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KÜLFÖLDI  LAPSZEMLE
Szerkeszti: Tóth Tiborné

Dallas, C. & Laureano, O.: A pH, a kéndioxid, az alkoholtartalom, a
hõmérséklet és a tárolási idõ hatása egy portugál vörös újbor
színösszetételére (Effects of pH, Sulphur Dioxide, Alcohol Content,
Temperature and Storage Time on Colour Composition of a Young
Portuguese Red Table Wine)

J. Sci Food Agric, 65 (1994) 477-485

Egy portugál vörös újborban (Douro Valley) szignifikáns összefüggést
találtak a színösszetétel (antocianinok, polimer pigment, színsûrûség) és
öt paraméter (pH, SO2, alkohol, hõmérséklet, tárolási idõ) között.
Magasabb hõmérsékleten az érlelés folyamán nagyobb veszteség lépett fel
– HPLC-vel mérve –az egyes antocianinoknál, de az antocianinok
összességében is. A magasabb SO2-tartalmú borok több antocianint
tartalmaztak. A malvidin 3-glükozid-acetát volt az egyetlen olyan
antocianin, amelyet nem befolyásolt ugyan az SO2-tartalom, de a
koncentrációja összefüggést mutatott a kölcsönhatással (tárolási idõ x
SO2-tartalom). A peodinin és a malvidin 3-glükozid-p-kumarát volt az a
két antocianin, amely a hõmérséklet négyzetes függvényével változott. A
glükozid csoport három különbözõ állapotának az egyenletek három
különbözõ csoportja felel meg. A polimer pigment abszorpciója a
tartósítással és a hõmérséklet emelkedésével növekszik, ellenben a pH és
az SO2-tartalom csökkenti a polimer pigment képzõdést. A kísérleti bor
színsûrûsége szignifikáns összefüggést mutatott a színes antocianinok
változásaival, illetve a polimer pigment tartalommal.

Várkonyi Gábor  (Budapest)

Myung-Woo Byun, Il-Jun Kang: A γ-besugárzás hatása a
szójafehérjékre  (Effect of γ-Irradiation on Soya Bean Proteins)

J. Sci Food Agric, 66 (1994) 55-60

A fehérje denaturálás kapcsán vizsgáltuk a szójafehérjék sajátosságait a γ-
besugárzást (5-20 kGy) követõen. A 10 kGy-t meghaladó besugárzás
hatására a 7S és a 11S komponensekben csökkenés, a 2S és a 15S
komponensekben pedig növekedés mutatkozott (P<0,05). Az
elektroforézis útján meghatározott alegység-struktúra azonban a teljes
besugárzási dózis során sem változott észrevehetõen. A differenciál
scanning kalorimetriás termogramm szerint a 11S és a 7S komponensek
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denaturálási hõmérsékletét nem befolyásolja a γ-besugárzás, viszont – a
fehérje-denaturálás következtében – a magasabb besugárzási dózis
csökkenést eredményezett a 11S és a 7S komponensek entalpia értékeiben.
A cirkuláris dikroitikus spektrumok és a triptofán fluoreszcencia
intenzitás változásai (P<0,05) csak 20 kGy-nál voltak észlelhetõk.

Várkonyi Gábor  (Budapest)

M E G H Í V Ó
75.

éves a BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszéke

A jubileum alkalmából a Tanszék ünnepi ülést tart, melyre ezúton Önt
tisztelettel meghívjuk. A rendezvényt

1966. június 17.-én de. 10 órakor a BME Dísztermében

(Budapest, Mûegyetem rkp. 3. Központi épület, I. em. 70.) tartjuk.

Az évfordulóhoz kapcsolódva 1996. június 17-18.-án

J U B I L E U M I  S Z I M P Ó Z I U M - o t

szervezünk gabonakémiai és élelmiszerminõsítési témakörökben. A
rendezvényre várjuk hazai és külföldi szakemberek jelentkezését.

Részletesebb információk: Dr. Salgó András, tanszékvezetõ, vagy
Dr. Lásztity Radomir, egyetemi tanár

BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék, 1521 Budapest, pf. 91.
Tel: 463 1255   ♦   Fax: 463 3855   ♦   E-mail: salgo@alch.bme.hu
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