós módszerrel végeztünk kísérleteket. Különböző 
mennyiségű káliumszorbát, illetve szorbinsav oldatot vittünk fel szűrőpapír 
korongra, eredeti és 5 percig forralt állapotban. Ezt T 22-es élesztőtörzzsel leol
tott malátás agárlemezre helyeztük. A módszer nem vezetett eredményre, mert a 
lemezre öntött T 22-es éiesztőtörzs (akkor még az általunk izolált élesztőflóra 
nem állt rendelkezésre) az összes papírkorongot benőtte. Mielőtt a vizsgálatot 
folyékony táptalajon is megismételtük volna, -  Rogacseva (5) szerint ugyanis a 
mikrobiológiai vizsgálatok általában más eredményt mutatnak lében, mint 
szilárd táptalajon -  találtunk adatokat arra vonatkozóan is, hogy a szorbinsav 
és sói azért is alkalmasak élelmiszerek konzerválására, mert jól bírják a magas 
hőmérsékletet. (7) Ez az irodalmi adat, valamint az, hogy a szorbinsav szabvány 
szerinti, kimutatása is magas hőmérsékleten történik, az ilyen irányú előkísérle- 
tek elvégzésétől mentesített. Későbbiek során az ilyen táptalajjal végzett 
vizsgálatok is megerősítették, hogy a káliumszorbát a pasztőrözés alatt nem 
veszített hatásából.

Az erjedés mértékének alakulása a hőmérséklet függvényében
Steril csapvízbe 107 nagyságrendű, a már fentiekben is leírt vegyes élesztő 

szuszpenziót oltottunk, majd ebből higítási sort készítettünk. A hígítási sorból 
1 -1  ml-t 9 ml üdítőital táptalajba oltottunk. Az első csövet közvetlenül az 
eredeti szuszpenzióüoTöTFöttuk le. A táptalaj szárazanyagtartalma 13%, pH-ja
3,3 volt. Tartósítószert nem tartalmazott. A kísérleti anyagot 5 C°-os hűtő- 
szekrényben, 17 C°-os átlagos hőmérsékletű szobában (hőmérséklet ingadozás 
±1,5 C°), 27 és 37 C°-os termosztátban tároltuk.

Az 5 C°-on tartott anyag a vizsgálat ideje alatt elváltozást nem mutatott. 
Azt, hogy az élesztőcsírák elpusztultak-e vagy csak csökkentették élettevé
kenységüket, úgy ellenőriztük, hogy 14 nap után a vizsgálati sorozatot 27 C°-os, 
egy másik alkalommal 37 C°-os termosztátba helyeztük. A romlás megközelí
tően ugyanolyan módon és ütemben zajlott le, mint azoknál a csöveknél, amelye
ket a leoltás után azonnal ilyen hőmérsékletű termosztátba helyeztünk.

A 17 C°-on tárolt kísérleti anyag az első két napon semmi jelét nem mutatta 
az erejedésnek. A harmadik napo(i is csak a legtöbb csírát tartalmazó cső rom
lott meg. A negyedik napon az első két csőnél, az ötödik napon már az első három 
csőnél jelentkeztek a romlás jelei. A csövek homályosakká váltak ésapró buboré
kok szálltak fel a cső aljáról. A hatodik napon az előzőekhez viszonyítva változást 
nem tapasztaltunk. A hetedik napra a negyedik és ötödik cső tartalma is 
megromlott, egynapi stagnálás után pedig a hatodik és hetedik is.

A 27 C°-os termosztátban tartott italok a negyedik napon teljesen meg
romlottak. A csövek az erjedést közvetlenül megelőző naptól a kísérleti idő befe
jezéséig homályosak voltak. Az erjedés igen kis intenzitású volt, a romlást jelző 
buborékok csak a cső falánál jelentkeztek.

A 37 C°-on tartott kísérleti anyag erjedése hasonló ütemben zajlott le, 
mint a 27 C°-on tartottaké, de itt az erjedés igen intenzív volt. Az erjedést meg
előzően gyengén elhomályosodtak a csövek, majd heves erejedés zajlott le a 
táptalajban. A csövek felső része kb. 0,5 cm vastagságban habos volt. Az erjedés 
lezajlása után az elpusztult élesztősejtek a táptalaj festékanyagától megfestve, 
leülepedtek a csövek aljára és így az italok elvesztették színűket, majd teljesen 
kitisztultak, tükrössé váltak (1. ábra).

A pH változtatásának hatása az erjedésre
Az előzőekhez hasonló módon előkészített hígítási sorból ugyancsak 107 

kiindulási csíraszámú élesztőszuszpenziót oltottunk le olyan táptalajra, melynek 
szárazanyag tartalma 13% volt, s csupán a hidrogénion koncentrációját változ-
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7. ábra

tattuk meg. Tartósítószert ezek a csövek sem tartalmaztak. A leveket különböző 
pH-га citromsavval állítottuk be. Azért használtunk citromsavat erre a célra, 
mert az eredeti málnagyümölcs ebből a savból tartalmazza a legtöbbet. A 

' málnaié eredeti pH-ja 2,7 és 3,6 között változik. A kísérleteink során felhasznált 
málnaszörp hígítvány eredeti pH-ja.3,3 volt. 0,5 és 1,0 pH csökkentéssel végez
tük kisérleteinket. így 3,3, 2,8 és 2,3 pH-га beállított táptalajokkal dolgoztunk.

A 3,3 és 2,8 pH-га beállított italok romlása 17 C°-on gyakorlatilag nem 
sok különbséget mutatott. Mindkét esetben a harmadik napon kezdődött az 
erjedés a legtöbb élesztőcsírát tartalmazó csőben, s bár kisebb eltolódás mutat
kozott az erjedés lezajlását tekintve, a nyolcadik, illetve kilencedik napon 
mindkét anyag megromlott.

A 2,3 pH-га beállított csövekben lényeges különbség mutatkozott az előző
ekhez viszonyítva. A romlás csupán az ötödik napon kezdődött s bár az azt 
követő napokon rohamosan nőtt, az erjedt cső’, ek száma, a nyolcadik naptól a 
tizenegyedik napig változást nem tapasztaltunk. Az utolsó cső csak a tizenkette
dik napon romlott meg.

A 27 C°-on tartott kísérleti anyag 3,3 pH-га beállított csövei már a negyedik 
napon megromlottak. Valamivel lassabban zajlott le a romlás a 2,8 pH-s csövek
ben. Bár a negyedik napon túlnyomó többségük itt is megerjedt. A 2,3 pH-s 
anyagban a romlás lényegesen lelassult. Csak a harmadik napon jelentkezett el
változás és a hetedik napon is csak az első öt cső romlott meg.

A 37 C°-on tartott anyag közül a 3,3 pH-га beállított italok romlása a ne
gyedik napon teljes volt. A 2,8-as pH-га beállított táptalajon az erjedés lényege
sen lassabban zajlott le. A hatodik napon csupán az első négy cső romlott meg. 
A teljes romlás csak a kilencedik napon történt meg. Érdekes jelenséget tapasztal
tunk a 2,3 pH-га beállított üdítőitaloknál. A csövek a kísérleti idő alatt, sőt azt 
követően sem romlottak meg. A negyedik naptól gyenge élesztő-üledék keletke
zett ugyan a csövek alján, de erjedés és az ezzel járó zavarosodás nem volt 
tapasztalható. Tekintettel arra, hogy ez a jelenség valószínűtlennek látszott, 
ezt a kísérletsorozatot az előzőekhez viszonyítva többszörösen megismételtük.

Valószínűleg az általunk izolált teszt élesztőflórára ez a viszonylag nagy 
hőmérséklet és kis pH gátlólag hatott. Az élesztő csak kismértékben volt képes 
elszaporodni, de nem érte el az erjesztéshez szükséges csíraszámot.
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P a la c k o z o t t  ü d í tő i t a lo k  t a r t ó s s á g i  v iz s g á l a t a

Azokat a vizsgálatokat, amelyeket a fentiekben leírtunk, laboratóriumi' 
körülmények között végeztük el. Szükséges volt tehát olyan vizsgálatokat is 
végrehajtani, amelyek lényegesen jobban megközelítik az ipar higiéniai viszo
nyait és az ottani gyártástechnológiát. Fokozta ezt a szükségszerűséget még 
az is, hogy a laboratóriumi vizsgálatok sima csapvízzel készített táptalajok 
felhasználásával történtek, míg az ipar az üdítőitalgyártáshoz C02-vel szaturált 
vizet használ fel és ez bizonyos mértékig befolyásolhatja pozitív vagy negatív 
értelemben a konzerválószer hatásfokát.

Ezeknél a vizsgálatoknál, melyeket most már nem kémcsövekben, hanem 
kengyelzáras patentüvegekben, de ugyanazzal a málnaszörppel folytattunk 
le, mint amit a modellkíséreletnél is használtunk, elsősorban az ipari higiéniai 
fegyelem pontos betartására törekedtünk.

Párhuzamos vizsgálatot végeztünk az ipar által kimosott, de általunk neo- 
magnolos vízzel átöblített üvegpalackokba töltött szénsavas málnaszörpalapú 
üdítőitalok kb. 25-30  C°-on való tárolásával.

Az iparban végzett kísérleteink másik része technológiai jellegű volt. Az 
ipar által készített üdítőitalokba a káliumszorbátot úgy teszik bele, hogy a 
tartósítószert a gyümölcsszörpbe keverik. Ezt a szörpöt az üvegpalackba adagol
ják, majd szénsavval szaturált vizet engednek hozzá. Az üvegekben levő üdítő
ital nincs megfelelő módon homogenizálva, a felső fázis csak gyenge cukros víz,, 
az alsó tartósítószerrel kevert szörp (2. ábra):

2. ábra

Párhuzamos vizsgálatot végeztünk a kísérleteink során eddig is használt 
málnaszörp felhasználásával olymódon, hogy az ipar által használatos, fen
tiekben ismertetett technológiát összehasonlítottuk olyan kísérleti anyaggal,, 
amelyben a tartósítószer a jól homogenizált üdítőitalba kerül bele, (a kész 
üdítőitalba káliumszorbát törzsoldatból olyan mennyiséget adagoltunk, hogy 
az megfeleljen a O,50/00-es koncentrációnak).

Ezek a vizsgálatok csak részben adták a várt eredményt. Az első négy na
pon semmilyen elváltozást nem tapasztaltunk, az ötödik napon azonban abban 
a tételben, amelyet az üzemi technológiával végeztünk, függetlenül a neomag- 
nolos öblítéstől, 50%-os romlás következett be. A hetedik napra a romlás
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100%-os volt. (Ezekhez a vizsgálatokhoz -  háromszoros ismétlésben -  60-60  
palack kísérleti anyagot készítettünk. Lényeges változás az egyes ismétlésekben 
nem mutatkozott.)

Az erjedést részben érzékszervi, részben műszeres vizsgálattal ellenőriz
tük. Az üdítőitalok szárazanyagtartalma az erjedés után 12,8%-ról 11,0%-ra 
csökkent.

A homogenizált üdítőitalok az első 6 napon nem mutattak elváltozást. 
A hetedik napon azonban 30%-os, a nyolcadik napon 75%-os, a kilencedik 
napon 100%-os volt a romlás. A neonmagnollal öblített üvegek itt is ugyan
olyan gyorsan erjedtek, mint az át nem öblített palackok. Érdekes jelenséget 
tapasztaltunk az italok erejedését követő külső tulajdonságokat tekintve; az 
ipar által alkalmazott technológiával gyártott italok tejszerűen elfehéredtek, 
míg a homogenizált italok inkább csak megtörtek és színűket vesztették el.

<3. ábra).

3. ábra

Megállapítottuk tehát, hogy a O,5°/o0-es káliumszorbát laboratóriumi körül
mények között megfelelő tartósságot biztosít, ipari körülmények között azon
ban nem. A pH bizonyos határon belüli csökkentése előnyösen befolyásolja a 
tartósságot. A hőmérséklet függvényében végzett kísérletek azt mutatták, hogy 
minél alacsonyabb hőmérsékleten történt a tárolás, annál kisebb volt a romlás 
mértéke.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ ОСВЕЖИВАЮЩИХ НАПИТКОВ 
ИЗ СИРОПА МАЛИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ КОН
СЕРВИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА (СОРБИТА КАЛИЯ), ТЕМПЕРАТУРЫ

И ЗНАЧЕНИЯ PH
Дь. Борсеки

Автор исследовал у с л о ви я  порчи освеживающих напитков из сиропа 
малины. Для исследований .применил флроу дрожжей изолированную из 
сиропа малины и питательную среду из освеживающих напитков. Устано
вил, что добавлением 0,5%-ов сорбата калия обеспечивается сохраняемость 
только в лабораторных у с л о в и я х , в производственных условиях нет.

Уменьшение значения pH до определенного уровня благоприятно влия
ет на сохраняемость. Опыты произведенные в зависимости от температуры 
показывали, что чем меньше была температура хранения, тем меньше была 
степень порчи.

PRÜFUNG DER HALTBARKEIT VON ERFRISCHUNGSGETRÄNKEN 
AUF HIMBEERSYRUPBASIS ALS FUNKTION DES KONSERVIERUNGS
MITTELS (KALIUMSORBAT), DER TEMPERATUR UND DES PH

B. Gy. Borszéki

Verfasser untersuchte den Verderb von Erfrischungsgetränken mit Him- 
beersyrupbasis. Zu seinen Versuchen verwendete er eine aus Himbeersyrup iso
lierte Hefeflora und eine Nährlösung, die aus einem Erfrischungsgetränk auf 
Himbeerbasis bereitet wurde. Er stellte fest, dass ein 0,5%0-iges Kaliumsorbat 
unter Laboratoriumsbedingungen entsprechende Haltbarkeit sichert, unter 
industriellen Bedingungen jedoch nicht. Die Herabsetzung des pH in gewissen 
Grenzen beeinflusst die Haltbarkeit auf günstige Weise. Die als Funktion der 
Temperatur durchgeführten Versuche erwiesen, dass der Verderb umso geringer 
war, bei je niederer Temperatur die Lagerung erfolgte.

INVESTIGATION OF STORABILITY OF RASPBERRYSYRUP-BASE SOFT 
DRINKS AS A FUNCTION OF PRESERVING AGENT (POTASSIUM SOR- 

ВАТЕ), TEMPERATURE AND pH VALUE
В. Gy. Borszéki

The deterioration process of raspberrysyrup-base soft drinks was investigated 
by the author. For the tests, yeast flora isolated from raspberry syrup and a soft 
drink nutrient prepared from raspberry syrup were used. It was found that, under 
laboratory conditions, an adequate storability is maintained by the addition of
0.05% of potassium sorbate. However, this dose is unsuitable under industrial 
conditions. Within certain limits, the decrease of the pH value favourably affects 
storability. Experiments carried out at various temperatures proved that the 
•degree of deterioration was much lower when storage was conducted at lower 
temperature.



EXAMINATION DE LA STABILITÉ DES BOISSONS RAF RA ICH ISSANTES 
A BASE DE SIROP DE FRAMBOISE EN FONCTION DU STABILISATEUR 

(SORBATE DE POTASSE), LA TEMPERATURE ET LE pH
B. Gy. Borszéki

L’auteur a étudié l’altération des boissons rafraichissantes á base de sirop 
de framboise. Pour ses essais il s’est servi d’une flóré de levures isolée de sirop 
de framboise et d’un milieu nutritif préparé avec du sirop de framboise. II a trouvé 
que dans les conditions du laboratoire 0,5%0 desorbate de potassium assure une 
stabilité convenable, mais pas dans les conditions industrielles. L’abaissement 
du pH dans une certaine mesure influence faborablement la stabilité. Les essais 
faits en rapport avec la température ont montré que plus la température du 
stockage a été basse, le degré de Faltération a été moindre.

SZENES ENDRÉNÉ és NADABÁN 
PÉTER:
B e s ű r í té s  a z  é le lm is z e r ip a r b a n

Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1964., 
398 p., 262 á.

Alapos munkára valló mű részle
tesen tárgyalja a bepárlással és ki
fagyasztással történő besűrítés el
méleti alapjait, gépi berendezéseit és 
alkalmazási területeit az élelmiszer- 
iparban.

A könyv első fejezete a bepárlás 
fizikai folyamataival, alapfogalmak, a 
bepárlandó oldatok fizikai tulajdon
ságai, a forrás, oldatok i -  x diagramja, 
ezek problematikájával részletesen 
foglalkozik. A második fejezet a be- 
párlóüzemek energiagazdálkodását, a 
harmadik rész pedig bepárlóberen- 
dezések (külső fűtőköpenyes bepár- 
lók, csöves és lemezes-tálcás bepár- 
lók, majd laboratóriumi bepárlóbe- 
rendezések) elvi és gyakorlati fel
építését ismerteti. A következő feje
zetből a bepárlók segédberendezéseit

ismerhetjük meg. Fontos probléma 
a bepárlók műszerezése és automati
zálása, amiről az ötödik fejezet ad 
teljes képet. A következő három 
fejezet a bepárlók szerkezeti anyagá
val, azok méretezésének alapvető 
számításaival és a bepárlás üzemének 
gazdaságosságával foglalkozik.

A könyv kilencedik fejezete a be
párlás alkalmazási területeit tárgyalja, 
s gazdag lehetőségekre hívja fel a 
hazai üzemek vezetőségeit. A hőmérsék
let okozta elváltozásokra különösen 
érzékeny folyékony élelmiszerek be
sűrítésére a kifagyasztásos eljárásokat 
alkalmazzák. E témakört öleli fe 1 
az utolsó fejezet.

A könyvben végül gyakorlati táb
lázatok, minden fejezethez külön- 
külön megadott irodalmi jegyzék és 
tárgymutató található. Igen nagy 
értéke a könyvnek, hogy a szerzők 
az elméleti összefüggések megértését 
számítási példákkal könnyítik meg.

Bátyai J. (Szeged)
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