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KURTZMAN С. H. és SJÖSTRÖM
L. B.:
A dinátriuminozinát aromajavító tu
lajdonságai
(The flavor-modifying properties of 
disodium inosinate)
Food. Technoi., 18, 1467, 1964.

Dinátriuminozinát 0,0075 -  0,05%- 
os töménységekben jó ízesítőanyag
nak bizonyult. Nem változtatja meg 
az élelmiszerek saját ízét, de élelmi
szerek egész sorának aromáját és 
ízét megjavítja és kedvezően lekere
kíti. Azonkívül folyékony és félfolyé
kony élelmiszerekben azok nagyobb 
viszkozitásának látszatát kelti. Külö
nösen alkalmas levesek (0,005-0,03 
%-ban), egyes zöldségfélék (pl. borsó, 
bab), nem utolsó sorban pedig para
dicsompaszta (0,005 -  0,01%-ban) és 
paradicsomlé (0,01 -  0,02%-ban) ké
szítéséhez. A paradicsomkészítmények
nek teljes aromát ad és hozzájárul 
e termékek ízének megjavításához. 
Felhasználását részben hús- és hal
termékekhez is ajánlják.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

DICKINSON D. B.' és MacCOLLUM
J. P.:
Celluiáz paradicsomíermésben
(Cellulose in tomato fruits)
Nature (London), 203, 525-526, 1964.

Eddig húsos termésekben cellu- 
lázt nem találtak, bár ismeretesek 
olyan termésmegváltozások az érés 
folyamán, amelyeket cellulázaktivitás 
okozhat. Újabban sikerült a cellulázt 
paradicsomban kimutatni. Aktivitása 
az érés előrehaladásával nő, úgy lát
szik, hogy az érés folyamatába kapcso
lódik be. Konyhasó jelenlétében a 
pH-optimuma 8 körül van. Bár

szubsztrátumfajlagossága még isme
retlen, valószínű, hogy pektinbontó 
fermentumokkal az érett paradicso
mok elpuhulását okozhatja.

Kieselbach Gy. (Budapest)

FARN G. és VEITCH P. A.: 
Szennyezések paradicsomkonzervckben
(Extraneous material in canned to
matoes)
Canad. Food Ind., 10 f. 48-51, 1963.

Szerzők 223 dobozolt paradicsom- 
konzervet vizsgáltak meg szennyezésre. 
Eltekintve ecetlégy- (Drosophila-) pe
ték előfordulásától a vizsgált minták 
50%-a szennyezésektől mentes volt. 
Ecetlégypeték jelenlétét az esetek 
90%-ában lehetett megállapítani. Az 
ecetlegyek főleg még a mezőn, eset
leg a gyáron belül rakják le nagy
számú petéiket a termésekre. Nem 
túl erős fény, gyenge szél és mérsé
kelt hőmérséklet mellett különösen 
aktívak (délutánonként). Petéiket kü
lönösen sérült paradicsomokba, azok 
repedéseibe, hasadékaiba helyezik el. 
A szagot követve az ecetlegyek 24 
óra latt több kilométert is tudnak 
szél ellen repülni.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

GRIMMER G. és HILDEBRAND A.:
Különféle zöldségféle és saláta 
policiklikus szénhidrogéntartaíma
(Der geholt polycyclischer Kohlen
wasserstoffe in verschiedenen gemüse
arten und Salaten.)
D. L. R. 61, 237, 1965.

Bizonyos policiklikus szénhidrogé
nek kiváltó anyagként szerepelhetnek 
rosszindulatú daganatok keletkezé
sénél. Annak a kérdésnek az elbírálása 
céljából, hogy mily mennyiségű szén-
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■hidrogének kerülhetnek a környe
zetből az emberbe, az élelmiszerek és 
a levegő porának rendszeres vizsgálata 
szükséges. Szerzők munkájukban egye
lőre kelkáposztát, parajt, póréhagy
mát, paradicsomot és fejessalátát 
vizsgáltak meg nagyobb számú poli- 
ciklikus szénhidrogénjük mennyiségére 
vonatkozólag az általuk kifejlesztett 
analitikai eljárással, mert csupán egy 
policiklikus szénhidrogén, mint a 3,4- 
benziprén, nem tekinthető reprezen
tatívnak a növényre került policik
likus szénhidrogének összemennyisé- 
gére vonatkozólag, tekintettel arra, 
hogy viszonya a többi szénhidrogén
hez nem állandó, mint szerzők vizsgá
lataiból kiderült. A kereskedelmi for
galomból és ismert termesztési helyek
ről származó kelkáposzta-, paraj-, 
póréhagyma-, paradicsom és fejessalá- 
tamintákból a következő policiklikus 
szénhidrogének mennyiségét határoz
ták meg: fenantrén, antracén, pirén, 
fluorantén, 1,2-benzantracén, krizén, 
3,4-benzpirén, 1,2-benzpirén, perilén, 
antantrén, 1,12-benzperilén, 1,2,5,6- 
dibenzantracén és kovonén. A 12 
mintára vonatkozó vizsgálatok ered
ményét külön táblzatban foglalták 
■össze. Főszennyező anyagnak bizo
nyult a fenantrén, pirén és fluorantén 
(részben 100 pg/kg-nál is nagyobb 
mennyiségben). A 3,4-benzpirén leg
nagyobb mennyiségét, 24,5 ^g/kg-ot 
kelkáposztában találták. A sima felü
letű póréhagyma esetében a szennye
ződés foka aránylag csekély volt és a 
legcsekélyebb mennyiségeket adta a 
fenti policiklikus szénhidrogénekből 
a szintén sima és pro kg igen kis 
felületű paradicsom. A zöldségfélék 
mosásának hideg vízzel a szerzők sze
rint nincs nagy hatása, az a szennye
zéseknek legfeljebb 10%-át távolítja el. 
Az egyes zöldségfélék eltérő szennyező- 
dési fokát különböző felületük pro 
kg, a termesztési hely (pl. közvetlenül 
utak vagy ipari létesítmények mellett, 
vagy ilyenektől távol) és a különböző 
hosszú növekedési periódussal kapcso
latos expozíciós idő okozhatja.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

MULDER H., MENGER J. W. és 
MEIJERS P.:
A tehéntej réztartalma
(The copper content of cow’s milk)
Ned. Melk- en Zuiveltijdschr. 18, 
52, 1964.

Az irodalomban a tej réztartalmára 
vonatkozóan sok adatot találunk. 
Szerzők összeállították az 1920 óta 
közölt értékeket és megállapították, 
hogy azok valószínűtlen nagy inga
dozásokat (0-4750 pg/kg) mutatnak. 
Nézetük szerint az összes nagy értéke
ket figyelmen kívül kell hagyni, 
különösen ha azok a tej „természetes 
réztartalma” gyanánt volnának fel
tüntetve. Saját kísérleteikben, ame
lyeket rézszennyeződések elkerülése 
végett a legnagyobb elővigyázatos
sággal végeztek a vizsgálati anyaggal, 
kb. 20 -40  pg/kg rezet találtak a 
tejben, a föcstejben azonban ennél 
nagyobb, 200 pg/kg-ig terjedő réz
mennyiségeket. A laktáció első hó
napjaiban a réztartalomban kis inga
dozások lépnek fel és ugyanazon 
fejésen belül a kifejt tej egyes részletei 
különböző réztartalmúak lehetnek. 
A takarmány réztartalma úgy látszik 
nem befolyásolja a tej réztartalmát, 
mert még a takarmányhoz kevert 
réz útján sem emelkedett a tei réz
tartalma.

Kieselbach Gy. (Budapest) 

CARVALHO A.:
A kávé nikotinsav-tartalmának vari
ációja
(Variability of the niacin content in 
coffee)
Nature (London) 194, 1096, 1962.

A kávészemek annyi nikotinsavat 
tartalmaznak, hogy 3% csésze kávé 
felnőtt napi szükségletét fedezi. A 
nikotinsavtartalom a környezet sze
rint változik, amelybe a kávécserjét 
ültették. Kitűnt, hogy árnyék nélkül 
nevelt kávécserje termésének magjai 
330 mg/kg nikotinsavat tartalmaz
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tak, míg ha árnyékban nevelték, úgy 
a magok csak kb. 250 mg/kg nikotin
savat. Napon szárított kávétermés 
magjainak nikotinsavtartalma ala
csonyabb, mint aszalón szárítotté.

Kieselbach Gy. (Budapest)

HADORN H. és ZÜRCHER R.:
Az olívaolaj fluoreszcenciája ibolyán
túli fényben
(Über die Fluoreszenz von Olivenöl 
im ultravioletten Licht.)
Mitteilungen 56, 101, 1965.

Az olívaolajok viselkedését ibolyán
túli fényben hosszú időn keresztül az 
olívaolajok megítéléséhez használták 
fel. Eredeti, változatlanul hagyott 
olivaolajok a jól ismert „Handbuch 
der Lebensmittelchemie” című alap
vető kézikönyv szerint (Verlag J. 
Springer, Berlin, Bd. IV., 422, 1939) 
a kvarclámpa alatt sárga, narancs
vörös vagy lazacszínű fluoreszcenciát 
mutatnak. Kék fluoreszcencia raffi- 
nált olívaolajokra utal. Az olívaola
joknak ibolyántúli fényben való fluor
eszcenciájáról és annak kiértékelé
séről raffinált olívaolaj kimutatása 
céljából számos munka jelent meg. 
A különböző szerzők adatai azonban 
részben ellentmondók, ami talán azzal 
függ össze, hogy a kereskedelmi 
„szavatoltan szűz”-nek vagy „termé
szetesének deklarált olivaolajok ese
tében sem biztos az ember, hogy azok 
származásuk országában milyen keze
lésen mentek át. E nehézségek kike
rülése és a kérdés tisztázása céljából 
szerző maga készített hidegen préselt 
és hidegen kivont különböző szárma
zású frissen fáról szedett olivabogyók- 
ból valóban autentikus olívaolajakat. 
A vizsgálatokból kitűnt, hogy bizo
nyos, frissen fáról szedett olivabogyók- 
ból készült természetesen hagyott 
(nem raffinált) olivaolajok az ibolyán
túli fényben narancssárga vagy lazac
színű fluoreszcenciát mutatnak, má
sok, szintén természetesen hagyott 
olivaolajok viszont kék színben fluo
reszkálnak úgy, mint a raffinált

olivaolajok. A kék fluoreszcencia ibo
lyántúli fényben tehát nem megbíz
ható és így nem használható krité
rium arra vonatkozólag, hogy vala
mely olívaolaj raffináláson ment-e 
keresztül.

Kieselbach Gy. (Budapest)

BAKARAT M. Z. és SADEK J .: 
Nitritmeghatározás kolbászban
(Determining nitrite in sausage.) 
Food Technoi. 18, 242, 1964.

Szerzők egy nitritmeghatározásra 
szolgáló kolorimetrikus eljárást írnak 
le részletesen benzidin reakció segít
ségével. A jégecetben oldott benzidin 
nitrit jelenlétében annak töménysége 
szerint vérvöröstől narancsvörös színig 
terjedő színreakciót ad. A színreakció 
specifikus, szobahőmérsékleten 4 órán 
át stabil és a színerősség közvetlenül 
arányos a nitrittartalommal, úgy, 
hogy kolorimetrikusan kiértékelhető. 
Hidroxilamin, mint a szokásos Griess- 
féle reagenssel való nitritmeghatáro- 
záskor, továbbá proteinek és cukrok 
nem zavarnak.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

MALAKAR M. C.:
A kelvirág aszkorbinsavtartalmának 
növekedése előfőzéskor
(Increase of ascorbic acid in cauli
flower during blanching)
Nature (Lond.) 198, 994, 1963.

Azon vizsgálatai után, amelyek 
különböző növényi élelmiszerek fel
dolgozása és raktározása során a 
B„-vitamintartalom növekedésére vo
natkoznak, szerző a C-vitamin tar
talom növekedését vizsgálta kelvirág 
forró vízzel blansirozása folyamán. 
Ebből a célból meghatározta a nyers 
kelvirág aszkorbinsavtartalmát és ösz- 
szehasonlította az előfőzöttével, melyet 
egyrészt hideg vizes bepermetezéssel 
gyorsan lehűtött, másrészt a levegőn 
hagyott lassan kihűlni. Az előfőzés 
után 5 perccel az aszkorbinsavtar-
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talom 53,7%-kal, 30 perccel 59,8%- 
kal és 60 perccel 43,8%-kal növeke
dett gyors lehűtés esetében, lassú 
lehűléskor a megfelelő növekedési 
értékek 56,6%, 64,4% és 54,1% 
voltak. Mindkét vizsgálati mód mellett 
tehát 30 perccel az előfőzés után 
növekedett az aszkorbinsavtartalom 
a legjobban.

Kieselbach Gy. (Budapest)

N. N.:
Követelmények a sajtbevonatként 
alkalmazott műanyagdiszperziókkal 
szemben
(Anforderungen an Kunststoff-Disper
sionen für die Verwendung als Käse
überzüge)
Kivonat az új német sajtrendelet 
tervezetének mellékletéből. Ref.: 
Milchwissenschaft, 20. 335, 1965.

Az új német sajtrendelet sajtkéreg 
bevonatoknál lágyító- és emulgeátor- 
mentes műanyagdiszperziókat enge
délyez. A diszperziókra a következő 
követelményeket írja elő:

1. Diszperzió előállításánál mono
merként csak a következő anyagok 
használhatók:

vinilklorid,
vinilidénklorid,
vinilacetát,

jdnilpropionát,
alifás telített alkoholok (Ci-C,,) 

akrilsavészterei.
A felsorolt monomerek egymással 

képzett kombinációi is alkalmazhatók.
2. Gyártási segédeszközként csak 

a következő anyagok használhatók:
a) Katalizátorok: 

benzoilperoxid,
kálium, nátrium és ammónium- 

perszulfát.
b) Polimerizáció-szabályzók: 

oximetánszulfinsavas nátrium, 
nátriumbiszulfit, 
nátriumpiroszulfit, 
nátriumditionit, 
aszkorbinsav,
borkősav.

c) Védőkolloidok: 
kazein, 
zselatin,
karboximetilcellulóz sók, 
keményítő, 
alginátok, 
polivinilalkohol,
és egyéb hivatalosan közölt, ár

talmatlan védőkolloidok.
d) Stabilizáló és konzerváló anya

gok:
aa) ortofo^forsav nátrium sói, 

nátriumkarbonát, 
bb) nátriumbenzoát,

káliumszorbát. (Csak kazein 
védőkolloid alkalmazása 
esetén.)

3. A diszperziók
a nevezett monomerből maradék

ként összesen max. 0,03%-ot, 
a nevezett védőkolloidokból össze

sen max. 4%-ot, 
a nevezett stabilizátorokból össze

sen max. 2%-ot, és 
a nevezett konzerváló anyagokból 

összesen max. 0,2%-ot tartalmaz
hatnak.

4. A diszperziós folyadék elpárolgása 
után a képződő fólia nem tartalmaz
hat monomer maradékot, a katali
zátorok átalakulási termékeiből és a 
polimerizáció-szabályzókból összesen 
max. 0,25%-ot tartalmazhat, és nem 
adhat pozitív peroxid reakciót.

5. A diszperziók és fóliák sem a 
sajt ízet, sem szagát nem befolyásol
hatják.

Kacskovics M. 
(Pécs)

SENFT, B., CIESLAR, P. és GRO- 
CHOWALSKI, K.:
A tej savfokmeghatározása potencio- 
metrikus titrálással
(Säuregradbestimmung in der Milch 
durch potentiometrische Titration)
Milchwissenschaft, 20, 409, 1965.

A tej savfokának Soxhlet -  Henkel 
szerinti elbírálásánál a halvány rózsa
színbe való átcsapás fogalma és ennek 
egységesítése nehézségeket okoz. A
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színösszehasonlító oldatok alkalmazása 
sem oldja meg a nehézséget. A sav- 
fokmeghatározást a tejek különböző 
zsírtartalma is befolyásolja.

Vizsgálatok alapján megállapítot
ták, hogy a tejpróbák említett átcsa- 
pása átlagosan 8,2 pH-értéknél követ
kezik be. Ezért a Soxhlet -  Henkel 

ч szerinti savfokmeghatározás pontos
sága jelentősen javítható azáltal, ha 
0,25 n nátronlúgot használunk. Az így 
végrehajtott potenciometrikus titrá- 
lásnál a felhasznált 0,25 n nátronlúg 
milliliterek száma közvetlenül adja 
a tej savfokát. Ezáltal a Soxhlet -  
Henkel fok fogalma megtartja eddigi 
értelmezését.

Kacskovics Miklós 
(Pécs)

PELTOLA, E. és KYLA-SIUROLA, 
A. L.:
Nitrátpróba a tej higiéniai minőségé
nek elbírálásához
(Die Nitrat probe als Mittel zur Beurteil
ung der hygienischen Qualität der 
Milch)
Milchwissenschaft, 20, 292, 1965.

A beszállított tejeknél párhuzamo
san elvégezték a metilénkékes reduk- 
táz és a nitrátredukciós próbát is, 
valamint a tej különböző baktérium
csoportjait is meghatározták, hogy 
mindkét próba kifejezőerejét egy
máshoz és a lemezöntési eljárásokhoz 
is hasonlítsák. A metilénkékes reduk- 
táz-próba eredményei egyes tejmin
táknál erősen eltértek a nitrátpróba 
eredményétől, jóllehet a tejminták
nál, a különböző minőségi osztályokra 
való megoszlás alapján mindkét próbá
nál hasonló eredményeket kaptak.

A nitrátpróbánál a tejet 5 és ]/2 
órán át 37 C°-on tenyésztik és a színin
tenzitás alapján bírálják el. így a 
nitrát-próbánál megfelelő eredménye
ket kaptak, mely szerint a vizsgálat 
alkalmas a tej higiéniai állapotának 
megítélésére.

A vizsgálat egyszerűen végrehajt
ható és sorozatvizsgálatként jól alkal
mazható.

Kacskovics M.
(Pécs)

SENFT, B., GROCHOWALSKI, K-, 
és CIESLAR, P.:
A tej klórtartalmának meghatározása 
potenciometrikus titrálással
( Bestimmung des Chlorgehaltes in der 
Milch durch potentiometrisclie Titration)
Milchwissenschaft, 20. 470, 1965.

A tej potenciometrikus titrálásánál 
az átlagos titrálási görbékből az ekvi
valencia pontot 220 mV-nál jelölték 
ki. Az 5 ml 25%-os ecetsavval hígított 
0,5 ml tejet 0, In  ezüstnitrát mérőol
dattal, mikroadagoló berendezésből 
titrálják a 220 mV-os ekvivalencia 
pont eléréséig. A fogyasztott 0,1 n 
ezüstnitrát oldat mennyiségéből a 
hitelesítő görbe alapján a vizsgált 
minta klórtartalma leolvasható. A 
módszert a szokásos titrálási módszer
rel összehasonlítva megállapították, 
hogy a potenciometrikus titrálás a 
hagyományos titrálás pontosságát fe
lülmúlja. E módszerrel mind az érett 
tej, mind a kolosztrum klórtartalma 
meghatározható.

Kacskovics M.
(Pécs'
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