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J. PRIETA, M. A. MORENO, S. DÍAZ, G. SUÁREZ & L. DOMINGUEZ:
Patulin mérése almalében és bébi almapürében a kétfázisu dialízis
membrános eljárással (Survey of Patulin in Apple Juice and Children′s
Apple Food by the Diphasic Dialysis Membrane Procedure)
J. AGRIC.FOOD CHEM. 42(1994) 8, 1701-1703.

1992-ben Madridban kereskedelmi forgalomban beszerzett 100 almalében
és 12 bébi almapürében mérték a patulin-tartalmat. A patulin koncentrá-
cióját dialízis kétfázisú membrános minta-elõkészítés után fordított fázisú
folyadékkromatográfiás módszerrel határozták meg. Az almalevek
esetében kapott eredmények a következõk voltak: a minták 82 %-ában
tudtak patulint kimutatni, koncentrációja a vizsgált minták 75 %-ában
10 µg/l alatt volt, a legnagyobb mért patulin-koncentráció pedig 170 µg/l.
A bébipürék nem tartalmaztak patulint. Javasolják, hogy a patulint
tekintsék a bébiétel és ital céljára felhasznált alma minõségi
jellemzõjeként.

Tóth Tiborné (Budapest)

C.Y.W. ANG, F.LIU, W.E. TOWNSEND & D.Y.C. FUNG: Érzékeny
kataláz póba melegített csirkehús véghõmérsékletének
meghatározására (Sensitive catalase test for end-point temperature of
heated chicken meat)
J.FOOD SCI., 59 (1994)3, 494-497.

A szerzõk által tökéletesített módszer lehetõvé teszi a kataláz aktivitás
mint a fõzési véghõmérséklet biokémiai jelzõje kimutatását.A csirke
izomszövet inaktiválási hõmérséklettartományát elõször 68°C-nál
magasabbnak és 72°C-nál kisebbnek találták. Ezután fél fokos
lépésenként mintákat melegítettek 69-tõl 71,5 °C-ig. A kataláz aktivitást
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23 és 37  °C-on 120 percig követték. Annak a valószínûsége, hogy 69°C-
os fõzési véghõmérséklet mellett 23°C-on inkubálva 45 perc után pozitív
eredményt kapjanak, 0,99  volt. Ez a valószínûség 0,03 alá csökkent,
ahogy a véghõmérséklet elérte a 71°C-ot.  A magasabb inkubálási
hõmérséklet (37°C) növelte a pozitív eredmények valószínûségét.

Tóth Tiborné (Budapest)

J.E.LOZANO, R.DRUDIS-BISCARRI & A. IBARZ-RIBAS: Alma pulpok
enzimes barnulása (Enzmatic Browning in Apple Pulps)
J.FOOD SCI.59 (1994)(3), 564-567.

Golden Delicious almapép enzimes barnulását vizsgálták az érettség és a
hõmérséklet (3,5-31°C)  függvényében. A legnagyobb barnulási
sebességet a zöld alma mutatja. Ezt a fiatal gyümölcsben az aszkorbinsav-
tartalom és a polifenol-oxidáz aktivitás közti különbség okozza. A
barnulási sebesség nõtt a hõmérséklettel.Világos színû almapüré
elõállításához a gyümölcs aprítása és a hõkezelés között a lehetõ
legrövidebb legyen az idõ. A CIE L* méréssel meghatározott barnulási
sebesség összetett hõmérsékletfüggési kinetikát követ. Az L* paraméter
egyenletes változása a log hõmérséklet- log idõ ábrázoláson egyenest ad.
Az aszkorbinsavval végzett barnulásgátlás  hatására kezdetben kisebb a
barnulás sebessége, majd egy határozott inflexiós pont észlelhetõ, amely
az antioxidáns kimerülésére utal. Minél nagyobb az aszkorbinsav
koncentráció, annál hosszabb a kezdeti lassú szakasz.

Tóth Tiborné (Budapest)

D. FIRESTONE: Direkt grafitkályhás atomabszorpciós módszer ólom
meghatározására étkezési olajokban és zsírokban: egy körvizsgálat
összegzése (Direct Graphite Furnace-Atomic Absorption Method for
Determination of Lead in Edible Oils and Fats: Summary of Collaborative
Study)
J.AOAC. 77.(1994) 4,  951-954.

A IUPAC Olajok, Zsírok és Származékaik Bizottsága által javasolt
módszer körvizsgálata 12 ország 23 laboratóriumának részvételével. A
vizsgált anyagok étolajok (szója olaj) és zsírok (kakaóvaj) voltak,
amelyek három különbözõ (kis, közepes és nagy) koncentrációban
tartalmaztak ólmot. Minden koncentrációszintet két minta képviselt
különbözõ számmal ellátva, igy a résztvevõ laboratóriumok összesen 24
vizsgálati mintát kaptak. A közremûködõknek minden mintát kétszer
kellett mérniük és mindkét eredményt közölni. Az utasításokat nem
követõ laboratóriumok kizárása után 16 adatsorozat statisztikai
értékelését végezték el. A fenti ólom-meghatározási módszert az AOAC
INTERNATIONAL elsõ fokozatú (first action) módszerként elfogadta
mint IUPAC-AOCS-AOAC módszert.

Tóth Tiborné (Budapest)
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D. FIRESTONE: Folyadékkromatográfiás módszer trigliceridek
megoszlásának  meghatározására növényi olajokban: egy körvizsgálat
összegzése (Liquid Chromatographic Method for Determination of
Triglycerides in Vegetable Oils in Terms of Their Partition Numbers:
Summary of Collaborative Study)
J.AOAC. 77.(1994) 4,  954-957.

A IUPAC Olajok, Zsírok és Származékaik Bizottsága által javasolt
folyadékkromatográfiás módszerrel 1985 és 1987 között három
körvizsgálatot végeztek.  Az elsõ körvizsgálatot követõen a módszert
finomították, majd a második és harmadik körvizsgálat igazolta, hogy a
módszer elfogadható eredményeket szolgáltat. A vizsgált anyagok a
következõk voltak: szójaolaj, mandulaolaj, napraforgóolaj, olivaolaj,
repceolaj  és pálmaolaj valamint napraforgóolaj, illetve mandulaolaj és
napraforgóolaj keverékei. A második körvizsgálatban hat mintát
elemeztek 11 ország 18 laboratóriumában, 4 mintát elemeztek a harmadik
körvizsgálatban 12 ország 16 laboratóriumában. az AOAC
INTERNATIONAL elsõ fokozatú (first action) módszerként elfogadta
mint IUPAC-AOCS-AOAC módszert.

Tóth Tiborné (Budapest)

H.J.PARK, M.S.CHINNAN & R.L.SHEWFELT: Emészthetõ bevonat
hatása paradicsom eltarthatóságára és minõségére (Edible Coating
Effects on Storage Life and Quality of Tomatoes)
J.FOOD SCI.59 (1994)3, 568-570.

Két érettségi fázisban (színváltozás és rózsaszín) a paradicsomokat
kukorica alapú zein filmmel vonták be. 21°C-on végzett tárolás során
vizsgálták a kontroll és a bevonatos paradicsom színét, súlyát, állományát
és érzékszervi minõségét. A kukorica zeinbõl készített film késleltette a
színváltozást, a puhulást és a súlyvesztést a tárolás során. Az érzékszervi
vizsgálatok alapján az eltarthatóság hat nappal nõtt a bevonat hatására.

Tóth Tiborné (Budapest)

D. FIRESTONE: Gélpermeációs folyadékkromatográfiás módszer
polimerizált trigliceridek meghatározására olajokban és zsírokban:
egy körvizsgálat összegzése (Gel-Permeation Liquid Chromatographic
Method for Detyermination of Polymerized Triglycerides in Oils and Fats:
Summary of Collaborative Study)
J.AOAC. 77.(1994) 4,  957-960.

A IUPAC Olajok, Zsírok és Származékaik Bizottsága által javasolt
módszerrel két körvizsgálatot végeztek 1985-ben és 1986-ban. Mindkét
vizsgálat során négy anyagot vizsgáltak meg, állati zsiradékot, átlagos
polimertartalmú sütõolajat és különbözõ polimertartalmú sütõolaj
keverékeket. A vizsgálatban 13 illetve 17 labor vett részt. Egy, a Holland
Egészségvédelmi és Élelmiszerellenõrzési Szolgálat által szervezett újabb
körvizsgálatban tizenhárom labor vett részt. Hat hõkezelt zsírmintát
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(három pár kettéosztott mintát) vizsgáltak, 14-28 súly % polimerizált
triglicerid tartalommal. A módszert az AOAC INTERNATIONAL IUPAC-
AOCS-AOAC módszerként elfogadta.

Tóth Tiborné (Budapest)

S.D. HOUSE, P.A.LARSON, R.R. JOHNSON, J.W.DeVRIES & D.L.
MARTIN: Élelmiszer mintákból antioxidáns jelenlétében hidrolízissel
kivont össz zsiradék gázkromatográfiás meghatározása (Gas
Chromatographic Determination of Total Fat Extracted from Food
Samples Using Hydrolysis in the Presence of Antioxidant)
J.AOAC. 77.(1994) 4,  960-965.

Módszert írtak le az össz zsír mennyiségi mérésére élelmiszerekben. A
zsírt hidrolízis után vonták ki és zsírsav metilészterekké észterezték át a
GK elemzéshez.  Kb 100 mg össz zsír tartalmú mintát 5,0 N HCl-val
(savas hidrolízis)  vagy 58 % NH40H-dal (lúgos hidrolízis) kezeltek egy
Majonnier lombikban. A zsírsavak védelme céljából kb 100 mg pirogallolt
adtak a lombikhoz a mintával együtt antioxidánsként. A lombikot
bedugták és rázófürdõben 10-40 percig melegítették. A zsiradékot éterbe
extrahálták, a lombikot centrifugálták és az étert egy pohárba leöntötték.
A teljes extrakció után az étert hõ és N2 hatására elpárologtatták és a
zsiradék maradékot  szárították és lemérték. Kromatográfiás elemzéshez a
zsiradék egy részét észterezték át BF3/metanollal 100 °C-on 45 percig. A
belsõ standard C19  zsírsav triglicerid volt. A GC elemzést DB Wax vagy
SP-2340 oszlopon, HP 5890 gázkromatográffal végezték. A szójaolajos
vizsgálatokat követõen 0,8-95 súly % zsírtartalmú élelmiszermintákkal
(gabona, sütemények, tejtermék, hal) végeztek kinyerést és a módszer
hibája 5 % alatt volt.

Tóth Tiborné (Budapest)

FERNANDEZ, A., VERDE, M.T., GASCÓN, M., RAMOS, J.J. &
GÓMEZ, J.: Aflatoxin és metabolitjai szennyezett takarmánnyal
etetett tojóstyúkok és broilercsirkék szöveteiben (Aflatoxin and its
Metabolites in Tissues from Laying Hens and Broiler Chickens Fed a
Contaminated Diet)
J. SCI FOOD AGRIC,  65  (1994)  407-414

Két csoportba osztott, összesen 32 tyúkot és broilercsirkét 32 napon
keresztül 2,5 illetve 5 mg/kg aflatoxint (AF) tartalmazó takarmánnyal
etettek. Az idõszak folyamán 16 állatot vágtak le, és vékonyréteg
kromatográfiás, illetve fluoreszcencia-denzitometriás módszerrel sikerült
kimutatni bennük az aflatoxint és annak anyagcsere-származékait. A
vizsgált különféle szövetekben, (máj, izom, vese, zúza és tojás) igen tág
határok között mozgott a koncentráció: legalacsonyabb volt az
izomzatban (0,05 µg/kg AFB1), legmagasabb pedig az 5 mg/kg-os
takarmánnyal etetett csoportba tartozó tyúkok zúzájában (9,01 µg/kg
AFB1). Az AFB1, az AFM és az AFB2a metabolitok kizárólag a máj
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szöveteiben jelentek meg. A broilercsirkék szöveteibõl a következõ
metabolitokat izolálták: AFM1 és AFB2a a májból, aflatoxicol az izomból,
továbbá AFM1 és AFB2a a vesékbõl. Egyik anyag koncentrációja sem
haladta meg az AFB1-ét. Az aflatoxicolt az egyik tojásmintából izolálták
(0,32 µg/kg). Mind a tojótyúkok, mind a broilercsirkék esetében az
aflatoxin kiürülési ideje az izomzatból és a vesékbõl mindössze 24 óra
volt. Az 5 mg/kg-os csoportnál a májban az AFM1-t és az AFB2-t még
négy nappal a szennyezett takarmány etetésének megszüntetése után is ki
lehetett mutatni. A tojásokban és a zúzában – bár csak kis mennyiségben
– még a kiürülési periódus nyolcadik napján is kimutatható volt az
aflatoxin maradványa. A broilercsirkék zúzájából mindössze 24 óra volt a
kiürülési idõ. Az eredmények alapján az a következtetés vonható le, hogy
az aflatoxin csak nagyon korlátozott mértékben kerül át az ehetõ
szövetekbe, és így csekély az emberek megfertõzõdésének veszélye. E
megállapítás alól csak a zúza képez kivételt.

Várkonyi Gábor (Budapest)

SANTE, V.S. & LACOURT, A.: Az étrendi α-tokoferol kiegészítés és az
antioxidánssal való befújás hatása a pulykahús színstabilitására és a
lipid oxidációra  (The Effect of Dietary α-Tocopherol Supplementation
and Antioxidant Spraying on Colour Stability and Lipid Oxidation of
Turkey Meat)
J. SCI FOOD AGRIC,  65  (1994)  503-507

A pulykák takarmányához 250 mg/kg arányban E-vitamin kiegészítést
adtak  vagy közvetlenül ráfújták azt a pulykahúsra. A pulykamell izmot
1,5 cm-es szeletekre vágták, majd oxigén-áteresztõ filmbe csomagolták és
1 héten keresztül 2-4°C hõmérsékleten tárolták. A vágást követõen
különbözõ idõpontokban meghatározták a színkoordinátákat (L∗, a∗, b), a
pH-t és a reflektancia értékeket 630 és 580 nm között. A TBARS-
értékeket (tiobarbitursavval reagáló anyagokat), valamint az E-vitamin
tartalmat a vágás után közvetlenül, majd 7 nap elteltével ismételten
meghatározták az E-vitamin kiegészítésben részesült, a befújt, továbbá a
kezelésben nem részesült (kontroll) csoport esetében. Az E-vitamin
kiegészítés, illetve az antioxidánssal történt befújás alacsonyabb
mioglobin-oxidációt (P<0.05) és magasabb a∗-értéket eredményezett a 2.
napon, de késõbb már nem. Nem észleltek különbséget a TBARS-értékek,
illetve a végsõ pH-érték vonatkozásában. Amikor aktivált keverék
hozzáadásával kísérleti úton peroxid képzõdést idéztek elõ, az E-vitamin
kiegészítésben részesült, valamint az antioxidánssal befújt minták
alacsonyabb TBARS-értékeket mutattak, mint a kontroll. A takarmány E-
vitaminnal való dúsítása, illetve a hús antioxidánssal történõ befújása
átmenetileg késleltette a pulykahús elszíntelenedését.

Várkonyi Gábor  (Budapest)
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