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A fokhagyma (Allium sativum) élelmezési értékét 0,1 —0,4% illóolajtartalma 
adja. Az illóolajnak nemcsak ízesítő hatása, élvezeti értéke van, hanem fitoncid 
hatása révén az élelmiszer romlásával szemben védőhatást is kifejt. Az illóolaj 
fő komponense az allicin nevű allildiszulfid. Az illő allicin nem található meg a 
fokhagymában, hanem a fokhagyma sejtek elroncsolásánál képződik az allináz 
enzim hatására az alliinből (S-allil-L-ciszteinszulfoxid).

A végbemenő kémiai folyamatot a következő reakcióegyenlet fejezi ki:
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Mint az egyenletből látható, az allicin képződés mellett, azzal ekvivalens 
mennyiségben piroszőlősav is képződik. A fokhagyma illóolaj többi komponense 
is kéntartalmú, azonban egyik sem ér el olyan mennyiséget, m int az allicin. 
Mindezen megfontolások alapján a fokhagyma és belőle gyártott termékek íz
értéke is az allicintartalommal jellemezhető.

Az irodalom az allicin meghatározására, a fokhagyma „csípősségének” , 
élelmezési értékének megbecslésére két módszert írt le.

Faber (1) vizsgálatai szerint a fokhagymapépből, a fokhagymaporból levegő
vel vagy vízgőzzel k iha jto tt kénvegyületek mennyisége, amelyet elroncsolás 
után gravimetriásán BaS04 formájában, vagy káliumpermanganátban felfogva
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volumetriásan a káliumpermanganát mennyiségének csökkenése révén határo
zott meg, összefüggésben áll a fokhagyma „csípősségével” , illóolajtartalmával.

Alfonso és Lopez (2) a fokhagyma allicintartalmának képződését kísérő 
piroszőlősav mennyiségét használták fel a fokhagyma illóolajtartalmának jellem
zésére. A képződött piroszőlősavat 2,4-dinitro-fenilhidrazon formába alakítot
ták, ezt extrahálták és fotometriásan meghatározták.

Alfonso és Lopez (2) néhány Mexikóban termesztett fokhagyma alliin tarta l- 
mát az 1. táblázat szerint adja meg. Azt is megállapították, hogy azalliin meny- 
nyisége és az illő kéntartalom között szoros korreláció van.

7. táblázat
Néhány fokhagymafajta alliintartalm a  

Alfonso és Lopez szerint

Fajta A lli in  g /kg

Morado C h ile n o ............................. 13,8
Morado C rio llo  ............................ 7,5
Blanco I t a l ia n o ............................. 8,1
Blanco C am peche ........................ 5,1

A több a lliin t tartalmazó fajták „csípősebbek” . Schwimmer és Keston (3) a 
piroszőlősavtartalom alapján csoportosítja a fokhagymafajtákat:

2 — 4 /nnol piroszőlősav/g hagyma = gyengén erős 
8 - Ю 7ЛТ101 piroszőlősav/g hagyma = középerős

15 — 20 ^ímol piroszőlősav/g hagyma =  nagyon erős

Vizsgálataim során módszert kívántam kidolgozni a tényleges fokhagyma 
hatóanyag meghatározására. A piroszőlősav mennyiségének meghatározásán 
alapuló módszert választottam vizsgálataim alapjául.

A piroszőlősav nyilvánvalóan kevésbé változik a technológia és tárolás során, 
m int az illékony és oxidációra érzékeny kénvegyületek. A módszert a feladatnak 
megfelelően átalakítottam és pontosságát is meghatároztam.

KÍSÉRLETI RÉSZ 

A vizsgálati anyag előkészítése 

Fokhagyma és fokhagyma rost előkészítése

A vizsgálandó megtisztított fokhagymából 50,0 g mennyiséget Biomix 
(Labor gyártmányú homogenizátor) üvegedényébe mértem, 100 cm3 desztillált 
vizet adtam hozzá és 3 percig homogenizáltam maximális fordulatszám mellett. 
Ezután 2 percig állni hagytam és vastag kifolyónyílású pipettával 10 cm3-t 100 
ml-es csiszolatos normál-lombikba 60 cm3 150 g/1 koncentrációjú, mérlegen ki- 
tározott triklórecetsavoldathoz mértem és pontos súlyát meghatároztam. Ez
után a mérőlombikot a triklórecetsav oldattal jelig töltöttem, összeráztam és 
redős szűrőpapíron leszűrtem. A további vizsgálathoz a szüredéket használtam 
fel.
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Fokhagymalé előkészítése
A vizsgálandó fokhagymalé 10 cm3-ét 100 cm3-es csiszolatos normállombikba 

60 cm3 150 g/1 koncentrációjú triklórecetsavoldathoz pipettáztam. A normál
lombikot a triklórecetsav oldattal jelig töltöttem, összeráztam és redős szűrő
papíron leszűrtem. A további vizsgálathoz a szüredéket használtam fel.

Fokhagymatartalmú készítmények előkészítése
A vizsgálandó készítményekből 50,0 g mennyiséget a Biomix (Labor gyárt

mányú homogenizátor) üvegedényébe mértem, 100 cm3 desztillált vizet adtam 
hozzá és 3 percig homogenizáltam maximális fordulatszám mellett. Eközben a 
vizes folyadék-fázis egyenletesen elkeveredik, míg a zsíros fázis egységes tömbbe 
áll össze, A vizes folyadékfázis gézen átszűrve a zsíros résztől elválasztható. A 
megszűrt vizes folyadékfázisból 20  cm3-t 100 cm3-es csiszolatos normállombikba 
60 cm3 150 g/1 koncentrációjú triklórecetsavoldathoz mértem. A mérőlombikot 
a triklórecetsav oldattal jelig töltöttem, összeráztam, majd redős szűrőpapíron 
leszűrtem. A további vizsgálathoz a szüredéket használtam fel.

A piroszőlősav meghatározása

A piroszőlősav meghatározását Schwimmer és Weston (3) előírása szerint 
végeztem.

A piroszőlősav származék előállítása
Az előkészítés során nyert szűrletekből 20 cm3-t 250 cm3-es Erlenmeyer 

lombikba pipettáztam és 10 cm3 2,4-dinitro-fenilhidrazin reagens oldatot adtam 
hozzá, és 1 órát szobahőmérsékleten állni hagytam.

A 2,4-dinitro-fenilhidrazin reagens 4 g 2,4-dinitro-fenilhidrazint tartalmaz 
1 liter 2 mol/1 HC1 oldatban oldva.

A piroszőlősav 2 ,4-dinitrofenilhidrazin extrakciója és meghatározása
Az 1 óra elteltével a lombik tartalmát rázótölcsérbe vittem át és egymás 

után 40, 20 és 10 cm3 etilacetátoldattal extraháltam. Az egyesített etilacetátos 
extraktot kétszer 50 cm3 2 mol/1 koncentrációjú ammoniumhidroxid oldattal 
extraháltam. Az egyesített ammoniumhidroxidos extraktot 10 cm3 etilacetáttal

2. táblázat

Piroszőlősav kalibrációsgörbe adatai

Bem ért piroszőlősav 
2 ,4 -d in itro  

fen ilh idrazon
ág

Megfelelő
piroszőlősav

ág

E xtinkc ió  
370 nm-en

71,4 23,5 0,081
214 70 0,130
500 164 0,342
714 235 0,457

1430 470 0,819
2140 700 1,14
2860 940 1,34
3570 1170 1,54
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kiráztam és 40 percig állni hagytam, majd fényelnyelését 370 nm-en összehason
lító oldattal szemben határoztam meg. Az összehasonlító oldatot a m intákkal 
együtt készített és a mintákhoz hasonlóan etilacetáttal, majd ammoniumhidrox- 
id oldattal extrahált 20 cm3 150 g/1 triklórecetsav oldat és 10 cm3 2,4-dinitro- 
-fenilhidrazin reagens oldatból készült.

A mért extinkcióból a piroszőlősav mennyiségét ismert mennyiségben 2 
mol/1 koncentrációjú ammoniumhidroxid oldatban oldott piroszőlősav 2,4-di- 
nitro-fenilhidrazon segítségével felvett kalibrációs görbéből kapjuk meg. A kalib
rációs görbét a mellékelt ábra mutatja, felvételének adatai a 2 . táblázatban 
találhatók.

Érzékszervi bírálat

A fokhagymák hatóanyagtartalmát érzékszervi bírálat segítségével is ellen
őriztem. A fokhagyma szuszpenzióból, amelyet a fentiek szerint készítettem, 
különböző hígitásokat készítettem ivóvízzel, és ezekből a rostrészeket centri- 
fugálással (2000 g 15 perc) eltávolítottam, majd a hígításokhoz felhasznált ivó
vízzel hármaspróbában az 5 tagú bírálóbizottságnak feltálaltam. A mintákat a 
bírálóknak alufóliával letakart főzőophárban tálaltam fel. Azt a hígítást fogadtam 
el hígítási számként a hatóanyagtartalom jellemzésére, amelyet már nem tudott 
mind az 5 bíráló megkülönböztetni az ivóvíztől.

Ha a bírálók a mintákat megkülönböztették, vagyis mind az 5 bíráló helye 
választ adott, a mintát kétszeresére hígítva tálaltam fel a bírálóknak.

A bírálatok szünetében a bírálók kenyeret fogyasztottak.

Eredmények

Vizsgáltam a kísérleti részben leírt módszerrel néhány hazai fokhagymafajta, 
valamint kipréselt levük hatóanyagtartalmát és ellenőriztem a meghatározás 
alkalmasságát fokhagymakrémek hatóanyagtartalmának meghatározására.

Fokhagymák hatóanyagtartalmának vizsgálata

Négy különböző fokhagymamintát a leírt előkészítő művelet után piroszőlő
sav tartalomra a fotometriás eljárással, valamint hatóanyagtartalomra érzék
szervi bírálattal megvizsgáltam és az eredményeket a 3. táblázatban foglaltam
össze.

3. táblázat

Különböző fokhagymák hatóanyagtartalma és hígítási száma

Fokhagym a fa jta
Piroszőlősav

g/kg
A lliin
g/kg

H ígítási
szám

M akói természetésű „ lil io m s z á rú ”  ............. 5,65 11,30 6 -102o
M akói termesztésű „zö ldszárú ” ...................... 3Í28 6,56 3 •102o
Budai termesztésű „ta va sz i”  ........................ 4,12 8,24 3,0 -102o
Budai termesztésű „ő sz i” ................................. 2,25 4,50 1,5 •102o
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Az eredményekből látható, hogy a piroszőlősav alapon számított hatóanyag
tartalom és a hígítási szám jó korrelációt mutat. A négy minta vizsgálati eredmé
nyéből számított korrelációs együttható", r  =  0,964.

Fokhagyma lé és rost hatóanyagtartalmának vizsgálata

Megvizsgáltam és összehasonlítottam a különböző mértékben kipréselt fok
hagymalé és maradék rostok hatóanyagtartalmát. A fokhagymát húsdarálón 
1 mm átmérőjű tárcsa alkalmazása mellett daráltam le, majd különböző erővel 
kipréseltem. A kipréselt lé és a rostok maradék hatóanyagtartalmát a 4. táblázat
ban foglaltam össze.

4. táblázat

Fokhagymalé és rost hatóanyagtartalma és a nyeredék százalékos értékei

Term ék
Préselés
m ódja

Piroszőlősav
koncentráció

1 kg fokhagy- . 
m ából k in ye rt 

term ék piroszőlősav 
ta rta lm a  m g/g

Összes
mennyiség

% -ában

Fokhagyma - 5 6 5 0 - ^
kg

5650 100

Lé kézzel 5575 -HH- 1740 31

Rost 6530 ^
kg

3890 69

Lé préskendőben 5900 -HJL 2270 40

Rost 6510 -l-ü i-
kg

5750 -HÍM.
3360 60

Lé
burgonya
nyomóban 2460 44

Rost 6640 -П Н - 
kg

3170 56

Az eredményekből az látszik, hogy a rost hatóanyagtartalma igen magas, 
tehát mind a lé, mind a rost felhasználása ízesítésre indokolt. A lé kb. 40%-át 
tartalmazza a hatóanyagnak. Valószínűleg a hűsdarálás nem volt elég hatékony 
módszer a sejtek feltárására.

Fokhagymakrémek hatóanyagtartalmának meghatározása

Megvizsgáltuk a módszer alkalmazhatóságát 50% zsírtartalmú fokhagyma
krémek hatóanyagtartalmának meghatározására.

Néhány tételből vett mintából két-két párhuzamos meghatározást végeztünk 
és az eredményeket az 5. táblázatban foglaltuk össze.

A párhuzamos eredményekből számítható szórás, amely a meghatározás 
és a minták inhomogenitását egyaránt magába foglalja 4,5%, ami azt mutatja, 
hogy a meghatározás jól alkalmazható ezen termék fokhagymatartalmának 
meghatározására.
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Fokhagymakrémek hatóanyagtartalmának meghatározása
5. táblázat

Vizsgálati 
m in ta  száma

Piroszőlősav
m g/kg

A liin  ta rta lom  
g/kg

Eltérés a 
párhuzamosok 

közö tt

E ltérés az 
á tla g  %-ában

1 a 1180 2,300
1 b 1144 2,232 0,07 3,1

2 a 1600 3,20
2 b 1534 2,99 0,21 6,7

3 a 1250 2,42
3 b 1267 2,47 0,05 2,0

4 a 985 1,91
4 b 939 1,83 0,08 4,3

5 a 1200 2,33
5 b 1277 2,49 0,16 6,7

6 a 1650 3,20
6 b 1744 3,40 0,20 6 ,i

7 a 990 1,92
7 b 1041 2,03 0,11 5,6

8 a 876 1,70
8 b 903 1,76 0,06 3,5

9 a 630 1,22
9 b 610 1,19 0,03 2,5

Á tlag : 2,13 4,5

Az 5. táblázat adatainak összevetése a vizsgált néhány hazai fokhagyma
fajta adatait összefoglaló 3. táblázat adataival azt mutatja, hogy a fokhagyma
krémek alliin tartalma alapján hatóanyagtartalmuk 50%, annak megfelelően, 
hogy a megfelelően homogenizált fokhagyma alapanyagot 1 : 1 arányban keverik 
a zsír alapanyaggal.

Értékelés

Schwimmer és Weston (3) által kidolgozott eljárás, amely a fokhagyma ható
anyagtartalmát a fő hatóanyaggal, az alliinnel párhuzamosan képződő piroszőlő- 
sav meghatározására vezeti vissza, a fokhagyma és fokhagyma felhasználásával 
készült élelmiszerek hatóanyagtartalmának meghatározására felhasználható.

Néhány megvizsgált hazai fokhagymafajta esetén azt tapasztaltam, hogy a 
szenzorikus módszerrel, a hígítási szám formájában meghatározott hatóanyag
tartalom és a piroszőlősav alapon mért hatóanyagtaralom jó korrelációt mutat.

A módszer alkalmazásával kimutattam, hogy a hatóanyagtartalom 40%-a 
a kipréselt lében, 60%-a rostokban található.

A kidolgozott módszer relatív szórása párhuzamos mérések alapján 4,5%, 
ami megfelelő pontosságú a vizsgált fokhagymakrémek hatóanyagtartalmának 
meghatározására.
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СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РЕАГЕНТА В НЕКОТОРЫ Х ЧЕС- 

НОКСОДЕРЖАНЩ ИХ ПИЩ ЕВЫ Х ПРО ДУКТАХ
ф. Ерши

Освобождение аллицина компонента основного реагента чеснока со
провождается образованием пировиноградной кислоты, количествомкоторой 
возможно определить содержание реагента. Содержание реагента определен
ного на основе пировиноградной кислоты в некоторых сортах чеснока и ор
ганолептически определенное число разжижения, показывает хорошую 
корреляцию. Метод с 4,5%-ным относительным пределом является подходя
щим для определения содержания реагента в чесноковых кремах.

BESTIMMUNG DES AKTIVSUBSTANZGEHALTES IN  EIN IG EN 
KNOBLAUCHHALTIGEN LEBENSMITTELN

F. Örsi

Die Freisetzung der Hauptkomponente des Knoblauchs, des aktiven Be
standteils A lliicin wird durch die Bildung von Brenztraubensäure begleitet. Von 
der Menge dieser Säure sind Folgerungen in bezug auf den Gehalt an A lliicin 
ziehbar. Enge Beziehungen wurden zwischen dem auf Grund der Brenztrauben
säuremenge bestimmten Aktivsubstanzgehalt von einigen Knoblauchvarietäten 
und der auf sensorischem Weg bestimmten Verdünnungszahl festgestellt. Die 
Methode, deren relative Streuung 4,5% beträgt, ist zur Bestimmung des Gehalts 
an Aktivsubstanz in Knoblauchcremen geeignet.

DETERM INATION OF THE CONTENT OF THE ACTIVE ING REDIENT 
IN  SOME GARLIC-CONTAINING FOODS

F. Örsi

The liberation of the main active component, alliicin in garlic is accompanied 
by the formation of pyruvic acid. Of the amount of this latter compound, conclu
sions can be drawn concerning the content of the active ingredient. Close relation 
ships were found between the content of the active ingredient in certain garlic 
varieties determined on the basis of the pyruvic acid content and the dilution 
value determined by sensory tests. The method, having a relative scattering value 
of 4,5%, is suitable for the determination of the content of the active ingredient 
in garlic creams.
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