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Bevezetés
Az élelmiszerek érzékszervi, kémiai, bakteriológiai ellenőrzésének célja, hogy
csak a fogyaszthatóság követelményeinek megfelelő élelmiszer kerüljön forga
lomba (1). A vizsgálatokban tehát arra kell törekedni, hogy a mintavétel, a fel
dolgozás módszerei, és a minta vizsgálatának eredménye a tétel egész mennyiségé
nek mikrobiológiai állapotát, kémiai összetételét képviselje (2).
A mintavétel és feldolgozás egymáshoz kapcsolódó folyamatának minden
egyes fázisa egyaránt lényeges. Pl. ha a homogenizálás nem tökéletes, akkor az
eredmények hamisak lehetnek, nem értékelhetők.
Gyakran nem könnyű az élelmiszer-mintavétel és a minta feldolgozása során
betartani ezt a fontos elvet. Sokszor a helyszínen kell eldönteni, hogy hogyan
történjen a minta kiválasztása. Különösen ételmérgezés, vagy ételfertőzés esetén
lényeges a mintavétel és feldolgozás módja, amikor rendszerint kevés minta áll
rendelkezésre. Fázisvizsgálat esetén 1 - 1 fázis kihagyása egészen más irányba
terelheti a vizsgálatot, félrevezetheti a vizsgálót, különösen akkor, ha a technológiá
val nincs egészen tisztában.
A vizsgálónak ismernie kell az adott vizsgálatra vonatkozó irodalmat, azokból
mindig a legcélszerűbbet kell kiválasztani, ugyanakkor messzemenően törekedni
kell arra is, hogy az alkalmazott módszerek, az eredmények értékelése összhangban
legyen a nemzetközi bizottságok által ajánlott (vizsgálatokkal), normákkal, határ
értékekkel.
Amennyiben a vizsgált élelmiszer nem felel meg a fogyaszthatóság kritérium ai
nak, forgalomba nem hozható. Ha a technológiai vagy higiénés hiba felderíthető és
helyrehozható, a tételt forgalombahozhatóvá, fogyaszthatóvá kell tenni; ha ez nem
lehetséges, hatósági ellenőrzés mellett meg kell semmisíteni (1). A forgalombahozatal megtiltásánál, illetve az esetleges átdolgozásnál az egészségügyi biztonság
messzemenő figyelembevétele mellett szem előtt kell tartani azt is, hogy az élel
miszer fogyasztásra alkalmatlanná minősítése komoly ipari, sőt népgazdasági
károkkal járhat.
Mintavételi és feldolgozási eljárási javaslat
A mintavétel eddig alkalmazott általános szabályai ismeretesek (3). Az élel
miszerekkel kapcsolatba kerülő felületek elbírálásához többféle módszert ismerünk
(4, 5). Ezeket a módszereket összehasonlítva azt találtuk, hogy a hagyományos
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tamponos módszer némi módosítással a legexaktabb módszer a mikróbatartalom
mennyiségi és minőségi meghatározására. A minősítés abban áll, hogy az eddig
használatos egy — hígítóval nedvesített — tampon helyett két tampont hasz
nálunk ugyanarra a felületre. A vizsgálatok azt igazolták, hogy különösen beszá
radt felületek esetén egyszeri dörzsöléssel a száraz mikrobát nem lehet fellazítani,
nagyobb része visszamarad. A nedves felületen maradt, de már fellazult mikrobákat
egy újabb, de száraz tamponnal fel lehet törölni. Ezzel az eljárással az eredmény
úgy értékelhető, hogy a mintavevő felületen levő, nagyjából összes mikroba kim u
tatható. A módosítás nem jelent különösebb munkatöbbletet, mert a két tampont
egy hígítóba téve a feldolgozás szempontjából egy mintának számít.
Az élelmiszerminta mennyiségét a fenti szabvány 100 g-ban határozza meg,
am it steril porüvegben kell a laboratóriumba szállítani (3). A porüveg használatá
nak hátrányai, hogy mosogatni, sterilizálni kell, nagyobb ételmintát csak feldarabo
lás után lehet belehelyezni; ha az üveg nincs megfelelően sterilezve, utószennyező
dés következik be stb. Vizsgálatainknál a porüveg helyettesítésére polietilén
zacskókat használtunk.
Előnyei: olcsó, könnyen beszerezhető, könnyű, kis helyen elfér, a mintavevő
akár 40 db-ot is magával vihet, azon túlmenően, hogy a minta behozatalára és a
feldolgozás során a homogenizálási műveletnél elvégzésre is felhasználható anél
kül, hogy a zacskó tartalmában másodlagos szennyeződés következne be, sterili
tása könnyen biztosítható, egyszeri használata következtében a mosogatás mun
kája kiiktatható.
A mintavétel módja
Az élelmiszermintát a sterilitás szabályainak megtartása mellett a zacskóba
helyezzük, majd a zacskót cellux szalaggal, vagy zsineggel biztonságosan lezárjuk.
A szállításnál bekövetkező kiszakadás veszélyének elkerülésére két zacskó hasz
nálata ajánlatos, így a minta jelzése a két zacskó közé kerül. Összehasonlító vizs
gálatokat végeztünk párhuzamosan vett porüveg és polietilén zacskós élelmiszerek
összes élőcsíra számának megállapítására. Az élelmiszerek különböző fajtáiból
vett 254 minta eredményének értékelésénél kitűnik, hogy a minták kb. 1/3-ánál
egy nagyságrenddel alacsonyabb volt az összes élőcsíra a polietilén zacskós min
táknál, szemben a porüvegben behozott mintákkal (1.1. táblázat). Vizsgálatainknál
az 50 db polietilén zacskó belső felületét bakteriológiai vizsgálat alapján sterilnek
találtuk. Az élelmiszermintát tartalmazó polietilén zacskókat dúsítófolyadék hoz
záadása után 72 órán át 37 °C-os termosztátban inkubáltuk.
Mintát naponta olyan módon vettünk ki, hogy a zacskó nyaki részét ollóval
felnyitottuk, kaccsal vagy pipettával kivettük az anyagot, majd cellux szalaggal
ismét lezártuk a nyílást. Szivárgást a 72 órán át tartó inkubálás ideje alatt nem
tapasztaltunk.
A felhasználás után a zacskó az élelmiszerrel együtt megsemmisíthető.
1. táblázat
Porüveg, ille tv e polizacskós é te lm in tá k csíraszám ának alakulása párhuzam os vizsgálat során
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Az élelmiszerek hígításához fiziológiás sós oldatot használtunk. A hígítások
elkészülte után azonnal elvégeztük a kioltásokat. Irodalmi ajánlások és a hazai
élelmiszerszabványok előírásai kiegészítik az oldatot literenként 1 g peptonnal.
(2) Kihangsúlyozzák ugyanakkor az első hígítás elkészülte után a 15 perces szobahőmérsékleten történő tárolást, vagyis a további feldolgozás átmeneti felfüggesz
tését ajánlják, a mikrobáknak a megváltozott körülményekhez (nedvesség, pH,
ionerősség, stb.) való kedvezőbb alkalmazkodásának biztosítására.
Az élelmiszerek egynemüsítése (homogenezése)
Az élelmiszerek baktériumtartalmának, különösen a szennyezettség mérté
kének megállapítására az élelmiszereket fel kell tárni; az anyagnak az inhomogen
módon elhelyezkedő baktériumokat homogen elosztásban kell tartalmaznia. Azokat
az élelmiszereket, amelyeket nem lehet azonnal vízben diszpergálni, homogenizátorral kell egyneműsíteni.
Igen sok nehézséget okoz — különösen rutin vizsgálatoknál — megfelelő homogenizátor alkalmazása. Még ma is általában porcelán dörzscsészét használnak (5),
melynél a steril körülmények ritkán biztosíthatók. Ugyanakkor az egyneműsítés
sem felel meg a kívánalmaknak.
A gyakorlatban használatos módszerek közül csak a húsdarálót említeném
meg; a húsipari szabványok előírásaiban kötelező a használata. Bár napi 3 0 -4 0
minta esetén elképzelhetetlen ennek a gyakorlati megoldása (6).
Próbálkoznak a feltárás többféle módszerével, pl. ultrahang kezeléssel, me
chanikus felületdörzsöléssel (8) stb., ezek bár a homogenizálás műveletétől távol
állnak, átalakításokkal, bizonyos anyagoknál alkalmazhatók, de nem népszerűek.
Az elektromos homogenizátor (Atom ix stb.) használata elterjedt ugyan (9),
de sorozatvizsgálatoknál napi 30 —40 minta feldolgozására nem alkalmazhatók,
mert
minden új művelet előtt sterilizálni kell az élelmiszerrel érintkező részeit (kés,
edényzet),
az élelmiszer hőmérséklete a művelet során veszélyesen emelkedik,
a készüléknek magas a zajszintje.
74 élelmiszermintát (fagylalt, tejipari termék, húskészítmények, cukrászter
mék, készétel) vizsgáltunk meg párhuzamosan, hagyományosan (dörzscsészében)
és lengyel készülékkel történő homogenizálás után feldolgozva (8). Ennél a vizs
gálatnál is összes élő csíraszámot néztünk. A vizsgálat során 41 minta azonos nagy
ságrendű, 15 minta egy nagyságrenddel, 11 minta két nagyságrenddel, 7 minta
három nagyságrenddel magasabb összes élő csíraszámot m utatott a hagyományos
hoz képest, ha a homogenizálást a lengyel elektromos homogenizátorral végeztük
(2. táblázat).
A feldolgozott m inták kb. felénél tehát a csíraszám különbsége szignifikáns
volt, ezért mindenképpen indokoltnak ta rtju k az élelmiszerminták homogenizá2. táblázat
Azonos é te lm in tá k összcsíraszámának a lakulása 2 féle hom ogenizálás során
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lását feldolgozás előtt. A homogenizálás a polietilén zacskóban levő anyagot 30
másodperc alatt úgy homogenizálja, hogy a készülék részei nem érintkeznek a
zacskó tartalmával, a felmelegedés nem következik be, a működtetés pedig nem
jár zajjal és megszakítás nélkül folytatható (7).
A homogenizálás pl. hús esetében olyan tökéletes, hogy a baktérium a kapil
lárisokból is kiszabadul. Nehezebben homogenizálható anyagoknál (zsír, krémek)
célszerű az időtartamot 1 percre meghosszabbítani.
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СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ И ПЕРЕРАБО ТКИ ПРО ДУКТО В П И ТАН И Я
В П Р А К Т И К Е БАКТЕРИ О ЛО ГИ П Р О Д УКТО В П И ТАН И Я
Р. Хох., Е. Келемеп
Авторы для микробиологического исследования продуктов питания и
поверхностей прикосновывающихся с пищевыми продуктами предлагают:
1. Вместо одного тампона увлаженного разбавителем - на той же по
верхности применять два тампона.
2. Для замещения склянки для порошка применять полиэтиленовые
мешочки.
3. Вместо разбавления в растворе физиологической поваренной соли
применять метод пептонного раствора с 15 м и н у т н о й выдержкой.
4. Для гомогенизации применять гомогенизатор.

VER FAH R EN ZUR MUSTÉ RN АН ME UND V ER ARBEITUN G IN DER
PRAXIS DER LE BEN TM IT T E LB A K T E R IO LO G IE
R. Hoch und E. Kelemen
Zur mikrobiologischen Untersuchung von Lebensmitteln und von m it Lebens
mitteln in Verbindung stehenden Oberflächen empfehlen Verfasser die folgenden v
Massnahmen:
1. statt des Gebrauchs von einem - m it einem Verdünner benetzten — Tam
pons die Anwendung von zwei Tamponén auf der gleichen Oberfläche, 2. Anwendung
von Polyäthylensäckchen statt eines Pulvergefässes, 3. statt der Verdünnung m it
physiologischen Kochsalzlösung die Anwendung eines peptonhaltigen Verdünners
und einer Wartezeit von 15 Minuten, und 4. Anwendung eines elektrischen Homoge
nisators zur Homogensierung.
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