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KÜLFÖLDI  LAPSZEMLE
Szerkeszti: Tóth Tiborné

MALONE, B. R., HUMPHREY, C. W.; ROMER, T. R. & RICHARD, J. L.:
Dezoxi-nivalenol egylépéses szilárdfázisú extrakciós kivonása gabonából
és fluorometriás analízise (One-step solid-phase extraction cleanup and
fluorometric analysis of deoxynivalenol in grains)

J. AOAC. 81 (1998) 2, 448-452

Gyors, kvantitatív, olcsó, hatékony módszert dolgoztak ki DON
meghatározására búzában, árpában, kukoricában, búzalisztben, búzadarában,
korpában, malátában és zabban. A mintákat megõrölték és acetonitril-víz
(86+14) eleggyel extrahálták. Az extrakt egy részét MycoSep No.225
oszlopon áteresztették, szárazra párolták és cirkonil-nitrát és etilén-diamin
metanolos oldatával származékolták. A DON így nyert fluoreszcens
származékát széles hullámsávú xenon fényforrást tartalmazó kalibrált
fluorométerrel azonosították és mérték. Így 0,5-50 ppm közti DON
koncentráció mérhetõ hígítás nélkül és a jel lineáris volt adalékolt minták
esetén. Az új módszer és a folyadékkromatográfiás meghatározás
korrelációs koefficiense 0,99, 0,99, 0,99, 0,93 illetve 0,98 volt búza,
kukorica, árpa, búzaliszt és búzadara esetében. Egy analízis 30 percnél
rövidebb ideig tart, két óra alatt 24 elemzés végezhetõ.

J. DONG, K. MA, F. R. van de VOORT & A. A. ISMAR: Hidroperoxid
sztöchiometrikus meghatározása olajokban Fourier transzform közeli
infravörös spektroszkópiás módszerrel (Stoichiometric Determination of
Hydroperoxides in Oils by Fourier Transform Near-Infrared Spectroscopy)

J. AOAC. 80 (1997) 2, 345-352

Gyors Fourier transzform közeli infravörös spektroszkópiás módszert
dolgoztak ki étkezési olajok peroxid számának meghatározására. A módszer
alapja a trifenil-foszfin (TPP) sztöchiometrikus reakciója a
hidroperoxidokkal, melynek során trifenil-foszfin-oxid (TPPO) képzõdik. A
kalibrációs standardokat úgy készítették, hogy randomizált mennyiségû
TPPO-t és TPP-t adtak peroxidmentes nagy erukasavtartalmu repceolajhoz,
úgy beállítva a TPPO és a TPP koncentrációját, hogy az 0-100 peroxid szám
tartománynak feleljen meg. A peroxidszám becslésére parciális legkisebb
négyzetek (PLS) módszerrel kalibrációs modellt dolgoztak ki a 4710-4540
cm-1 NIR tartományban. A kapott kalibráció lineáris, a standard deviáció a
teljes tartományban 1,36 peroxidszám. A módszer validálását tercier-butil-
hidroperoxiddal adalékolt olaj és természetesen oxidálódott nagy
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erukasavtartalmu repceolaj AOCS jodometriás mérési módszerével
végezték. Az FT-NIR peroxidszám mérés a tercier-butil-hidroperoxiddal
adalékolt olaj esetén igen jól korrelált (SD=1,20) a referencia AOCS
módszerrel. Hasonló eredményeket kaptak a természetesen oxidált repceolaj
esetében is. Az elemzés menete a következõ: 0,04 ml TPP törzsoldatot
adnak 1 g olajhoz, összerázzák, felveszik a spektrumát és a PLS
kalibrációval becslik a peroxidszámot. A gyors és egyszerû
sztöchiometrikus reakció miatt a FT-NIR módszer egyszerû alternatívája a
jodometriás eljárásnak. Az AOCS jodometriás módszerrel szemben nincs
probléma a használt oldószer és reagens megsemmisítésével és a FTIR
spektrofotométer megfelelõ programozásával automatizálható is.

S. FADILOGLU, K. AKPINAR & Z. SÖYLEMEZ: Kecske, juh és tehéntej
azonosítása elegyeikbõl poliakrilamid gélelektroforézissel (Identification
of Milk from Goat, Ewe and Cow in their Mixtures by Polyacrylamide Gel
Electrophoresis)

J. Food Quality, 19 (1996) 5, 391-396

Gyors módszert dolgoztak ki kecske, juh és tehéntej azonosítására nyers
elegytejben poliakrilamid gélelektroforézissel. Kétfajta tejet kevertek a
következõ arányokban: 75:25 %, 50:50 %, 25:75 % (tf). A nyers kecsketejet
növekvõ mennyiségû tehén- vagy juhtejjel hamisították, a juhtejet pedig
tehéntejjel. A juhtej a kecsketejben a kazein frakció elektroforetikus
felbontásával mutatható ki, a tehéntejet a kecsketejben és juhtejben pedig
két gyorsan mozgó savófehérje jelenléte alapján azonosították.

TRUCKSESS, M. W. & TANG, Y. : Szilárd fázisú extrakciós módszer
patulin kinyerésére almaléből és rostos almaléből (Solid-Phase Extraction
Method for Patulin in Apple Juice and Unfiltered Apple Juice)
J. AOAC Int., 82 (1999) 5, 1109-1113.

A penészek által termelt metabolit, a patulin rothadó almában található. Egyes
országokban a megengedett patulin szint 30 és 50 µg/L. Az almalé
patulintartalmának meghatározására használt legtöbb módszer folyadék-
folyadék megoszlást használ. Az Egyesült Államokban új, szilárdfázisú
extrakciós módszert fejlesztettek ki almalére és rostos almalére. A minta 5 ml-
ét átfolyatják egy makroporózus polimer patronon (OASIS HLB, Waters) majd
1 ml 1 % nátrium-hidrogén-karbonáttal , ezt követően 1 ml 1 %-os ecetsavval
mosták. A patulint 3 ml, 2 % acetonitrilt tartalmazó vízmentes dietil-éterrel
eluálták és fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszerrel határozták meg
276 nm-en végzett detektálás mellett. A visszanyerés a 20 és 100 µg/L között
adalékolt mintákból 93 és 104 % között mozgott.
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DEVRIES, J. W., KJOS, L., GROFF, L., MARTIN, B., CERNOHOUS, K.,
PATEL, H., PAYNE, M., LEICHTWEIS, H., SHAY, M. & NEWCOMER,
L.: Vizsgálatok az AOAC 996.06. hivatalos módszer javítására (Studies
in Improvement of Official Method 996.06)
J. AOAC Int., 82 (1999) 5, 1146-1155.

Az élelmiszerek zsírtartalmát sikeresen mérték az AOAC 996.06 hivatalos
módszerrel. Több olyan mintát találtak azonban, amelyre a módszer
lábjegyzetében foglaltak nem megfelelőek. A lábjegyzet a következő:
"ismeretlen vagy kalibtrálatlan csúcsra a hozzá legközelebb eső zsírsav
detektorválasz tényezőjét és konverziós faktorát vegyük figyelembe". Az
ismeretlen csúcsok azonosítása és további zsírsav metilészterek valamint
tömegspektrum-adatok alapján módosították a módszert. Idegen csúcsot adó
anyag pl. a tartósítószerként használt benzoésav, szorbinsav és nagy
fruktóztartalmú kukoricaszörpből származó levulinsav is. A 994.15.
módszerbe beépítendő táblázatot közölnek

PENSABENE, J. W., FIDDLER, W. & DONOGHUE, D. J.: Kloramfenikol
izolálása egész tojásból szuperkritikus fluid extrakcióval és in-line
csapdázással (Isolation of Chloramphenicol from Whole Eggs by
Supercritical Fluid Extraction with In-Line Collection)
J. AOAC Int., 82 (1999) 6, 1334-1339.

A tojásfogyasztás potenciálisan jelentős szermaradvány-forrás, különösen
akkor, ha a tojóstyúkokat antimikrobiális vegyületekkel kezelik, vagy a táp
tartalmaz gyógyszert. A kloramfenikol (CAP) maradék azért különösen
problematikus, mert az USÁ-ban nem engedélyezett. A CAP
meghatározására használt módszerek többsége nagy mennyiségű szerves
oldószert igényel. Ezért fejlesztettek ki egy szuperkritikus fluid extrakciót,
és hasonlították össze az oldószeres extrakcióval. Az SFE módszerrel az
egész tojást szuperkritikus CO2-dal (módosító nélkül) 680 bar nyomáson, 80 
°C hőmérsékleten extrahálták, az expandált gáz sebesség 3 L/perc,
végtérfogat 150 L. A CAP-ot folyamatosan csapdázzák egy Florisil
szorbensen. A CAP eluálása az SFE kezelés után történik, a
folyadékkromatográfiás mozgó fázissal (víz-metanol), a meghatározás pedig
HPLC-vel C8 oszlopon, UV detektálással 280 nm-en. A 10 ppb szinten
adalékolt tojásból a visszanyerés 81,2 ± 4,3 % volt. A tyúkokkal 2 napon át
zselatin kapszulában CAP-ot etettek 75 mg/nap adagban, az ezt követő 12
napban gyűjtötték a tojásokat. A 17 minta  CAP tartalma 0 és 174,5 ppb
között változott, átlag 60,5, míg az oldószeres extrakcióval kapott átlag 60,4
ppb. A módszerek között nem tapasztaltak szignifikáns különbséget. Az SFE
módszer azonban gyorsabb, kevesebb az oldószer-igénye. A visszanyerés
hasonló az oldószeres extrakciós módszerhez, ami ideálissá teszi hatósági
monitorozásra.
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CANTELLOPS, D., REID, A. P., EITENMILLER, R.R.  & LONG, A. R.:
Lipidek meghatározása csecsemőtápszerporban direkt extrakciós
metilezéssel és a zsírsav-metilészterek gázkromatográfiás elemzésével
(Determination of Lipids in Infant Formula Powder by Direct Extraction Methylation
of Lipids and Fatty Acids Methyl Esters (FAME) Analysis by Gas Chromatrography).
J. AOAC Int., 82 (1999) 5, 1128-1139.

Tiszta triglicerid standardok, olajok és száraz mátrixból származó zsírok zsírsav-
metilésztereit állították elő nátrium-metilát metanol-hexános oldatával végzett
átészterezéssel. A zsírsav-metilésztereket úgy állították elő, hogy a nátrium-
metilát hexános oldattal közvetlenül melegítették a mintákat az acil lipidek
egyidejű extrahálása és átészterezése céljából. A  zsírsav metilészterek
mennyiségi mérését kapilláris gázkromatográfiás módszerrel végezték 0-1,7
mg/ml zsírsav koncentrációtartományban. Az összes zsírt az egyedi zsírsavakból
triglicerid ekvivalensben számították ki  a tápértékjelölési útmutató szerint. A
telített, egyszeresen illetve többszörösen telítetlen zsírt az egyes szabad zsírsavak
összegeként számították. Az egyes zsírsavak abszolút visszanyerése a vizsgálati
mintákban 69,7 és 106 % között mozgott. A C13:0 belső standardra
vonatkoztatott visszanyerés az egyes zsírsavakra a vizsgálati mintákból 95-106 %
volt. A reprodukálhatóság a reakcióelegy zsírsav koncentráció szintjein állandó
volt, (n=5, relatív hiba < 2 %. A standard referencia anyag (SRM 1846) összes
zsírsava alapján számított abszolút visszanyerés 96,4 % volt. Az SRM 1846
analízise a megadott zsír és zsírsav értékekkel jól egyező eredményt adott. A
kereskedelemben kapható tápszer elemzése az AOAC 996.01 módszerrel egyező
eredményt szolgáltatott. A közvetlen extrakciós metilezés gyors, az acil lipidek
átészterezése 15 percen belül teljes. Nincs szükség a klasszikus elszappanosításra
és refluxolásra. Az azonosítást GC-MS mérésekkel is alátámasztották.

80 éves Holló János
Holló János akadémikus, az Élelmiszervizsgálati Közlemények
Szerkesztõ Bizottságának elnöke az elmúlt évben ünnepelte 80.
születésnapját. Holló professzor a magyar és a nemzetközi
élelmiszertudomány egyik legelismertebb nagysága, aki a tudományos
kutatás, a tudományszervezés és a felsõoktatás területén egyaránt
kimagasló életmûvet mondhat magáénak. Jelenleg is - mint az MTA
Élelmiszertudományi Komplex Bizottságának elnöke és a Központi
Kémiai Kutató Intézet kutató professzora - aktívan, szellemi erejének
teljes birtokában tevékenykedik.

80. születésnapja alkalmából ezúton is szeretettel gratulálunk
és hosszú boldog életet kívánunk.
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ELSŐRENDŰ KRÉMFAGYLALT SPECIÁLIS
KEMÉNYÍTŐKKEL

A speciális keményítők világviszonylatban vezető szállítója, a National Starch
legújabb termékpróbáinak eredményei kétségtelenül fel fogják kelteni a
krémfagylalt gyártók érdeklődését. Az olyan speciális keményítők, mint például
a Purity 87 és a Novation 3300 alkalmazása nagymértékben csökkentette az
összetevőkre fordított költségeket, javította az állagot és stabilitást, és
megőrizte a fagylaltok ízét.

A vállalat németországi, Frankfurt mellett levő Európai Műszaki Központjában
levezetett próbák folyamán megvizsgálták a lefölözött tejpor (SMP) – a
krémfagylalt egyik költségesebb összetevője – egy speciális keményítővel való
részleges behelyettesítésének hatását. 1000 tonna fagylaltkeveréknél a
költségmegtakarítás elérte az 55000 eurót, az összetételtől függően.
Természetesen a különbség mindig az adott piaci körülmények között
számolható csak ki.

Az ízbarát tápiókára alapuló Purity 87 és a funkcionális természetes
keményítő, a Novation 3300 megőrzik a tipikus krémfagylalt-ízek, mint például
a földieper és vanília finom aromáját. A Novation 3300 krémszerű, tejes
tónusokat hoz létre, és „tiszta” összetevőket felsoroló címkéje további
marketing-előnyt kínál a gyártóknak. A Novation technológiával készült
keményítők egyedülálló módon biztosítják egy módosított keményítő
tulajdonságait– de vegyi módosítások nélkül.

Az olvadási idő – azaz a fagyasztóból való kiemelés után a termék első
csöppjének elolvadásáig eltelt idő – legalább kétszer hosszabb volt a speciális
keményítővel készült termékeknél, mint a keményítő nélküli, szokásos
összetételű fagylaltnál. Ez fokozza a fagylalt formatartását és sikeres
végterméket biztosít.

A speciális keményítők még az alacsony zsírtartalmú változatokban is
élvezetesen sima, krémszerű állagot, kellemes érzékelést és tiszta ízeket
hoznak létre, kiküszöbölve a hagyományos zsírpótlókhoz társuló avas ízt.

A National Starch and Chemical cég termékeinek  magyarországi forgalmazója
a KUK Hungária Kft. További információkért forduljon a KUK Hungária Kft.-hez
9000 Győr, Liszt Ferenc u. 40, telefon: (00 36) 96 511782, illetve Herczog
Edithez: 8083 Csákvár, Jókai u. 37., tel/fax: (00 36) 22 354286, mobil: (00 36)
30 9 777 595,  e-mail: edit.herczog@nstarch.com
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