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WODSAK W.:
Vizsgálatok a tej ibolyántúli fénnyel 
besugárzásának az A-, E-, C-, B2- és 
Ba-vitaminokra való hatására
( Untersuchungen über die Wirkung der 
Ultraviolettbestrahlung von Milch auf 
die Vitamine A, E, C, B2 und Be.)
Die Nahrung 9, 167, 1965.

A tej D-vitaminnal dúsítása céljá
ból ibolyántúli fénnyel besugárzásával 
kapcsolatosan már többször merültek 
fel egészségügyi meggondiolások abban 
a tekintetben, hogy ez a besugárzás 
nem károsítja-e a tej olyan alkotó
részeit, amelyek az ember, és különö
sen a csecsemő táplálkozása szempont
jából fontosak, mint a vitaminokat és 
talán bizonyos fehérjevegyületeket. Ez 
utóbbiaknak legérzékenyebb képviselői 
a fermentumok -  biológiai szempont
ból tekintve -  a táplálkozás céljából 
jelentőségnélküliek, mert pasztőrözés
kor és mindenekelőtt a tej forralásakor 
legnagyobbrészt elpusztulnak. Szerző 
munkájában ezért a vitaminok, külö
nösen az A-, E-, C-, B2- és B6-vitami- 
nok esetleges megváltozásának vizsgá
latával foglalkozott, mert ezek különö
sen a csecsemő anyagcseréje számára 
igen jelentősek.

A tej A-vitamintartalmának megha
tározására a Cörr-Pnce-féle eljárás 
szolgált. Az éveken át végzett vizs
gálatok alapján megállapítást nyert, 
hogy a besugárzott és a nem besugár
zott tej azonos eredményeket szolgálta
tott. A besugárzott tejet természetesen 
az А-vitaminnal izomer neo-A-vitamin- 
ra is megvizsgálták. A meghatározás 
maleinsavanhidriddel való kondenzá
ció útján történt Diels-Alder szerint; 
a tejben azonban az А-vitamin ezen

izomer formája csak nyomokban volt 
jelen. Az E-vitaminról (tokoferolok) 
is megállapítást nyert, hogy a besu
gárzás nem csökkenti mennyiségét a 
tejben. Meghatározására a Handwerk 
módosította Emmerie és Engel-féle el
járás szolgált. A tej nem nagy C- 
vitamin-(aszkorbinsav-) tartalmának 
meghatározására eleinte a diklórfenol- 
indofenollal való titrálás klasszikus el
járása, majd az utolsó években a vas 
(Il)-dipiridiles módszer került felhasz
nálásra, mert ez utóbbi eljárással mind 
az aszkorbinsav, mind a biológiailag 
azonos hatású dehidroaszkorbinsav 
egyaránt meghatározható; dehidroasz
korbinsav jelenléte esetén ez ugyanis 
ciszteinnel megbízhatóan redukálható 
aszkorbinsavvá. A számos vizsgálat 
eredménye szerint a C-vitaminössztar- 
talmat a tej besugárzása nem változ
tatta meg és az aszkorbinsav említésre 
méltó módon nem dehidrálódott de- 
hidroaszkorbinsavvá. A különösen fény- 
érzékeny B-vitamincsoporthoz tartozó 
vitaminok közül a B„-vitaminnak jel
zett piridoxin, piridoxál és piridoxa- 
min meghatározását mikrobiológiai 
úton, a Neurospora sitopliila segítségé
vel történt, a B2-vitamin vagy lak- 
toflavin meghatározása pedig részben 
fluorometrikusan, részben szintén mik
robiológiai úton a Lactobacillus casei 
felhasználásával. A vizsgálatok szerint 
a B2- és B6-vitaminok mennyisége a 
tejnek a szokásos módon, 2  másodper
cig vékony rétegben besugárzása után 
változatlan maradt, bár a napfénynek 
kitett tejben a napfény mindkét vita
min csökkenését vonja maga után a 
szakirodalmi adatok szerint.

Kieselbach Gy. (Budapest)
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Kakaóvaj szterintartalmának meghatá
rozási módszere
(Eine Bestimmungsmethode für den 
Steringehalt von Kakaofetten.)
D. L. R. 62, 50. 1966.

A kakaóvajnak idegen zsírokkal és 
kakaóhulladékböl extrahált zsírokkal 
hamisítottságának megállapítása kü
lönböző' jellemzőkre támaszkodik, így 
többek között a szterintartalomra. 
Míg pl. kifogástalan préselésű kakaó
vaj szterintartalma mindig 0,3% alatt 
van, addig ennek értékét már csekély 
mennyiségű extrakciós zsír jól észre
vehetően emeli. Minhogy a szterintar- 
talom meghatározása a kolorimetrikus 
módszerekkel többféle hibalehetőséget 
rejt magában, azt gravimetrikus úton, 
digitonid formájában kell elvégezni. 
Zsírok szterintartalmának meghatáro
zására kétségkívül a legjobban bevált 
és így a leggyakrabban használt a 
Hadorn és Jungkunz-féle módszer. A 
kakaóvaj esetében azonban ezt a 
meghatározást használva a zsírsavak 
fajtájára és mennyiségére visszavezet
hető zavarok lépnek fel, aminek követ
keztében a kapott értékek kissé ala
csonyak.

Szerző ezért egy újabb meghatáro
zási eljárást dolgozott ki, amely a 
szterineknek a szappanoldatból ace- 
tonnal kioldása által az említett zava
rokat megszünteti. Szerző részletesen 
közli módszerét. Kipróbálása külön
böző analitikusok által a módszer hasz
nálhatóságát és jól reprodukálhatósá
gát igazolta.

Kieselbach Gy. (Budapest)

STOLL К- és BRYNER W .:
Dió és mogyoró eltartása fagyasztottan
( Gefrierkonservierung von Walnüssen 
und Haselnüssen)
Schweiz. Z. Obst- u. Weinbau, 101, 
100, 1955.

Igen nagy volna a gazdasági jelen
tősége, ha az évi diótermésfeleslegből 
álló készleteket megfelelően lehetne

KRÖLLER E.: tárolni. Az ezirányú vizsgálati ered
mények szerint a tároláshoz a diók 
fagyasztással tartósítása ajánlható 
szerzők szerint. A fagyasztottan táro
lás teljes mértékben realizálható, mert 
az érdekelt üzemek ma már alkalmas 
technikai berendezésekkel rendelkez
nek. A diókkal végzett kísérletek 1959 
októberéig nyúlnak vissza, a mogyo
rókkal az 1960. évi mogyorótermés 
betakarítása óta folynak kísérletek. 
Olajelkülönülés megakadályozása cél
jából tárolás előtt a diók súlyát 30 °C 
hőmérsékleten 67%-ra kell csökkenteni. 
A tárolási hőmérséklet az összes éve
ken át állandóan -2 0  °C volt. Bár a 
héjas diók is kifogástalanok voltak 
ízbelileg felengedés után (18 °C hőmér
sékleten 15-20 órán át tartva), 
mégis már kisebb helyszükséglet miatt 
is ajánlatos előszárított lehéjazott diók 
fagyasztása. Utánszárítás 5 éves raktá
rozás után feleslegesnek bizonyult. Mo
gyoró esetében -  bár lényegileg hason
ló eredményekhez jutottak a szerzők -  
még tisztázandónak tartják, hogy fa
gyasztottan tárolása héjas vagy lehé
jazott állapotban előnyösebb-e, és 
hogy -2 0  °C-tól eltérő hőmérsékletek 
még optimálisak lehetnek-e. Ilyen 
tárolással több éven keresztül sikerült 
a jóminőség megőrzése mellett élelmi
szerkártevők, penészképződés és ava- 
sodás által okozott veszteségeket el
kerülni.

Kieselbach Gy. ( Budapest) 

TSCHEK G.:
Halkonzervek csíramentesítés előtti ál
lásidejének befolyása a végtermék mi
nőségére
(Untersuchungen über den Einfluss der 
Standzeiten von „ Fischkonserven” von 
der Sterilisation auf die Qualität des 
Endproduktes.)
Fischerei -  Forschung 2, 121, 1964.

Szerző vizsgálatainak célja az volt, 
hogy megállapítsa, milyen befolyást 
gyakorol a gyártás folyamán a már 
dobozolt, de még csíramentesítésre
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váró halkészítmények állásideje a do
boztartalom baktériumtartalmának 
emelkedésére és ezzel összefüggésben 
a már kész termékek, vagyis a hal
konzervek minőségére. Ezzel kapcsola
tosan azokat a még megengedhető 
állásidőket is igyekezett megállapítani, 
melyek a végterméknél még nem okoz
nak minőségcsökkenést. Ezirányú pon
tos adatok útján ugyanis a termelési 
folyamaton belül egy minőségrontó 
tényezőt ki lehet küszöbölni. Kísérle
teihez párolt heringfiléket és (paradi
csom-, mustár-, curry stb.) mártást 
használt, melyek dobozokba töltés és 
zárás után 5, 20 és 30 °C-on kerültek 
eltartásra. Ezekből a csíraszámmeg- 
határozókat rögtön zárás után, és 
2, 4, 6 , 8 , 10, 24 és 30 óra után vé
gezte. Az állásidők által okozott eset
leges minőségcsökkenés érzékszervi 
megállapítása céljából a megtöltött és 
lezárt dobozokat azonnal lezárás után, 
továbbá 4, 8 , 10 és 24 órai 20 °C hő- 
mértékleten tartás után csíramentesí
tették, majd a konzervek háromhetes 
tárolás után érzékszervi pontbírálatra 
kerültek.

A vizsgálatok a következő eredmény
nyel végződtek:

1. Hallal és mártással megtöltött és 
lezárt dobozokat csíramentesítés előtt 
szobahőmérsékleten legfeljebb négy 
óráig szabad tárolni.

2. Már a csíramentesítés előtti négy 
órai tárolás is érzékszervileg megálla
pított minőségcsökkenéshez vezet.

3. Hosszabb, 4 -  6  órás állásidők ese
tében a nem csíramentesített dobozok
nak még 20 °C-on tartásakor is a 
doboztartalom már amúgyis erősen 
megnövekedett összcsíraszámának 1 0 - 
40%-át kitevő spóraképző baktériu
mai miatt élelmiszerhigiéniai aggá
lyok lépnek fel.

4. Ha technikai okokból a hosszabb 
állásidők nem kerülhetők el, úgy 
célszerű a megtöltött, lezárt, nem csíra
mentesített dobozokat csíramentesíté
sükig hűtőhelyiségben + 5 °C-on tá
rolni.

Kieselbach Gy. (Budapest)

A keserű mandula mérgező volta
(Die Giftigkeit der bitteren Mandeln.) 
D. Med. Wschr. 89, 945, 1964.

Egy 56 éves asszony hirtelen halála 
keserű mandula fogyasztása következ
tében arra késztette a szerzőt, hogy 
rámutasson a keserű mandula mér
gező voltára és az ezirányú irodalmat 
is áttanulmányozza.

Halálos mérgezést felnőttek eseté
ben kb. 50-70, gyermekek esetében 
pedig 7 -1 0  keserű mandula fogyasz
tása okozhat. Már 3 keserű mandula 
elegendő, hogy gyermekeknél súlyos 
mérgezési tüneteket előidézzen. A mér- 
geződés erőssége a mandulák korától 
is függ, mert hosszabb tároláskor a 
mandulák amigdalintartalma csökken. 
Hasonlóképp csökkentheti a mérgező
hatást cukor egyidejű fogyasztása; a 
védőhatás növekszik a cukoroldat tö
ménységével. Több mérgezési eset 
ismertetése után szerző felveti azt a 
kérdést, vajon egyáltalán lehetséges-e 
ezen igen kellemetlen ízű mandulák 
fogyasztása nagyobb mennyiségben, 
sőt vajon fogyasztásukat esetleg kel
lemes érzetek kísérhetik-e, vagy hogy 
mint az a feniltiokarbamidról ismere
tes, ezeknek a manduláknak az ízét 
alkalomadtán nem érzik ,,keserű”-nek.

Schrijver 1933-ban megkísérelte meg
állapítani, hogy kisérleti személyek 
képesek-e a négy alapízt, tehát az 
édes, keserű, savanyú és sós ízt kifo
gástalanul megkülönböztetni. Felsőbb
fokú iskolák 320 tanulójának csak 
33,4%-a adott helyes választ. A ter
mészettudományokban járatos felnőt
tek 56%-a hibázott gyenge ízpróbák 
esetében, 2 0 %-a pedig erős ízpróbák
nál. A legjobban még az édes próbákat 
ismerték fel. A keserű ízt igen gyak
ran ,,savanyúdnak vagy ,,sós”-nak je
lezték. Egy tanuló képtelen volt egy 
sós oldatot és egy szaharinos oldatot 
egymástól megkülönböztetni. A vizs
gálatok felvetették azt a kérdést, hogy 
az ízlésnél nem lép-e fel hasonló jelen
ség, mint amilyen a látásnál a szín
vakság.

TRUBE-BECKER E . :
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Szerző szerint annak a magyarázata, 
hogy egyes emberek nagyobb mennyi
ségű keserű ízű mandulát fogyaszthat
nak -  hasonlóan a ciánkálit tartal
mazó folyadékok nem szándékos meg- 
ivásához -  kétségkívül az, hogy a 
keserű mandulákat nem mindenki érzi 
kellemetlen ízűnek.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

KOVÁCS A. S. és WOLF H. O.:
A feldolgozás befolyása gyümölcs és 
zöldség aromájára
(Über den Einfluss der Bearbeitung 
auf das Aroma von Obst und Gemüse) 
Ind. Obst- u. Gemüseverwert. 49, 53, 
1934.

Szerzők tájékozódó kísérletekben a 
gázkromatogramok (aromagramok) ér
tékét vizsgálták mélyfagyasztott, hő
kezelt és fagyasztottan szárított ké
szítmények aromakülönbségeinek ob
jektív megítélése céljából ugyanazon 
nyersanyagok friss árujával összeha
sonlítva. A szerzőket nem annyira az 
egyes aromaalkotórészek azonosítása 
érdekelte, mint az összaromakép ösz- 
szehasonlítása. Az aromaalkotórésze
ket a vízgőzdesztillációnál jobb vá- 
kuumdesztillációval nyerték és ezzel 
kapcsolatosan pentánperforációval kü
lönítették el. Vizsgálataikhoz egy 
lángionizációs detektorral kapcsolatos 
Beckmann-féle gázkormatográf szolgált.

Tavaszi paraj aromaanyagai határo
zott minőségi és mennyiségi különbsége
ket mutatnak, a dobozolt áru egy külön
leges magasabb forrpontú aromaalkotó
részt tartalmaz, mélyfagyasztott paraj 
esetében alacsony forrpontú aroma
alkotórészek hiányoznak. Téli paraj 
gyakorlatilag semmiféle aromaalkotó
részt nem tartalmazott. Friss és mély
fagyasztott borsó aromagramja nem 
mutat különbséget, dobozolt borsó 
aromájának kb. 90%-át elvesztette. 
Mélyfagyasztott meggy a legtöbb 
aromaalkotórészt és a legnagyobb 
aromakoncentrációkat mutatja össze
hasonlítva a friss áruval és a befőtt 
gyümölccsel. Különösen markánsan 
lép fel a gázkromatogramban a benz-

aldehid végső csúcs gyanánt a mély
fagyasztott áruban (valószínűleg a mag 
sejtszerkezetére gyakorolt hideghatás 
következtében). Különböző eperfaj
ták aromaanyagösszetétele erősen kü
lönböző. Elvben a friss eper tartal
mazza a legtöbb aromaalkotórészt. 
Ezek közül az alacsony forrpontúak 
dominálnak, míg mélyfagyasztott eper
ben a magasabb forrpontú alkotó
részek lépnek fel erősebben. Fagyaszt
va szárított árura az alkalmazott 
technika nem volt eredményes. Szer
zők szerint az aromagramok az érzék
szervi vizsgálatok eredményével össz
hangban állanak.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

LYNN G. E., SHRADER S. A., 
HAMMER О. H. és LASSITER C. A.: 
Bromidok nátriumbromiddal, illetőleg 
metilbromid kezelte gabonával etetett 
tehenek tejében
(Occurence of bromides in the milk of 
cows fed sodium bromide and grain 
fumigated with methylbromide.)
J. agric. Food Chem. / / ,8 7 ,1963.Ref.* 
Z. U. L. 125, 302, 1964.

Ha mezőgazdasági termékeket, kü
lönösen gabonaféléket rovarkártevők 
ellen metilbromidgőzökkel kezelünk, 
úgy a metilbromid egyrésze a termék
kel reagál, metilvegyületeket képez, 
miközben a bromidionok visszamarad
nak. Minthogy a bromidmaradékok 
nem illők és szellőztetéssel el nem tá
volíthatók, ilyeneket tartalmazó ga
bona mint takarmány útján tehenekbe 
juthatnak. A bromid a tejben kerül 
kiválasztásra éspedig mind a takar
mány természetes bromidtartalma kö
vetkeztében, mind nátriumbromid 
vagy a takarmány metilbromidkezelé- 
sét követően szervetlen bromid felvé
tele után is. Szerzők szerint a tej bro
midtartalma arányos a felvett meny- 
nyiséggel és úgy látszik összefügg a vér 
bromidkoncentrációjával. Nátriumbro
mid etetése után a felvett mennyiség
nek átlagosan 18%-a, metilbromidgő
zökkel kezelt gabona etetése után pe
dig 38%-a került kiválasztásra.

Kieselbach Gy. (Budapest)
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SOMOGYI J. C.:
Burgonya C-vitamlntartalmának válto
zása különböző kísérleti feltételek mel
lett
(Änderungen des Vitamin C-Gehaltes 
von Kartoffeln unter verschiedenen Ver
suchst ed ingunge n.)
Int. Z. Vitaminforsch. 34, 122, 1964.

Szerző kísérleteinek eredményei iga
zolják más szerzők azon megállapítá
sait, hogy burgonyaszeletek ( Bintje- 
burgonyafajta) C-vitamintartalma nő, 
ha azokat szellőztetés mellett tárolják. 
A C-vitaminnövekedés az első 48 órá
ban a legnagyobb és pedig annál na
gyobb, minél vékonyabbak a burgo
nyaszeletek és minél nagyobb a szel
lőztetés. Nitrogénatmoszférában vég
zett összehasonlító kísérletek folya
mán a C-vitamintartalom alig növe
kedett. A szellőztetett, illetve kezelet
len burgonyaszeletekkel végzett sütési 
kísérletek a C-vitamin megőrzésére 
vonatkozóan azt mutatták a nyers 
burgonyával összehasonlítva, hogy 
szellőzetett burgonyaszeletek sütésekor 
a C-vitamintartalom csaknem válto
zatlan maradt, míg kezeletlen burgo
nyaszeletek sütése esetében kb. 40%-os 
veszteség állt elő.

Kieselbach Gy. (Budapest)

PADMOYO M. és BAUMGARTNER 
E.:
A brómozási módszer a szorbinsavnak 
a benzoesavtól a papírkromatogramon 
történt elválasztása céljából
(Die Bromierungsmethode zur Differen
zierung der Sorbin- und Benzoesäure 
auf dem Papierkromatogramm)
Mitt. Lebensmittel-Untersuch. Hyg. 
54, 423, 1964.

A szorbinsavnak a benzoesavtól pa- 
pírkromatógráfiás elválasztásakor fő
leg az okoz nehézséget, hogy mindkét 
sav R,- értéke csaknem azonos. Jobb 
elválasztás érhető el, ha a még nedves 
anyagfoltokat a kromatografálás előtt 
kevés brómmal (10%-os brómoldat 
kloroformban) kezeljük. A szorbinsav 
ezáltal részben brómot köt le, a ben-
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zoesav viszont nem változik. A bró- 
mozott szorbinsav Rj értéke 0,53, míg 
a szorbinsavé csak 0,41, a benzoesavé 
pedig 0,35, úgyhogy ezen előkezelés 
után a kromatografálás egyszerűbbé 
válik. A brómozott szorbinsav még 
kettős kötéseket tartalmaz és ezért 
a kromatogramnak a szokásos módon 
kálium permanganátoldattal be perme
tezése útján láthatóvá válik.

Kieselbach Gy. (Budapest)

MONTIES, В. és BARRET, A:
Reverzibilis fagykár kémiai vizsgálata 
almalében
(Étude chimique d’ un trouble au froid 
reversible présent dans un jus de pom- 
me)
Ann. Techn. Agric. 14., 167, 1965.

Egy eddigi ismereten élettani zavar 
ról számolnak be, amely almalében 
jelentkezett. A zavar eredetét teljesen 
nem tisztázzák. Ez a készítmény 
mélyhűtése folyamán jelentkezik, de 
megengednek olyan feltevést is, mely 
szerint bizonyos technológiai folyama
tok válthatják ki. A'űnden esetre ha
tározottan állítják, hogy reverzibilis 
folyamatról van szó, mert a zavaroso- 
dás melegítéssel és 80%-os etilalkohol
lal való kezdés után megszűnik. A lé 
kémiai összetétele és a zavarosodás kö
zött nem találtak összefüggést. A za
varosodás igen jelentős kárt okozhat 
a kereskedelemben.

Bátyai J. (Szeged)

REHM H. J., WALLNÖFER P. és 
LUKAS E. M.:
Aadtok a szorbinsav lebontására mik
roorganizmusok által természetes szub- 
sztrátumban
(Zur Kenntnis des Abbaus der Sorbin
säure durch Mikroorganismen im natür
lichen Substrat.)
Dtsch. Lebensmittel-Rdsch. 59, 187, 
1963. Ref.*Z. U. L. 126, 377, 1963.

A szorbinsavnak már amerikai szer
zők által korábban megfigyelt lebon
tását mikroorganizmusok által szer-
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zők különböző élelmiszerben vizsgál
ták. Ez a lebontás függ a szubsztrátum 
pH-értékétől, az abszolút szorbinsav- 
töménységtől és a spórák, illetve a 
konidiumok csírázást fokától. Külön
böző élelmiszerben, pl. a szőlőlében a 
szorbinsav lebontása csak akkor kö
vetkezik be, ha a töménysége 0,03%- 
nál kisebb. Ezért szerzők vizsgálatai
nak a szorbinsavval történő gyakor
lati élelmiszertartósítás szempontjá
ból nincs jelentősége. A törvényesen 
engedélyezett és gyakorlati tartósí
tásra ajánlott szorbinsavtöménységek 
ugyanis messze azok felett vannak, 
amelyeket penészgombák lebontani 
képesek.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

BERGNER K. G. és HALLER H. E.:
Arzén, ólom, kadmium, szelén, cink 
és ón természetes előfordulása élelmi
szerekben
( Über das natürliche Vorkommen von 
Arsen, Blei, Cadmium, Selen, Zink und 
Zinn in Lebensmitteln.)
Mitt. -  Bl. GDCh., Fachgr. Lebens
mittel-Chemie 18, 113, 1964. Ref.* 
* Z. U. L. 127, 282, 1965.

Ismeretes, hogy használati tárgyak
ból fémnyomok juthatnak élelmisze
rekbe. Szerzők szerint ezért kívánatos 
volt a szakirodalomból különböző élel
miszerek természetes arzén-, ólom-, 
kadmium-, szelén-, cink- és óntartal
mát összeállítani. A megállapított, 
mg/kg-Ъап kifejezett egyes adatokat 
azonban részben bizonyos tartózkodás
sal kell elfogadni, mert nem minden 
adat esetében ismeretesek az alkalma
zott elemzési eljárások és ha a fel
használt eljárások fel is vannak tün
tetve, azok nem felelnek meg már fel
tétlenül az analitika mai állásának.

A legtöbb élelmiszer arzéntartalma 
(kb. 40 irodalmi adat) 1 alatt fekszik. 
Viszonylag nagy arzéntartalma van az 
élesztőnek (17-ig), kagylóknak (120 
felett) és arzéntartalmú permetező
szerrel kezelt dohánynak (1930-ig, 
ebből a mennyiségből azonban termé
szetesen legfeljebb 18% a füstben).

Az ólomtartalom (120 szakirodalmi 
adat) mind 0,5 alatt fekszik. Osztrigá
ban nagy ólomértékeket találtak (iOO- 
ig), éppen úgy sűrítőszerekben (10-ig), 
gabonában (8-ig) és teában (43-ig). 
Kadmium (20 irodalmi adat) általá
ban 0,5 -  1 közötti mennyiségekben 
fordul elő élelmiszerekben, csupán saj
tok és cukorkaáruk kivételek 5-ig ter
jedő kadmiumtartalmukkal. 0,5 feletti 
szeléntartalmak nem gyakoriak zab 
(10-ig), kukorica (15-ig), hagyma (18) 
és tejpor (73-270) kivételével (40 iro
dalmi idézet). A cinktartalmak (150 
irodalmi adat) általában 0 és 20 kö
zött ingadoznak. Egyes élelmiszerek 
cinktartalmának ingadozása különösen 
nagy. Nagy cinktartalmat mutatnak 
a zselatin (2000-ig), a búza és egyéb 
gabonafélék magja (100-ig), a tojás 
sárgája (45) és gyümölcsök (100-ig). 
Ón élelmiszerekben (20 irodalmi idé
zet)- 0 -4-ig  terjedő mennyiségekben 
fordul elő. Dobozolt élelmiszerek ón
tartalma 600-ig terjedhet.

Kieselbach Gy. (Budapest)

HEISS R.:
Vizsgálatok a gyorsfagyasztott élelmi
szerek csomagolására vonatkozó köve
telményekre. 1. Gyorsfagyasztott élel
miszerek csomagolásának általános 
szempontjai és csepegésmeníessége
( Untersuchungen über die an Gefrier
packungen zu stellenden Anforderungen.
I. Allgemeine Gesichtspunkte und Tropf- 
Sicherheit von Gefrierpackungen.) 
Verpackungs-Rdsch., tech. wiss. Beil. 
14, 17, 1963.

A német mélyfagyasztó ipar valódi 
szükségleteire vezethetők vissza azok 
a vizsgálatok, amelyeket a Müncheni 
Élelmiszertechnológiai és csomagolási 
Intézettel szoros együttműködésben 
végeztek el a gyorsfagyasztott élelmi
szerek csomagolására vonatkozó köve
telmények felállítása céljából. Általá
nos érdeklődésre tarthatnak számot 
az alapvető szempontok, amelyek fa
gyasztott élelmiszerek csomagolásának 
technikai értékelésénél fontosak lehet
nek.



Át nem bocsátó tulajdonságok.
1. A csomagolás csepegésmentessé- 

ge a töltés és a fagyasztás kezdete, to
vábbá a mélyhűtőszekrényből kivétel 
és a használatba vétel ideje között.

2. A zárt csomagolás kielégítő víz
pára át nem bocsátása.

3. A zárt csomagolás kielégítő oxi
gén át nem bocsátása.

4. A zárt csomagolás kielégítő aro
ma át nem eresztő volta.

5. Kielégítő fény át nem bocsátás.
Szilárdsági tulajdonságok.
6. A csomagolás stabilitása
6.1 fagyasztáskor: nem károsodott 

(pl. a csomagolás éleinél be nem sza
kadt) a víznek fagyáskor való kiter
jedése következtében,

6.2 felengedéskor: nem befolyásolt
ság páralecsapodástól, vízben való 
gyorsfelengedtetés által esetleg hal és 
gyümölcs esetében.

Feldolgozhatóság.
7. A csomagolás csekély hőáteresz

tő ellenállása fagyasztáskor, gyors fel
dolgozhatóság csomagológépeken.

Egyéb.
8. A csomagolás könnyű felnyitása 

és esetleg újból lezárása, könnyű és 
teljes kiürítési lehetőség.

9. A felhasznált csomagolási anya
gok inert (szagtalan, íz nélküli, kö
zömbös) volta.

10. A csomagoláson feltüntetett nyo
más (szöveg, kép) kopásállósága (le 
nem dörzsölődése kisebb-nagyobb mér
tékben) szállításkor, a nyomás (szöveg, 
kép) hőmérséklet- és nedvességálló
sága.

A követelményekre való vizsgálatok 
a két utolsó pont kivételével csak teljes 
csomagolásokon végzendők. Termé
szetes, hogy a követelmények nem 
egyenértékűek (pl. a 2.,6 és 9. pontban 
foglaltak magától értetődő feltételek). 
A követelmények felállítására vezető 
vizsgálatok súlypontját a kutatók az 
1., 2. és 6. pontra helyezték és tudo
mányos pontossággal vizsgálták meg 
a feltételeket és a jelenségeket bizo
nyos mintacsomagolások fagyasztásá
nál különféle ebárások mellett.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

SUZUKI I.:
Kártevőirtószerekre és élelmiszerek 
adalékanyagmaradékaira vonatkozó 
japán törvények és rendeletek
Residue Rewiews 4, 9 -  12, 1963. Ref. 
Z. U. L. 125, 3, 48, 1964.

Japánban főleg három törvény fog
lalkozik az élelmiszeradalékanyagok 
és kártevőirtószerek ellenőrzésével. Az 
első, a „Törvény az élelmiszerek jó álla
potban tartásáról” gyökerei 1878-ba 
nyúlnak vissza. Időközben a korszerű 
ismereteknek megfelelően messzeme
nően átalakították. E törvény egyik 
cikkelye tiltja olyan adalékanyagok és 
kártevőirtószerek előállítását, árusí
tását és behozatalát, továbbá olyan 
élelmiszerek forgalombahozatalát, ame
lyek mérgező és egészségre ártalmas 
anyagokat tartalmaznak. Egy végre
hajtási utasítás szerint nem vonatko
zik ez a tilalom természettől fogva 
vagy adalék útján élelmiszerekben 
esetleg előforduló ilyen anyagok ár
talmatlan, az ember egészségét nem 
veszélyeztethető mennyiségeire. Azon
kívül 1960-ban hivatalos jegyzéket is 
kiadtak olyan szabványokról, ame
lyekben az élelmiszeradalékanyagok 
tisztasági foka le van fektetve. E 
listába eddig csaknem 230 vegyszer 
került felvételre. Kiválogatásuk fel- 
használásuk technikai szükségességé
nek vizsgálata és állatkísérletek útján 
történt. Különösen toxieitásuk és 
halálos adagjuk (D. L. 50) került felül
vizsgálatra. E kísérletek tapasztala
tai alapján kártevőirtószerek nyomait 
élelmiszerekben eltűrik. Tűrésük felső 
határát még nem állapították meg 
törvényesen, csak alma esetében álla
pítottak meg kivételesen- ilyen tűrési 
határokat. A második törvény, a 
,,Törvény a mérgező és nagyhatású 
anyagok ellenőrzéséről” a külön felsorolt 
mérgező anyagoknak nemcsak a gyár
tását, eladását és raktározását tiltja, 
hanem külön engedélyhez köti az 
ezekkel foglalatoskodást. Felhasználá
suk célját, továbbá a kezelt gyümölcsre 
vonatkozó utolsó felhasználásuk és a 
kezelt gyümölcs szedése közötti idő
szakot minden esetben külön is elő
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írja. Ilyen szert forgalombahozatalá- 
nak engedélyezése előtt minden eset
ben hivatalosan meg kell vizsgálni. 
A harmadik törvény, a ,, Törvény a kár
tevőirtószerek ellenőrzéséről” ezeknek az 
anyagoknak eladását és használatát 
szabályozzák. Kártevőirtószerek meg
jelölésén fel kell tüntetni a kártevő
irtószer fajtáját, nevét, mennyiségét, 
fizikai és kémiai tulajdonságait, hatás
fokát, felhasználási területét és hasz
nálati utasítását, ártalmatlanná tevé
sének lehetőségére vonatkozó útmuta
tást, végül raktározásának módját.

Kieselbach Gy. (Budapest)

DAEPP H. U. és LÜTHI H* R.: 
Üvegekbe töltött gyümölcslevek üveg- 
nyaki gázterében foglalt gázainak 
elemzése
( Analyse der Gase im Flaschenhals- 
Gasraum abgefüllter Fruchtsäfte.) 
Fruchtsaft-Ind. 11, 1,5, 1966.

Üvegekbe töltött gyümölcslevek 
stabilitásának növelése technológiájuk 
állandó célja. Mikrobiológiai átalaku
lások ma már ritkák, de hátrányos 
kémiai reakciók még gyakoriak. Az 
első helyen oxidációs jelenségek 
állanak. Már aránylag kis oxi
génmennyiségek felvétele alkalomad
tán súlyos minőségromlás forrásává 
válhat. Üvegbe töltéskor természetesen 
a felhasznált technika szerint tetemes 
mennyiségű oxigén kerülhet a gyü- 
mölcslevekbe. A forrón üvegbe töltés 
nagy előnyt jelentene, mert elméleti
leg az üvegek színültig megtölthetők 
és így levegőt nem tartalmaznának, 
sajnos azonban a gyümölcsleveket ma 
még általában hidegen töltik az üve
gekbe, hogy azután az üvegek lezárása 
után pasztőrözzék őket. Ebből a 
célból minden üvegben bizonyos gáz
tér szükséges és így adva van annak a 
lehetősége, hogy az oxigént tartal
mazzon. Az üvegekbe töltött gyü
mölcslevek üvegnyaki gázterében levő 
gázok kémiai elemzése eredményének 
ismerete már azért is fontos, mert 
ezáltal közvetlenül a töltés után az 
ital előkezelésére és a töltőberende
zésre következtethetünk. A gázelegy

összetételében megfigyelt változások
ból az eltarthatósag idejéről és külön
böző tárolási feltételek lefolyásáról 
tájékozódhatunk. Szerzők vizsgálatai
nak célja elsősorban az volt, hogy egy 
általuk leírt egyszerű elemzési eljárás
sal, amely minden töltőberendezés 
esetében az oxigénviszonyok gondos 
ellenőrzését teszi lehetővé, tisztázzák 
üvegekbe töltött gyümölcslevek gáz
terének levegő-, illetve oxigén hánya
dának terjedelmét. Vizsgálataikhoz 
különböző nagyságú üvegekbe töltött 
különféle, szénsavval impregnált gyü
mölcsleveket vettek mintákul (min
tánként 12 üveget) és ezek üveg
nyaki gázterének oxigénhányadát ha
tározták meg. Az első vizsgálat a 
betöltés után 1 - 3  hét után történt, a 
második 5 héttel később. Mint kitűnt, 
ugyanazon minta üvegei légtere tér
fogatának variabilitása csekély volt, 
ami a töltőgép pontos munkájára 
mutat. Bár az összes megvizsgált 
üvegeket C02-ellennyomás mellett töl
tötték meg, a gázterek átlagosan több 
mint 50% levegőt (oxigént és nitro
gént) tartalmaztak, ami arra mutat, 
hogy úgy látszik ilyen módon sem 
küszöbölhető ki teljesen a levegő, 
illetve ezzel az italokra minőségcsök
kentő hatású oxigén. A vizsgálatokból 
az is kitűnt, hogy a gáztér oxigén
hányada az üvegek 6 hetes tárolása 
folyamán az oxigénnek a gyümölcs
levek tartalmi anyagaival való reak
cióm következtében tetemesen csök
kent, ami a végén a töltéskor az üveg
nyaki gáztérbe került oxigén csaknem 
teljes felhasználásához vezet és így 
magyarázatul szolgál a gyümölcslevek 
általánosan ismert minőségcsökkené
sének üvegbetöltésük után és tárolá
suk folyamán. Szerzők még azt is meg
állapították, hogy az üveg térfogatára 
vonatkoztatott oxigéntérfogat 2 dl-es 
üvegek üvegnyaki gáztérfogatában két
szer olyan nagy volt, mint 1 1-es 
üvegekében, ami számszerűen is iga
zolja azt a tapasztalati tényt, hogy 
kisebb üvegekbe töltött italok rövi- 
debb ideig tarthatók el és gyorsabb 
öregedési processzuson mennek át.

Kieselbach Gy. (Budapest)



HERRMANN J., és GROSSMANN 
H .-G .:
Fehérbádogból készült konzervdobozok 
felhasználása az élelmiszeriparban
(Der Einsatz von Weissblechkonserven
dosen in der Lebensmittelindustrie)
Mitt. Bl. GDCH-Fachgr. Lebens
mittelchemie und gerichtl. Chemie 
77, 246, 1963.

Fehérbádogon olyan vasbádogot-ér
tünk, amelyet elektrolitikus vagy me
leg úton ónoztak. Az elektrolitikus 
ónozással készült fehérbádog vagy 
fehérlemez ónrétege lényegesen vé
konyabb, mint a melegen ónozott vas
lemezé és így jóval érzékenyebb a 
korrózióval szemben. Az ón állandó
sága a különféle töltőanyaggal szem
ben lényegében oxigénbehatás útján 
keletkező vékony, oldhatatlan és szi
lárdan tapadó ónoxidrétegen alap
szik. Ez a védő oxidréteg oxidáló 
kémiai szerek útján még fokozható. 
Dobozolt hús- és haláruk, de fehérje
dús növényi anyagok esetében is a 
fehérjéből származó illő kénvegyü
letek révén a fémfelületen barnás
sárgától sötét kék-ibolyáig terjedő, 
esetleg fekete színeződés is léphet fel. 
Ez az ónszulfid (részben vasszulfid) 
képződésén alapuló ,.márványosság” 
a korrózióval szemben nem befolyá
solja hátrányosan a doboz tartalmát, 
nem jelenti a tartósság és a minőség 
csökkenését, csupán szépséghibának 
tekintendő. Agresszív ónoldó alkotó
részeket, pl. nitritet, nitrátot és oxál- 
savat tartalmazó élelmiszereket cél
szerűen lakkozott fehérbádogdobozba 
töltenek. Nem lakozott, meleg úton 
ónozással készült fehérbádog felhasz
nálása konzervek készítéséhez azon
ban semmiképp sem tekinthető csak 
szükségmegoldásnak, hanem általá
ban szokásos. Sokféle élelmiszer, így 
számos hús- és haláru, továbbá bizo
nyos gyümölcs- és zöldségkészítmé
nyek még exportra is nem lakkozott 
fehérbádogdobozokban kerülnek.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

VYNCKE W. és MERLEVEDE E.: 
Halak és rákok romlása
(Spoilage of fish and crustaceans.)
Arch. Beiges Med. soc. 3. f. 147,
1963. Ref. Z. U. L. 125. 243, 1964.

Szerzők mindenekelőtt a halak és 
rákok minőségének meghatározására 
szolgáló eljárásokat, köztük elsősorban 
a Comvay-féle desztillációs eljárást és 
mikrodiffuziós technikát hasonlítják 
össze. A Conu'ay-technika sokféle mo
difikációja között legalkalmasabbnak 
tartják a Seliger-féle eljárást. Ez az 
eredetileg a vér szabad ammóniatar
talmának meghatározására kidolgo
zott eljárás az ammónia gyorsított 
mikrodiffuzióval elválasztásán és ezt 
követően a Nessler-féle kémszerrel 
reagáltatott oldat spektrofotométeres 
mérésén alapszik 410 nm mellett. 
Szerzők ezt az átalakított eljárást 
használják rákfélék, és pedig rövid- 
farkú rákok (Crangon vulgaris) és 
homárok illő ammóniatartalmának 
meghatározására. Négy modellkísér
letben mutatják be az eljárás lehető
ségeit. Az eredmények jó megegyezést 
mutatnak az illő bázikus nitrogén és a 
trimetilamin meghatározásával, to
vábbá az organoleptikus megítéléssel. 
Különösen értékesnek látszik az eljá
rás összehasonlító kísérletek esetében 
tartósítószerek, pl. benzoesav és kony
hasó hozzáadásakor. Szerzők részlete
sen írják le a felhasznált készüléket és 
módszert. Mint különleges előnyöket az 
elemzés egyszerűségét és gyors keresz
tülvitelét, továbbá a csekély anyag- 
szükségletet emelik ki.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

Diófán rétegelt csomagolások
(Diófán beschichtete Verpackungen).
Badische Anilin- und Soda-Fabrik AG. 
kiadványa. Ludwigshafen am Rhein, 
1964. 15 p., 7. á.

A műanyagok csomagoló anyagkénti 
felhasználása egyre nagyobb teret 
foglal el magának. Ez a kiadvány a 
diófán, vinilidénklorid különböző vinil-
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származékok emulziós keverékpoli- 
merizátuma, tulajdonságaival és al
kalmazás-technikájával foglalkozik. A 
különböző minőségű papírokra réte
gelt diófán vízgőzáteresztőképessége 
más és más, így az alkalmazás hatá
rozza meg a legkedvezőbb tulajdon
ságú készítmény használatát. A mű
anyagok alkalmazásánál a gáz át
eresztőképessége is fontos. A kiad
ványban közölt adatok szerint a 
polivinilidenklorid gázáteresztőképes
sége a legkisebb, a polietilén és pvc- 
jével szemben. A diofanba csomagolt 
élelmiszer aromaanyagait jól meg
tartja, és idegen anyagoktól nehezen 
vesz át szagot. Használatosak az üveg 
vagy fémfóliára rétegelt diófán csoma
goló anyagok, amelyek aromatartó 
tulajdonságai igen kiválóak. A diófán 
a zsírt és olajat nem engedi át, így 
alkalmas vaj, margarin, étolaj, man
dula, földimogyoró, tej, kakaópor, 
kávé, sütemény, levespor, hús, hal, 
májkészítmények és mustár csoma
golására.

Diófán vegyszerek, gyógyszerek, koz
metikai szerek kiszerelésére is akal- 
mas.

A kiadvány röviden ismerteti a 
diófán előállítását, a nyolc-féle kom
binációban alkalmazott csomagoló
anyagokat és végül az élelmiszertör
vénynek a diofánnal szembeni köve
telményeit.

Bátyai J. (Szeged)

QUENTIN, К. E. és LINGELBACH, 
H.
Az ivóvíz fluórozása Európában -  és 
annak kémiai technológiai kivitele
(Trinkwasserfluoridierung in Europa 
-  ihre chemisch-technische Durchfüh
rung
Gesundheits-Ingeneur 85, 139, 1963.

A fluórhiányra visszavezethető fog
betegség (caries) megelőzésére Európa 
9 államának összesen 17 városában 
a vízművi előkészítés során fluorid 
vegyületek rendszeres hozzáadásával 
biztosítják az ívóvíz szükséges fluór- 
tartalmát, vagyis a lakosság fluór- 
szükségletét. Anglia, Belgium, Cseh

szlovákia, Hollandia, Magyarország, 
a két Németország, Svájc és Svéd
ország azok, hol az ívóvíz fluórozása 
egyes vízműveknél be van vezetve. 
Magyarországon a szolnoki vízművek
ben végzik a fluórozást. Jelenleg mint
egy 1 millió európai lakos részesül 
fluórozott ívóvíz szolgáltatásában, és 
várható, hogy ez a szám további 
városokban bevezetendő fluórozás so
rán 4 millió fölé fog emelkedni. A 
fluórkutatás és fogkaries-megelőzés 
elméleti és gyakorlati kérdéseivel egy 
európai munkaközösségi szervezet 
(„Europäische Arbeitsgemeinschaft 
für Fluorforschung und Zahnkaries
prophylaxe” -  ORCA - )  foglalkozik 
intézményes programmal. Az ivóvíz 
fluórozás terén legelőrehaladottabbak 
az Egyesült Államok, hol (a már sok
kal korábban bevezetett eljárással) 
41 millió lakost látnak el megfelelő 
fluórtartalmú ivóvízzel.

A fluorid-vegyszer kiválasztásánál 
mértékadó szempontok: könnyű be
szerezhetőség, könnyű oldhatóság és 
olcsó beszerzési ár. Fluórtartalmú 
vegyszerek, melyeket ivóvizek fluóro- 
zására alkalmaznak: nátriumfluorid, 
nátriumszilikofluorid, magnéziumszi- 
likofluorid, ammoniumszilikofluorid, 
kalciumfluorid és hidrogénszilikofluo- 
rid. Mindezen vegyszereknek fizioló
giai hatása egyenértékű. Az európai 
városok vízmüvei a nátriumfluoridot 
és nátriumszilikofluoridot alkalmazzák. 
Az Egyesült Államokban szórványo
san előfordul a H2SiF6 alkalmazása is. 
A fluórozásra használt vegyszerek 
ún. technikai tisztaságúak. Nagyobb 
tisztaságú vegyszerek használata fe
leslegesen drágítaná az eljárást. A 
fluórozás száraz, vagy nedves úton 
eszközölhető. Leginkább az utóbbi 
eljárás van elterjedve.

A fluórozás rendesen az ivóvíz 
víztechnológiai előkészítésének utolsó 
művelete. Ahol az üzemi körülmények 
ezt nem engedik meg, ott az előző 
műveletek egyike a fluórozás. Pl. a 
Kari Marx Stadt-i vízműben a fluó
rozás sorrendben az első művelet. A 
fluórozásnál mindegy, hogy talaj, 
vagy felszíni vízről van szó. Felszíni
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vizek fiuórozásánál azonban figye
lembe kell venni a természetes fluór- 
tartalom gyakran előforduló ingado
zásait.

A természetes vizek fluórtartalma 
az összes európai városokban, hol a 
fluórozást eszközük, 0,4 mg/1 F ’ alatt 
van. Kassel és Szolnok városok kivéte
lével, -  hol a nyár folyamán a fluorid- 
koncentrációt csökkentik -  mindenütt 
egységesen 1 mg/1 F’-koncentrációt 
tartanak be az egész év folyamán, 
±10% eltűrt ingadozással.

A fluorid-tartalmú vegyszer adago
lásánál feltétlenül tekintetbe kell venni 
a feloldó víz keménységét. Lágyítása 
ioncserélőkkel történik.

Az 1 mg/1 F’-tartalmú ivóvizek 
ízbeli, vagy bármely másféle érzék
szervi elváltozást nem szenvednek. 
Ez a körülmény igen fontos olyan 
élelmiszeripari, vagy élvezeti cikkeket 
gyártó üzemek részére, melyek fluóro- 
zott ivóvizet használnak fel.

A fluórtartalmú vegyszerekkel való 
bánásmód természetesen védelmi intéz
kedéseket tesz szükségessé, úm.: a 
vegyszerpor exhausztoros elszivatása 
a csomagok kiürítésénél; védőöltözék 
és védőálarc viselése; a dolgozók 
időnkénti orvosi ellenőrzése; a csoma
golási anyag eltávolítása (megsemmi
sítése), nehogy azokat ellenőrizetlenül 
más célokra lehessen felhasználni.

A fluorozási eljárás rendkívül olcsó 
művelet, költségei csak jelentéktelen 
hányadát képezik a szokásos víztech
nológiai eljárások üzemkiadásainak. 
A fluoridtartalom meghatározására 
(ellenőrzésére) vizekben a cirkon- 
alizarin- és a cirkon-eriokrómcianin- 
eljárást alkalmazzák. Egyszerűségé
nél fogva legtöbb helyen az első-helyen 
említett módszer használatos.

A szerző 8 táblázatban összefoglalt 
adatokban közli a fluórozást végző 
európai városok vízmüveinek idevonat
kozó jellemzőit. Szolnok városi víz
műre jellemző adatok: a fluórozás- 
hoz használt vegyszer NaF, 1,2%-os 
oldatban; adagoló szivattyú: Bran és 
Lübbe gyártmányú; víztechnológiai 
műveletek: előklórozás, csapadékos 
kezelés, szűrés, klórozás, fluórozás.

A fluórtartalom fluórozás előtt: 0,1 
mg/1, fluórozás után: 1 mg/1 (télen 
0,8 mg/1). Évi (1959) vízszükséglet 
3 800 000 m3, melyből háztartásokra 
2 100 000, ipari üzemekre 1 700 000 m3 
esik.

id. Sarudi /. (Szeged) 

SCHÖNHERR, К.
Gyümölcslevek és mustok alkoholtartal
mának gyors meghatározása
(Schnellbestimmung des Alkohols in 
Fruchtsäften und Süss mosten)
Die Lebensmittel-Industrie, 13. 139, 
1966.

Számos alkoholmeghatározási mód
szer ismeretes, azonban az erjedésipari 
gyakorlatban különösen a gyors al
koholmeghatározási módszerek kívá
natosak. A Német Demokratikus Köz
társaság TGL 7660-61 sz. szakmai 
szabványa a gyümölcslevek és édes 
mustok maximális alkoholtartalmát 
5 g/l-ben állapítja meg és így a kis 
mennyiségű alkohol meghatározása 
válik szükségessé.

A javasolt gyors módszer elve a 
következő: Az alkohol a kémszerrel, 
koncentrációjától függően színeződést 
okoz, amely a sárgától (1 g/1 alkohol) 
a barnán, zöldön keresztül a kékig 
(5 g/1) terjed. Az előre elkészített 
összehasonlító oldatok segítségével, 
amelyeknek színei az 1, 2, 3, 4 és 5 g 
alkohol/liter koncentrációnak felelnek 
meg, összehasonlítással, egyszerű mó
don, 5 percen belül az 1 -  5 g/1 alkohol- 
tartalom meghatározható. A vizsgálat 
könnyen végrehajtható és csak egy 
egyszerű, két kémcső, egy-egy pipetta 
és főzőpohár segítségével összeállít
ható desztilláló berendezést igényel.

A pontosan 5 g/1 alkohol töménység 
speciális kék színeződéséről egyértel
műen felismerhető és e határértékre 
vonatkozóan pontos felvilágosítást 
nyújt.

A kémszeroldat káliumdikromátból 
desztillált vízzel és salétromsavval 
egyszerűen elkészíthető.

Kacskovics M. (Pécs)
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SI ETZ, F. G.
Kis mennyiségű ásványolaj kimutatása 
zsírokban
( Nachweis geringer Mengen von Mine
ralölen in Fetten)
Fette, Seifen, Anstrichmittel, 6 8 . 
314, 1966.

A vizsgálat végrehajtására vékony
rétegkromatográfiás vizsgálati mód
szeren kívül egy folt-tesztet is kidol
goztak.

A vékonyrétegkromatográfiás mód
szernél a vizsgálandó zsír 1 0 %-os 
petroléteres oldatát (max. 5 mg zsír
mennyiség) visszük fel a lemezre 
(Kieselgel G). Futtatószerként hep- 
tánt alkalmaznak. A futtatási idő 
mintegy 15 perc. A kromatogramot 
30 percig 150 °C-on szárítjuk, majd 
foszfortnolibdénsavval ( 1 0 %, alkohol
ban) hívjuk elő és 150 °C-on 20-30  
percig szárítjuk. 5 mg felvitt zsír 
esetén 0 ,0 1 % paraffinolaj a kimutatási 
határ. Összehasonlító anyagként hami
sítatlan zsírt használhatunk.

A folt-teszt végrehajtásánál a Kie- 
selgel G lemez egy megjelölt pontjánál 
mikropipettával cseppenként 0 , 2  ml 
petrolétert csepegtetünk, majd ezt 
egyszer megismételjük. Ezután 1 mg 
zsír 1 0 %-os petroléteres oldatát (0 , 0 1  
ml) a középpontra helyezzük, majd 
lassan ugyanide 0 , 1  ml petrolétert 
csepegtetünk. Végül foszformolibdén- 
savval permetezzük és néhány percig 
melegítjük. Ha a zsírban ásványolaj 
van, akkor a mag (startpont) és a 
külső gyűrű közt egy belső gyűrű lát
szik, amelynek erőssége a koncentrá
cióval arányos. Kimutatási határ 
0,1-0,15%  paraffinolaj a zsírban.

Kacskovics M. (Pécs)

HANINSON, D. J. és GAUNT, S. N.
A tej sűrűségének meghatározása mű
anyag gyöngyökkel
(Density ranges of plastic beads for 
milk density measurement)
J. Dairy Sei. 48. 616, 1965.
Ref. Milchwissenschaft, 21. 43, 1966.

A műanyag gyöngyök általános 
fajsűlymérési felhasználhatósága és a 
mérési lehetőség határai lehetővé te
szik, hogy a tej vizsgalatára felhasz
nálják. A különböző fajsúlyú és színű 
gyöngyöket a tejmintába helyezik. 
A tejben levő lebegő gyöngy fajsúlya 
jelzi a mért tej fajsúlyát, mivel a 
gyöngy színéből a fajsúlyt -  a mel
lékelt táblázat alapján -  pontosan 
meghatározhatjuk. A vizsgálatoknál 
több mint 6000 gyöngyöt mértek 
ismert sűrűségű konyhasó oldatokban. 
A gyöngy sűrűségéül azt az oldatot 
fogadták el, amelyben a gyöngy éppen 
lassan az edény aljára süllyed. A 
gyöngyök sűrűségét -  0,0004-
+ 0 , 0 0 0 1  g/ml pontossággal táblázat 
mutatja.

Kacskovics M. (Pécs)

HARTMAN M. W., POWERS J. J. 
és PRATT D. E.:
Élelmiszerek csomagolására használa
tos egyes filmek baktériumáteresztő 
képessége
( Bacterial permeability of selected food 
packaging films.)
Food Technoi. 77, 9, 92, 1963.

Escheria coli, Leuconostoc mesentero- 
ides és Serratia marcescens színtenyé
szetei segítségével vizsgálták cellofán-, 
cellulózeacetát-, kriovak-, pliofilm- és 
polietilénfoliák baktériumáteresztő ké
pességét. Ebből a célból a fóliákból 
kis tasakokat készítettek, amelyeket 
lezárásuk előtt az illető baktérium- 
törzs színtenyészetét tartalmazó táp
oldattal töltöttek meg. Ezeket a kívül 
sterilizált tasakokat azután be nem 
oltott, steril tápoldatokba függesz
tették, úgyhogy ezekben baktériumok 
kifejlődhettek, ha a fólián át tudtak 
jutni. Az elvégzett vizsgálatok szerint 
cellulózeacetát -  és polietilénfóliák a 
nevezett baktériumokat áteresztették, 
a többi műanyagfóliák az ismertetett 
kísérleti körülmények között nem 
bizonyultak baktériumáteresztőknek. 
A filmek baktérium- és vízáteresztő 
képessége között nem állt fenn össze
függés.

Kieselbach Gy. (Budapest)
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KÜHNE, G.:
Műanyagcsomagolás
(Kunststoff -  Verpackung)
Molkerei- und Käserei-Zeitung, 15, 
1382, 1964.

A műanyagokkal történő élelmiszer
csomagolás néhány elvi és rendészeti 
vonatkozása. A felhasználásra kerülő 
műanyagok elbírálásánál a Német 
Szövetségi Köztársaságban a követ
kező vizsgálatokkal foglalkoznak: illő 
szerves alkotórésztartalom, megenge
dett gyártási segédeszközök vizsgá
lata (pl. emulgátorok, polimerizációt 
szabályzó anyag, kicsapószer, antioxi- 
dánsok), szulfáthamu és egyéb meg
határozások.

Az egyes műanyagok használható
ságáról a mellékelt táblázatot állí
tották össze.

A csomagolásra használt műanya
gok közül a PVC a legmegfelelőbb. 
A polisztirol úgy zsíroknál, mint

citruszgyümölcsöknél oldódást okoz, 
és ez érvényes szegfűolajra, bors- 
mentaolajra és rumaromára is. Az 
alacsonynyomású polietilén élelmi
szerekkel szemben igen ellenálló. Nagy 
oxigénáteresztőképessége alkalmassá 
teszi az élelmiszerek felületi oxidáció
jának bekövetkezésére. Ezzel szemben 
a PVC abszolút oxigénáteresztő. Nor
mál hőmérsékleten a PVC és poliszti
rol jól használható, azonban mindkét 
anyag kb. -  10 °C-on kezd elridegedni, 
úgyhogy olyan mélyhűtött élelmi
szerek csomagolására, melyeket -3 0  
fokon fagyasztanak és a hűtőláncban 
-1 8  °C körül tárolnak, nem alkal
mas. A polisztirol és PVC e feltételeket 
nem bírják és szétforgácsolódnak.

Olyan áruk csomagolására, melyek 
zsírtartalma 1 0 % felett van (pl. vaj, 
margarin, majonéz) az ellenállóképe
sebb PVC-t kell használni. Árszem
pontból a polisztirol kedvezőbb, de ez 
élelmiszereknél nem vehető figye
lembe.

A  c s o m a g o ló a n y a g  f e lh a s z n á lh a t ó s á g á r a  a z  a lá b b i t á b lá z a to t  k ö z ü k :

! PVC polisztirol polietilén

Narancshéjolaj .................................................... + +
Keserűmandulaaroma........................................ + 0 +
V aj............................................................................. + 0 +
író .......................................................................... + + +
Tojás ...................................................................... + + +
Ecet ........................................................................ + +  4- +
Ecetesencia............................................................ -1- 0 +
Gyümölcslé .......................................................... + + +
S a j t .......................................................................... + + +
Gyümölcsíz (citruszgyümölcsök kivételével) + + +
Majonéz ................................................................. + 0 +
Tej .......................................................................... + + +
Szegfűszeg............................................................... + 0 +
Szegfűszegolaj ......................................................
Gyümölcssaláta, citruszgyümölcsök kivéte-

'+ — 0

lével .................................................................... -I- + +
Paprika .................................................................. + +  . +
Bors ........................................................................ + 0 +
Borsmenta o la j .................................................... 4- — +
Soványtúró ........................................................... + + +
Zs.rostúró ............................................................. + 0 +
Rumaroma ........................................................... + — 4-
Tejszín .................................................... ' .............. + — +
Sós v í z ................................................................... + . + +
Paradicsom lé........................................................ + + +
Paradicsom kecsöp ........................................... + -f +
V a n ília ................................................................... + 0 +
Fahéj ...................................................................... + 0

+ +
C it r o m h é j o la j  ..................................................................... + - +
Cukor ...................................................................... + + +

K acskovics M ‘ 
(P é c s)
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Magyarázat 
+  tartós, ellenálló 
0 feltételesen ellenálló 

+  +  kevéssé ellenálló 
— nem ellenálló




