Presszó-kávéitalok tartalmasságának ellenőrzése a fajlagos
vezetőképesség mérése alapján
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A vendégiátóipari tevékenység során felszolgált presszó - kávéfőzetek
elbírálása elsősorban a megszabott anyagnorma betartásának ellenőrzése alap
ján történik. A 21 -1398/1958 BKM utasítás szerint egy dupla kávéfőzethez
6 g, egy szimpla kávéitalhoz 3 g babkávéőrleményt kell felhasználni. A kávéital
tartalmasságát az alábbi tényezők befolyásolják (1):
a felhasznált pörköltkávé mennyisége,
a felhasznált pörköltkávé minősége,
a pörköltkávé őrlési finomsága,
a főzési eljárás körülményei (a főzés módja, a gép hatásfoka stb.).
A kávéital minőségét tehát nem kizárólag a felhasznált kávéőrlemény menynyisége határozza meg, következésképpen az anyagnorma betartása általában
nem ellenőrizhető kellő biztonsággal egyedül a próbavásárolt főzet valamely
analitikai adatának abszolút értéke alapján. Kivételt képeznek azok a módsze
rek, amelyekkel szemben támasztott pontossági követelmények nem szigorúak,
mivel csak tájékoztató jellegű válogató eljárások szerepét töltik be (2). A döntő
vizsgálati módszereknél a felhasznált őrlemény mennyiségére alkalmasan meg
választott párhuzamos összehasonlító vizsgálatok eredményeiből (próbavásárlás,
összehasonlító próbafőzet, esetleg a kávéaljból készült főzet) arányossági számí
tással következtethetünk.
Az összehasonlítás alapját képező vizsgálandó tulajdonság megválasztásánál
általában a következő szempontokra kell, illetve célszerű tekintette! lennünk:
1. A mintavétel és a laboratóriumi vizsgálat közti idő alatt a vizsgálandó
tulajdonság gyakorlatilag ne változzék meg.
2. A meghatározás során észlelt ,,jel” (súly, extinkció, mérőoldat fogyás
stb.) intenzitása aránytartó legyen (3), azaz a mérési eredmény és a felhasznált
kávéőrlemény mennyisége között — konstans főzési körülményeket feltéte
lezve — lineáris összefüggés álljon fenn.
3. A rendelkezésre álló analitikai módszer pontos és jól reprodukálható
legyen.
4. Sorozatvizsgálatra alkalmas gyors módszer álljon a rendelkezésre.
A hazai élelmiszervizsgáló laboratóriumokban az ellenőzés szinte kizárólag
n szárazanyagtartalom meghatározással történik, részint annak bepárlásos,
részint a merülőrefraktométeres (4) változatával. Külföldön használatosak még
cpvéb vizsgálati módszerek is, melyek egy-egy ismertebb változatának (5 —6)
részletes kritikai tárgyalásával nálunk Gál I. (7) foglalkozott. Az említett szerző
méréséi szerint a szárazanyagtartalom meghatározáson alapuló módszereknél
a max. hiba ±3%-nak, a koffeines (titrimetriás) eljárásnál ±5%-nak, a klorogénsavas (fotométeres) módszernél 10%-nak adódott.
A minőségvizsgáló intézetek gyakorlatában kétféle összehasonlítási elv
használatos aszerint, hogy a próbavásárolt kávéitalt egy laboratóriumi próba

főzettel, vagy egy a próbavásárlás színhelyén presszógéppel előállított próba
főzettel hasonlítjuk össze. Az előbbi esetben — ha az őrleményhez kávéalj
hozzáadása hem történt — az ún. kávéalj korrekciót is figyelembe vesszük. Ez
az összehasonlítási elv a következő képlettel fejezhető ki:
a
szolgáltatási érték, % = ----- • 100, ahol
c —b
a) a kiszolgáltatott duplák szárazanyagtartalma, g/dupla,
b) a kávéalj extrakt tartalma, g/dupla,
c) a kávéőrleménynek laboratóriumban meghatározott extrakt tartalma,
g/dupla.
A másik összehasonlitási elvet az alábbi képlet fejezi ki:
a
szolgáltatási érték, % = —- • 100, ahol
A
a) a kiszolgáltatott duplák szárazanyagtartalma, g/dupla,
A: egy olyan összehasonlító próbafőzet szárazanyagtartalma, amely közvet
lenül a próbavásárlás után, az adott presszógép megfelelő karján az anyag
norma szigorú betartása mellett készült; g/dupla.
Ezt az elvet Lutter В. és Bartha L.-né (8) alkalmazták először, és kísérletileg
igazolták, hogy csak azonos körülmények között készült főzetek összehasonlítása
útján következtethetünk teljes biztonsággal a babkávé felhasználásra. Magunk
is — részben saját kísérleteinkre támaszkodva — e szemlélet mellett foglalunk
állást, és az ellenőrzési gyakorlatban is ennek megfelelően járunk el.
Ismert tény, hogy a kávéitalok disszociált vegyületeket is (főleg szerves
savakat) tartalmaznak: hangyasav, ecetsav stb. Ebből adódóan várható volt,
hogy a főzetek jól mérhető elektromos vezetőképességgel rendelkeznek. Tapasz
talataink szerint ha egy dupla presszókávé - főzetet jóminőségű (vezetőképességi) desztillált vízzel 100 ml-re egészítünk ki, a kapott hígítvány fajlagos vezetőképessége általában a 2 —3 mS cm-1 értékhatárok között van. A következőkben
azt kívánjuk bizonyítani, hogy a fajlagos vezetőképesség olyan adat, amely
alkalmas arra, hogy mérése alapján a forgalomba hozott presszókávé — főzetek
szolgáltatási értékére következtessünk, tehát megfelel az összehasonlitó vizsgá
latok alapját képező analitikai tulajdonságoktól általában megkívánt követel
ményeknek.
Az alábbi vizsgálatokat végeztük:
1. Vizsgáltuk a kávéital fajlagos vezetőképességének változását szobahő
mérsékleten az idő függvényében. Ügy találtuk, hogy a fajlagos vezetőképesség —
a készülék mérési hibáján belül — konstans értéket mutat egészen addig, míg a
kávéital szemmellátható változást nem szenved (mintegy 48 óra). A szembetűnő
romlás a vezetőképesség növekedésével jár együtt.
2. A felhasznált kávéőrlemény mennyisége és a kávéital fajlagos vezetőképessége közötti összefüggést adott kávéőrlemény esetében lineárisnak ta
láltuk.
3. A kávé főzését, illetve gőzölését a kávéfőzőgépben előállított nedves
gőzzel nyomás alatt végzik. Ez a gőz kondenzálás után a kávéitalba kerül,
melynek vezetőképessége a kávéital fajlagos vezetőképességét befolyásolhatja:
a főzet térfogata — azaz a főzéshez, illetve a gőzöléshez felhasznált kondenzátum mennyisége — egy bizonyos határon belül véletlenszerű (mintegy 80 —120
ml/2 dupla). Vizsgálataink során úgy találtuk, hogy az ebből adódó fajlagos
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vezetőképességváltozás maximális térfogatkülönbseg mellett is elhanyagolható
a kávéfőzet fajlagos vezetőképességéhez viszonyítva.
4.
Ismeretes, hogy a szárazanyagtartalom meghatározása során a minták
szűrése elengedhetetlen. Ez a művelet sok esetben jelentősen megnöveli a vizs
gálat időtartamát, mert a kávéfőzetek egy része nagyon rosszul szűrődik. Ezzel
szemben úgy találtuk, hogy a főzetekben levő — rendszerint finoman diszpergált — nem oldott szárazanyag a vezetőképességre nincs befolyással, ezért ennek
mérése előtt nincs szükség szűrésre.
A fentiek szerint a kávéitalok szolgáltatási értéke meghatározható a fajlagos
vezetőképesség mérése alapján.
Az ellenőrzés módja
1. Mintavétel
a) Próbavásárlás (1. számú főzet),
b) Próbafőzés (2. számú főzet): Id. a fentiekben „A” értelmezését.
Ha a felhasznált őrlemény hamisításának gyanúja merül fel, a próbafőzést
ellenőrzés mellett darált babkávéőrleményből végeztetjük.
2. Laboratóriumi vizsgálat
Alkalmazott készülék: RADELK4SZ gyártmányú, harangelektróddal ellá
tott OK 102 típusú konduktométer.
Mérés:
a) Bekapcsoljuk a konduktométert. A mérés előtt legalább 15 perc beme
legedési idő szükséges.
b) Az 1. számú főzetet annyiszor 100 ml-es mérőlombikba mossuk át a
mintavételi üvegből, ahány adag „duplát” próbavásároltunk (3 vagy 4 adag
esetében mérőhenger is megfelel). A lombikot ezután deszt. vízzel a jelig töltjük,
és összerázással homogenizáljuk a folyadékot. A deszt. víz jóminőségű, ún.
,,vezetőképességi”-víz legyen.
A 2. számú főzet hígítását hasonlóképpen végezzük el, mint azt a próba
vásárolt minta esetén tettük.
c) Megmérjük mindkét hígított főzet vezetőképességét és ezzel egyidejűleg
a hőfokát.
3. A szolgáltatási érték kiszámítása:
A fajlagos vezetőképességek az alábbi összefüggések szerint számíthatók:
1
Kj = Ch7
1
K2= CrT
ahol K„ illetve K2: az 1., illetve 2. számú hígított főzetek fajlagos vezetőképes
sége 20°C-on, mS-crn-1,
C: az alkalmazott harangelektród cellaállandója, cm-1
1
1
illetve — megfelelő hőfok — korrekciós szorzószámok,
f*
1
1
illetve — az 1., illetve 2. számú hígított főzet vezetőképessége a mé
R*
R x’
rés hőfokán, mS.
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A hőfok — korrekciós szorzószámokat az 1. táblázat alapján (9) szerkesztett
diagramból határozhatjuk meg, melyben a függőleges tengelyre az „f” korrekciós,
tényezőket, a vízszintes tengelyre a ,,t” hőfok értékeket (C°) tüntettük fel.
/. táblázat
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Ha termosztát áll rendelkezésre, a mérést 20 °C-on végezzük, s így az emlí
tett diagram felesleges. A képletben szereplő ,,C”-re a szolgáltatási érték kiszá
mításánál nincs szükség, mivel
1
C •Ki
a szolgáltatási érték %
100 =
- — •100
1
K2
c •
rT
Az egyszerűsítési lehetőséget kihasználva
f,a szolgáltatási érték %

V

Rí 100
R2

20 db próbavásárolt kávéital szolgáltatási értékét határoztuk meg a fen
tiekben leírtak szerint és a szárazanyagtartalmak mérése alapján (bepárlásos
módszer). Eredményeinket a 2. táblázatban foglaltuk össze.
2. táblázat
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1
2
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3
4
5
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9
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6

7
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18
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94,8
95,7
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98,9
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78,5

*
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g /d u p la

%
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5,33
6,61
4,33
4,75
5,12
5,51
5,71
4,87
4,13
5,86
6,48
4,15
5,89
5,68
5,69
5,74
5,80
5,93
5,91
4,71

89,0
112,4
69,7
83,5
85,8
90,3
95,3
79,6
71,7
98,9
107,0
67,2
97,7
93,2
98,3
93,8
96,7
96,7
101,3
73,8

5,34
6,74
4,18
5,01
5,15
5,42
5,72
4,77
4,30
5,93
6,42
4,03
5,86
5,59
5,90
5,63
5,80
5,80
6,08
4,43

különbség
g/dupla
-

0,2
2,2

2,5
-4 ,3
-0 ,5
1,5
- 0,1
1,7
-2 ,9
- 1,2
- 1,0

- 0,01
-0 ,1 3
0,15
-0 ,2 6
-0 ,0 3
0,09
- 0,01
0,10

-0 ,1 7
-0 ,0 7
0,06

2 ,0

0,12

0,5
1,5
- 3 ,5
1,9

0,03
0,09

-

0 ,0
2,2
2,8

4,7

-

0,21
0,11
0,00

0,13
-0 ,1 7
0,28
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A felhasznált kávéőrlemény mennyiségének meghatározása szempontjá
ból - mint már említettük - általában nem a mérési adatok abszolút értékei

(A A

stb. van döntő
\ A ’ K2
jelentősége. Más szempontból azonban a próbafőzet vizsgálatakor észlelt mérési
adat nagyságát önmagában sem hagyhatjuk teljesen figyelmen kívül, mert
a kávéőrleménynek kávéaljjal történt esetleges hamisítására ezen eredmény túl
alacsony értékéből következtethetünk. Ez a qualitativ elbírálás a szárazanyag
tartalom meghatározása esetében meglehetős biztonsággal történik, mert az
intézetek rendelkezésére álló több ezer vizsgálati adatból könnyen megállapít
ható egy gyakorlati határérték, mely alatt már alapos gyanú lehet az említett
hamisításra. Az eddigi tapasztalataink alapján ezt a határértéket 1,35 g/dupla
fekete szárazanyagtartalomnak fogadtuk el. A vezetőképesség mérésen alapuló
módszer esetében még nincs ilyen szempontból elegendő tapasztalat, igy a meg
levő adatok egyszerű áttekintése alapján nem lehetett egy kritikus mS. cm-1
határértéket elfogadni. Célszerű ezért matematikai módszerrel lehetővé tenni
azt, hogy a már említett jól kipróbált régebbi eljárással nyert gyakorlati tapasz
talatot felhasználhassuk. Ezzel a kérdéssel foglalkoztunk is, erre más alkalommal
visszatérünk.
Munkánk eredményét összefoglalva a következő megállapításokat tettük:
1. Meghatározott térfogatra hígított presszókávéfőzetek fajlagos vezetőképessége alkalmas adat a szolgáltatási érték meghatározására.
2. A fajlagos vezetőképesség mérésén alapuló módszer pontossága megfelel
a gyakorlati követelményeknek.
3. Az általunk javasolt módszer gyors és sorozatvizsgálatra alkalmas.
nek, hanem azok egymáshoz viszonyított arányának
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ИСПЫТАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ Í1PECCO—КОФЕЙНЫХ
НАПИТКОВ НА ОСНОВАНИИ ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОПРОВОДОСПОСОБНОСТИ
мл. И. Шаруди и Э. Шишка
Авторы разработали новый метод для определения так называемых
предоставленных стоимостей проб прессо- кофейных напитков. По разрабо
танному методу производится сравнение удельной электропроводности на
соответствующий объём разбавленных экстрактов. Точность метода соответ
ствует практическим требованиям, измерение осуществляется простым и
быстрым способом.
г
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PRÜFUNG DES KAFFEEGEHALTES VON PRESSO-KAFFEGETRÄNKEN
DURCH MESSUNG DER SPEZIFISCHEN LEITFÄHIGKEIT
/. Sarudi Jr. und E. Siska
Die Verfasser arbeiteten eine neue Methode zur Bestimmung des sogenann
ten Lieferungswertes von probeweise gekauften Presso-Kaffee Getränken aus.
Nach ihrem Verfahren wird der probeweise gekochte Aufguss bis zu einem be
stimmten Volumen verdünnt und seine spezifische Leitfähigkeit mit derjenigen
eines an Ort und Stelle selbstbereiteten Kaffeeaufgusses verglichen. Die Ge
nauigkeit der Methode entspricht den Forderungen der Praxis, die Ausführung ist
einfach und rasch.
CHECKING THE QUALITY OF PRESSO COFFEE DRINKS ON THE BASIS
OF THE MEASUREMENT OF THEIR SPECIFIC CONDUCTANCE
I. Sarudi, Jr. and E. Siska
A new method was evolved by the authors for the determination of the socalled service value of presso coffee drinks collected by random buying. According
to the suggested method, the coffee extracts are diluted to an adequately chosen
volume and the specific conductance of the diluted samples is established. The
accuracy of the method meets the requirements of analytical practice, its technique
is simple and quick.
CONTRÖLE DE LA RICHESSE DES BÖISSNUS DE CAFÉ FILTRE (CAFÉ
ESPRESSO) PAR LEUR CONDUCTIBILITÉ SPÉCIFIQUE
I. Sarudi (jeune) et E. Siska
Les auteurs ont élaboré une méthode nouvelle pour déterminer la valeur dite
de dervice des échantillons de café filtre achetés par l’organe de controle. La
méthode consiste en la comparaison de la conductibilité spécifique des échantil
lons de café filtre dilués ä un volume convenablement choisi.
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