ÉLELMISZERVIZSGÁLATI
K

Ö

Z

L

E

M

É

N

Y

E

K

J O U R N A L O F F O O D I N V E S T I G AT I O N
T U D O M Á N Y - É L E T - M I N Ő S É G - B I Z T O N S Á G
LXII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

2016. DECEMBER 31.

A deflegmáció
hatása

a párlatok összetételére
The effect of dephlegmation
on distillate composition
Növényvédő szerek mérése élelmiszerekből SFE-SFC-MS/MS-rendszerrel
A biofoszfát élelmiszer-biztonsági
jelentősége
Fajtamézek botanikai eredetének
vizsgálata
Érzékszervi bírálók egyetértésének
nyomon követése
Minőségi magyar termékek nyomában
Analysis of pesticides in food products using
SFE-SFC-MS/MS • Food safety importance of
biophosphate • Analysis of the botanical origins
of monofloral honey types • Monitoring the
agreement of sensory panelists • Searching
for quality Hungarian products

www.eviko.hu

Kedves Olvasóink!

TARTALOM

Decemberi számunkkal a megújult
ÉVIK harmadik évfolyama utolsó számát bocsátjuk útjára, miközben kérlelhetetlenül közelít a tél „Hervad már
ligetünk, s díszei hullanak, Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok Közt
nem lengedez a Zephyr1”. Berzsenyi
sorain keresztül úgy érzem, a magyar
romantika nagy alakja – akárcsak én – a kellemesebb évszakok barátja lehetett. Most, hogy Szerkesztőségünk befejezte
az ÉVIK decemberi számának összeállítását, így e sorok írása közben titkon én is már a tavaszra gondolok…

A deflegmáció hatása a gyümölcspárlatok komponenseinek
relatív illékonyságára
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Sípos László szerzőtársaival az élelmiszerek érzékszervi bírálóinak minősítésére, a bírálati munka szabatos statisztikai
értékelésére alkalmas módszert ismertet.
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Szegedyné Fricz Ágnes és munkatársai azt mutatják be,
hogy a Magyar Élelmiszerkönyv milyen szerepet játszik a
hazai élelmiszerpiac szabályozásában és a közfogyasztásra
szánt élelmiszerek minőségének kialakításában.

Kitekintő
Outlook

Szerkesztőségünk folyamatos kapcsolatban áll az Elsevier
kiadó által működtetet SCOPUS adatbázis szerkesztőivel.
Cikkeink bekerültek a világ egyik legnagyobb tudományos
keresőrendszerének anyagai közé, s ezzel megindult a nemzetközi érdeklődés a szakfolyóirat hasábjain közzétett dolgozatok iránt. A SCOPUS munkatársainak ígérete szerint
néhány héten belül az ÉVIK utolsó három évének összes
kéziratát felveszik az adatbázisukba. Közzétett cikkeink ily
módon az eddigieknél szélesebb publicitásra tehetnek szert.
A napokban fejeztük be az elektronikusan rendelkezésünkre álló számok szerzői katalógusának építését. Ennélfogva
1993-ig visszamenőleg az ÉVIK-ben megjelent összes szakcikk visszakereshető azok bármelyik szerzője nevének nyomán (https://eviko.hu/hu-hu/Szerz%c5%91k).
Decemberi számunk vezető anyagát Nagygyörgy László
jegyzi. Munkájában egyik hungarikumunk, a pálinka készítésének tudományos részleteivel ismerteti meg az olvasót.
Sigrid Baumgarten cikkében az élelmiszereket szennyező
növényvédő szerek maradékainak analitikájáról értekezik. Az
általa ismertetett módszer szuperkritikus extrakcióval ös�szekapcsolt, ugyancsak szuperkritikus kromatográfiás rendszerre épül.
Edward Someus és munkatársai a környezetvédelem, az
agrotechnika és az élelmiszerbiztonság összefüggésében
ismertetik egyes vágóhídi melléktermékek környezetbarát
felhasználásának lehetőségét pirolízis technika révén előállítható talajjavító készítmény alkalmazásával.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Merry Christmas and a Happy New Year!

Szerkesztőbizottság / Editorial Board

Czipa Nikolett és munkatársai a fajtamézek eredetének
meghatározásáról írnak a mézek prolin- és összes fenolosvegyület-tartalmának vizsgálata alapján. Módszerük
hasznos segítség lehet akár a mézhamisítások felderítése
során is.

Észrevételeiket szívesen várjuk szerkesztőségünk bármelyik
elérhetőségén. Minden kedves olvasónknak hasznos időtöltést és a közelgő év végi ünnepekhez kegyelemteljes adventet, karácsonyt és boldog újesztendőt kívánok.

		

Dr. Szigeti Tamás János
főszerkesztő

Dear Readers,
With our December issue, we launch the last issue of the
third volume of the renewed ÉVIK on its way, while winter
approaches relentlessly: “Our withering forest is losing its ornaments, Yellow leaves rattle among its bare shrubs. There’s
no rosy labyrinth, Zephyr does not swing Through the balsamic scents1”. Through the lines of Berzsenyi, an outstanding figure of Hungarian Romanticism, I feel that he must have
favored more pleasant seasons – just like I do. Now, that
our editorial board finished compiling the December issue
of ÉVIK, while writing these lines, secretly I am thinking of
Spring also…
Our editorial staff is in constant contact with the editors of
SCOPUS, a database operated by the publishing house Elsevier. Our articles are now included in the material of one
of the largest scientific search engines of the world, and so
international interest has been raised in the papers published
in the columns of the journal. According to the promises of
the SCOPUS staff, all of the manuscripts of the last three
years of ÉVIK will be entered into their database within a few
weeks. Thus, articles published by us will gain an even wider
publicity than before.
Construction of a catalogue of the authors of all electronically available issues was completed a few days ago. This
way, all of the scientific articles that have been published in
ÉVIK since 1993 can now be retrieved by searching for any
of their authors (https://eviko.hu/hu-hu/Szerz%c5%91k).
The lead article of our December issue is written by László
Nagygyörgy. In his work, the science behind the production
of palinka, one of our Hungaricums, is explained in detail.
In the article of Sigrid Baumgarten, the analysis of pesticide residues, contaminating our foods, is discussed. The
method presented by her is based on a supercritical chromatographic system, coupled with supercritical extraction.
Possibilities for the environmentally friendly use of certain
slaughterhouse byproducts by producing soil improvers using pyrolysis technology are described by Edward Someus
and his coworkers, in the context of environmental protection, agrotechnology and food safety.
The determination of the origin of monofloral honeys, based
on the analysis of the proline and phenolic compound contents of the honeys, is discussed by Nikolett Czipa et al.
Their method can be useful even in the investigations of
honey counterfeiting.
A method, suitable for qualifying sensory evaluators of foods
and for the accurate statistical analysis of the evaluation
work is presented by László Sípos and his fellow authors.
The role played by the Hungarian Food Codex in the regulation of the domestic food market and in shaping the quality
of foods intended for public consumption is presented by
Ágnes Szegedyné Fricz and her colleagues.
We welcome your comments at any of the availabilities of
our editorial office. I wish all of our Readers a useful time
and, for the upcoming year-end holidays, an Advent and a
Christmas full of grace, as well as a Happy New Year.
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A deflegmáció hatása a
gyümölcspárlatok komponenseinek
relatív illékonyságára

FÓKUSZBAN

Nagygyörgy László¹

A DEFLEGMÁCIÓ HATÁSA A PÁRLATOK
ÖSSZETÉTELÉRE

1. Összefoglalás
A WESSLING Hungary Kft. 2013 és 2015 között a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával a KMR-12 projekt keretében kutatást végzett – többek
között – a gyümölcspárlatok lepárlási paramétereinek változtatásával kapcsolatban. A
kutatás keretében különböző gyümölcsfajok (alma, körte, meggy, kajszibarack és szilva) jellemző illékony komponenseit vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a lepárlás folyamán az egyes komponensek tipikus lepárlási jelleggörbéknek megfelelően kerülnek át
a párlatba, vagyis jól csoportosíthatók annak alapján, hogy az előpárlati, középpárlati
és utópárlati szakaszban milyen mértékben dúsulnak a gőzfázisban a páracső végén. A
lepárlás során célszerűen vett frakcióminták elemzése során egyértelmű összefüggést
sikerült kimutatni a lepárlás során alkalmazott részleges kondenzáció, vagyis a deflegmációs mérték változása és a lepárlás során a gőzfázisból a párlatba kerülő illékony
komponensek relatív illékonyságának változása között. A deflegmáció mértékének
csökkenésekor a vizsgált komponensek közül a metanolnak az etanolhoz képest kialakuló relatív illékonysága csökkent, minden más vizsgált komponensé nőtt, azaz a gyümölcspárlatok készítésekor a párlatba kerülő illékony komponensek koncentrációja,
vagyis a gyümölcskarakter intenzívebben jelenik meg az alacsonyabb mértékű deflegmáció esetén. A projekt eredményeinek ismeretében lehetővé válik a párlatösszetétel
tudatos befolyásolása a lepárlási paraméterek változtatása révén.
2. A vizsgálandó komponensek kiválasztása és a
mérés módszere
A vizsgálandó illékony komponensek körének meghatározásakor több szempontot vettünk figyelembe.
Egyrészt vizsgáltuk azokat a komponenseket, amelyek a gyümölcspárlatok jogszabályi követelményeinek való megfelelés szempontjából relevánsak, mint
pl. a metanol [1], és további 9 db, jogszabályban előírt komponens [2]. Másrészt olyan komponenseket
választottunk ki, amelyek a vizsgált gyümölcsfajok
esetében vezéraromának tekinthetők, vagyis meghatározó módon befolyásolják a fogyasztó számára
az adott gyümölcsfajra jellemző karakteres illat és íz
kialakulását, mint pl. a kajszibarack esetében a gam-

A kép illusztráció / Picture is for illustration only
Fotó/Photo: Tolokán Adrienn
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ma-dekalakton [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11],
[12], [13], [14], [15]. Bevontunk továbbá a vizsgálandó komponensek közé néhány olyan vegyületet is,
amely a párlathibákra utalhat, mint pl. 2-feniletanol
és allil-alkohol.
A vezéraromáknak tekinthető komponensek kiválasztásához felhasználtuk a szakirodalmat, korábbi
kutatásaink, valamint külső szakértők által készített
tanulmányok eredményét.

A DEFLEGMÁCIÓ HATÁSA A PÁRLATOK
ÖSSZETÉTELÉRE

Kulcsszavak:
pálinkafőzés, deflegmáció, pálinka vezéraromája, gamma-dekalakton, allil-alkohol, lepárlási jelleggörbe,
előpárlat, utópárlat, kozmaalkoholok, páracső

Összességében – gyümölcsfajonként eltérő számú
– mintegy 75-80 db vegyület vizsgálatára került sor
GC-MS-módszerrel.

WESSLING Hungary Kft.
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Tekintettel arra, hogy a lepárlás során a gyümölcscefréből az illékony komponensek az etanolhoz képest kialakuló relatív illékonyságuk alapján kerülnek
be a gőzfázisba, a lepárlás közben olyan módon vettünk mintákat a párlatfrakciókból, hogy a lepárlási
folyamat egészére értékelhető adatokkal rendelkezzünk. A lepárlás elején, az un. előpárlati szakaszban
gyakoribb mintavétellel biztosítottuk, hogy az egyes
komponensek esetében még exponenciálisan változó koncentráció adatokból is következtetéseket
tudjunk levonni.
A lepárlás során a pillanatnyi deflegmáció mértékével
– vagyis a részleges kondenzáció révén a gőzfázisból
a folyadékfázisba (vagyis a cefrébe) visszakondenzálódó anyagmennyiséggel szoros – összefüggésben
változik a gyümölcspárlat összetétele. A deflegmáció
mértékének befolyásolására több lepárlási paraméter
is alkalmas, mint pl. a fűtés intenzitás változtatása,
vagy a deflegmátorba bemenő hűtővíz hőmérsékletének és tömegáramának változtatása. A deflegmá-

1 sorozatú minták alkohol tartalma %*100 (V/V)
Alcohol content of series 1 samples %*100 (V/V)

"A" típusú komponens 1 sorozat
Type "A" component, series 1
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1. ábra. „A” típusú lepárlási görbe. Az előpárlat megjelenésétől kezdve meredeken esik a jelleggörbe,
majd hozzásimul a vízszintes tengelyhez.
Figure 1. Type „A” distillation curve. The curve drops sharply after the appearance of the heads,
then converges to the horizontal axis.
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lódó jelleggörbék is hasonló lefutásúak lesznek, függetlenül a lepárlóberendezéstől. Ez a jellemző görbe,
amely az előpárlattól az utópárlatig mutatja, hogy az
egyes párlatfrakciókban milyen koncentráció változás következik be, a lefutása alapján tipizálható.

4. A lepárlási jelleggörbék csoportosítása

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azok a tipikus
jelleggörbék, amelyek alapján általános megállapításokat tehetünk az adott típusba sorolható párlat
komponensekről. A bemutatott jelleggörbék olyan tudatosan választott deflegmációs célfüggvény esetén
alakulnak ki, amikor a páracső hőmérséklete a lepárlási folyamat időtartama alatt állandó iránytangens
mellett lineárisan növekszik.

A kísérletsorozatban három különböző lepárlóberendezésen, mintegy 40 lepárlási folyamatban kb. 2000
db párlatfrakció készült el, amelyeknek a mérését
és kiértékelését elvégezve egy statisztikailag értékelhető adatbázishoz jutottunk. Bár az egyes lepárlóberendezéseken nem azonos módszerrel történt a
deflegmáció mértékének változtatása, de mégis minden esetben azonos következtetést lehetett levonni
az egyes komponensekre jellemző lepárlási tulajdonságok vonatkozásában.
Az egyes párlatfrakciókban kimutatható illó komponensek átlagos koncentrációját egy olyan koordináta
rendszerben ábrázolva, amelynek a függőleges tengelyén az adott komponens koncentrációja (mg/l) és
az etanol koncentrációja (%), míg a vízszintes tengelyén a képződő párlat mennyiség szerepel (ml), egy
lepárlási jelleggörbét kapunk. Az adott komponensre
vonatkozó különböző lepárlási sorozatokból származó lepárlási görbék hasonló jellegűek, bár alakjuk jelentősen változhat az adott berendezésen, az adott
lepárlási folyamathoz kapcsolható deflegmációs
mérték függvényében.
Amennyiben a deflegmációs mérték szempontjából
hasonló feltételeket biztosítunk a különböző lepárlási
folyamatokban, az egyes komponensekhez kapcso-

Az alábbiakban az elméleti jelleggörbe típusokhoz
hasonló lefutású, oszlopos rendszerű lepárlóberendezésen készült, valós lepárlási eredmények alapján
szerkesztett diagramokat láthatunk. (1.-7. ábrák) A példákban szereplő jelleggörbék esetében – elsősorban a
lepárlás első harmadában – megjelenő éles töréspontok
a lepárlóberendezés szabályozásával függnek össze.
Az „A” típusú komponensek ún. előpárlat-jellegű
komponensek, vagyis az előpárlat megjelenésétől
kezdve a koncentrációjuk meredeken esik, mint pl.
az etil-acetát esetében. (1. ábra)
A „B1” típusú lepárlási görbével rendelkező komponensek jellemzője, hogy az utópárlat elválasztási pont
környékén növekszik meg a koncentrációjuk a gőzfázisban, ezért az utópárlat elválasztási pont helyes
meghatározásától függ, hogy milyen mértékben képesek befolyásolni a középpárlat összetételét. (2. ábra)

1 sorozatú minták alkohol tartalma %*10 (V/V)
Alcohol content of series 1 samples %*10 (V/V)

"B1" típusú komponens 1 sorozat
Type "B1" component, series 1

9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
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ció mértékének változásával szoros összefüggésben
van a képződő párlat etanol koncentrációjának változása, de ugyanezt az összefüggést lehet kimutatni
a deflegmáció mértékének változására megváltozó
páracső-hőmérséklet esetében is.

A DEFLEGMÁCIÓ HATÁSA A PÁRLATOK
ÖSSZETÉTELÉRE

A vizsgálati frakcióminták elkészítésének módját kettős célnak rendeltük alá. Egyrészt meg akartuk határozni az egyes komponensek relatív illékonyságával
összefüggő lepárlási jelleggörbéket, másrészt a jelleggörbéknek a deflegmáció mértékétől függő változására fókuszáltunk.

A vizsgálati minták elkészítésének módszere a következő volt: egyfajú gyümölcsből készült homogén,
kierjedt cefréből, azonos lepárlóberendezésen, egy
sorozatban több (2-4 db) lepárlási folyamatot hajtottunk végre. Az egyes lepárlási folyamatok csak abban
különböztek egymástól, hogy mindössze egyetlen
lepárlási paraméter változtatásával különböző – deflegmációs – mértéket alakítottunk ki az egy sorozathoz tartozó lepárlási folyamatok esetében. Az egyes
lepárlási folyamatokhoz tartozó frakciómintákban
található komponensek koncentrációjának változása
ezáltal összefüggésbe hozható a deflegmáció mértékének változásával.

Az alkohol és különböző komponensek
koncentrációja (%*10; mg/l)
Concentrations of alcohol and different components
(%*10; mg/l)

3. A vizsgálati minták elkészítését meghatározó
alapelvek

0
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ÖSSZETÉTELÉRE

Mérési technika: Gázkromatográfia-tömegspektrometria (GC-MS)
Mintamennyiség: 1 µl párlat, 1:100 split
Injektor: üveggyapottal töltött split/splitless béléscső, 240°C
Vivőgáz: Hélium, 1 ml/perc, állandó térfogatáram
Gázkromatográfiás oszlop: ZB-Wax 30 m ×
0,25 mm × 0,25 µm
Hőmérsékletprogram: 40°C (2,5 perc), 8°C/perc
170°C-ig, 35 °C/perc 240°C-ig (3,25 perc)
Transfer line hőmérsékletprogram: 170°C
(18,5 perc), 35°C/perc 240°C-ig (3,5 perc)
Az ionforrás hőmérséklete: 230°C
A kvadrupól analizátor hőmérséklete: 150°C
Az ionizáló energia nagysága: 70 eV
Detektálás: szelektív ionkövetés (selective ion
monitoring, SIM)

Az alkohol és különböző komponensek
koncentrációja (%*100; mg/l)
Concentrations of alcohol and different components
(%*100; mg/l)
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A párlatfrakciók mérését a 2870/2000/EK rendelet
mellékletének útmutatásai alapján [2] a WESSLING
Közhasznú Nonprofit Kft által fejlesztett módszerrel
végeztük, amely alkalmas a gyümölcspárlatok vizsgált
illékony komponenseinek kvantitatív meghatározására:
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2. ábra. „B1” típusú lepárlási görbe. Az utópárlat elválasztási ponthoz közeledve meredeken emelkedik,
majd maximumát elérve meredeken esik a jelleggörbe.
Figure 2. Type „B1” distillation curve. It rises sharply when approaching the end-cut , then drops sharply,
after reaching a maximum.
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A kozmaalkoholok, mint pl. a 1-propanol, 1-butanol stb.
azonos módon viselkednek a lepárlás során. (7. ábra)

•

•
•

5. A deflegmáció mértékének hatása a jelleggörbék változására
A deflegmáció mértékének változtatásával a lineárisan
emelkedő páracső hőmérsékleti célfüggvényhez tartozó - jelleggörbéktől eltérő jelleggörbék is létrehozhatók
a lepárlás során. A jelleggörbe-változtatás célja általában az, hogy bizonyos aromakomponensek nagyobb
koncentrációban kerüljenek be a középpárlatba, ezáltal intenzívebben érvényesüljön az adott gyümölcsfajra jellemző illat és íz. Más esetekben pedig célként
fogalmazódhat meg a nem kívánatos komponensek
koncentrációjának csökkentése a középpárlatban.

•

•

•

A lepárlás során a deflegmáció mértékének növelésére a rendszer úgy reagál, hogy a páracső
hőmérséklete csökken, és egyúttal az adott időtartamhoz kapcsolható párlatfrakció alkoholtartalma, vagyis az alkohol kihozatal növekszik.
A lepárlás során a deflegmáció mértékének csökkenésére a rendszer úgy reagál, hogy a páracső
hőmérséklete növekszik, és egyúttal az adott
időtartamhoz kapcsolható párlatfrakció alkoholtartalma, vagyis az alkohol kihozatal csökken.
A metanol koncentrációja növekszik, ha a deflegmáció mértéke nő.
Minden további vizsgált illó komponens viselkedése a metanol viselkedésével ellentétes, vagyis a deflegmáció mértékének csökkenésére az
adott időszakhoz tartozó párlatfrakcióban a komponensek koncentrációja magasabb lesz, mintha
a deflegmáció mértéke nem csökkent volna.
A deflegmációs mérték túlzott csökkentése olyan
mértékű alkoholkihozatal-csökkenéssel járhat a
középpárlatra vetítve, ami gazdaságtalanná teheti a folyamatot.
A kozmaalkoholok átlagos koncentrációja a középpárlatban nő, ha a deflegmáció mértéke
csökken.
A deflegmáció mértékének szabályozására olyan
rendszert kell alkalmazni, amely kismértékű,
mindössze csak néhány tized Celsius fokos

2 sorozatú minták alkohol tartalma %*100 (V/V)
Alcohol content of series 2 samples %*100 (V/V)

"B2" típusú komponens 2 sorozat
Type "B2" component, series 2

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Párlat mennyiség (ml)
Amount of distillate (ml)

3. ábra. „B2” típusú lepárlási görbe. A jelleggörbe a középpárlati szakasz elejétől egyenletesen emelkedik,
majd maximumát elérve egyenletesen esik.
Figure 3. Type „B2” distillation curve. The curve rises steadily from the beginning of the hearts ,
and then drops steadily after reaching its maximum.
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A fenti szabályok igazolására néhány jellemző diagramot mutatok be:
A 8. ábrán látható, hogy a 3. sorozatban beállított
alacsonyabb deflegmációs mérték magasabb koncentrációt okozott a B1 típusú komponens esetében,
miközben a középpárlatra vetítve átlagosan alacsonyabb alkohol kihozatal keletkezett, mint a 2. sorozatban. Az ábrázolt komponenskoncentráció kilengései az alkoholgörbe kilengéseivel összhangban, de
azzal ellentétes irányban jelentkeznek. A deflegmáció
mértékének változásával összefüggő páracső hőmérséklet-változásnak megfelelő változások követhetők végig az adott komponens koncentrációjának
változásában is.
A 9. ábrán a páracső-hőmérsékletében nyomon követhető nagymértékű kilengések hatása látható a
szélső értékek megfelelő pontjainak összekapcsolásával. Jól látható, hogy a deflegmáció mértékének
rövid időtartamon belüli változása – pl. a fűtés intenzitás ugrásszerű változása egy fatüzelésű lepárlóberendezés esetében, amikor szakaszosan fát tesznek
a tűztérbe, vagy amikor a szabályozott lepárlás során a deflegmátor hűtését megvalósítandó hűtővíz a
hőmérsékletszabályzás következtében szakaszosan

megindul – a párlatkomponensek pillanatnyi koncentrációja is jelentős kilengésekkel jelentkezik, ami
az egyenletes deflegmációhoz kapcsolható elméleti
lepárlási görbéktől eltéríti a tényleges lepárlási görbét.
A 10. ábrán egy tipikus példa látható arra, hogy a
lepárlás során hirtelen megnövekedő deflegmáció
mértéke milyen hátrányos módon hathat egy számunkra fontos vezéraroma koncentrációjára. Az ábra
felső részén a deflegmáció mértékével arányosan
változó páracső-hőmérséklet látható. Az ábra alsó
részén a párlat alkoholtartalmának és egy B1 típusú komponens koncentrációjának változása látható.
Nyilak kapcsolják össze a fontos, összetartozó pontokat. A páracső-hőmérséklet meredek esése jelzi,
hogy a deflegmáció hirtelen nagymértékben megnőtt,
aminek hatására – a B1 típusú komponensre jellemző elméleti lepárlási görbétől eltérően – nem az következett be, hogy az utópárlat elválasztási pont felé
haladva a B1 típusú komponens koncentrációja meredeken emelkedett, hanem a deflegmáció mértékének erőteljes növekedése miatt az adott komponens
koncentrációja meredeken esni kezdett. Így sokkal
kevesebb aromakomponens juthatott a középpárlatba, mint amennyi akkor jutott volna, ha egyenletes
maradt volna a deflegmáció mértéke.
6. Következtetések
A deflegmáció mértékének szerepét a gyümölcspárlatok minőségének kialakításában úgy összegezhetjük,
hogy adott összetételű gyümölcscefre alapanyagból
magasabb vezéraroma koncentrációval rendelkező,
illatosabb, ízesebb termék állítható elő, ha nem túl-

1 sorozatú minták alkohol tartalma % (V/V)
Alcohol content of series 1 samples % (V/V)

"B3" típusú komponens 1 sorozat
Type "B3" component, series 1
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•

hiszterézist okoz a páracső tervezett hőmérsékletéhez képest. Ellenkező esetben nagymértékű
kilengésekkel reagál a befolyásolni kívánt komponensek koncentrációja a lepárlás során, így
nem csak a lepárlási folyamat egészére tervezett
páracsőhőmérséklet-változás hatása, hanem
a szabályozás tehetetlenségéből adódó nagy
amplitúdójú hőmérsékleti kilengések hatása is
érvényesül.
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A DEFLEGMÁCIÓ HATÁSA A PÁRLATOK
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A metanol koncentrációja a lepárlás folyamán közel
állandó értéken marad. Az elválasztási pontok változtatásával érdemben nem befolyásolható a középpárlat metanol koncentrációja. (6. ábra)

A deflegmáció mértékének változtatásával kapcsolatos elemzésekből levonható következtetések alapján
a lepárlási paraméterekkel és a párlat összetételével
kapcsolatban általános érvényű szabályok fogalmazhatók meg:

Az alkohol és különböző komponensek
koncentrációja (%; mg/l)
Concentrations of alcohol and different components
(%; mg/l)

A „B3” és a „B4” típusú jelleggörbe hasonló lefutású.
Az a fő különbség közöttük, hogy a „B3” típusnál egy
meredeken emelkedő rövid szakaszt követően esik
az adott komponens koncentrációja a párlatban, míg
a „B4” típusnál nincs emelkedő szakasz a lepárlás
elején. (4. ábra és 5. ábra)

Az alkohol és különböző komponensek
koncentrációja (%*100; mg/l)
Concentrations of alcohol and different components
(%*100; mg/l)
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A „B2” típusú lepárlási görbének megfelelően kondenzálódó komponensek koncentrációja a középpárlat középső harmadában a legnagyobb. Sem az
előpárlat, sem az utópárlat elválasztási pont változtatása nem befolyásolja jelentősen a középpárlatba
kerülő mennyiségüket. (3. ábra)
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4. ábra. „B3” típusú lepárlási görbe. Az előpárlat megjelenésétől kezdve rövid ideig meredeken emelkedik, miután
maximumát elérte kezdetben meredeken, majd enyhébb mértékben folyamatosan esik a középpárlat végéig.
Figure 4. Type „B3” distillation curve. It rises sharply for a short time after the appearance of the heads and,
after reaching its maximum, it drops steadily until the end of the hearts, first sharply and then less steeply.
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1 sorozatú minták alkohol tartalma % (V/V)
Alcohol content of series 1 samples % (V/V)

"B4" típusú komponens 1 sorozat
Type "B4" component, series 1
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5. ábra. „B4” típusú lepárlási görbe. Az „A” típusú görbénél kevésbé meredeken esve,
általában a középpárlat közepéig csökken.
Figure 5. Type „B4” distillation curve. It dops less sharply than the type „A” curve, generally until the middle of the hearts.
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1 sorozatú minták alkohol tartalma %*100 (V/V)
Alcohol content of series 1 samples %*100 (V/V)
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6. ábra. Metanol lepárlási görbe. Az előpárlati szakasztól kezdve közel állandó értéken marad.
A jelleggörbe az utópárlat elválasztás felé haladva enyhén emelkedhet.
Figure 6. Methanol distillation curve. Starting with the heads stage, it remains almost constant.
The curve can rise slightly towards the end-cut.
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Alcohol content of series 1 samples % (V/V)
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Az alkohol és különböző komponensek
koncentrációja (%; mg/l)
Concentrations of alcohol and different components
(%; mg/l)

FÓKUSZBAN

zottan erőteljes deflegmációval történik a lepárlás. Az
alacsonyabb deflegmációs mértéknek további előnye,
hogy a termék metanolkoncentrációja is alacsonyabb
lesz. Ezen előnyök mellett hátrányként jelentkezik,
hogy a középpárlatra vetítve az alkoholkihozatal jellemzően kissé alacsonyabb lesz, mintha erőteljesebb
deflegmációt alkalmaztunk volna.
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7. ábra. Kozmaalkohol típusú lepárlási görbe. Közel egyenletes értéken marad a jelleggörbe a középpárlati szakasz
feléig-kétharmadáig, majd az alkoholgörbe csökkenését követve enyhén esik.
Figure 7. Fusel alcohol type distillation curve. The curve remains approximately constant until the middle/two thirds
of the hearts, and then it drops gently, following the drop in the alcohol curve.
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8. ábra. A deflegmáció mértékének növekedésekor a vizsgált illékony komponens koncentrációja csökken a középpárlatban
Figure 8. With increasing dephlegmation degree, the concentration of the volatile component analyzed decreases in the hearts
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Vapor pipe temperature degrees Celsius series 2
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Vapor pipe 2
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9. ábra. A páracső hőmérsékletének szabályozásával összefüggő deflegmációs mérték változására az illékony komponens is változással reagál. Az összetartozó pontokat nyilak jelölik.
Figure 9. The volatile component reacts to the change in the dephlegmation degree, related to the vapor pipe
temperature regulation. Corresponding points are indicated by arrows.
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3 sorozat páracső hőmérséklet (celsius fok)
Series 3 vapor pipe temperature (degrees Celsius)
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1. Summary

THE EFFECT OF DEPHLEGMATION
ON DISTILLATE COMPOSITION

With the support of the National Research, Development and Innovation Fund, within
the framework of the KMR-2 project, a research was carried out by WESSLING Hungary
Kft. between 2013 and 2015, in connection with changing the distillation parameters of
fruit spirits, among other things. Within the framework of the research, characteristic
volatile components of different fruits (apples, pears, sour cherries, apricots and plums)
were investigated. It was determined that, during distillation, the different components
are transferred into the distillate according to typical distillation curves, so they can be
grouped easily according to their propensity to be enriched in the vapor phase at the
end of the vapor pipe in the heads, hearts or the tails phase. When analyzing sample
fractions taken systematically during the distillation, a clear correlation could be
demonstrated between the change in the partial condensation used in the distillation,
the so-called dephlegmation degree, and the change in the relative volatility of the
volatile components entering the distillate from the vapor phase during distillation.
When the dephlegmation degree decreased, of the components analyzed, the relative
volatility of methanol compared to ethanol decreased, while it increased for all other
components analyzed, i.e., the concentration of the volatile components entering the
distillate during the preparation of fruit spirits will be higher or, in other words, the fruity
character will be more intense if the dephlegmation degree is lower. Given the results
of the project, it becomes possible to influence the distillate composition consciously
by changing the distillation parameters.
2. Selection of the components to be analyzed
and the measurement method
When determining the range of volatile components
to be analyzed, several factors were taken into consideration. On the one hand, components that are
relevant from the point of view of meeting legal requirements of fruit spirits, such as methanol [1] and
9 other legally prescribed components [2] were analyzed. On the other hand, those components were
selected which can be considered main aromas of
the fruits investigated, i.e., which have a major effect
on the development of the characteristic smell and
taste specific of the fruit for the consumer, such as
gamma-decalactone in the case of apricots [3], [4],
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[5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15].
Furthermore, among the components to be analyzed
were also included several compounds that can indicate distillation errors, such as 2-phenylethanol and
allyl alcohol.
When selecting the components that can be considered main aromas, the scientific literature, as well as
the results of our own previous research and of studies carried out by external experts were used.
In total, approximately 75 to 80 compounds – a different number for each fruit – were analyzed by a GCMS method.

Measurement technique: Gas chromatographymass spectrometry (GC-MS)
Sample amount: 1 µl distillate, 1:100 split
Injector: split/splitless liner filled with glass wool,
240 °C
Carrier gas: Helium, 1 ml/min, constant flow rate
Gas chromatography column: ZB-Wax 30 m ×
0.25 mm × 0.25 µm
Temperature program: 40 °C (2.5 min), 8 °C/min
to 170 °C, 35 °C/min to 240 °C (3.25 min)
Transfer line temperature program: 170 °C
(18.5 min), 35 °C/min to 240 °C (3.5 min)
Ion source temperature: 230 °C
Quadrupole analyzer temperature: 150 °C
Ionization energy: 70 eV
Detection: selective ion monitoring (SIM)
3. Basic principles for the preparation of test
samples
There were two objectives for the preparation of the
fraction samples tested. On the one hand, we wanted
to determine the distillation curves related to the
relative volatility of the individual components, and
on the other hand, we focused on the dependence of
the curves on the dephlegmation degree.
The method of preparation of the test samples was as
follows: several (2 to 4) distillation procedures were
carried out in a series, on the same distillation apparatus, starting with homogeneous, fermented mash
prepared from a single fruit species. The only difference between distillation procedures of the same series was that different dephlegmation degrees were
created by changing a single distillation parameter.
This way, the concentration change of the components found in the fraction samples of the given distillation procedure can be related to the change in the
dephlegmation degree.
Taking into consideration that, during distillation, volatile components enter the vapor phase from the fruit
mash based on their relative volatility compared to
ethanol, samples were taken during distillation from
the distillate fraction in a way to ensure obtaining val-

During distillation, the composition of the fruit spirit
changes in accordance with the actual dephlegmation degree – i.e., in close connection with the
amount of material recondensing from the vapor
phase into the liquid phase by way of partial condensation. There are several distillation parameters suitable for influencing the dephlegmation degree, such
as changing the heating intensity, or the temperature
or the mass flow of the cooling water entering the
dephlegmator. The change in the ethanol concentration of the resulting distillate is closely related to the
dephlegmation degree, and the same relationship
can be demonstrated in the case of the change of
the dephlegmation degree and the vapor pipe temperature as well.
4. Classification of the distillation curves
In the series of experiments, roughly 2000 distillate
fractions were prepared in 40 distillation procedures
on three different pieces of distillation apparatus,
providing a statistically significant database after
the measurements and the evaluation. Although
the dephlegmation degree was changed in different
ways on the different pieces of distillation apparatus,
the same conclusions could be drawn in each case,
regarding the characteristic distillation properties of
the individual components.
Plotting the average concentrations of the volatile
components that could be detected in the individual
distillate fractions in a coordinate system where the
concentration of the given component (mg/l) and the
concentration of ethanol (%) were shown on the vertical axis and the resulting distillate volume (ml) on
the horizontal axis, a distillation curve is obtained.
Distillation curves of the same component obtained
from different distillation series are similar in nature,
although their shape can vary significantly, as a function of the dephlegmation degree connected to the
given apparatus and the given distillation procedure.
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uable information for the entire distillation procedure.
At the beginning of the distillation, in the so-called
heads phase, samples were taken more frequently,
so that conclusions could be drawn from concentration data still changing in an exponential fashion for
certain components.

THE EFFECT OF DEPHLEGMATION
ON DISTILLATE COMPOSITION

Distillate fractions were analyzed, based on the Annex to Commission Regulation No 2870/2000 [2], by
a method developed by WESSLING Nonprofit Kft.,
suitable for the quantitative determination of the volatile components of fruit spirits to be analyzed:

If similar conditions are ensured during different distillation processes, in terms of the dephlegmation
degree, the shapes of the curves connected to the
individual components will be similar, regardless of
the distillation apparatus. This characteristic curve,
showing concentration changes in the distillate fractions from the heads to the tails, can be classified
according to its shape.
Below are shown typical curves, based on which
general statements can be made about the distillate
components that can be classified into a given type.
The curves presented will form in the case of a delibJournal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4

1273

Type „A” components are so-called heads-type components, i.e., their concentration drops sharply after
the appearance of the heads, such as in the case of
ethyl acetate (Figure 1).

THE EFFECT OF DEPHLEGMATION
ON DISTILLATE COMPOSITION

It is characteristic of components with a type „B1”
distillation curve that their concentration in the vapor
phase increases around the end-cut , therefore, it depends on the correct determination of the end-cut ,
to what extent they can influence the composition of
the hearts (Figure 2).

•

The system’s reaction to an increase in the
dephlegmation degree during the distillation will
be a decrease in the vapor pipe temperature and,
at the same time, the alcohol content of the distillate fraction corresponding to the given period of
time, i.e., the alcohol yield increases.

•

The system’s reaction to a decrease in the
dephlegmation degree during the distillation will
be an increase in the vapor pipe temperature
and, at the same time, the alcohol content of the
distillate fraction corresponding to the given period of time, i.e., the alcohol yield decreases.

•

The concentration of methanol increases, if the
dephlegmation degree increases.

In Figure 9, the effect of the large fluctuations, which
can be traced in the temperature of the vapor pipe,
is shown by connecting the corresponding extreme
values. It is clear that changes in the dephlegmation
degree within a short period of time – for example, a
sudden change in the heating intensity in the case of
a wood-burning distillation apparatus, where wood
is placed intermittently in the furnace, or when, during regulated distillation, the cooling water to achieve
the cooling of the dephlegmator starts intermittently
– the actual concentrations of the distillate components also show significant fluctuations, which causes the actual distillation curve to deviate from the
theoretical distillation curve corresponding to steady
dephlegmation.

•

The behavior of all other volatile components
tested is the opposite of that of methanol, i.e.,
the concentration of the components in the distillate fraction corresponding to the given period
of time will be higher, if the dephlegmation degree decreases, than it would have been if the
dephlegmation degree had remained the same.

The concentration of components condensing according to the type “B2” distillation curve is highest
in the middle third of the hearts. Their quantities in
the hearts are not influenced significantly by changing either the begin-cut or the end-cut (Figure 3).
Type „B3” and „B4” curves are similar in nature. The
main difference between them is that, in the case of
the „B3” type, the concentration of the given components in the distillate drops after a short, sharply
rising stage, while in the case of the „B4” type, there
is no rising stage at the beginning of the distillation
(Figures 4 and 5).
The concentration of methanol remains approximately constant during the distillation. The methanol
concentration of the hearts cannot be influenced significantly by changing the begin-cut and the end-cut.
(Figure 6).
Fusel alcohols, such as 1-propanol, 1-butanol, etc.,
behave similarly during the distillation (Figure 7).
5. The effect of the dephlegmation degree on
changes in the curves
Curves that are different from those corresponding to
the linearly rising vapor pipe temperature target function can be created during the distillation, by changing the dephlegmation degree. The goal of changing
the curve is usually to achieve higher concentrations
of certain aroma components in the hearts, thereby
providing a more intense odor and taste, characteristic of the given fruit species. In other cases, it could
also be an objective to reduce the concentration of
unwanted components in the hearts.
Based on conclusions that can be drawn from analy-
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temperature, which, in turn, are related to changes in
the dephlegmation degree, can be traced all the way
through in changes in the concentration of the given
component.

Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4

•

Excessive reduction of the dephlegmation degree could be accompanied by such a decrease
in the alcohol yield in the hearts, which could
make the entire process uneconomical.

•

The average concentration of fusel alcohols in
the hearts increases if the dephlegmation degree
decreases.

•

To regulate the dephlegmation degree, a system
should be used which causes only a slight hysteresis of only a few tenths of a degree Celsius
relative to the planned temperature of the vapor
pipe. Otherwise, the concentrations of the components to be influenced will react with large fluctuations, and so not only the effect of the change
in the vapor pipe temperature planned for the
entire distillation process, but also the effect of
large amplitude fluctuations due to the inertia of
the regulation will prevail.

To confirm the above rules, a few typical diagrams
are shown:
Figure 8 shows that a higher concentration in the
case of a type B1 component was caused by the
lower dephlegmation value set in series 3, while the
average alcohol yield for the hearts was lower than
in series 2. Fluctuations in the component concentrations depicted coincide with those of the alcohol curve, but they occur in the opposite direction.
Changes corresponding to changes in the vapor pipe

Figure 10 shows a typical example of how the concentration of a main aroma, important to us, can
be adversely affected by a sudden increase in the
dephlegmation degree during distillation. In the top
part of the figure, the vapor pipe temperature, changing proportionally to the dephlegmation degree, is
shown. In the bottom part of the figure, changes in
the alcohol content of the distillate and the concentration of a type B1 component are shown. Important
corresponding points are connected by arrows. A
steep drop in the vapor pipe temperature indicates
that there was a sudden increase in the dephlegmation, as a result of which – unlike the theoretical distillation curve characteristic of the type B1 component – what happened was not that the concentration
of the type B1 component rose sharply towards the
end-cut separation point, but, because of the strong
increase in the dephlegmation degree, the concentration of the given components started to drop
sharply. Therefore, a lot less aroma component could
enter the hearts, than would have been there, had the
dephlegmation degree remained steady.
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Below are shown diagrams, similar in shape to theoretical curve types, that were plotted based on actual
distillation results, obtained on a column-type distillation apparatus (Figures 1-7). Sharp breaks in the
case of the curves in the examples – mainly in the
first third of the distillation – are related to the regulation of the distillation apparatus.

ses dealing with changes in the dephlegmation degree, the following general rules can be formulated,
regarding distillation parameters and distillate composition:

THE EFFECT OF DEPHLEGMATION
ON DISTILLATE COMPOSITION

erately chosen dephlegmation target function, where
the temperature of the vapor pipe increases during
the distillation procedure with a constant slope.
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1. Összefoglalás
Tanulmányomban növényvédő szerek élelmiszerekből történő mérését mutatom be
szuperkritikus folyadék extrakció (Supercritical Fluid Extraction – SFE) és szuperkritikus folyadékkromatográfia (Supercritical Fluid Chromatography – SFC) online
kapcsolatával és tandem tömegspektrometriás detektálással. Alávetettem továbbá
szerves klórtartalmú peszticidek szuperkritikus extraktumát GC-MS/MS analízisnek
is. Az SFC hatékony technikának bizonyult növényvédő szerek mérésére széles kémiai
struktúra, polaritás és molekulatömeg tartományban. Száz különböző peszticidmolekulát
extraháltam és mértem különböző élelmiszermátrixokból online SFE-SFC-MS/MS-technikával. A teljes folyamatra nézve jó ismételhetőség jellemző 1-10 ng/g koncentráció
tartományban. Az LOQ értékek 0,1-10 µg/L tartományba estek. A rendszer konfigurációja lehetővé teszi, hogy automatikusan offline SFC-re váltsunk. Az így nyert extraktumokat GC-MS vizsgálatra bocsátva a legtöbb szerves klórtartalmú növényvédő
szerre jó pontosság (80-125 %) érhető el.
2. Bevezetés
A növényvédő szerek emberi szervezetre gyakorolt
káros hatása nagy bizonytalanságot hordoz, mert
alacsony koncentrációban, hosszú ideig tartó kitettség lehetséges, ezért a növényvédő szerek mérése
fontos, és kihívást jelent a laboratóriumok számára.
Következésképpen, szerte a világon szigorúbb élelmiszerbiztonsági szabályozást sürgetnek, amivel
nyomást gyakorolnak a növényvédőszer-vizsgáló
laboratóriumokra, azért, hogy bővítsék a célkomponensek listáját, és alacsonyabb koncentrációkat tudjanak detektálni [1].
A növényvédőszer-analitikában főként a GC-MS és
LC-MS technikákat használják. A komponensek széles fizikokémiai tulajdonsága miatt gyakran két külön
technika – a GC-MS/MS és az LC-MS/MS – alkalmazására van szükség. Általánosságban, az LC-t részesítik előnyben poláros és nem illékony komponensek,

A kép illusztráció / Picture is for illustration only
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míg a GC-t az illékony komponensek mérésére alkalmazzák [2]. A gyakorlatban növekvő igény van egy
olyan összetett rendszerre, amely egyszerre sok eltérő tulajdonságú növényvédő szert képes detektálni
és a minta-előkészítő egységet is magában foglalja.
Külön előny az, hogy a minta extrakcióját szuperkritikus fluidum alkalmazásával végzik el.
A szuperkritikus folyadékok karakterisztikájukat tekintve hasonlítanak a gázokra és a folyadékokra is:
alacsony viszkozitás, nagy diffúzivitás és oldhatóság
jellemző rájuk. A széndioxid szuperkritikus állapotúvá
válik relatíve alacsony hőmérsékleten és nyomáson
(31.1 °C és 7.38 MPa). Alacsony toxicitása, inertsége, elérhetősége és alacsony ára miatt a szuperkritikus széndioxidot széles területen alkalmazzák [3]. Az
általánosan alkalmazott analitikai módszerek offline
minta-előkészítést biztosítanak, amit kromatográfiás
analízis követ.

Shimadzu Europa GmbH, Duisburg, Németország
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(SFE), szuperkritikus folyadékkromatográfia (SFC), tömegspektrometria, QuEChERS, hidrofil interakciós
kromatográfia
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Az általunk használt berendezés egy online rendszerben kombinálja az SFE és SFC technikát, ezért az
egész folyamat az extrakciótól a célvegyületek méréséig teljesen automatikus. Továbbá poláros szerves módosítókat (methanol) is adagolhatunk a szuperkritikus széndioxidhoz, ezért a rendszert széles
polaritástartományba tartozó komponensek extra-
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3.1. SFC-MS/MS: Széles polaritási tartományba
tartozó peszticidek mérése különféle mátrixokból
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A kísérleteket a Nexera UC online SFE-SFC-MS rendszerrel (Shimadzu Corporation, Japán) végeztem. A
berendezés működési elvét az 1. ábra szemlélteti. A
szuperkritikus széndioxidot a szerves poláros oldószerrel (modifikátorral) együtt áramoltatjuk keresztül
az analitikai rendszeren, ahol az analitikai oszlopon
történik a gradiens-elválasztás. A tömeg szerinti elválasztást és detektálást LCMS-8050 hármas kvadrupol tömegspektrométeren végeztem (Shimadzu
Corporation, Japán). Az analitikai beállításokat az
1. táblázat tartalmazza.
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(C)

Extrakciós edény
Extraction vessel

Szelep
Valve

Segéd oldószer
Make up solvent

Szelep
Valve

Analitikai oszlop
Analytical column

97 %

Háttérnyomás
szabályozó (BPR-B)
Back pressure
regulator (BPR-B)

Modifikátor
Modifier Solvent

14.8 MPa
Háttérnyomás
szabályozó
(BPR-A)
Back pressure
regulator
(BPR-A)

Tömegspektrométer
Mass
spectrometer

Segéd oldószer
Make up solvent

15 MPa
Elfolyó / Vent
(D)

1. táblázat. Az SFC-MS-módszer analitikai beállításai
Table 1. Analytical settings of SFC-MS
SFC kondíciók (Nexera UC rendszer, Shimadzu)
SFC conditions (Nexera UC system, Shimadzu)

LCMS 8050
LCMS 8050

Oszlop: Princeton 2-Ethylpyridine 150x4.6mm, 5µm
Column: Princeton 2-Ethylpyridine 150x4.6mm, 5µm
Mozgó fázis: CO2 / Mobile phase: CO2
Módosító (B): 0.1 %w/v ammónium formiát metanolban
Modifier (B): 0.1% w/v ammonium formate in MeOH
Gradiens: 0 - 90 %B 7 perc alatt / Gradient: 0 to 90% B
in 7 min
Áramlási sebesség: 3 mL/perc / Flow rate: 3 mL/min
Háttérnyomás szabályozók (BPC): (A) 15 MPa, (B) 40 MPa
/ Back pressure control: (A) 15 MPa, (B) 40 MPa

Ionizáció: Elektrospray (ESI) / Ionization method: Electrospray
Ionization (ESI+)
Polaritás: Pozitív / Polality: Positive
Kapilláris feszültség: (2 - 4) kV / Capillary voltage: (2 - 4) kV
Porlasztógáz áramlási sebesség: 3 L/perc / Nebulizing gas
flow: 3 L/min
Fűtött gáz sebessége: 10 L/perc / Heating gas flow: 10 L/min
Szárítógáz sebessége: 10 L/perc / Drying gas flow: 10 L/min
Desolvation Line hőm.: 250 °C / Desolvation line T: 250 °C
Heat block hőm.: 400 °C / Heat block T: 400 °C
Interface hőm.: 300 °C / Interface T: 300 °C
MRM: 46 event, 92 MRM átmenet / MRM: 46 events, 92 MRM
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Tömegspektrométer
Mass
spectrometer

Segéd oldószer
Make up solvent

SFE egység
SFE unit
CO2

1. ábra. Mérés az SFC-MS-rendszeren
Figure 1. SFC-MS analysis

14.8 MPa
Háttérnyomás
szabályozó
(BPR-A)
Back pressure
regulator
(BPR-A)

15 MPa
Elfolyó / Vent

3%

Elfolyó
Vent

Tömegspektrométer
Mass
spectrometer

Segéd oldószer
Make up solvent

SFE egység
SFE unit

Analitikai oszlop
Analytical column

14.8 MPa
Háttérnyomás
szabályozó
(BPR-A)
Back pressure
regulator
(BPR-A)
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hálására és mérésére használhatjuk [5], [6]. Habár a
cél az, hogy egy egyedi rendszerünk legyen online
SFE-SFC-MS-kapcsolattal, szükség szerint az SFE-t
más módszerekkel is lehet kombinálni. A rendszer lehetőséget ad az SFE offline alkalmazására is [7], [8].

Extrakciós edény
Extraction vessel
100 %

Szelep
Valve

Szelep
Valve

Analitikai oszlop
Analytical column

0%

SFE egység
SFE unit
CO2
Modifikátor
Modifier Solvent

Háttérnyomás
szabályozó (BPR-B)
Back pressure
regulator (BPR-B)

15 MPa
Háttérnyomás
szabályozó
(BPR-A)
Back pressure
regulator
(BPR-A)

Tömegspektrométer
Mass
spectrometer

Segéd oldószer
Make up solvent

40 MPa
Elfolyó / Vent

2. ábra. Analízisutak az online SFE-SFC-MS-rendszerben
Figure 2. Analytical pathways in the online SFE-SFC-MS system
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Az általunk alkalmazott berendezés jelentősen csökkenti a minta-előkészítésre fordított időt, és csökkenti a manuális munka által bevihető hiba lehetőségét is
[4]. Ez az új technika automatizálja a minta-előkészítést: a mintamátrix szuperkritikus folyadék extrakciója után a minta emberi beavatkozás nélkül kerül az
analitikai kolonnára. A szuperkritikus extrakció (SFE)
gyakran és sikerrel használható extrakciós módszer,
amely alkalmas növényvédő szerek maradékainak kivonására élelmiszer mátrixból. A szuperkritikus széndioxiddal (SC-CO2) működő SFE-rendszer előnye az,
hogy kevés szerves oldószert fogyaszt, kevéssé toxikus és a SC-CO2-t használat után könnyű eltávolítani
az előkészített mintából.
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+ oldószer
Add solvent

Rázás + reagens
Stir
Add reagent

Előkészítés Nexera UC méréshez
Pretreatment for Nexera UC system

Homogenizálás + abszorbens Mix
Homogenize Add absorbent Mix

Rázás Centrifugálás Felülúszó
+ reagens
Rázás
Stir
Centrifuge áthelyezése Add reagent Stir
Supernatant

Minta és vízmentesítő anyag összekeverése
Mix agricultural products and dehydrating agent

Centrifugálás
Centrifuge

Mintatár váltó
Rack Changer

Betöltés
Fill extraction vessel

3. ábra. Minta-előkészítés
Figure 3. Sample Preparation
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Extrakciós edény
Extraction vessel

(A)

2. táblázat. Az SFE-SFC-MS-rendszer analitikai kondíciói
Table 2. Analytical parameters of the SFE-SFC-MS system
SFE kondíciók (Nexera UC rendszer, Shimadzu)
SFE conditions (Nexera UC system, Shimadzu)

SFC kondíciók (Nexera UC rendszer, Shimadzu)
SFC conditions (Nexera UC system, Shimadzu)

Mozgó fázis / Mobile phase: CO2 (A)
Mozgófázis modifikátora (B): 0.1 %w/v ammónium formiát metanolban oldva
Modifier (B): 0.1% w/v ammonium formate in MeOH
Áramlási sebesség: 5 mL/perc / Flow rate: 5 mL/min
Extrakció / Extraction: 0 - 1 perc statikus mód (5%B)
0 - 1 min static mode (5% B)
1 - 3 perc dinamikus mód (5%B)
1 - 3 min dynamic mode (5% B)
Extrakciós edény hőm / Extraction vessel T: 40°C
Háttérnyomás szabályozók (BPC):
Back pressure control: (A) 14.8 MPa,
(B) 15 MPa
(split arány / split rate: 3%)
Make-up: 0.1 %w/v ammónium formiát metanolban
Make-up: 0.1% w/v ammonium formate in MeOH

Oszlop: Shim-pack UC-RP 5 µm (250 mm x 4.6 mm)
Column: Shim-pack UC-RP 5 µm (250 mm x 4.6 mm)
Mozgó fázis / Mobile phase: CO2 (A)
Mozgófázis modifikátora (B): 0.1 %w/v ammónium formiát metanolban oldva
Modifier: 0.1% w/v ammonium formate in MeOH
Áramlási sebesség: 3 mL/perc / Flow rate: 3 mL/min
Gradiens: 0% (0perc) →10%(10perc) →30%(14perc) →
40% (14.01-17perc)
Gradient: 0% (0 min) →10% (10 min) →30% (14 min)
→ 40% (14.01-17 min)
Oszlop hőm. / Column T: 40 °C
Háttérnyomás szabályozó (BPC):
Back pressure control: (A) 15 MPa, (B) 40 MPa
Make-up: 0.1 %w/v ammónium formiát metanolban
(0.4 ml/min)
Make-up: 0.1% w/v ammonium formate in MeOH (0.4 ml/
min)

Szelep
Valve

3.2. SFE-SFC-MS/MS: peszticidek mérése élelmiszerekben
Az online SFE-SFC-MS-rendszer működési elvét a
2. ábra szemlélteti. A mintával megtöltött extrakciós
edényt az SFE-egységbe kell helyezni, majd 40°C-ra

Polaritás: pozitív és negatív
Polarity: Positive and negative
Ködkamra gáz áramlás: 3 L/perc
Nebulizing gas flow: 3 L/min
Szárítógáz áramlás: 10 L/perc
Drying gas flow: 10 L/min
Heat block hőm.: 400°C
Heat block T: 400°C
MRM (multiple reaction monitoring): 103 event, 206 MRM
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Csapdázó oszlop
Frakciószedő
Trap column
Fraction collector

Háttérnyomás
szabályzó
Back pressure
regulator
Control ON
15 MPa

Csapdázó oszlop
Frakciószedő
Trap column
Fraction collector

Háttérnyomás
szabályzó
Back pressure
regulator
Control ON
15 MPa

Csapdázó oszlop
Frakciószedő
Trap column
Fraction collector

CO2
Modifikátor / Modifier
Extrakciós edény
Extraction vessel

(B)

Szelep
Valve

Szelep
Valve

SFE egység
SFE unit
CO2
Modifikátor / Modifier
Extrakciós edény
Extraction vessel

(C)

Szelep
Valve

Szelep
Valve

SFE egység
SFE unit
CO2
Modifikátor / Modifier
Extrakciós edény
Extraction vessel

(D)

Szelep
Valve

MRM: 103 events, 206 MRM transitions

kell fűteni (2A ábra). Ezután kell az extrakciós edénybe pumpálni a szuperkritikus állapotban lévő széndioxidot. A töltés után az áramlást leállítjuk, hogy a
komponensek statikusan extrahálódjanak (2B ábra).
A statikus extrakció idejének lejárta után az extraháló
szert átáramoltatjuk az extrakciós edényen, aminek

Háttérnyomás
szabályzó
Back pressure
regulator
Control ON
15 MPa

SFE egység
SFE unit

LCMS 8050
Ionizációs mód: Elektrospray (ESI)
Ionization method: Electrospray Ionization (ESI)
Kapilláris feszültség: (2 - 4) kV
Capillary voltage: (2 - 4) kV
Heat gas áramlás: 10 L/perc
Heating gas flow: 10 L/min
Desolvation Line hőm.: 250°C
Desolvation line T: 250°C
Interface hőm.: 300°C
átmenet
Interface T: 300 °C

Szelep
Valve

A növényvédő szerek élelmiszerekből történő kivonására és a minták előkészítésére napjainkban a
leggyakrabban az ún. QuEChERS (gyors, egyszerű,
olcsó, hatékony, állékony és megbízható – Quick,
Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe) módszert használják. A módszer ugyan az egyszerűséget
és a gyorsaságot részesíti előnyben, ennek ellenére
számos lépést tartalmaz, mint például a reagensek
hozzáadása, az oldószeres extrakció, a tisztítás szilárd fázisú folyadék extrakcióval vagy a centrifugálás. Ezzel szemben az online SFE-SFC-MS-rendszer csak egy keverési lépést igényel: 1 g élelmiszer

Szelep
Valve

Háttérnyomás
szabályzó
Back pressure
regulator
Control OFF

Csapdázó oszlop
Frakciószedő
Trap column
Fraction collector

SFE egység
SFE unit
CO2
Modifikátor / Modifier
4. ábra. Az offline SFE-extrakció áramlási útja
Figure 4. Flow diagram of offline SFE extraction
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Homogenizálás
Homogenize

következtében egy dinamikus extrakciós folyamat is
végbe fog menni. (2C ábra). A dinamikus extrakciós
lépés során a mintából kivont komponensek az analitikai oszlopba jutnak. Élelmiszerekből nagy men�nyiségű szennyező anyag is extrahálódik, ami káros
lehet az analitikai oszlopra és a tömegspektrométerre
nézve is. Ezért egy beépített áramlásosztó szerkezet
révén a teljes extraktumnak csak egy kis része kerülhet az analitikai oszlopra és a tömegspektrométerbe.
A dinamikus extrakciót követően az extrahálószer
áramlása csak az oszlop és tömegspektrométer irányába megy végbe (2D ábra).

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK MÉRÉSE ÉLELMISZEREKBŐL
SFE-SFC-MS/MS-RENDSZERREL

Előkészítés a hagyományos QuEChERS módszerrel / Pretreatment process for conventional (QuEChERS) method
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GCMS-TQ8040

Extrakciós edény: 5 mL / Extraction vessel: 5 mL
Extrakciós oldószer: CO2 + metanol (5%)
Extraction solvent: CO2 + Methanol (5%)
Áramlási sebesség: 5 mL/perc / Flow rate: 5 mL/min
Hőmérséklet / Temperature: 60°C
Háttérnyomás szabályozó / Back pressure control: 15 MPa
Extrakciós idő: 8 min (statikus extrakció → dinamikus
extrakció) / Extraction time: 8 min (Static extraction →
Dynamic extraction)
Csapdázási kondíciók / Trap condition
Csapdázó oszlop / Trap column: Shim-pack GIST C18
(50x4.6mm,5µm)
Hőmérséklet / Temperature: 50°C
Kinyerési kondíciók / Recovery condition
Elúciós oldószer: aceton/hexán = 50/50 / Elution solvent:
Acetone/Hexane = 50/50
Áramlási sebesség / Flow rate: 2 mL/perc
Hőmérséklet / Temperature: 60°C
Frakcionálási idő: 2 min (12-14 perc)
Fraction time: 2 min (12-14 min)

Oszlop / Column: Rxi-5 30 m× 0.25 mmID, df = 0.25 µm
Minta injektálása / Sample injection: Splitless (250°C,
Sampling time 1.00 min), high-pressure injection
Kontrol mód / Control mode: Linear velocity (He, 47.2 cm/sec)
Oszlop termosztát hőmérséklete: 50°C (1perc) → (25°C/perc)
→ 125°C →(10°C/perc) → 300°C (15 perc)
Injektálási mennyiség / Injection volume: 1 µL
Ionforrás hőm. / Ion source T: 200°C
Interfész hőm. / Interface T: 250°C
Oldószervágási idő / Solvent cut time: 1.5 perc
Detektor feszültség / Detector voltage: 2 kV
Mód / Mode: MRM (29 event, 58 MRM átmenet)

5. ábra. SFC kromatogram 50 µg/L
Figure 5. SFC chromatogram at 50 µg/L

mintát 1 g vízmentesítő anyaggal kell összekeverni,
majd az extrakciós edénybe helyezni (3. ábra). Ilyen
módon a rendszer javítja a laboratórium mintaáteresztő képességét, csökkenti a környezetterhelést, és
véd a minta-előkészítésből származó emberi hibáktól
is. Az erre a célra fejlesztett mintatálcaváltóval ös�-

szesen akár 48 minta is extrahálható folyamatosan.
Kísérleteim során barnarizs, eper és olaj mintákat (1g)
dúsítottam 100 peszticidet tartalmazó különböző koncentrációjú (10 – 2000 µg/L) mix oldatokkal (100 µL),
ami 1-200 µg/kg dúsítási koncentrációt jelent. Az analitikai beállításokat a 2. táblázatban foglaltam össze.
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Komponens
Component

Log Kow oktanol-víz
megoszlási
állandó logaritmusa
Log Kow logarithm of
octanol-water partition
coefficient

Retenciós
idő (perc)
Retention
time
(minute)

R2

Tartomány
(μg/L)
Range
(μg/L)

LOD (μg/L)

LOQ (μg/L)

RSD (n=3)
50 μg/L

Aldicarb

1.1

2.1

0.99

1-250

1.0

1.0

4.05

Aldicarb sulfone

-0.6

2.9

0.99

0.1-250

<0.1

0.5

4.01

Aldicarb sulfoxide

-0.2

3.1

0.98

10-250

10.0

10.0

5.58

Atraton

2.7

2.0

0.99

0.5-250

0.1

0.5

4.69

Atrazindesethyl desisopropyl

-0.1

4.7

0.99

1-250

1.0

5.0

6.69

Atrazine

2.6

2.4

0.99

0.5-100

0.1

0.5

6.18

Atrazine-desethyl

1.5

3.2

0.99

0.1-100

0.1

0.1

6.17

Chlormequat

-3.8

4.7

1.00

0.5-250

0.5

0.5

2.19

Chloroxuron

3.5

4.5

0.99

0.5-250

0.1

0.5

10.67

Chlorpyrifos-ethyl

5.3

2.0

0.98

5-250

1.0

5.0

2.03

Chlorpyrifos-methyl

4.3

2.0

0.98

1-250

0.5

1.0

2.64

Chlortholuron

2.4

3.8

0.99

5-250

5.0

5.0

2.71

Crimidine

1.3

2.5

0.98

5-250

5.0

5.0

7.70

Cyanazine

2.2

3.1

1.00

0.5-250

<0.1

0.5

6.11

Dimethoate

0.8

3.1

0.99

0.5-250

0.1

0.5

4.40

Diquat

-4.6

7.9

1.00

5-250

5.0

5.0

6.24

Diuron

2.7

4.6

0.99

0.5-250

<0.1

0.5

0.78

Fenthion

4.2

2.1

0.98

5-250

1.0

5.0

2.03

Fenuron

1.0

3.3

0.99

0.1-250

<0.1

0.1

6.29

Imidacloprid

0.8

5.5

0.99

0.5-250

<0.1

0.5

2.72

Isoproturon

2.9

3.2

0.99

0.5-250

0.1

0.5

3.88

Linuron

3.2

3.0

0.99

1-250

0.5

1.0

6.56

Malathion

2.4

1.9

1.00

0.1-250

0.1

0.1

10.34

Metamitron

0.7

4.0

0.99

0.5-250

<0.1

0.5

5.33

Metazachlor

2.4

2.0

0.99

0.1-100

<0.1

0.1

3.19

Methabenzthiazuron

1.9

2.6

0.99

5-250

5.0

5.0

3.69

Methacrifos

1.9

1.3

0.98

5-250

5.0

5.0

10.12

Methiocarb

2.9

3.1

0.99

1-250

1.0

5.0

8.75

Metobromuron

2.4

2.5

0.99

1-250

<0.1

0.5

4.61

Metolachlor

2.9

1.9

0.99

1-250

0.1

1.0

4.84

Metribuzin

1.7

3.0

0.98

1-250

1.0

1.0

8.21

Monocrotophos

-0.2

2.4

0.99

0.1-250

<0.1

0.1

3.94

Monolinuron

2.3

2.4

0.99

0.5-250

0.5

1.0

6.29

Omethoate

-0.9

2.3

0.99

0.1-250

<0.1

0.1

2.58

Oxadiazon

4.8

1.9

1.00

0.1-250

0.1

0.5

4.38

Paraquat

-4.5

7.9

1.00

10-250

5.0

10.0

11.63
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Offline SFE:

4. táblázat. Kimutatási (LOD) és mennyiségi méréshatárok (LOQ)
Table 4. Limits of detection and quantification of different pesticides

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK MÉRÉSE ÉLELMISZEREKBŐL
SFE-SFC-MS/MS-RENDSZERREL

3.táblázat. SFE-offline-GC-MS analitikai beállításai
Table 3. Analytical settings of SFE offline-GCMS
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Retenciós
idő (perc)
Retention
time
(minute)

Tartomány
(μg/L)
Range
(μg/L)

R2

LOD (μg/L)

LOQ (μg/L)

RSD (n=3)
50 μg/L

RSD %
(n=3) 10
µg/kg

Komponens / Component

RSD %
(n=3) 10
µg/kg

Diflubenzuron

0.64

Pirimicarb

4.19

Dimethoate

12.6

Prochloraz

2.03

Disulfoton

1.07

Procymidone

6.2

Disulfoton sulfone

5.4

Propiconazole

3.83

Phosphamidon

1.3

1.9

0.99

0.5-250

0.1

0.5

8.01

Epoxiconazole

4.47

Pyraclostrobin

3.75

Pirimiphos-methyl

4.2

2.0

0.99

0.5-250

0.1

0.5

4.92

Ethion

0.42

Pyridaphenthion

6.35

Prometryn

3.5

2.1

0.99

0.5-100

<0.1

0.5

5.18

Ethoprophos

2.95

Pyrimethanil

3.6

Propazine

2.9

2.1

0.99

0.1-250

<0.1

0.1

4.60

Etrimfos

9.45

Quinoxyfen

6.51

Propham

2.6

2.1

0.91

10-250

5.0

10.0

7.84

Fenamiphos

8.14

Quinoxyfen

14.42

Pymetrozine

-0.2

4.3

0.98

0.1-250

<0.1

0.1

3.74

Fenamiphos sulfone

18.42

Spiroxamine

7.25

Sebuthylazine

3.1

2.2

0.99

0.1-250

<0.1

0.1

5.95

Fenamiphos sulfoxide

4.42

Tebuconazole

7.36

Simazine

2.2

2.6

0.99

1-250

0.5

1.0

4.47

Fenbuconazole

8.8

Tebufenozide

7.21

Terbuthylazine

3.2

2.2

1.00

0.1-250

<0.1

0.1

5.61

Fenhexamid

2.64

Terbufos

4.45

Terbutryn

3.7

2.2

0.99

0.5-250

0.1

0.5

0.29

Fenitrothion

14.9

Terbufos sulfone

11.42

Fenpropidin

8.38

Tetrachlorvinphos

8.24

Fenthion

8.59

Thiabendazole

9.98

Fenthion sulfone

6.16

Thiacloprid

4.42

Fenthion sulfoxide

4.67

Thiamethoxam

4.19

Fenvalerate

7.15

Thiodicarb

11.66

Fipronil

7.24

Triadimefon

5.84

Fludioxonil

4.93

Triadimenol

11.49

Fluquinconazole

2.19

Triazophos

4.41

Flusilazole

4.25

Tricyclazole

4.84

Flutriafol

8.58

Trifloxystrobin

4.83

Fonofos

5.76

Triticonazole

4.25

Hexaconazole

2.9

Vinclozolin

2.4

Imazalil

6.3

5. táblázat. Ismételhetőségi adatok (barna rizs)
Table 5. Repeatability values (brown rice)
Komponens / Component

RSD %
(n=3) 10
µg/kg

Komponens / Component

RSD %
(n=3) 10
µg/kg

Acephate

5.6

Imidacloprid

5.8

Atrazine

7.31

Iprodione

3.3

Azinphos methyl

1.61

Isoprothiolane

7.73

Azoxystrobin

2.36

Linuron

12.52

Boscalid

2.79

Malathion

4.85

Bromophos

6.45

Malaoxon

11.42

Carbaryl

12.34

Metconazole

3.84

Carbendazim

4.8

Methacrifos

5.6

Carbofuran

4.22

Methamidophos

2.28

Carboxine

13.44

Methomyl

0.4

Chlorfenvinphos

0.94

Metribuzin

10.62

Chlorothalonil

5.31

Omethoate

5.1

Chlorpropham

9.35

Paclobutrazole

3.15

Chlorpyrifos

10.9

Parathion-methyl

9.1

Chlorpyrifos methyl

8.42

Penconazole

3.98

Cyhalothrin

12.87

Pendimethalin

4.38

Cypermethrin

2.74

Permethrin

6.71

Cyproconazole

1.73

Phorate

1.64

Cyprodinil

6.45

Phorate sulfone

3.18

Deltamethrin

0.29

Phorate sulfoxide

0.89

Demeton-S methyl

4.9

Phosalone

14.01

Diazinon

0.64

Phosmet

3.8

Dichlovos

6.3

Phosphamidon. mixture of E+Z

7.58

Difenoconazole

8.8

Piperonyl butoxide

12.84
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Komponens
Component

Log Kow oktanol-víz
megoszlási
állandó logaritmusa
Log Kow logarithm of
octanol-water partition
coefficient

1285

3.0
2.5
2.0

Chlorpyrifos

Area
[*10^5]
6.0

2.5

2.5

5.0

2.0

2.0

4.0

1.5

1.5

3.0

1.0

1.0

2.0

0.5

0.5

1.0

1.5
1.0
0.5
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
Conc. [*10^2]

0.0
0.0

0.5

LOQ: 5 μg/kg
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Malathion

Area
[*10^6]
3.0

Area
[*10^5]
2.5

1.0

1.5

2.0

2.5
Conc. [*10^2]

0.5

Endosulfan

Area
[*10^6]
4.0

Triadimenol

1.0

1.5

2.0

2.5
Conc. [*10^2]

Area
[*10^4]
7.0

Area
[*10^5]
3.5

Chlorpyrifos methyl

6.0

1.5

0.5
1.0

1.5

2.0

2.5
Conc. [*10^2]

LOQ: 10 μg/kg

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
Conc. [*10^2]

LOQ: 1 μg/kg

6. ábra. Kalibrációs egyenesek eper mátrixban
Figure 6. Calibration curves for the extraction of strawberry
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2.5
Conc. [*10^2]

Linuron

1.5

2.0

1.0

1.0

0.5

1.0

0.5

2.0

2.0

3.0

2.0

0.0
0.0

1.5

2.5

5.0

2.5

0.5

1.0

LOQ: 10 μg/kg

3.0

1.0

0.5

3.0

3.5

1.5

0.0
0.0

LOQ: 1 μg/kg

LOQ: 10 μg/kg

2.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

LOQ: 10 μg/kg
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Cypermethryn

Area
[*10^5]
3.0

2.0

2.5
Conc. [*10^2]

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
Conc. [*10^2]

LOQ: 10 μg/kg

7. ábra. Kalibrációs egyenesek barna rizs mátrixban
Figure 7. Calibration curves for the extraction of brown rice
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Chlopyrifos methyl

Area
[*10^5]
3.5
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2.5

Area
[*10^6]
5.0

2.0

4.0

Malathion

Chlorpyrifos

Visszanyerési hatásfok
Visszanyerési hatásfok
(%)

%RSD (n=3)

Aldrin

70

0.7

BHC-alfa

73

6.2

BHC-beta

73

5.9

1.0

Bifenthrin

103

3.5

0.5

Chlordane-trans

76

1.6

Chlordane-cis

84

3.3

Chlorothalonil

28

6.4

Komponens / Component

4.5
3.5
3.0

1.5

2.5
2.0

1.0

1.5
0.5
0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
1.6
Conc. [*10^2]

0.0
0.0

0.2

0.4

LOQ: 10 μg/kg
Area
[*10^6]
2.0
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0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
1.6
Conc. [*10^2]

LOQ: 10 μg/kg

Cypermethrin

101

3.9

DDD o,p

101

1.2

3.0

DDD p,p

56

2.9

2.5

DDE o,p

74

2.4

Area
[*10^5]

Chlorpyrifos methyl

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4

Linuron

2.0

DDE p,p

79

2.3

1.5

DDT o,p

102

1.2

1.0

DDT p,p

96

11.3

0.5

Diclofop-methyl

123

3.4

0.2
0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
1.6
Conc. [*10^2]

0.0
0.0

LOQ: 10 μg/kg

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4
1.6
Conc. [*10^2]

LOQ: 0.1 μg/kg

8. ábra. Kalibrációs egyenesek olaj mátrixban
Figure 8. Calibration curves for the extraction of oil

3.3. SFE-offline-GC-MS/MS: Szerves klórtartalmú
peszticidek mérése élelmiszermátrixból
A 4. ábra az offline SFE-rendszer működését szemlélteti. A mintával megtöltött extrakciós edényt az
SFE-egységbe helyeztük és 40°C-ra fűtöttük (4A
ábra). Ezt követően az edényt szuperkritikus széndioxiddal töltöttük fel és a célkomponenseket statikus körülmények között hagytuk extrahálódni (4B
ábra). Ezután következett a dinamikus extrakció,
amelynek során szuperkritikus széndioxidot pumpáltunk át az extrakciós edényen (4C ábra). Az extraktumot a csapdázó oszlopon kötöttük meg, majd
frakciószedőbe eluálva gyűjtöttük össze a kivonatokat (4D ábra). A frakcionált mintákat egy triple quad
detektorral ellátott gázkromatográffal választottuk el
(GCMS-TQ8040, Shimadzu Corporation, Japán). Az
analitikai beállításokat a 3. táblázatban közöljük.
4. Eredmények
4.1. SFC-MS/MS: Széles polaritás-tartományú
peszticidek mérése különböző mátrixokból
A kvaterner aminok a hagyományos fordított fázisú
oszlopon nem rendelkeznek az elválasztásukhoz
szükséges retencióval. Elválasztásukra egy alternatív

technika, a hidrofil interakciós kromatográfia (HILIC –
Hydrophilic interaction chromatography) használatát
javasolják, amivel a nagyon poláros és hidrofil komponensek mérhetők [9]. Annak elkerülésére, hogy
két módszert is használni kelljen, az SFC-rendszer
lehetőséget nyújt a poláros és nem poláros peszticidek egy futásban való mérésére. Próbaképpen eltérő
szerkezetű, polaritású és molekulatömegű peszticideket választottam a vizsgálathoz. Acetonitrilben
(+1% ecetsav) oldva különböző koncentrációban
(0,1 – 250 µg/L) készítettem peszticid sztenderd oldatokat, amelyeket az 1. táblázatban szereplő beállításokkal vizsgáltam meg. Az 50 µg/L-es minta
kromatogramját az 5. ábra szemlélteti. A kvaterner
aminok a gradiens végén eluálódnak. Az LOD és
LOQ értékeket a 4. táblázat tartalmazza, az LOQ értékek 0,1 és 10 µg/L közé estek.

Dieldrin

78

2.2

Endosulfan alfa

73

2.5

Endosulfan beta

95

0.7

Endrin

77

2.3

Fenvalerate I

84

4.7

HCB

71

1.2

Heptachlor

66

2.3

Heptachlor epoxide

88

3

Lindane

75

3.3

Methoxychlor

150

1.7

Mirex

103

5.4

Permethrin I

124

5.2

Permethrin II

119

7.5

Phenothrin

101

3.7

4.2. SFE-SFC-MS/MS: peszticidek mérése élelmiszerekből
A minták 1-1 grammját (eper, barna rizs és olaj) a 100
peszticidet tartalmazó mix oldattal addícionáltam
(lásd a 2.2. szakasz), úgy, hogy a mintákhoz 1-1 g
vízmentesítő anyagot (Miyazaki Hydro-Protect) is kevertem, majd a 2. táblázatban feltüntetett analitikai
kondíciókkal végeztem a kromatográfiás elválasz-
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Area
[*10^7]

TUDOMÁNY

6. táblázat. Kinyerési hatásfok értékek: sztenderd GC-MS-sel mérve és dúsított lisztminta
Table 6. Recovery values: standards analysed by GC-MS and spiked flour sample by offline SFE and GC-MS/MS
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Fenvelerate

[7]

[8]

David R. Baker, Eric Capodanno, Mikaël Levi
Shimadzu Corporation, Highly Polar Pesticide
Multi-Residue Analysis in Food Safety by LCMS/MS, Shimadzu, application note C 118
http://www.shimadzu.com/an/literature/lcms/
ego115089.html (Hozzáférés: 2016. 06.16.)
[10] Barriada-Pereira, M.; Gonzalez-Castro, M. J.;
Muniategui-Lorenzo, S.; Lo´pez-Mahıa, P.;
Prada-Rodrıguez, D.; Ferna´ndez-Fernandez
(2005): Organochlorine pesticides accumulation and degradation products in vegetation
samples of a contaminated area in Galicia (NW
Spain). E. Chemosphere, 1571-1578.

9. ábra. A 100 ng/g extrahált peszticidek GC-MS/MS kromatogramja
Figure 9. GC-MS/MS chromatogram of extracted pesticides at 100 ng/g

tást. Az extrakciótól a mérésig az online SFE-SFCMS-rendszert használva mintánként 45 perc alatt
tudtuk elvégezni az egész analitikai vizsgálatot. A
100 komponensre jó ismételhetőséget értem el 1-10
µg/kg tartományban (5. táblázat). A 6-8. ábrákon
néhány peszticid kalibrációs egyeneseit mutatom be
különböző mátrixokból mérve.
4.3. SFE-offline-GC-MS/MS: szerves klórtartalmú
peszticidek mérése élelmiszermintákban
A szerves klórtartalmú peszticidek gyengén polárosak, hőstabilak és illékonyak. Következésképpen
meghatározásuk hagyományosan gázkromatográfiával történik elektronbefogásos (ECD) vagy tömegszelektív (MS) detektorral kapcsolva. [10]. A vizsgálatokhoz a készülékegyüttest offline SFE módban
használtam. A GC-MS/MS kalibrációs egyeneseket
10 – 200 µg/L tartományban vettem fel. Lisztet addícionáltam peszticid sztenderd oldattal úgy, hogy
a minta növényvédőszer-tartalma 100 ng/g lett. Az
addícionált mintákat SFE extrakciónak vetettem alá
(a mérés körülményeit lásd a 3. táblázatban). Az
extrakció után a méréseket GC-MS/MS rendszerrel
végeztem. Ezzel a technikával a szerves klórtartalmú vegyületek 80 – 125% visszanyeréssel mérhetők
vissza (6. táblázat). A 100 ng/g-ra dúsított minta kromatogramját a 9. ábra szemlélteti.
5. Következtetések
A szuperkritikus folyadékkromatográfia (SFC) hatékony elválasztástechnikai módszer, amely széles
polaritástartományba tartozó növényvédő szereket
képes egyszerre meghatározni. Munkámban bemutattam az online-SFE-SFC-MS rendszer működését,
ami egyazon rendszerben kapcsolja a szuperkritikus
folyadék extrakciót és a kromatográfiát. A készülékrendszert növényvédő szerek extrakciójához és

méréséhez alkalmaztam. Egy példán keresztül bemutattam, hogy a rendszerrel az offline SFE-re való
váltás is lehetséges, így a mintákat GC-MS/MS-sel
is mérni tudjuk. A közel 100 hatóanyagra rendkívül jó
elválasztást, visszanyerést, jó detektálhatóságot és
ismételhetőséget kaptam.
A berendezés kiváló lehetőséget nyújt a különböző
polaritású peszticidek élelmiszermintákból történő
méréséhez.
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1. Abstract

ANALYSIS OF PESTICIDES IN FOOD
PRODUCTS USING SFE-SFC-MS/MS

The use of an online system combining Supercritical Fluid Extraction (SFE) and Supercritical Fluid Chromatography (SFC) with tandem Mass Spectrometry for the analysis of pesticide residues in food products is introduced in this study. In addition,
SFE of organochlorine pesticides was performed for subsequent analysis by GC-MS/
MS. SFC was proven to be a powerful technique for the separation of a wide range of
pesticides with different chemical structures, polarities and molecular weights.
100 pesticides were extracted from different food matrices and analyzed using the
online SFE-SFC-MS/MS system. The entire process was characterized by good repeatability in the concentration range 1 to 10 ng/g. LOQs ranged from 0.1 to 10 µg/L
The system was configured to enable automated switching to offline extraction to
perform analysis with either SFC or GC-MS. Offline SFE and analysis by GC-MS of organochlorine pesticides was accomplished with good accuracy (recoveries between
80 and 125%) for the majority of analytes.
1. Introduction
The multi-residue determination of pesticides is extremely challenging due to the uncertainty concerning
the adverse effects that these residues may have on
human health after a prolonged exposure at low concentration levels. Consequently, stricter food safety
regulations are being enforced around the world,
placing pesticide analysis laboratories under increasing pressure to expand the list of target pesticides
and to detect analytes at lower concentrations [1].
GC-MS and LC-MS are two main techniques used
for pesticide residue analysis. Due to the wide range
of physiochemical properties of pesticides, two separate analyses by GC-MS/MS and LC-MS/MS are
often required. In general, LC is favored for polar and
non-volatile compounds, while GC is used for volatile
compounds [2]. There has been an increasing demand for a complex system able to analyze multiple
pesticides with a wide range of properties simultaneously, also including a sample preparation unit.

1
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A special advantage can be if the sample extraction
is performed using a supercritical fluid. Supercritical fluids possess properties characteristic of both
gases and liquids: low viscosity, high diffusivity and
solubility. In particular, carbon dioxide becomes a
supercritical fluid at a relatively modest temperature and pressure (31.1 °C and 7.38 MPa). Due to
its low toxicity, inertness, availability and low cost,
supercritical carbon dioxide is used in a wide variety
of fields [3]. Current analytical methodology typically
consists of an off-line sample preparation technique,
followed by the chromatographic analysis.
Recently, an innovative new concept was introduced
that greatly reduces sample preparation time and the
risk of human error associated with manual procedures
[4]. Sample preparation is automated by this new technique: after supercritical fluid extraction of the sample
matrix, the sample is transferred to the analytical column for analysis without human intervention. Supercritical fluid extraction (SFE) is a commonly used successful extraction technique, suitable for the extraction
of pesticides from food matrices. SFE with supercritical

The system used by us combines SFE and supercritical fluid chromatography (SFC) in a single online
system, so the entire process from the extraction of
target components to the acquisition of data can be
performed completely automatically. Furthermore,
polar organic modifiers (methanol) can be added to
the supercritical carbon dioxide, so the system can
be used to extract and analyze components with a
wide range of polarities [5], [6].
While the goal is to have a unique online SFE-SFCMS system, many have expressed the desire to combine SFE with other methods. There is also a possibility to use SFE offline [7], [8].
3. Materials and methods
3.1. SFC-MS/MS: Analysis of pesticides with a
wide range of polarities in different matrices
Experiments were performed with a Nexera UC online SFE-SFC-MS system (Shimadzu Corporation,
Japan). The operating principle of the instrument is
shown in Figure 1.
Supercritical carbon dioxide with the polar organic
solvent (modifier) is sent through the analytical system, where gradient separation occurs on the analytical column. Mass selective separation and detection
is performed by a triple quadrupole mass spectrometer (Shimadzu Corporation, Japan). Analytical settings are presented in Table 1.
3.2. SFE-SFC-MS/MS: Analysis of pesticide residues in foods
The operating principle of the online SFE-SFC-MS
system is shown in Figure 2. The extraction vessel
filled with the sample is placed in the SFE unit and
heated to a temperature of 40 °C (Figure 2A). Then
supercritical carbon dioxide is pumped into the extraction vessel. After filling the vessel, the flow is
stopped to allow static extraction of target components (Figure 2B). After static extraction, the fluid is
pumped through the extraction vessel for dynamic
extraction (Figure 2C). During dynamic extraction,
substances extracted from the sample enter the
analytical column. However, due to the high level
of contaminants in food products, passing all the
extracted substances through the analytical column
or the mass spectrometer could damage the column or contaminate the mass spectrometer. Therefore, the flow is split to send only a portion of the
total extract through the analytical column and into
the mass spectrometer. After dynamic extraction,
the extraction agent only flows in the direction of
the analytical column and the mass spectrometer
(Figure 2D).

3.3. SFE offline-GC-MS/MS: Multiresidue analysis
of organochlorine pesticides in food matrices
Figure 4 shows the principle behind the operation
of the off-line SFE system. An extraction vessel
filled with the sample is placed in the SFE unit, and
is heated to 40 °C (Figure 4A). The extraction vessel
is then filled with supercritical carbon dioxide, and
the target components are extracted under static
conditions (Figure 4B). This is followed by dynamic
extraction, during which supercritical carbon dioxide is pumped through the extraction vessel (Figure 4C). The extract is trapped on the trap column,
and the eluate containing the target components is
then collected in the fraction collector (Figure 4D).
Fractionated samples are then separated by a gas
chromatograph equipped with a triple quad detector (GCMS-TQ8040, Shimadzu Corporation, Japan).
Analytical settings are presented in Table 3.
4. Results
4.1 SFC-MS/MS: Analysis of pesticides with a
wide range of polarities in different matrices
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The so called QuEChERS method (Quick, Easy,
Cheap, Effective, Rugged, and Safe) is the most often
used method for the extraction of pesticide residues
from food products. Although this method prefers
simplicity and speed, it involves many steps, such as
adding reagents, solvent extraction, and purification
by dispersive solid phase extraction and centrifugal
separation. In contrast, the online SFE-SFC-MS system requires only one mixing step: 1 g of the food is
mixed with 1 g of a dehydrating agent, and then the
mixture is placed in the extraction vessel, as shown
in Figure 3. Consequently, the system improves analytical productivity, reduces environmental impact,
and also eliminates human errors that occur during
the sample preparation steps. Using a specially developed rack changer, the system can continuously
extract up to 48 samples. In my experiments, brown
rice, strawberry and oil samples (1 g) were spiked by
pesticide mix solution of different concentrations (10
to 2000 µg/L), containing 100 pesticides, in order to
obtain different enrichment concentrations (1 to 200
µg/kg). Analytical settings are presented in Table 2.

ANALYSIS OF PESTICIDES IN FOOD
PRODUCTS USING SFE-SFC-MS/MS

carbon dioxide (SC-CO2) has several advantages, such
as low consumption of organic solvents and low toxicity. SC-CO2 is also readily removed after use.

Quaternary amines do not possess the retention
necessary for separation on conventional reversedphase columns. For their separation, an alternative
method is recommended, called hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC), a technique suitable for the analysis of very polar and hydrophilic
compounds [9]. In order to avoid the use of two
different methods, using the SFC system offers the
possibility to analyze polar and non-polar pesticides
in the same run. Pesticides with differences in their
chemical structures, polarities and molecular weights
were chosen for the trial. Pesticide standard solutions were prepared at different concentrations (0.1
- 250 µg/L) in acetonitrile + 1% acetic acid, and they
Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4
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were analyzed using the analytical parameters listed
in Table 1. The chromatogram of the 50 µg/L sample
is shown in Figure 5. Quaternary amines elute at the
end of the gradient. The limits of detection (LOD) and
quantification (LOQ) are listed in Table 4. The limits
of quantification are between 0.1 to 10 µg/L.
4.2. SFE-SFC-MS/MS: Analysis of pesticide residues in foods

ANALYSIS OF PESTICIDES IN FOOD
PRODUCTS USING SFE-SFC-MS/MS

1 gram of the sample (strawberry, brown rice or oil)
was spiked with the mix solution containing 100 pesticide components (see Section 2.2), in the presence
of 1 g of dehydrating agent (Miyazaki Hydro-Protect),
and chromatographic separation was then performed
using the analytical parameters listed in Table 2. Using the online SFE-SFC-MS/MS system, the entire
process, from extraction to data acquisition, could
be completed in about 45 minutes per sample. For
100 components, good repeatability was obtained
for the concentration range of 1 to 10 μg/kg (Table
5.). Figures 6 to 8 show different calibration curves
for representative pesticides in different matrices.
4.3. SFE offline-GC-MS/MS: Multiresidue analysis
of organochlorine pesticides in food matrices
Organochlorine pesticides show low polarity, high
thermal stability and volatility. As a consequence, the
analytical protocols proposed for their determination are traditionally based on gas chromatography
(GC), mainly coupled with electron capture detection
or mass spectrometry (MS) [10]. For the analyses,
the instrument system was used in the offline SFE
mode. GC-MS/MS calibration curves were recorded
in the 10 – 200 µg/L range. Flour was spiked with
a pesticide standard solution, so that the pesticide
content of the sample was 100 ng/g. Spiked samples
then underwent SFE, using the conditions listed in
Table 3. After extraction, the samples were analyzed
by GC-MS/MS. Using this approach, recoveries of
organochlorine pesticides were in the 80 to 125%
range (Table 6). The chromatogram of the sample,
spiked to 100 ng/g, is shown in Figure 9.
5. Conclusions
Supercritical fluid chromatography (SFC) is a powerful separation technique that can be used for the simultaneous determination of a number of pesticides
with a wide range of polarities.
In the present work, operation of an online SFE-SFCMS system, combining supercritical fluid extraction
(SFE) and SFC, was demonstrated. This instrument
system was used for the extraction and analysis of
pesticide residues. It was demonstrated through an
example that it is possible to switch the system from
online to offline extraction, so that samples can be
analyzed by GC-MS/MS. Excellent separation, recovery, good detectability and repeatability were obtained for close to 100 components.
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In conclusion, the instrument shows great potential
for the analysis of pesticide residues of different polarities in food samples.
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Nexera UC: a szuperkritikus folyadék extrakció
és kromatográfia következő korszaka

Az analitika svájci bicskája
Egyesített kromatográfia
Az új Nexera UC egyesített kromatográf az SFC
• Gondtalan, nagy hatékonyságú minta
és az LC elválasztási technológiák előnyeit egyesíelőkészítés
ti az MS/MS detektálással. Az SFE/SFC/MS platakár 48 mintáig, egyszerű on-line transzfer
form egyesíti az egyszerű és gyors on-line minta
a kromatográfiás és MS rendszerbe
előkészítést a korszerű kromatográfiás analízissel
és a nagy érzékenységű detektálással.
• A világon a legelső egyesített és teljesen
automatizált rendszer
szuperkritikus folyadék extrakció (SFE) és
szuperkritikus folyadék kromatográfia (SFC)
kombinációja
• Az első univerzális rendszer
applikációk széles területe, élelmiszer ellenőrzés,
környezetvédelmi analízis, gyógyszeripari alkalmazások
• Módszer fejlesztési opció
speciális módszerfejlesztési konfuguráció akár
12 oszloppal is
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A biofoszfát élelmiszerbiztonsági jelentősége a
biztonságos élelmiszeripari
növénytermesztésben
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A BIOFOSZFÁT ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI
JELENTŐSÉGE

1. Összefoglalás
A tápanyagok körforgalma Európa- és világszerte felborult. Az élelmiszer-termelés
folyamán a foszfor és nitrogén a hulladékáramokba kerülnek, így veszendőbe mennek a környezetben ahelyett, hogy növénytáplálási céllal hasznosulnának. A foszfor
műtrágyákat illetően az Európai Unió (EU) kitettsége jelentős, hiszen az alapanyagul
szolgáló foszfát kőzetet az Unió területén kívül bányásszák. A foszfor a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben mással nem helyettesíthető anyag, így elmondható, hogy a foszfor visszanyerése és újrahasznosítása a fenntartható mezőgazdasági
rendszerek egyik kulcsfontosságú kérdése az EU-ban és az egész világon.
A „3R” (Recycle-Reduce-Reuse) nulla kibocsátású pirolízis technológiát speciálisan
a nagy hozzáadott értékű, újrahasznosítással visszanyert termékek előállítására dolgozták ki. Az így készülő biofoszfát, bio-NPK-C tápanyagok, valamint a különböző
struktúrával rendelkező szenesített anyagok biztonságosan használhatók az ökológiai gazdálkodásban vagy a szorbenseket előállító iparágban.
Az élelmiszer minőségű állati csontőrleményből előállított bioszén (ABC – Animal
Bone bioChar, csontszén) nagy tápanyagtartalommal (30% P2O5) rendelkező, újrahasznosított foszfortartalmú termésnövelő anyag. Az állatitermék-feldolgozó iparból
származó, 3. kategóriába sorolt csontőrleményből készült bioszén (ABC, csontszén)
egy makroporózus, akár 92% kalcium-foszfát- és mindössze 8% széntartalommal
rendelkező szerves termésnövelő. A csontszenet minden esetben optimális NPK-C
tápanyagtartalom beállítással formulázzák, így az előnyös a talaj mikrobiológiájának szempontjából, valamint szerkezete révén hozzájárul a talaj víz- és a szerves
tápanyagmegtartó képességéhez. A teljesen biztonságos ABC-termékeket jellemzően kis dózisban (100-600 kg/ha), de indokolt esetben akár 1000 kg/ha mennyiségben
használják.
A csontszén többfunkciós termék, hiszen szerves termésnövelőként, talajjavítóként,
valamint termesztőközegként és/vagy egyéb termésnövelő készítmények alkotójaként is használható. Az importból származó foszfát kiváltása újrahasznosított foszfort
tartalmazó termékekkel már rövidtávon is fontos cél az európai mezőgazdaságban.
A 3R technológiával előállított ABC termékekkel az EU28 országok 2030-ig tervezett
foszfátszükségletének 20%-a kiváltható lenne.
A kép illusztráció / Picture is for illustration only
Fotó/Photo: Tolokán Adrienn
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A Fertiliser Europe adatai alapján 2014-ben az EU 27
tagországában a becsült éves foszfor műtrágya felhasználás 1,11 Mt volt [12]. P2O5 értékben kifejezve
ez 2,55 Mt műtrágyát jelent.
A foszfor műtrágyák előállításához szükséges foszfát
kőzet szempontjából az EU importfüggősége jelentős a bányák földrajzi elhelyezkedése miatt (az EUban felhasznált foszfor műtrágyák több mint 90%a import, elsősorban Marokkóból, Tunéziából és
Oroszországból származik) [9]. Felmerültek olyan aggályok, amelyek szerint ezek szennyezettek lehetnek
kadmiummal, uránnal, tóriummal vagy egyéb szervetlen szennyezőanyagokkal. A bányák EU-n kívüli
elhelyezkedése az európai műtrágyaipart és az egész
lakosságot importfüggővé, sebezhetővé teszi a magas nyersanyagárak, illetve az ellátó országokban
uralkodó politikai helyzet miatt [10]. Ebből kifolyólag
a foszfor visszaforgatása az egyik kulcsfontosságú
cél a fenntartható mezőgazdasági rendszerek megalkotásában. A globális foszfátkőzet-piacon mutatkozó
trendek az EU foszfát ellátását egyre nagyobb nyomás alá helyezik [18].
Az élelmiszerpazarlás környezeti, gazdasági és társadalmi következményei egyre nagyobb aggodalommal töltik el a társadalmat világszinten [8]. Csak az
EU-ban 90 millió tonna élelmiszer válik hulladékká
évente, ez fejenként 180 kg-ot jelent [7].
A szarvasmarha-, hal- és szárnyasfeldolgozó iparágak az állati eredetű hulladékok legnagyobb forrásai
[16]. Az ilyen hulladékokat magas fehérjetartalmuk
miatt nem lehet kezelés nélkül a környezetbe kibocsátani. Az Eurostat adatbázisa alapján hasított súlyra vonatkoztatva az EU 28 országában több mint 51
millió tonna állatot (szarvasmarhát, baromfit, sertést)
dolgoznak fel. Az állatnak - az élő súlyra vetítve - a
szarvasmarha esetében kb. 49, a sertésnél 44, míg
a baromfi feldolgozásnál kb. 37%-a emberi fogyasztásra alkalmatlan [17]. Az emberi fogyasztásra vagy
feldolgozásra nem kerülő rész a legmagasabb a szarvasmarha esetében (42%), sertéseknél ez 34%, míg
a szárnyasok esetében 25% [5]. Az európai feldolgozóipar (35 EFPRA tag 26 tagállamból) több mint

Az állatok hasított súlyának akár 20%-át is a vázrendszer teheti ki, ami azt jelenti, hogy az EU-ban
évente 4 millió tonnánál is több állati csonthulladék
keletkezik. Az ilyen hulladékra – a többi állati hulladékkal összehasonlítva – jellemző a rendkívül magas foszfortartalom. Szárazanyagra vonatkoztatva a
szarvasmarha és baromfi esetében a csont foszfortartalma körülbelül 10,5% [2]; [14]. Ezzel szemben
a mezőgazdaságban széles körben használt 2-10%
szárazanyag-tartalmú sertés hígtrágya foszfortartalma 0,2-1,25%, míg a 20-30% szárazanyag-tartalmú
sertéstrágya 1,6-5,08% foszfort tartalmaz [1].
A termésnövelő anyagok piacra kerülésének feltételeit csak részlegesen harmonizálták EU-s szinten.
A piac nem harmonizált részének fragmentáltsága a
kereskedelem komoly akadályát képezi [5]. Mindemellett a forgalomban lévő termésnövelő anyagok kb.
50%-a a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK rendelet
hatályán kívül esik. Ide tartozik néhány szervetlen és
szinte az összes szerves eredetű termésnövelő, mint
például az állati vagy egyéb mezőgazdasági eredetű
melléktermékek, valamint az élelmiszerláncból származó biohulladék [9].
A bioszén (biochar) olyan szilárd anyag, amelyet biomassza (állati csontok vagy növényi maradványok)
szenesítésével állítanak elő. A bioszén használható
a talajok funkciójának javítására vagy termékenységének növelésére [10]. A bioszén abban különbözik a faszéntől, hogy előállítása a talajban történő
felhasználás szándékával történik, a talaj termőképességének, termékenységének vagy szénraktározó képességének növelése céljából, vagy akár ezek
együtteseként [19].
1870-től, az ipari forradalom idejétől egészen a XXI.
századig a szenesítési technológiákat és a szén
alapú termékeket széles körű energetikai, acélipari,
szorbens-előállítási, gyógyszeripari, biotechnológiai
és egyéb alkalmazások miatt átfogó módon kutatták.
A bioszén gyártása mintegy 2000 éves technológia,
amelynek segítségével mezőgazdasági eredetű melléktermékekből kiindulva talajjavító anyagot állítottak
elő. A bioszenet eredetileg Terra Preta-nak, amazóniai feketeföldnek nevezték [21].
A modern korban az új környezet- és klímavédelmi,
termékbiztonsági elvárások új és fejlett bioszéngyártási technológiát és minőségbiztosítási rendszereket igényelnek jelentős mértékben fejlesztett
technológiával, termékminőséggel és termékbiztonsággal a környezet, az emberi egészség és az
élelmiszer-biztonság hatékonyabb védelme érde-
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kében. Ennek szellemében a 3R nulla kibocsátású
pirolízis technológia új technikai, gazdasági és környezetvédelmi lehetőségeket nyújt a fejlett bioszéngyártás és -felhasználás terén.
Sok tagállam részletes nemzeti szabályozással és
szabványokkal rögzíti a nem harmonizált termésnövelő anyagokra vonatkozó környezeti előírásokat (pl. potenciálisan toxikus elemek [nehézfémek] határértékei),
amelyek nem vonatkoznak az EK-műtrágyákra (az
Európai Közösség műtrágyáira) [9]. Számos EU-tagállamban már régóta szabályozzák a talajjavítók (pl.
növényi alapú bioszén/plant based biochar – PBC),
szerves termésnövelők (pl. állati csont bioszén/Animal Bone bioChar – ABC) és egyéb szerves termékek
forgalmazását. Azonban az egyes tagállamokban alkalmazott szabályok egymástól jelentősen eltérnek,
így a kölcsönös elismerés elvét a gyakorlatban nehéz
alkalmazni.
A körforgásos gazdaság startégiája értelmében várhatóan 2018-2020 között hatályba lépő, műtrágyákról szóló felülvizsgált EU-rendelet teljes jogharmonizációt biztosít sok mezőgazdasági és élelmiszeripari
melléktermék-eredetű anyagnak, valamint szerves
anyagáramnak, így a bioszén termékeknek és formulázott változataiknak is.
Az EU termésnövelő anyagokra vonatkozó legújabb
kezdeményezése [COM(2016) 157 final] várhatóan
megteremti az egyenlő esélyeket EU szinten a különböző termésnövelő anyagoknak, így növelve az
iparág esélyét a belső piachoz jutásra, de megtartva
közben a nemzeti szabályozásokat a nemzeti piacra
korlátozódó termékekre vonatkozóan, így elkerülve
bármilyen piaci zavart [11].
A bioszénben jelen lévő potenciálisan toxikus elemek (PTE – potentially toxic elements) a szennyezett
alapanyagokból származhatnak, de egyéb nemkívánatos vegyületek is keletkezhetnek, ha képződésükhöz kedvező feltételek alakulnak ki a gyártás során
[20]. Amikor a bioszenet a talajok nyitott és komplex
ökológiai rendszerében alkalmazzák, annak hatása
az érintett területen visszafordíthatatlan lesz. Mivel a
talajok közvetlen kapcsolatban állnak a felszín alatti
vizekkel, elengedhetetlen, hogy csak minősített és

biztonságos termékek jussanak ki a javítani kívánt
talajokra.
Európai szinten jelenleg nem léteznek egységes
szabványok a bioszén termékek minőségi követelményeire és biztonságosságára vonatkozóan. Ennek
ellenére EU-s és tagállami szabályozások, valamint a
REACH rendelet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) [23]. alapján már
most is szigorú és komplex minőségi és biztonsági
kritériumok, hatékonysági mutatók, és teljes körű
jogi, környezet- és élelmiszer-biztonsági követelmények vonatkoznak a nyitott környezeti és ökológiai
rendszerekben alkalmazott bioszénokra.
A fejlett és biztonságos bioszén termékek elősegítik
a szántóföldi növénytermesztés környezeti, ökológiai és gazdasági fenntarthatóságát, így csökkentik a
kedvezőtlen ökológiai lábnyomot, és összességében
hozzájárulnak a klímaváltozás csökkentéséhez. A
Terra Humana Kft. 2002 óta a bioszén termékek alkalmazott kutatásával foglalkozó, az Európai Bizottság által kiemelten támogatott projektek koordinátora
és technológiai tervezője, elsősorban a csontszenek
(ABC) ipari előállítására és mezőgazdasági felhasználására fókuszálva. A vállalat fő kompetenciája a
különböző értékes anyagok – így pl. a foszfor – vis�szanyerése pirolízis technológiával. Ezt figyelembe
véve Magyarország a csontszénnel kapcsolatos kutatás és technológia tudományos és ipari központja
az EU-ban és a világon.
A Terra Humana közelmúltban lezárt projektje a REFERTIL (EU szerződés szám: 289785) [22] keretében
kutatómunkát végeztek és komplex fejlesztéseket
dolgoztak ki a bioszén gyártására, aminek köszönhetően a gazdaságos ipari léptékű előállítás és forgalmazás kidolgozását is elősegítették. A 2011-ben
megkezdett REFERTIL projekt kiemelt célja a bioszén termékekkel kapcsolatos jogalkotás támogatása, így a projekt végén egy átfogó jogharmonizációt
elősegítő dokumentációt nyújtottak be az Európai
Unió Bizottsága felé. A projekt laboratóriumi partnere
a WESSLING Hungary Kft., ahol a minőségi és biztonsági jellemzők meghatározására több száz minta
(alapanyag és termék) vizsgálatát végezték el a projekt 4 éves futamideje alatt.
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A foszfor és a nitrogén nem hasznosul megfelelően
az élelmiszer-termelés folyamán, pedig a mezőgazdaságban igen nagy szükség van ezekre az anyagokra.
Ehelyett hulladékáramokba kerülnek, így veszendőbe
mennek a környezetben [10]. Mindemellett tudjuk,
hogy a foszfát műtrágyák előállítására használt kőzetek készletei végesek, s várható, hogy belátható időn
belül kimerül a világon bányászható foszfor tartalék. A
hosszú távú globális élelmiszer-biztonság érdekében
a fenntartható foszforellátás kulcsfontosságú a talajtermékenység megőrzésében, hiszen ez a tápanyag
nem helyettesíthető mással [7]. A műtrágyák egyik fő
összetevője a foszfát kőzet, amelyet az Európai Bizottság 2014-ben kritikus nyersanyaggá nyilvánított.

17 millió tonna nyersanyagot dolgozott fel 2014-ben,
amelyből a 3. kategóriába eső feldolgozott termékek
12 millió tonnát tettek ki. Az EU-ban keletkező állati
melléktermékek legnagyobb részét az EFPRA tagok
dolgozzák fel, de jelentős anyagáramokat termelnek
olyan vállalatok is, amelyek nem tagjai a szervezetnek [6].
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2. Bevezetés

A kép illusztráció / Picture is for illustration only
Fotó/Photo: Terra Humana Kft.
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4. Eredmények
Az állati melléktermék a feldolgozóiparból származó,
3. kategóriába sorolt csontőrleményből készült bioszén egy makroporózus, akár 92% kalcium-foszfát- és
mindössze 8% széntartalommal rendelkező szerves
termésnövelő. A csontszenet minden esetben optimális NPK-C tápanyagtartalom beállítással formulázzák,
így az előnyös a talaj mikrobiológiájának szempontjából, valamint szerkezete révén hozzájárul a talaj víz- és
a szerves tápanyag megtartó képességhez. A teljesen
biztonságos ABC termékeket jellemzően kis dózisban

A növényi eredetű bioszén (PBC) magas és stabil
széntartalommal rendelkező mikro- és mezoporózus
talajjavító termék, amely nagy víz- és tápanyag-vis�szatartó, szénraktározó kapacitással rendelkezik, de
az állati eredetű bioszénnel ellentétben gazdaságilag
jelentős növényi tápanyagtartalma nincsen.
A bioszén termékek minőségét leginkább a
pirolízis technológia minősége és hatékonysága
határozza meg, amely egyedi és jól felismerhető lenyomatot hagy a termékek minőségében és
biztonságosságában. Ennek értelmében a rossz
minőségű gyártási technológiák rossz minőségű és
alacsony piaci értékű termékeket eredményeznek (ha
értékesíthetőek egyáltalán). Szintén fontos még az
alapanyag minősége, amely ugyanúgy visszatükröződik a végtermékben.
A fejlett, új generációs „3R” Recycle-Reduce-Reuse
pirolízis technológia egy nulla kibocsátású, termokémiai dekompozíciós folyamat. Ez a technológia nagy

1. táblázat. A REFERTIL projekt során kidolgozott ajánlás a maximálisan megengedhető szennyezőanyag-koncentrációkra
Table 1. REFERTIL recommended biochar safety parameters
Paraméter
Parameter

ABC, csontszén (szerves termésnövelő) / Animal Bone bioChar
(Organic P-fertiliser)

Növényi bioszén (talajjavító)
Plant based biochar (Soil improver)

Potenciálisan toxikus elemek megengedhető koncentrációja (mg/kg)
Maximum concentration of potentially toxic elements (mg/kg)

Az EU támogatásával megvalósult REFERTIL FP7
alkalmazott K+F projekt keretében kifejlesztett ipari
technológiák alkalmasak a helyben keletkező szerves melléktermékekből újrahasznosított, piaci körülmények között is versenyképes, EU-s és tagállami
jogszabályoknak megfelelő, biztonságos bioszén termékek előállítására. A REFERTIL projekt keretében
sikeresen megvalósult az ipari méretekben gyártott
bioszén termékek fejlesztése, mezőgazdasági tesztelése, akkreditált laboratóriumi értékelése, valamint
hatósági engedélyeztetése.
A munka során 2012-2016 között rendezett szakmai
konzultációk lehetőséget biztosítottak az Európai
Bizottság képviselőivel és a bioszén kutatásával foglalkozó csoportokkal folytatott tapasztalatcserére.

A REFERTIL konzorcium munkája kezdetén előzetesen áttekintettük a vonatkozó EU-s és nemzeti
irányelveket és jogszabályokat, aminek során megállapítottuk, hogy az Unióban hiányoznak az előírások
a bioszén-termékek felhasználására vonatkozóan.
A REFERTIL projekt kutatás-fejlesztési munkájának
egyik eredménye az, hogy elősegítettük az EU-s jogalkotást, hiszen a projekt végén elkészült dokumentációban ajánlást tettünk a bioszenek mint biztonságos
szerves termésnövelők és talajjavítók szabályozási
rendszerének a felülvizsgálat alatt álló 2003/2003/
EK-rendeletbe való beillesztésére. Mivel a műtrágyákról szóló jelenleg hatályos EU rendelet csak az
ásványi eredetű anyagokat szabályozza, ezért a különböző szervezetek által készített javaslatok alapján
folyamatban van a rendelet felülvizsgálata a teljes piaci harmonizáció érdekében. Így lehetőség nyílik majd
a különböző termésnövelők, így a termesztőközegek,
talajjavítók, szerves trágyák, növényi biostimulánsok
és egyéb szerves termésnövelők kölcsönös tagállami
elfogadására. A REFERTIL során kidolgozott ajánlás
ezt a jogalkotási folyamatot támogatja.
Az ajánlásban meghatároztuk a szennyezőanyagok maximálisan megengedhető mennyiségét is,
különös tekintettel a PAH-okra, mert a bioszén
előállítása során ez a vegyületcsoport veszélyezteti a legnagyobb mértékben a termék jó minőségét. A PAH-ok, mint elsőbbségi szennyezők,
rendkívül toxikusak, a környezetben perzisztensek, ennél fogva hajlamosak a bio-akkumulációra.

2. táblázat. A REFERTIL projekt során kidolgozott ajánlás a minimális minőségi követelményekre vonatkozóan
Table 2. REFERTIL recommended biochar quality parameters
Paraméter
Parameter

ABC, csontszén (szerves termésnövelő) / Animal Bone bioChar
(Organic P-fertiliser)

Növényi bioszén (talajjavító)
Plant based biochar (Soil improver)

Szemcseméret eloszlás
Particle size distribution

1-5 mm, 90%

1-20 mm, 90%

Térfogat-sűrűség halmazsűrűség
Bulk density

Önkéntes nyilatkozat
Declaration needed

Önkéntes nyilatkozat
Declaration needed

Szárazanyag-tartalom
Dry matter content

Minimum 80%

Minimum 60%

pH / pH

6-10

6-10

Összes szerves szén
Total organic carbon

Önkéntes nyilatkozat*
Declaration needed *

Minimum 20%*

Összes nitrogén / Total nitrogen

Önkéntes nyilatkozat
Declaration needed

Önkéntes nyilatkozat
Declaration needed

Összes kálium / Total potassium

Önkéntes nyilatkozat
Declaration needed

Önkéntes nyilatkozat
Declaration needed

Összes foszfor (P2O5 egyenértékben)
Total phosphorus (in P2O5)

Minimum 25%

Önkéntes nyilatkozat
Declaration needed

As

10

10

Cd

1.5

1.5

Cr

100

100

Cu

200

200

Pb

120

120

Hg

1

1

Ni

50

50

Csírázás gátló hatás
Germination inhibition assay

Nincs gátlás / No inhibition

Nincs gátlás / No inhibition

Zn

600

600

Fitotoxicitás / Phytotoxicity

Nem fitotoxikus / No Phytotoxicity

Nem fitotoxikus / No Phytotoxicity

Agronomiai hatékonyság
Agronomic efficiency

Igazolni kell / Should be proved

Igazolni kell / Should be proved

Szerves szennyezők megengedhető koncentrációja
Maximum concentration of organic pollutants
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hatásfokkal szenesít állati és növényi eredetű melléktermékeket oxigénmentes környezetben 450-850 °C
maghőmérséklet között. A 3R egy eredeti megoldás
és egy egyedi technológia, amellyel szerves melléktermékek gazdaságos újrahasznosításával nagy hozzáadott értékű szén- és ásványi termékek előállítása
lehetséges, adott alkalmazási területre célzott funkciókkal és maximális környezeti és egészségi biztonsági karakterrel. Fontos megjegyezni azonban, hogy
olyan technológia és termék, amely minden felhasználási igényre megoldást kínálna, nem létezik. Ezért a különböző típusú alapanyagok a felhasználás függvényében más-más pirolízis és formulázási
megoldásokat igényelnek.

PAH16 (mg/kg)

6

6

PCB7 (mg/kg)

0.2

0,2

PCDD/F (ng/kg I-TEQ)

20

20
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A minták akkreditált vizsgálatát a WESSLING Hungary
Kft. végezte. A REFETRIL projekt során használt analitikai módszerek az Európai Szabványügyi Bizottság
(CEN – European Committee for Standardization) horizontális és a tagállamok által kölcsönösen elismert
szabványokon alapulnak. Amennyiben ilyen horizontális szabvány nem állt rendelkezésre, jól ismert és
validált módszerrel történt a vizsgálat. A policiklikus
aromás szénhidrogének (PAH) koncentrációjának
meghatározása a bioszén termékekben a CEN/TS
16181:2013 szabvány alapján [24], gázkromatográfiás-tömegspektrometriás (GC-MS) módszerrel történt. Szintén GC-MS módszerrel, az EN 16167:2013
szabvány előírásai szerint határozták meg a hét jelző
poliklórozott bifenil vegyületet (PCB7*) [25]. A bioszén termékek potenciálisan toxikus elemtartalmának meghatározása az EN 13650:2002 szabványban rögzített minta-előkészítési lépést követően [26]
induktív csatolású plazma-tömegspektrometrián
(ICP-MS), illetve induktív csatolású plazma-optikai
emissziós spektrometrián (ICP-OES) alapuló módszerekkel történt az EPA Method 6020A:2007 [27] és
az EPA Method 6010C:2007 alapján [28].

(100-600 kg/ha), de indokolt esetben akár 1000 kg/
ha mennyiségben használják. Az élelmiszer minőségű
állati csontból előállított bioszén (ABC – Animal Bone
bioChar) nagy tápanyagtartalommal (30% P2O5) rendelkező, újrahasznosított foszfortartalmú termésnövelő. A csontszén többfunkciós termék, hiszen szerves
termésnövelőként, talajjavítóként, valamint termesztőközegként és/vagy termésnövelő készítmények alkotójaként is használható. Az importból származó
foszfát kiváltása újrahasznosított foszfort tartalmazó
termékekkel már rövidtávon is fontos cél az európai
mezőgazdaságban. Az agráriumban használt, importált foszfátkőzet alapú műtrágyák biológiai eredetű
ABC termékekkel való kiváltása 2025-ig meghaladhatja az 5%-ot (>125.000 t/év P2O5). 2030-tól pedig ez
az arány 20% feletti érték is lehet.
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3. Anyag és módszer

*A minimális szerves széntartalom még egyeztetés tárgyát képezi. Talajjavítóknál 7,5%-ot; szerves termésnövelőknél
15%-ot vagy 7,5%-ot javasolt a munkacsoport. / *There is still an ongoing discussion about the determination of the
total organic carbon. For soil improvers and organo-mineral fertilizers 7.5% and for organic fertilizers 15%, possibly 7.5 %
proposed by the working group.
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Az ipari gyártási technológia konstrukciója az egyik
legfontosabb olyan tényező, amely a bioszén termékek végső minőségét meghatározza. Ennek szellemében határozták meg a végtermékekben legfeljebb
megengedett 1-6 mg/kg PAH19 határértéket. A
csontszén gyártása és felhasználása sokkal bonyolultabb technológiai folyamatot igényel, mint a növényi
bioszéné. A termék kémiai, analitikai eredményeiből
jellemzően következtetni lehet a gyártási technológia
megfelelőségére.
A REFERTIL projekt keretében több mint 100 (állati és növényi) bioszénminta vizsgálata történt meg.

A laboratóriumba érkező mintákból – amelyek különböző országok különböző gyártóitól, többféle alapanyagból származtak – összesen 41 csontszén- és
36 növényi bioszén-minta PAH tartalmát határoztuk
meg. Mérési eredményeink szerint a növényi bioszén minták 83%, az állati csont-eredetű bioszén minták PAH-tartalma pedig 88%-ban nem haladta meg a
projektben általunk javasolt 6 mg/kg-os határértéket
(4. táblázat). Megjegyezzük, hogy a csontszén-minták (ABC) a Terra Humana Kft-től származtak, mivel
az Európai Unióban ez az egyetlen szervezet, amelyik
a csontszén-technológiát és nagy-értékű, újrahasznosított foszfortermékeket rendszerszerűen fejleszti.

3. táblázat. Maximálisan megengedhető szennyezőanyag-koncentrációk az egyes bioszén szabványt kidolgozó

Paraméter
Parameter

REFERTIL
BIOCHAR

IBI
International
Biochar
Initiative [15]

EBC
European
Biochar
Certificate
basic [4]

EBC
European
Biochar
Certificate
premium [4]

BQM
Biochar
Quatity
Mandate
High grade
[3]

BQM
Biochar
Quatity
Mandate
standard [3]

an a PCB-khez, mintáink egyikében sem találtunk kimutatható mennyiségű dioxin-származékokat. Mivel
ezek a vegyületek keletkezésüket és szerkezetüket
tekintve hasonlóak, úgy véljük, hogy a PCB-k a bioszén készítményekben esetleg előforduló perzisztens
és bioakkumulatív dioxinok megfelelő indikátorai lehetnek.

4.2. Állati és növényi bioszenek PCB-tartalma
A termékekben kimutatható mennyiségű PCB-kongenereket nem találtunk. A kimutatható PCB-k hiánya várható is volt, hiszen állati melléktermékek nem
tartalmaztak számottevő mennyiségű klórt. Hasonló-

4.3. Állati és növényi bioszenek potenciálisan toxikus
elemtartalma (PTE)
A 2008/105/EK-rendelet a higanyt, kadmiumot, nikkelt és az ólmot elsőbbségi szennyezőanyagként
PAH 19 (mg/kg)
PAH16 (mg/kg)

12,00

REFERTIL recommended limit
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

csoportoknál és egy tagállami jogszabályi példa összehasonlítása
Table 3. Comparision of maximum concentration and allowable limits for biochar quality from the major biochar
standardization groups and a Member State mandatory regulation as a legal case example

BCFR2

BCIT1

BCUK1

BCDK4

BCDK5

1. ábra. Példák a PAH16 és PAH19 eredmények közötti különbségre, valamint a REFERTIL határérték.
Figure 1. Examples for the difference of PAH16 and PAH19 results and the REFERTIL recommended limit value.

Member
State
regulation
Hungary [13]

PAH19 (mg/kg)

PAH16 (mg/kg)

10
Potenciálisan toxikus elemek (mg/kg) / Potentially toxic elements (mg/kg)
As

10

13-100

na

na

10

100

10

Cd

1.5

1.4

1.5

1

3

39

2

Cr

100

93-1200

90

80

15

100

100

Cu

200

143-6000

100

100

40

1500

100

Pb

120

121-300

150

120

60

500

100

Hg

1

1-17

1

1

1

17

1

Ni

50

47-420

50

30

10

600

n.a

Zn

600

416-7400

400

400

150

2800

n.a

Szerves szennyezők / Organic pollutants
6

300

12

4

20

20

1

PCB7
(mg/kg)

0.2

0.2-1

0.2

0.2

0.5

0.5

n.a

PCDD/F (ng/
kg I-TEQ)

20

9

20

20

20

20

n.a

16 vegyület US EPA ajánlás alapján / # 16 compounds based on US EPA offer
US EPA PAH16 + 1-metilnaftalin; 2-metilnaftalin; benzo[e]pirén / ## US EPA PAH16 + 1-methylnaphthalene;
2-methylnaphthalene; benzo[e]pyrene

##
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8

6

4

2

PAH16
(mg/kg)

#
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A különböző gyártási körülmények alkalmazása mellett igazolást nyert, hogy a technológia befolyásolja
a termék minőségét. Megfelelő kezelési körülmények mellett kitűnő minőségű termékek gyárthatók
alacsony PAH tartalommal (<1 mg/kg PAH19) (1. és
2. ábra és 4. táblázat).

TUDOMÁNY

4.1. Növényi és állati eredetű bioszenek PAH-tartalma

A vizsgálatokat a WESSLING Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratóriumában végeztük. A vizsgált
anyagok egyrészt a projekt keretén belül gyártott,
valamint egyéb európai előállítóktól beszerzett minták voltak. A laboratóriumi eredmények egyértelműen igazolták, hogy a projekt során a már fejlesztett
technológiával előállított bioszén minták minősége
megfelelő volt, mert PAH16 szennyezettségük egyetlen esetben sem haladta meg az 1 mg/kg határértéket. Vizsgálatainkkal sikerült bebizonyítani, hogy a
korszerű, megfelelően tervezett gyártási technológia
alkalmazásával hatékonyan csökkenthető a bioszén
PAH-szennyezési kockázata, a dioxin pedig a kimutatási határ alatt volt.

0

PBC-DK1

PBC-FR2

PBC-DE3
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A REFERTIL projekt során kidolgozott ajánlásban
6 mg/kg PAH 16# határértéket fogalmaztunk meg
(1. táblázat), azzal a kitétellel, hogy a tagállamok ennél szigorúbb értékeket is elvárhatnak, mint például
az 1 mg/kg PAH16 vagy PAH19## követelmény, amely
már 2006 óta érvényben van bizonyos tagállamokban. Erre példa a Magyarországon érvényes 1 mg/
kg PAH19 határérték [13]. Az általunk javasolt bioszén-termék minőségi jellemzőit a 2. táblázatban
ismertetjük. Az egyes bioszén szabványt kidolgozó
csoportoknál előírt határértékeket a 3. táblázatban
foglaljuk össze.

ABC-HU49

2. ábra. PAH19 értékek a határérték átlépését eredményezhetik, de a jó minőségű termékek
a szigorú 1 mg/kg érték alatt maradnak. PCB: Különböző európai gyártóktól származó növényi bioszén minták.
ABC: REFERTIL projektben előállított származó csontszén
Figure 2. PAH19 values can result in exceeding the limit values, but high quality pyrolysis products were below the strict
1 mg/kg PAH19 limit.
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Különböző európai gyártóktól származó minták
Samples from different European manufacturers
Növényi bioszén / Plant based biochar
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BCFR2
Naftalin
Naphthalene
1-metilnaftalin
1-Methylnaphthalene
2-metilnaftalin
2-Methylnaphthalene
Acenaftén
Acenaphthene
Acenaftilén
Acenaphthylene
Antracén
Anthracene
Benzo[a]antracén
Benzo[a]anthracene
Benzo[a]pirén
Benzo[a]pyrene
Benzo[b]fluorantén
Benzo[b]fluoranthene
Benzo[e]pirén
Benzo[e]pyrene
Benzo[k]fluorantén
Benzo[k]fluoranthene
Benzo[ghi]perilén
Benzo[ghi]perylene
Dibenzo[a,h]antracén
Dibenzo[a,h]anthracene
Fenantrén
Phenanthrene
Fluorantén
Fluoranthene
Fluorén
Fluorene
Indeno[1,2,3-cd]pirén
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Krizén
Chrysene
Pirén
Pyrene
Naftalinok összesen (3)
Sum of naphthalenes (3)
Összes PAH (16)
Sum of PAH (16)
Összes PAH (19)
Sum of PAH (19)

REFERTIL minta
REFERTIL
sample
Csontszén (ABC)
Animal Bone
bioChar

BCIT1

BCUK1 BCDK4 BCDK5 BCDK1 BCDE3

BCHU49

1.62

2.98

4.31

3.72

3.33

0.28

0.16

0.18

2.29

0.51

0.93

1.06

0.33

0.17

<0.02

<0.02

2.64

0.69

1.75

1.53

0.30

0.30

0.02

<0.02

0.15

0.41

0.55

0.16

0.12

<0.02

<0.02

<0.02

0.14

0.63

0.21

0.43

0.54

<0.02

<0.02

<0.02

0.26

0.24

0.17

0.20

0.22

0.13

<0.02

<0.02

0.16

0.22

0.06

0.12

0.13

0.04

<0.02

<0.02

0.17

0.21

<0.02

0.08

0.09

<0.02

<0.02

<0.02

0.14

0.34

<0.02

0.03

0.02

<0.02

<0.02

<0.02

0.13

0.20

0.14

0.06

0.07

<0.02

<0.02

<0.02

0.03

0.09

<0.02

0.04

0.05

<0.02

<0.02

0.11

0.20

<0.02

0.04

0.05

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

0.92

1.15

1.15

0.78

0.31

0.78

0.32

0.46

0.17

0.10

lülvizsgálata során végrehajtandó jogharmonizációba, ugyanis a Bizottság által meghozott jelenlegi
ajánlás [COM(2016) 157] várhatóan megteremti az
egyenlő esélyeket EU szinten a különböző termésnövelő anyagok felhasználhatóságára. Ezzel növekedhet az érintett iparágak esélye a belső piachoz
jutásra, miközben megtartanák a nemzeti piacra
korlátozódó termékekre vonatkozó előírásokat is a
piac zavarmentes fenntartása érdekében. A magas
tápanyagtartalmú csontszén többfunkciós termék,
hiszen szerves termésnövelőként, talajjavítóként, termesztőközegként és/vagy termésnövelő készítmény
alkotójaként is használható.

tartalma a határértéknek megfelelő, a fémkoncentráció akkor is meghatározza a biztonságosan alkalmazható mennyiséget területegységre vonatkoztatva. A
nagyobb, 10-20 t/ha dózisok nagyobb PTE terhelést
jelentenek a területen.
5. Következtetések
A biofoszfát élelmiszer-biztonsági jelentősége a biztonságos növénytermesztésben kiemelten fontos. A
tápanyagok körforgalma Európa- és világszerte felborult. Az élelmiszertermelés folyamán a foszfor és
nitrogén ahelyett, hogy növénytáplálási céllal hasznosulnának, hulladékáramokba kerülnek, így veszendőbe mennek a környezetben. A foszfor műtrágyákat illetően az Európai Unió (EU) kitettsége jelentős,
hiszen az alapanyagul szolgáló foszfát kőzetet az
Unió területén kívül bányásszák. A foszfor a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben mással nem
helyettesíthető anyag. Az állati eredetű csontszén és
általánosságban a bioszén szabályozása várhatóan
bekerül az EU műtrágyákról szóló rendeletének fe-

Vizsgálatai eredményeink alapján megállapítottuk,
hogy a megfelelő technológiai lépésekkel előállított
bioszén alacsony károsanyag-tartalma – különös
tekintettel a PAH-, dioxin- és PCB-kongenerekre,
valamint toxikus fémekre – a környezet- és élelmiszer-biztonság fenntartása mellett alkalmas mezőgazdasági célú felhasználásra, egyben az Európai
Unió területén várhatóan jelentkező mezőgazdasági

5. táblázat. Néhány jó minőségű bioszén potenciálisan toxikus elemtartalma.
Table 5. PTE content of some high quality biochar samples.

PTE

Tagállami
jogszabály
REFERTIL
(Magyarajánlás
ország)
REFERTIL
MS
proposal
regulation
(Hungary)

Csontszén
Animal Bone
bioChar

Növényi bioszén / Plant based biochar

BCFR2

BCIT1

BCUK1 BCDK4 BCDK5 BCDK1 BCDE3

BCHU49

As

10

10

<1

<5

<1

2

2

<1

1

<1

Cd

1,5

2

<0,3

<1

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

0,4

<0,3

Cr

100

100

9

4

11

12

6

6

15

<1

Cu

200

100

9

6

6

9

11

3

49

8

Pb

120

100

8

3

1

18

3

1

14

<1

Hg

1

1

0.04

0.06

<0.2

0.04

0.04

<0.02

<1

<0.03

<0.02

Ni

50

50

13

2

6

45

5

3

14

<1

<0.02

<0.02

Zn

600

600

150

16

16

59

16

19

294

203

Co

-

50

1

<1

<1

2

1

<1

3

<1

<0.02

<0.02

<0.02

Se

-

5

<0.3

<1

<0.3

<0.3

<0.3

<0.3

0.5

<0.3

0.58

0.15

0.04

<0.02

0.30

0.32

<0.02

<0.02

<0.02

0.45

0.27

0.06

0.13

<0.02

<0.02

0.14

<0.02

0.05

0.06

<0.02

<0.02

<0.02

0.20

0.22

0.09

0.12

0.14

0.03

<0.02

<0.02

0.50

0.94

0.42

0.37

0.38

0.06

<0.02

<0.02

6.55

4.18

6.99

6.31

3.96

0.75

0.18

0.18

5.27

8.72

7.73

6.71

6.09

0.82

0.2

0.18

10.33

10.12

10.55

9.36

6.79

1.29

0.22

0.18
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4. táblázat. Különböző bioszén minták PAH tartalma.
Table 4. PAH content of different biochar samples.

Paraméter / Parameter
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anyag-tartalma, annál kisebb a bioszén termék kihozatali aránya, ezért a dúsulás elsősorban a növényi
eredetű bioszenekre jellemző. Ennek mértéke függ az
adott elem kiindulási anyagban mutatkozó koncentrációjától és az adott pirolízis technológia által biztosított
bioszén kihozataltól. Az összes melléktermékből előállított ABC és jó minőségű PBC mintákban mért PTE
koncentrációk jóval a szigorú tagállami és REFERTIL
által javasolt határértékek alatt maradtak, amelyeket a
5. táblázatban foglaltunk össze. Ha a bioszenek PTE

A BIOFOSZFÁT ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI
JELENTŐSÉGE

TUDOMÁNY

tartja nyilván. Ezeken belül a kadmiumot és a higanyt
elsőbbségi veszélyes anyagnak is minősítik. A bioszén mintákban a potenciálisan toxikus elemek (fémek) koncentrációjának ellenőrzése azért fontos, mert
a gyártás folyamatában a pirolízis után a fáziselválasztással járó lépés (gáz, olaj és szilárd termék keletkezik)
során ezekből az elemekből 3-5-szörös dúsulással
kell számolnunk. A dúsulás a szilárd végtermékben
a kiindulási anyagnál jóval nagyobb koncentrációkat
eredményezhet. Minél nagyobb a kiindulási szerves-

A kép illusztráció / Picture is for illustration only
Fotó/Photo: Terra Humana Kft.
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[9]

6. Köszönetnyilvánítás
A REFERTIL (289785) projekt az Európai Unió 7. Keretprogramjának társfinanszírozásával valósul meg,
a 289785 számú támogatási szerződés keretében
2011-2015 között. A cikkben megjelent tartalomért
kizárólag a szerzők vállalnak felelősséget. Az Európai
Közösség nem felel az itt megjelenő adatok egyéb
felhasználása miatt.
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A csontszén azon anyagok egyike, amely hosszú
távú, biztonságos és fenntartható megoldást jelenthet (ökológiai gazdálkodási rendszerekben is) az ásványi foszfor import több mint 20%-nak folyamatos
kiváltására az EU28 tagállamokban 2030 előtt.

[8]
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foszforhiány mérséklésére. A biológiai hulladékok
oxigénmentes hőkezelésével egyúttal a XXI. század
egyik legégetőbb nehézségének csökkentését, a hulladékáramok egy részének a termelési folyamatokba
való visszaforgatásának lehetőségét is biztosítottuk.

A kép illusztráció / Picture is for illustration only
Fotó/Photo: Terra Humana Kft.
Terra Humana Kft. félüzemi K+F, kísérleti és oktató
berendezés 2004-2016, Fejér megye, Polgárdi
Terra Humana Kft. semi-industrial R&D, experimental and
teaching equipment 2004-2016, Fejér county, Polgárdi
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Food safety importance of
biophosphate applications in safe
food crop productions
Keywords: biochar, plant nutrition, phosphorus fertilizer, pyrolisis

1. Summary

FOOD SAFETY IMPORTANCE OF BIOPHOSPHATE

Disrupted nutrient recycling is a problem for Europe and all over the world. Phosphorus and nitrogen, instead of being used for plant nutrition, are lost across environmental media during food production or are wasted. Regarding phosphate fertilisers,
the European Union (EU) is currently highly dependent on import of phosphate rock
mined outside of the EU. There is no any possibility to substitute Phosphorus in agricultural food crop and animal productions. Therefore, phosphorous recovery and
recycling is one of the key priorities of sustainable agricultural systems in the EU and
worldwide as well.
The “3R” Recycle-Reduce-Reuse zero emission pyrolysis technology and carbon
refinery is specifically designed for the high added value recycling and recovery
of BIO-PHOSPHATE, BIO-NPK-C nutrients and bio-materials with different carbon
structures, which refined carbon and mineral products can safely be applied in the
organic/low input agriculture and adsorber industries.
Animal Bone bioChar “ABC” is a recovered organic phosphorus fertiliser, made from
food grade animal bone grist, having high nutrient density (30% P2O5) and pure Pcontent. The rendering industrial origin food grade category 3 animal bone grist processed ABC is a macro-porous organic fertilizer with as high as 92% pure calcium
phosphate and only 8% carbon content. ABC in all agricultural application cases is
BIO-NPK-C formulation optimised, enhancing of soil microbiological life, having high
water holding and macromolecular organic nutrient retention. The fully safe ABC is
used at low doses (100–600 kg/ha) and in cases when justified even up to 1,000 kg/ha.
Therefore the ABC product functionalities are organic fertilizer, soil improver, growing medium and/or fertilising product blend. The substitution of phosphate import by
recovered phosphorus is an important goal for the European agriculture already in
short term, for which 3R technology processed ABC has over 20% continuous substitution potential in the EU28 before 2030.
2. Introduction
Phosphorus and nitrogen are lost across environmental media during food production or are wasted
instead of being used for plant nutrition [10]. Reserves of the phosphate rock used to make such fertilizers are finite, and concerns have been raised that
they are in danger of exhaustion. For long term global
1
2
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food security the sustainable supply of phosphorus
is a key resource for soil fertilisation that cannot be
substituted [7]. One of the main fertiliser constituents
is phosphate rock, which has been identified by the
Commission in 2014 as a critical raw material.
The estimated yearly consumption of manufactured
phosphorus mineral fertilisers in EU 27 (2014) was

Terra Humana Ltd., Biofarm Agri Center, 2472 Kajaszo, Hungary
WESSLING Hungary Ltd., Environmental Testing Laboratory, 1047 Budapest, Fóti street 56.
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For phosphate fertilisers, the EU is currently highly
dependent on import of phosphate rock mined outside of the EU (more than 90% of the phosphate
fertilisers used in the EU are imported, mainly from
Morocco, Tunisia and Russia) [9]. Concerns have
been raised that these might be contaminated with
cadmium, uranium, thorium and other inorganic contaminants. Concentration of phosphorus mines outside the EU makes the EU fertilising product industry and the European society dependent on imports
and vulnerable, due to high prices of raw materials as
well as the political situation in supplying countries
[10]. Therefore, phosphorous recycling is one of the
key priorities of the sustainable agricultural systems.
Trends and developments on the global phosphate
rock market are putting the EU’s security of supply of
phosphate rock under increasing pressure [18].
The environmental, economic and social implications
of food waste are of increasing public concern worldwide [8]. In the EU alone, we waste 90 million tonnes
of food every year (180 kg per person) [7].
The cattle, fish and poultry industries are the largest
source of animal food industry waste [16]. Animalderived food waste contains rather high amounts of
protein and cannot be discharged into the environment without proper treatment [16]. According to the
Eurostat databases more than 51 million tonnes of
carcass weight animals (bovine, poultries and pigs)
slaughtered in the EU 28 countries [12]. Approximately 49% of the live weight of cattle, 44% of the
live weight of pigs, 37% of the live weight of broilers are materials not consumed by humans [17].
A proportion of each animal is not used for human
consumption and rendering is the highest for bovine animals (42%) followed by pig (34%) and poultry (25%) [5]. The European rendering industry (35
EFPRA members, 26 EU countries) processed more
than 17 million tons raw materials in 2014 from which
the category 3 processed products are 12 million
tons. EFPRA members processing the majority of the
total animal by-products in the EU and additionally,
significant amount of material streams produced by
non-member organizations [6].
The skeletal system can be up to 20 percent of the
carcass weight, which means that over 4 million tons
of animal bone biomass produced in the EU annually. Animal bone by-product is characterized by very
high phosphorus content compared to other animal
waste. The phosphorus content of bone for bovine
and poultry bone is about 10.5% on dry weight basis [2]; [14]. In comparison, the phosphorus content
of liquid pig manure widely used in agriculture, with
2-10% dry matter content, is 0.20-1.25% while solid
pig manure with 20-30% dry matter content has 1.65.08% P content [1].

Biochar is a solid material obtained from the carbonisation of biomass (animal bones or plant residues).
Biochar may be added to soils to improve soil functions and soil fertility [10]. Biochar is distinguished
from charcoal by the fact that biochar is produced
with the prior intent to be applied to soil, be it as a
means of improving soil productivity, soil fertility, carbon storage or a combination thereof [19].
Since 1870, the age of technological revolution, and
through the 21st century, carbon related technologies and products have been one of the most comprehensively researched sectors for energetic, steel
industrial, activated carbon adsorbent, pharmaceutical, biotechnological and other wide range of applications. Biochar production is a 2,000 year-old practice
to convert agricultural organics into a soil enhancer,
and it was originally called Terra Preta “Amazonian
dark earth” [21].
However, in modern age the new environmental, climate protection and product safety aspects require
new and advanced biochar production technology
and quality management systems with significantly
improved technology and product quality and safety performances to better protect the environment
and human health. In this context the new 3R zero
emission pyrolysis technology opens new technical,
economical and environmental opportunities for advanced production and use of safe biochar.
Many Member States have detailed, national rules
and standards in place for such non-harmonised
fertilisers, with environmental requirements (such as
potential toxic element (heavy metal) limits) that do
not apply to EC-fertilisers (fertilisers of the European
Communities) [9]. The agricultural use of soil improvers (such as plant based biochar), organic fertilizers
(such as ABC Animal Bone bioChar) and other organic products have been regulated by EU Member
States for a long time. However EU Member State
regulations differ widely and significantly in each EU
Member State, so the Mutual Recognition concept is
difficult to be applied in practice. Therefore, the new
EU Fertilizers Regulation revision under the Circular
Economy incentive will soon, hopefully by 2018-2020
open full and EU wide law harmonization opportunity
for many agricultural, food industrial by-products and
organic material streams, including biochar and its
formulated products as well.
Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4
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The conditions for access to the market of fertilising
products are only partially harmonised at EU level.
The fragmentation of the non-harmonised part of the
market is seriously hindering trade opportunities [5].
Around 50% of the fertilisers currently on the market,
however, are left out of the scope of the Regulation
(EC) 2003/2003. This is true for a few inorganic fertilisers and for virtually all fertilisers produced from
organic materials, such as animal or other agricultural by products, or recycled bio-waste from the food
chain [9].
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Edward Someus1, Zoltán Palotai2, Zsolt Hantosi2, Gábor Bordós2

1.11 Mt P based on data provided by Fertiliser Europe [12]. This is the equivalent of 2.55 Mt/year mineral Phosphorus fertiliser expressed in P2O5.
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Improved and safe biochar products enhance the environmental, ecological and economical sustainability of the food crop production, while reducing the
negative footprint and overall contributing to climate
change mitigation. Terra Humana Ltd. has been science and technology coordinator and key technology designer for EU Commission priority supported
biochar applied research projects since 2002, with
prime specialization on ABC production industrial
engineering and economical field applications. The
core competence of Terra Humana Ltd. is pyrolysis,
carbon refinery and biochar production for added
value recycling and recovery of phosphorus and other valuable materials. In this context Hungary is the
EU and international center for ABC science, technology and industrial engineering.
The last and recently closed EU project of the Terra
Humana Ltd. is the REFERTIL (EU contract number
289785) [22], with complex development works covering the fields from the applied biochar science into
economical full scale industrialization and commercialization. The REFERTIL is a biochar policy support
specific project since 2011 for conversion of biochar
applied science into economical industrial practice,
for which a comprehensive biochar law harmonization proposal has been submitted to the Commission.
WESSLING Hungary Ltd. was the laboratory partner
of the project investigating hundreds of samples (input materials and output products) to determine the
quality and safety performance of these materials.

The accredited analysis of the different samples has
been done by Wessling Hungary Ltd. The REFERTIL methodology for accredited analysis is based on
European Committee for Standardization - Project
Committee - horizontal and Member State mutually
recognized standards. If no horizontal methods are
available, than well recognized and validated accredited methodologies have been used. The concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
in biochar was determined according to CEN/TS
16181:2013 standard with a gas chromatographymass spectrometry (GC-MS) method. GC-MS was
also used to determine seven marker polychlorinated biphenyl compounds (PCB7*) according to EN
16167:2013 standard. Following a sample preparation based on EN 13650:2002, potentially toxic elements (PTEs) were analysed by inductively coupled
plasma mass spectrometry (ICP-MS) and inductively
coupled plasma optical emission spectrometry (ICPOES) methods according to EPA Method 6020A:2007
and EPA Method 6010C:2007.
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The developed new generation “3R” Recycle-ReduceReuse pyrolysis is a zero emission thermo-chemical
decomposition process. “3R” is highly efficient in carbonizing organic by-product streams of animal and/or
plant origin in the absence of oxygen, and between
material core temperature ranges from 450 °C up to
850 °C. The “3R” is original solution and specific industrial design for economical recycling, reuse and
reduce of organic by-product streams for high added value conversion into refined carbon and mineral
products with targeted application functionality and
total safe character. It is important, that there is no
one fit for all biochar technology and product. Different feedstocks for different applications require different pirolysis and formulation conditions.

4. Results
The rendering industrial origin food grade category 3
animal bone grist processed ABC is a macroporous
organic fertilizer with as high as 92% pure calcium
phosphate and only 8% carbon content. ABC is NPK
formulation optimized for significantly enhancing soil
microbiological life, having high water holding and
macromolecular organic nutrient retention. The fully
safe ABC is used at low doses (100–600 kg/ha) and
in cases when justified even up to 1,000 kg/ha. Animal Bone bioChar “ABC” is a recovered organic Pfertiliser, made from food grade animal bone grist,
having high nutrient density (30% P2O5) and pure Pcontent. Therefore the ABC product functionalities
are organic fertilizer, soil improver, growing medium
and/or fertilising product blend. The substitution of
phosphate import by recovered Phosphorus is an
important goal for the European agriculture already
in short term. The imported mineral phosphorus agricultural substitution potential by bio ABC in European dimension is >5% (>125,000 t/y P2O5) in short
term (<2025) and continuously over >20% (>500,000
t/y P2O5) in long term (>2030).
Plant based biochar (PBC) is stabile and high carbon
content plant origin micro- and meso porous carboniferous soil improver product, with relatively high
water holding, nutrient retention and C-sequestration
capacity, but – instead ABC – with no fertilizing effect that is having economic importance.
Most importantly, the pyrolysis/carbonization processing technology design quality and efficiency is
the critically important element that will be reflect-

*PCB 28; PCB 52; PCB 101; PCB 118, PCB 153; PCB 138; PCB 180
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ed as unique and recognized fingerprint in the
output biochar product quality and safety performance characteristics. In this context, application
of inferior biochar production technology will result in
inferior biochar products with low quality/safety and
low market value, if any at all. Another important factor is the input material characteristics that are also
reflected into the output product performance.

The EU-funded REFERTIL FP7 project provided advanced applied science and industrial engineering
developments to convert local organic by-product
streams into safe biochar and compost products
produced under market competitive, economical and
EU/MS legalization industrial conditions. The REFERTIL project successfully developed, field tested, accredited laboratory evaluated and authority permitted industrial biochar production and safe products.
Several workshop meetings have been organized
with EU Commission representatives in 2012-2016
for joint considerations and also a wide range of European biochar science and technology groups have
been consulted for knowledge and experience exchange in this new and complex biochar case. The
REFERTIL consortium reviewed the respective EU directives, regulations and also the relevant MS national legislations. We concluded that regulations on the
use of biochar products are missing. The REFERTIIL
biochar research and development on one hand provided EU policy support and, furthermore a proposal
for the possible inclusion of the biochar case (as safe
organic fertiliser and soil additive) into the EC Fertilizer Regulation No. 2003/2003 revision and law harmonization. As the current EC Fertilizer Regulation
covering mineral fertilizers only, there is an ongoing
review on it to adopt draft proposals to fully harmonise the market and extend it to mutually recognized
fertilizers, including growing media, soil improvers,
organic fertilizers, plant biostimulants, organo-mineral and other fertilizers. In this context, the REFERTIL
biochar quality criteria are to meet the objectives of
the future legislation.
Mandatory maximum level of contaminants was proposed, for which the key quality performance indi-

cator for biochar processing condition and product
quality together is the level of PAHs. These priority
hazardous substances are toxic, bioaccumulative
and persistent in environmental systems. During the
project we proposed a maximum 6 mg/kg PAH16#
(Table 1) with the possibility for Member States to
apply stricter PAH limits, such as the 1 mg/kg PAH16
or PAH19## limit which is already applied in Member
States since 2006. As an example, the Hungarian legislation is setting up criteria for 1 mg/kg PAH19 [13].
Biochar quality parameters proposed by the consortium is shown in Table 2. Table 3 represents allowable limits for biochar quality from the major biochar
standardization groups.
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The occurrence of potentially toxic elements (PTEs)
and contaminants in biochar may derive either from
contaminated feedstocks or from pyrolysis conditions which favour their production [20]. When biochar is irrevocably applied to open and complex soil
ecological system, there is also a direct interlink to
subsurface water systems, therefore only qualified
and safe biochar must be used. Currently there is
lack of harmonized quality and safety standards at
European level for biochar products. However, the
complex and strict criteria for biochar safety and
quality, functional application efficiency, environmental and food-safety, full legal conformity under
open environmental and ecological conditions according to the European Union, Member States and
REACH regulations are already unconditionally valid
for all biochar products.

3. Materials and methods

4.1. PAH content of different plant based biochars
and animal bone biochar
The production technology performance industrial design is one of the most important factors
that is ultimately effecting biochar product quality, where the 1-6 mg/kg maximum allowable limit of
PAH19 is a key performance indicator. Manufacturing and application of ABC Animal Bone bioChar organic Phosphorus fertilizer require a far higher technological level than plant based biochar soil improvers. Usually the analytical characteristics of the biochar product quality performance are the fingerprint
of the pyrolysis/carbonization processing technology
quality performance.
Within the REFERTIL project more than one hundred
biochar samples, both PBC and ABC, have been investigated. the analysis were carried out in the Environmental Testing Laboratory of WESSLING Hungary
Ltd. Both REFERTIL produced biochar samples and
samples from several EU producers have been investigated. The results clearly justified that all the high
quality biochars contained less than 1 mg/kg PAH16.
In this context, it has been demonstrated that the
advanced thermodynamics of the modern and high
quality engineering designed pyrolysis process performance do not support formation of PAHs and dioxins.
Of the samples, received by the laboratory all together 41 animal bone biochars and 36 plant based biochars (from several countries/producers and different feedstocks) were investigated for PAHs. Of plant
based biochars, 83% of the samples complied with
the REFERTIL recommended 6 mg/kg PAH16 limit
value. This ratio in ABCs is even higher: 88% (Table
4). All animal bone biochars have been submitted by
the Terra Humana Ltd, as this is the only organization
in the EU who is systematically developing advanced
ABC technology and high end P recovered products.
With various biochar processing conditions it has
been verified that the technology influences the quality of the product. Under appropriate treatment conditions, high quality biochars were made with low
PAH content (<1 mg/kg PAH19) (Figures 1; 2 and
Table 4).
Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4
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The recent initiative on EU fertilising products
[COM(2016) 157 final] is expected to create a level
playing field for all fertilising products at EU level,
thereby increasing the industry’s opportunities to
have access to the internal market while maintaining
the national regulations in place for products limited
to national markets, hence avoiding any market disruption [11].
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4.3. Potentially toxic elements (PTEs) content of different plant based biochar and Animal Bone bioChar
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Certain potentially toxic elements (PTEs) such as
mercury, cadmium, nickel and lead are included in
the list of priority substances. moreover, in the listing
of directive 2008/105/EC, cadmium and mercury are
identified as priority hazardous substances. Measuring PTEs (metals) in biochars is very important, because of the 3–5 times re-concentration tendencies
during phase separated processing (gas, oil and solid
products). This results in much higher PTE concentrations in solid output products than the original input
average (Table 5). The higher the organic matter content in feedstock, the less the yield of biochar, thus
PTE high accumulation occurs especially in PBCs.
The rate of enrichment depends on the concentration
of the given element in the feedstock stream and on
the yield of biochar reached with the given pyrolysis
condition. All the ABCs and high quality PBCs made
from by-products were well below the strict member
state regulations and REFERTIL recommended biochar quality and safety parameters (Table 6). Even if
the biochar product meets PTE limits, the PTE concentration often determines biochar’s safe application rate. Higher biochar doses, like 10-20 t/ha, resulting higher PTE impact per area.
5 Conclusions
The food safety significance of bio-phosphate applications in safe food crop productions is critically important. Disrupted nutrient recycling is a problem for
Europe and all over the world. Phosphorus and nitrogen, instead of being used for plant nutrition, are lost
across environmental media during food production
or are wasted. For phosphate fertilisers, the EU is currently highly dependent on import of phosphate rock
mined outside of the EU. There is no any possibility to substitute Phosphorus in agricultural food crop
and animal productions. Animal Bone bioChar and
generally the biochar case is expected to be included
in the Fertilizer Regulation revision EU law harmonization, whereas the recent initiative on EU fertilising
products [COM(2016) 157] will create a level playing
field for all fertilising products at EU level, thereby increasing the industry’s opportunities to have access
to the internal market while maintaining the national
regulations in place for products limited to national
Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4

Based on our results it was concluded that biochars
produced using the proper technological steps will
contain low levels of contaminants, PAHs, dioxins,
PCB congeners and toxic metals in particular and,
therefore, they will be suitable for agricultural use,
as well as for the mitigation of phosphorus scarcity expected in the European Union, in addition to
maintaining environmental and food safety. Anaerobic thermal treatment of biowaste contributes to relieving one of the most challenging problems of the
21st century, making it possible to recycle part of the
waste streams into industrial production processes.
Animal Bone bioChar is one of the few economical
product options that can provide a safe and long
term sustainable solution (even in organic farming
systems), that is providing as high as over >20%
mineral phosphate import continuous substitution
potential in the EU28 before 2030.
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PCBs were not detected in biochars, but high chlorine content of the input material was also not expected, as the animal by-products contain negligible
concentration of chlorine. As in no any case have
been dioxins indicated, we have concluded that due
to PCBs and dioxins similar genesis and chemical
structure PCB presence is a good and under any
circumstances safe indicator of these persistent and
bioaccumulative chemicals.

markets, hence avoiding any market disruption. The
high nutrient dense Animal Bone bioChar, with product functionalities are organic fertilizer, soil improver,
growing medium and/or fertilising product blend.
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4.2. PCB content of different plant based biochars
and animal bone biochars

1313

SCIENCE
FOOD SAFETY IMPORTANCE OF BIOPHOSPHATE
1314

[20] Verheijen F.G.A., Jeffery S., Bastos A.C., van
der Velde M. & Diafas I. (2010): Biochar application to soils. A critical scientific review
of effects on soil properties, processes and
functions. Luxembourg.
[21] Wikipedia (2016): Terra Preta, [ONLINE],
available at https://en.wikipedia.org/wiki/Terra_preta
[22] www.refertil.info
[23] European Parliament and of the Council
(2006): Regulation (EC) no 1907/2006 of the
European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH),
establishing a European Chemicals Agency,
amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and
Commission Regulation (EC) No 1488/94 as
well as Council Directive 76/769/EEC and
Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/
EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
[24] CEN/TS (2013): CEN/TS 16181:2013. Sludge,
treated biowaste and soil - Determination of
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by
gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)

Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4

[25] EN (2013): EN 16167:2013 Sludge, treated
biowaste and soil - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GCMS) and gas chromatography with electroncapture detection (GC-ECD)
[26] EN (2002): EN 13650:2002 Soil improvers and
growing media. Extraction is aquq regia soluble elements
[27] EPA (2007): EPA Method 6020A Inductively
Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry Revision 1 February 2007
[28] EPA (2007): EPA Method 6010C Inductively
Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry Revision 3 February 2007
[29] Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December
2008 on environmental quality standards
in the field of water policy, amending and
subsequently repealing Council Directives
82/176/EEC,
83/513/EEC,
84/156/EEC,
4/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council

TUDOMÁNY

Érkezett: 2016. április – Elfogadva: 2016. augusztus

Fajtamézek botanikai eredetének
vizsgálata
Kulcsszavak:
fajtamézek vizsgálata, prolin tartalom, összes fenolos vegyülettartalom, lineáris diszkriminancia-analízis

TUDOMÁNY

Czipa Nikolett1, Novák Anna1, Kovács Béla1

FAJTAMÉZEK BOTANIKAI EREDETÉNEK VIZSGÁLATA

A Debreceni Egyetem Élelmiszertudományi Intézetében tízedik éve foglalkozunk mézek vizsgálatával. Tanulmányunkban 70 darab fajtaméz (akác, hárs, repce, napraforgó,
selyemfű, gesztenye és erdei) prolin- és összes fenolos vegyülettartalmát vizsgáltuk.
Vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy e két paraméter alapján lehetséges-e
a fajtamézeket elkülöníteni egymástól, tehát hogy a botanikai eredetnek van-e hatása
ennek a két vegyület mennyiségére.
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Lineáris diszkriminancia-elemzés segítségével megállapítottuk, hogy a vizsgált fajtamézek csoportjai egyértelműen elkülönülnek egymástól. Az erdei és gesztenyemézeknél a két csoport elkülönülése nem volt egyértelmű, tehát ennek a két fajtaméznek az
esetében egy harmadik jellemző vizsgálatára is szükség lehet.
2. Bevezetés
A méz természetes, édes anyag, amelyet az Apis
mellifera méhek állítanak elő. Eredetét tekintve két
forrásból származhat, a növények által kiválasztott
nektárból (nektár eredetű méz), vagy a rovarok (pl.
levéltetvek) által kiválasztott anyagból (harmatméz).
Hazánkban főként nektáreredetű mézek előállítása
történik, körülbelül évi 17 000 tonna mennyiségben,
amelynek nagy részét exportáljuk. Ezzel a mennyiséggel az Európai Unió tagállamait tekintve Spanyolország és Románia után a harmadik helyet foglaljuk
el mézexportban [1]. Magyarországon főként az
akác-, hárs-, napraforgó-, repce- és selyemfű mézek fogyasztása jellemző, de jelentős szerepe van a
gesztenye-, a vaddohány-, és levendulamézeknek is.
A méz összetett élelmiszer, amelyben számos, az emberi egészség megőrzését támogató hasznos vegyület
található, így nem csak a humán táplálkozásban, hanem a gyógyászatban is jelentős szerepet tulajdonítanak neki. Antibakteriális tulajdonságai többek között
magas cukortartalmának, pH-jának és hidrogén-peroxid tartalmának köszönhető [2]. Emellett a méz mértékletes fogyasztása védelmet nyújt a gyomor- és bélrendszeri fertőzésekkel szemben is [3].
A mézek összetétele nagymértékben függ a növényi
eredettől, amelyet a talajtulajdonságok és a gyűjtés
A kép illusztráció / Picture is for illustration only
Fotó/Photo: Tolokán Adrienn
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utáni kezelés is befolyásolhat [4]. A mézek botanikai
eredetének meghatározására a legelterjedtebben a
pollenanalízist alkalmazzák, azonban ezzel a módszerrel az esetlegesen hozzáadott virágporszemcsék
nem különíthetők el a természetes eredetűektől. Annak ellenére, hogy a mézek fajtájának meghatározása
a pollenarány alapján történik, korábbi kutatások igazolták, hogy egyes fizikokémiai paraméterek értékei
csak adott fajtamézekre jellemzőek [5], [6]. Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy az általunk
választott paraméterek alapján az egyes fajtamézek
elkülöníthetőek-e egymástól.
3. Anyag és módszer
3.1. Mézminták
Vizsgálataink során a 2015-ös évből származó fajtamézeket használtuk fel, amelyek a következők voltak: akácméz (Robinia pseudoacacia), hársméz (Tilia sp.), repceméz (Brassica napus), napraforgóméz
(Helianthus annuus), selyemfű (Asclepias syriaca),
gesztenye (Castanea sativa) és erdei méz. Minden
fajtamézből 10-10 mintát választottunk. A vizsgálatokat a minták beérkezése utáni 3 hónapon belül elvégeztük. A vizsgálat megkezdéséig a mintákat steril
üvegedényekben, sötétben, szobahőmérsékleten tároltuk. A méréseket 2015-ben a Debreceni Egyetem
Élelmiszertudományi Intézetében végeztük.

Debreceni Egyetem, Élelmiszertudományi Intézet
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A TPC (total phenolic content - összes fenolos
vegyülettartalom) meghatározása Singleton [9]
módszere alapján történt, amelynél Folin-Ciocalteu
reagenst alkalmaztunk, és a kapott színes vegyület
abszorbanciáját 760 nm-en mértük. Az eredményt
mg GAE/100g-ban adjuk meg.
3.3. Statisztika
Minden analitikai vizsgálatot három ismétlésben határoztunk meg. A mért eredmények kiértékeléséhez
az SPSS statisztikai szoftvert használtuk (version 13;
SPSS Inc. Chicago, Illinois, USA), amellyel alapvető
statisztikákat (átlag, szórás, minimum és maximum
értékek) és lineáris diszkriminanciát (LDA – Linear
discriminant analysis) számoltunk.
4. Eredmények
4.1. Prolintartalom
A prolin nem esszenciális aminosav, amely a méz aminosav-tartalmának körülbelül 50-85%-át alkotja [10].
Mennyisége az idő előrehaladtával csökken, ezért mérése a méz érettségének meghatározására is alkalmas
lehet [11]. Jelenleg nincs egyértelmű szabályozás a
mézek prolin-tartalmára, ezért a Németországban elfogadott minimum 180 mg/kg-os értéket vesszük alapul.
A vizsgált fajtamézek prolin-tartalma jelentősen különbözhet egymástól [7], amit vizsgálataink is bizo-

4.2. Összes fenolos vegyülettartalom
A különböző fajtamézek összes fenolos vegyülettartalma 5,6-50,0 mg/100g között változik [15], azonban a 2. táblázatban egyértelműen látható, hogy az
általunk vizsgált erdei és gesztenyemézek esetében
magasabb értékeket mértünk (65,5±3,7 és 71,0±4,8
mg GAE/100g). Can és munkatársai [12] szintén
magasabb értékeket mért az itáliai gesztenyemézek
esetében, Kowalski [16] pedig a lengyelországi hársés erdei mézek vizsgálatánál mért hasonló értékeket.
Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az
akácmézek mutatták a legalacsonyabb (17,6±1,0 mg
GAE/100g), a gesztenye mézek pedig a legmagasabb (71,0±4,8 mg GAE/100g) értékeket. Hasonlóan
a prolin-tartalomhoz, az akácmézeket alapul véve a
repce- és selyemfű mézekben másfélszer, a hársmézekben kétszer, a napraforgó mézekben csaknem
két és félszer, az erdei és gesztenyemézekben pedig csaknem négyszer magasabb értéket mértünk.
A vizsgált fajtamézek sorrendje az összes fenolos
vegyülettartalom alapján: akácméz < selyemfűméz ≤
repceméz < hársméz < napraforgóméz < erdei méz <
gesztenyeméz.

4.3. A diszkriminancia-elemzés eredményei
A diszkriminancia-elemzésben mind a hét csoport
ugyanakkora súllyal szerepelt. A Wilks’-lambda mutató értéke mindkét paraméter esetében 0,023 volt
és mindkét változó szignifikáns, ez alapján tehát kijelenthetjük, hogy a változóknak jelentős hatása volt
a csoportba tartozásra. A kanonikus korreláció értéke mindkét függvény esetében magas volt (0,994
és 0,933), tehát mindkét függvény jelentős részt magyaráz a teljes varianciából. Az ebből számolt értékek alapján megállapíthatjuk, hogy az első függvény
98,8%-át, a második függvény pedig 87,0%-át magyarázza a függő változó varianciájából.
Az akác-, hárs-, napraforgó, repce- és selyemfűmézek esetében mind a 10 minta ugyanabba a csoportba került. Az erdei mézek esetében csak 9 minta került ugyanabba a csoportba, 1 minta viszont átkerült
a gesztenyemézek csoportjába. A gesztenyemézek
esetében pedig 7 minta került ugyanabba a
csoportba, 3 minta pedig átkerült az erdei mézek
csoportjába. Tehát az erdei és a gesztenyemézek
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Az 1. ábra alapján kijelenthetjük, hogy az első dimenzióban jelentős különbség van a fajták középértékei
között. Az erdei és gesztenyemézek mutatták a legmagasabb, az akácmézek pedig a legalacsonyabb
középértékeket. Az erdei és gesztenyemézek középértékei (12,0 és 11,0) ebben a dimenzióban nem
mutattak jelentős eltérést, hasonlóan a hárs- és selyemfűmézekhez (-3,32 és -2,53). A második dimenzióban is van különbség, de ennek mértéke kisebb,
mint az egyes dimenzióban. Az egymáshoz nagyon
hasonló, legmagasabb középértékeket a napraforgó
(3,52) és selyemfűmézek (3,48) mutatták, a legalacsonyabbakat pedig a gesztenyemézek (-3,46). Ebben a dimenzióban a hárs- és erdei mézek is hasonló
középértékeket (-0,14 és 0,03) mutattak.

1. táblázat. Fajtamézek prolin-tartalma
Table 1. Proline content of monofloral honeys
Mézfajta
Honey type

Saját eredmények
Own results

Can et al. [9]

Truzzi et al. [10]

Kropf et al. [11]

Akác
Acacia

206-287
245±25

282±112

250±3

n.a.

Hárs
Linden

528-612
567±31

514±46

391±5

258-341

Napraforgó
Sunflower

812-972
892±40

n.a.

647±3

n.a.

Repce
Rape

311-430
361±39

n.a.

n.a.

n.a.

Selyemfű
Milkweed

662-745
708±28

n.a.

n.a.

n.a.

Erdei
Forest

970-1117
1042±44

n.a.

663±3

n.a.

Gesztenye
Chestnut

816-992
899±68

800±178

609±4

486-599

2. táblázat. Fajtamézek összes fenolos vegyülettartalma
Table 2. Total phenolic content of monofloral honeys
Mézfajta
Honey type

A kép illusztráció / Picture is for illustration only
Fotó/Photo: Shutterstock

esetében keveredés volt a csoportok között, míg a
többi fajtaméz-csoportok egyértelműen elkülöníthetők voltak egymástól. Százalékos értékben kifejezve
az akác-, hárs-, napraforgó, repce- és selyemfűmézek csoportjainak esetében a helyesen kategorizált
esetek aránya 100% volt, az erdei mézeknél ez az
érték 90%, a gesztenyemézeknél pedig csak 70%.

Saját eredmények
Own results

Can et al. [9]

Kowalski [13]

Akác
Acacia

16.0-18.9
17.6±1.0

16.0±2.70

38.3

Hárs
Linden

30.2-38.9
34.0±2.8

41.2±4.10

69.1

Napraforgó
Sunflower

37.6-42.8
40.2±2.9

n.a.

n.a.

Repce
Rape

25.2-30.1
28.2±1.6

n.a.

n.a.

Selyemfű
Milkweed

24.4-30.6
27.8±2.7

n.a.

n.a.

Erdei
Forest

61.1-70.0
65.5±3.7

n.a.

109

Gesztenye

66.1-79.9
71.0±4.8

98.3±17.8

n.a.

Chestnut
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A mézek prolin-tartalmának mérése az International
Honey Commission által 2009-ben kiadott módszer
alapján történt [7], amely Ough módszerén alapszik
[8]. Ez az eljárás a mézben lévő prolin mennyiségének
meghatározására alkalmas. A módszer elve, hogy a
mézben lévő prolin a ninhidrinnel színes vegyületet
képez, amelynek abszorbanciáját 510 nm-en mérjük.
Az eredményt mg/kg-ban adjuk meg.

nyítottak (1. táblázat). A legalacsonyabb értékeket
az akácmézek mutatták (245±25 mg/kg), a legmagasabbakat pedig az erdei mézek (1042±44 mg/kg).
Eredményeinket összehasonlítva más kutatási eredményekkel azt látjuk, hogy Can és munkatársai [12]
a török eredetű mézek esetében nagyon hasonló
eredményeket mértek, azonban Truzzi és szerzőtársai [13] valamint Kropf és munkatársai [14] is alacsonyabb értékeket határoztak meg az olaszországi és a szlovéniai fajtamézekben. Az akácmézeket
alapul véve a hársmézek kétszer, a selyemfűmézek
háromszor, a napraforgó- és gesztenyemézek három
és félszer, az erdei mézek pedig négyszer magasabb
prolin-tartalmat mutattak. A vizsgált fajtamézek sorrendje a prolin-tartalom alapján a következő: akácméz < repceméz < hársméz < selyemfűméz < napraforgóméz < gesztenyeméz < erdei méz.
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3.2. Prolin-tartalom és összes fenolos vegyülettartalom meghatározása

1319

5. Következtetések
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[13] Truzzi, C., Annibaldi, A., Illuminati, S., Finale,
C. & Scarponi,G. (2014): Determination of
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150, 477-481.
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1 - Akácmézek / Acacia honey
2 - Hársmézek / Linden honey
3 - Napraforgómézek / Sunflower honey
4 - Repcemézek / Rape honey
5 - Selyemfűmézek / Milkweed honey
6 - Erdeimézek / Forest honey
7 - Gesztenye mézek / Chestnut honey

5
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Vizsgálataink során 70 darab fajtaméz prolin és ös�szes fenolos vegyülettartalmát vizsgáltuk, és igazolni
tudtuk az általunk megfogalmazott elvet, miszerint
e paraméterek alapján a fajtamézek elkülöníthetők
egymástól. A lineáris diszkriminancia-analízis során
egyértelműen kiderült, hogy a botanikai eredet bizonyítására az általunk választott két paraméter alkalmas. Kivételt csak az erdei és a gesztenyemézek
jelentettek, amelyeknél csoporton belüli keveredést
tapasztaltunk, tehát e paraméterek alapján nem tudjuk meghatározni, hogy a vizsgált minta erdei vagy
gesztenyeméz-e. Ennek ellenére ez a két fajtaméz
egyértelműen elkülönült a többitől, tehát a prolin és
az összes fenolos vegyülettartalom meghatározása
mindenképpen jó kiindulási pontnak tekinthető a botanikai eredet igazolásához. További célunk annak
meghatározása, hogy egy harmadik paraméter (pl.
elektromos vezetőképesség) bevonása az elemzésbe
elősegíti-e ennek a két fajtaméznek az elkülönítését.

in Burkina Fasan honey, as well as their radical scavering activity. Food Chemistry 91,
571-577.
[9] Singleton, V.L., Orthofer, R., Lamuela Raventos, R.M. (1999): Analysis of Total
Phenols and Other Oxidation Substrates
and Antioxidants by Means of Folin
Ciocalteu reagent. Methods in Enzymology
299, 265-275.
[10] Anklam, E. (1998): A review of the analytical
methods to determine the geographical and
botanical origin of honey. Food Chemistry,
63(4), 549-562.
[11] Von der Ohe, W., Dustmann, J.H. & Von der
Ohe, K. (1991): Prolin ald kriterium der Reife
des Honigs. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 87(12), 383-386.
[12] Can, Z., Yildiz, O., Sahin, H., Turumtay, E.A.,
Silici, S. & Kolayli, S. (2015): An investigation
of Turkisch honeys: Their physico-chemical
properties, antioxidant capacities and phenolic profiles. Food Chemistry, 180, 133-141.
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1. ábra. A diszkriminancia-elemzés eredménye
Figure 1. Results of the discriminant analysis
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Összességében megállapítottuk, hogy az akác-,
hárs-, napraforgó, repce- és selyemfűmézek jelentősen különböztek egymástól, illetve az erdei és a
gesztenyemézektől, míg a két utóbbi fajtaméz esetében a vizsgált két paraméter alapján a különbség
sokkal kisebb.

6. Irodalom
[1] FAOSTAT: http://faostat.fao.org/site/569/Desk
topDefault.aspx?PageID=569#ancor
(Hozzáférés: 2015.02.15.)
[2] Eteraf-Oskouei, T. & Najafi, M. (2013):
Traditional and modern uses of natural
honey in human diseases: A review. Iranian Journal of Basic Medical Sciences,
16(6), 731-742.
[3] Alnaqdy, A., Al-Jabri, A., Al Marhrooqi, Z.,
Nzeako, B. & Nsanze, H. (2005): Inhibition
effect of honey ont he edherence of Salmonella to intestinal epithelial cells in vitro. International Journal of Food Microbiology,
103(3), 347-351.
[4] Hernández, O.M., Fraga, J.M.G., Jiménez,
A.I., Jiménez, F. & Arias, J.J. (2005): Characterization of honey from the Canary Islands:
Determination of the mineral content by atomic absorption spectrophotometry. Food
Chemistry, 93, 449-458.
[5] Oddo, L.P., Bogdanov, S. (2004): Determination of honey botanical origin: Problems and
issues. Apidologie, 35. S2-S3.
[6] Crane E., (1975): Honey: a comprehensive
survey. Heinemenn, London, 608 p.
[7] Bogdanov, S. (2009): Harmonised methods
of the International Honey Commission
[8] Az Ough módszer hivatkozása: Meda, A.,
Lamien, C.E., Romito, M., Millogo, J. & Nacoulma, O.G. (2005). Determination of the
total phenolic, flavonoid and prolin contents

FAJTAMÉZEK BOTANIKAI EREDETÉNEK VIZSGÁLATA

TUDOMÁNY

A két dimenziót együtt vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy az akác-, repce- és hársmézek mutatták a legalacsonyabb középértékeket, ezt követték a selyemfű és gesztenyemézek. A napraforgó és erdei mézek
vették fel a legmagasabb középértékeket mindkét
dimenzióban.
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1. Summary

ANALYSIS OF THE BOTANICAL ORIGINS
OF MONOFLORAL HONEY TYPES

At the Institute of Food Science of the University of Debrecen, we have been analyzing honey for ten years. In our study, the proline and phenolic compound contents
of 70 types of monofloral honey (acacia, linden, rape, sunflower, milkweed, chestnut
and forest) were examined. During the study, the answer was sought to the question
whether it was possible, based on these two parameters, to differentiate monofloral
honey types from each other or, in other words, was there an effect of the botanical
origin on the amounts of these two compounds.
With the help of linear discriminant analysis, it was determined that groups of monofloral honey could be clearly differentiated from each other. Differentiation of the two
groups was not unambiguous in the case of forest and chestnut honey, so the analysis of a third characteristic could be necessary in the case of these two monofloral
honeys.
2. Introduction
Honey is a natural, sweet substance, produced by
the Apis mellifera bees. In terms of origin, it can come
from two sources, from the nectar secreted by the
plants (honey of nectar origin), or from the substance
secreted by insects, e.g., aphids (honeydew honey).
In Hungary, mainly honey of nectar origin is produced, in an amount of roughly 17,000 tons, most
of which is exported. With this quantity, in terms of
European Union member states, we are ranked third
on the list of honey exporters behind Spain and Romania [1]. In Hungary, acacia, linden, sunflower, rape
and milkweed honeys are typically consumed, but
chestnut, wild tobacco and lavender honeys play significant roles as well.
Honey is a complex food, containing a number of
beneficial compounds, helping to preserve human
health, and so a significant role is attributed to it not
only in the human diet, but also in medicine. Its antibacterial properties are due to its high sugar content, pH and hydrogen peroxide content, among
other things [2]. In addition, moderate consumption
of honey also provides a protection against gastrointestinal infections [3].
Honey composition is largely dependent on the plant
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it is derived from, and it can also be influenced by
soil properties and post-collection treatment [4]. To
determine the botanical origin of honeys, the most
widely used method is pollen analysis, however, using this method, added pollen grains cannot be differentiated from those of natural origin. Even though
type identification of honey is based on the pollen
ratio, it has been shown by previous studies that the
values of certain physico-chemical parameters are
characteristic of different monofloral honeys [5], [6].
In our research, the answer was sought to the question whether the different monofloral honeys could be
differentiated, based on the parameters chosen by
us.
3. Materials and methods
3.1. Honey samples
In our study, monofloral honeys from the year 2015
were used, which were as follows: acacia honey (Robinia pseudoacacia), linden honey (Tilia sp.), rape
honey (Brassica napus), sunflower honey (Helianthus annuus), milkweed honey (Asclepias syriaca),
chestnut honey (Castanea sativa) and forest honey.
10 samples each were selected from each monofloral honey. Analyses were performed within 3 months
after reception of the samples. Until the beginning

3.2. Determination of the proline content and the
total phenolic compound content
Measurement of the proline content of honeys was
performed according to the method issued in 2009
by the International Honey Commission [7], which is
based on the method of Ough [8]. This procedure is
suitable for the determination of the amount of proline found in the honey. The principle of the method
is that a colored compound is formed by the proline
in the honey with ninhydrin, and the absorbance of
this compound is measured at 510 nm. Results are
given in mg/kg.
Determination of TPC (total phenolic content) was
performed according to the method of Singleton [9],
using Folin-Ciocalteu reagent, and measuring the absorbance of the resulting colored compound at 760
nm. Results are given in mg GAE/100 g.
3.3. Statistics
Each analytical measurement was run in triplicate.
For the evaluation of the measurement results, SPSS
statistical software was used (version 13; SPSS Inc.
Chicago, Illinois, USA), with which basic statistical
parameters (mean, standard deviation, minimum and
maximum values) were calculated and linear discriminant analysis (LDA) was performed.
4. Results
4.1. Proline content
Proline is a non-essential amino acid, making up approximately 50-85% of the amino acid content of
honey [10]. Its quantity decreases over time, therefore, the measurement could be suitable to determine the maturity of honey [11]. Currently, there is
no clear regulation on the proline content of honeys,
therefore, the minimum value of 180 mg/kg, adopted
in Germany, was taken as a basic value.
The proline contents of the monofloral honeys studied can differ significantly [7], which was proven by
our measurements (Table 1). The lowest values were
obtained for acacia honeys (245±25 mg/kg), while the
highest ones were shown by forest honeys (1042±44
mg/kg). By comparing our results to those of other
studies it can be seen that very similar results were
obtained by Can et al. [12] in the case of honeys of
Turkish origin, however, lower values were measured
for Italian and Slovenian monofloral honeys by Truzzi
et al. [13] and Kropf et al. [14], respectively. Compared to the values obtained for acacia honeys, the
proline content of linden honeys was twice as high,
that of milkweed honeys was three times, of sunflower and chestnut honeys three and a half times,
and of forest honeys four times higher. Based on the
proline content, the order of the monofloral honeys
analyzed is as follows: acacia honey < rape honey <
linden honey < milkweed honey < sunflower honey <
chestnut honey < forest honey.

The total phenolic content of different monofloral
honeys ranges from 5.6 to 50.0 mg/100 g [15], however, Table 2 clearly shows that higher values were
measured in the case of forest and chestnut honeys
analyzed by us (65.5±3.7 and 71.0±4.8 mg GAE/100
g). Higher values were also measured by Can et al.
[12] in the case of Italian chestnut honeys, and similar values were obtained by Kowalski [16] when analyzing Polish linden and forest honeys.
Based on our results it was determined that the lowest values were shown by acacia honeys (17.6±1.0
mg GAE/100 g), while chestnut honeys showed the
highest values (71.0±4.8 mg GAE/100 g). Similarly to
proline content, compared to the values obtained for
acacia honeys, one and a half times higher values
were measured in rape and milkweed honeys, two
times higher in linden honeys, almost two and a half
times higher in sunflower honeys, and close to four
times higher in forest and chestnut honeys. Based on
the total phenolic content, the order of the monofloral
honeys analyzed is as follows: acacia honey < milkweed honey ≤ rape honey < linden honey < sunflower
honey < forest honey < chestnut honey.
4.3. Results of discriminant analysis
In the discriminant analysis, all seven groups had the
same weight. For both parameters, the value of Wilks’
lambda was 0.023, and both variables are significant,
and based on this it can be stated that the variables
had a significant effect on belonging to the group.
The value of the canonical correlation was high for
both functions (0.994 and 0.933), meaning that a significant part of the total variance is explained by both
functions. Based on the values calculated from this
it can be stated that 98.8% of the first function and
87.0% of the second function is explained from the
variance of the dependent variable.
In the case of acacia, linden, sunflower, rape and
milkweed honeys, all 10 samples got into the same
group. In the case of forest honeys, only 9 samples
got into the same group, but one sample was included in the group of chestnut honeys. In the case of
chestnut honeys, 7 samples were in the same group,
and 3 samples were included in the group of forest honeys. So, in the case of forest and chestnut
honeys, there was mixing between the groups, while
the other monofloral honey groups could be differentiated from each other unambiguously. In terms of
percentage values, in the case of the acacia, linden,
sunflower, rape and milkweed honey groups, the
proportion of correctly categorized cases was 100%,
for forest honeys this value was 90%, while for chestnut honeys it was only 70%.
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4.2. Total phenolic content
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of the analysis, samples were stored in sterile glass
containers, in the dark, at room temperature. Analyses were performed in 2015 at the Institute of Food
Science of the University of Debrecen.

Based on Figure 1 it can be stated that there is a
significant difference between the mean values of the
types in the first dimension. The highest mean values were shown by forest and chestnut honeys, while
the lowest ones were shown by acacia honeys. The
mean values of forest and chestnut honeys did not
show a significant difference in this dimension (12.0
Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4
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and 11.0), similarly to linden and milkweed honeys
(-3.32 and -2.53). There is a difference in the second
dimension as well, but its extent is smaller than in the
first dimension. The highest mean values, very similar
to each other, were shown by sunflower (3.52) and
milkweed honeys (3.48), while the lowest ones were
presented by chestnut honeys (-3.46). In this dimension, the mean values of linden and forest honeys
were similar (-0.14 and 0.03).
Analyzing the two dimensions together it can be
stated that the lowest mean values were presented
by acacia, rape and linden honeys, followed by milkweed and chestnut honeys. The highest mean values
were shown by sunflower and forest honeys in both
dimensions.
Overall, it was found that acacia, linden, sunflower,
rape and milkweed honeys differed from each other,
and from forest and chestnut honeys, significantly,
while in the case of the latter two monofloral honeys,
the difference is much smaller, based on the two parameters examined.
5. Conclusions
In our study, the proline and total phenolic contents of 70 monofloral honeys were investigated,
and the principle formulated by us, that monofloral honeys can be differentiated based on these
parameters, could be proven. Linear discriminant
analysis clearly showed that the two parameters
chosen by us were suitable for proving botanical
origin. The only exceptions were forest and chestnut honeys, where mixing within the groups was
found, so it could not be determined, based on
these parameters, whether the sample analyzed
was a forest honey or a chestnut honey. Nevertheless, these two monofloral honeys could be clearly
differentiated from the other ones, so the determination of proline and total phenolic contents are
definitely a good starting point for the confirmation
of botanical origin. A further goal is to determine
whether the inclusion of a third parameter (e.g.,
electric conductivity) in the analysis could facilitate
the differentiation of these two monofloral honeys.

[4]

[5]

[6]
[7]
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
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ÉRZÉKSZERVI BÍRÁLÓK EGYETÉRTÉSÉNEK
NYOMON KÖVETÉSE

A szenzometria elméleti, valamint az akkreditált laboratóriumok fontos gyakorlati kérdése, hogy adott időszak mérési sorozatára vonatkozóan monitorozza és elemezze
az érzékszervi bírálócsoport (panel) egyetértésének/konszenzusának alakulását. Az
egyes bírálatok konszenzusának értékelésére a rangszámkülönbségek összege (sum
of ranking difference, SRD) módszer jó értékelési alternatíva. A rangszámösszeg-mintázatok elemzésének nehézsége, hogy csak néhány évvel ezelőtt oldották meg rangszámösszeg-adatokra kidolgozott páronkénti szignifikáns differencia módszerét. Munkánkban módszerkombinációt javasolunk a bírálói konszenzus nyomon követésére.
2. Bevezetés és szakirodalmi áttekintés
A teljesítmény monitorozása során azt teszteljük,
hogy az érzékszervi bíráló vagy az érzékszervi bírálócsoport (panel) képes-e az adott tulajdonságot felismerni, azonosítani, mérni, ugyanúgy használni és értelmezni, mint más bírálók vagy bírálócsoportok (panelek) [1]. A képzett és szakértői bírálók tesztelése
és fejlesztése, teljesítményének a mérése jellemzően
szabványos, többlépcsős és visszacsatoláson alapuló, sztenderdizált körülmények között megvalósított
rendszeren keresztül valósítható meg, célszerűen
szoftveres támogatás mellett.
A szakirodalom az érzékszervi bírálatok teljesítményértékelési módszereit több szempontból is csoportosítja. A legelterjedtebb csoportosítás arra vonatkozik,
hogy ki vagy kik végzik a vizsgálatokat (egy panel tag,
teljes panel, panelek), de az alkalmazott matematikai
módszerek alapján (egy vagy többváltozós statisztikai módszerek) is rendszerezhetők. A szakirodalom
az érzékszervi bírálókat képzettségük szerint három
kategóriába sorolja: laikus/fogyasztói bírálók, képzett
bírálók, szakértő bírálók. Különböző típusú feladatokhoz különböző képzettségű bírálók alkalmazása
szükséges, a teljesítményértékelési módszereket jellemzően a képezett és szakértői vizsgálatokon végzik
[2], [3], [4].

1
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Az érzékszervi vizsgálatokra akkreditált vizsgáló laboratóriumok minőségirányítási rendszereinek megoldása a megelőző és a helyesbítő tevékenység alkalmazása, amelynek feladata a nem-megfelelőségek – bírálócsoporttól eltérően értékelő bíráló – azonosítása, valamint ezek megelőzése, kiküszöbölése.
Ehhez célszerű a nyers adatok átlagait vagy mediánjait és szórásait box és whisker ábrán elemezni,
továbbá a legfontosabb leíró statisztikákat elvégezni
(minimum, maximum, szórás, csúcsosság, ferdeség,
terjedelem), hogy képünk legyen az adatstruktúráról,
illetve a kilógó értékekről. Az adatok grafikus ábrázolása időt takaríthat meg, illetve hatékony lehetőséget
biztosít az érzékszervi panel teljesítményének átvizsgálására és felderítésére is.
Az egyéni bírálók teljesítményjellemzőinek monitorozása kulcstényező a bírálati panel eredményeinek
minőségében, mivel anélkül az eredmény hibás vagy
megbízhatatlan lehet. Nyilvánvalóan csak az egyéni
szint után következhet a bírálói panel vizsgálata vagy
a bírálói panelek összehasonlítása. Az egyéni bírálók
teljesítményét általában három klasszikus mutatóval
jellemezhetjük: egyéni bíráló elkülönítő/megkülönböztető képessége, egyéni bíráló ismétlőképessége,
egyéni bíráló egyetértése a panel többi részével [1].

ÉRZÉKSZERVI BÍRÁLÓK EGYETÉRTÉSÉNEK
NYOMON KÖVETÉSE

1. Összefoglalás
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Az „MSZ ISO 11132:2013 Érzékszervi vizsgálatok.
Módszertan. Általános irányelvek a leíró vizsgálatot
végző bírálóbizottság teljesítményének mérése” című
szabvány szerint a bírálócsoport nincs egyetértésben/konszenzusban, ha egy vagy több bíráló nem
ért egyet a panel többi tagjával. Ez megállapítható,
ha egy bíráló jelentősen eltérő értékeket ad (Cusum analízis); vagy egy bíráló maradékainak szórása
szignifikánsan magasabb, mint a panelé, vagy ha a
bíráló pontjai és a panel átlaga között a korrelációs
koefficiens nagyon alacsony vagy negatív. A bíráló
pontjainak regressziós görbéje a panel átlagokhoz

Az egyén és a panel értékelésére számos módszert
fejlesztettek ki, az alkalmazás módját általában a
szükséges cél és az elérhető szoftverek határozzák
meg. Meullenet és munkatársai [7] hangsúlyozzák,
hogy az egyváltozós mérések jól használhatók, azonban a leíró adatok többváltozós elemzéseivel, jóval
átfogóbb képet kapunk. A többváltozós módszerek
előnye, hogy komplex adathalmazt képesek egyszerűen grafikusan ábrázolni.

lönbségek összege SRD-módszer elvét Héberger [12],
validálását és szoftveres implementálását Héberger és
Kollár-Hunek [13] írta le. A rangszámösszeg-mintázatok elemzésének másik nehézsége, hogy csak néhány
évvel ezelőtt oldották meg a rangszámösszeg adatokra kidolgozott páronkénti szignifikáns differenciamódszerét [14]. Munkánkban célunk az érzékszervi bírálói
egyetértés/konszenzus nyomon követésének megvalósítása módszerkombináció segítségével.
4. Anyag és módszer
Az adatok előállítást szimuláció segítségével oldottuk
meg: 12 bíráló 20 bírálatának 1, 2, 3….12 diszkrét SRD
értékeinek véletlenszerű újrarendezése for ciklusban
(R-project 2.15.2) [15]. A programrészletet a következő:
x<-c(1:12)

3. Célkitűzés
Az egyes bírálók konszenzusának értékelésére a
rangszámkülönbségek összege (sum of rank-difference, SRD) módszer bizonyítottan jó értékelési alternatíva [8,9,10,11]. Az SRD módszer alapján az
egyéni bíráló teljesítményét a bírálócsoport átlagteljesítményével állítják párhuzamba. Az SRD módszere egyértelmű rangsort határoz meg a bírálócsoport
konszenzusához, egyetértéséhez, átlagához legközelebbi (legjobb) bírálótól a legmesszebb levő bírálóig, amely alapján szelekció vagy egyéni fejlesztési
javaslatok tehetők.

A mintázatelemzéshez javasolt lépéseket a következőkben írjuk le. A szimulált rangszámokat minden
bírálóra külön-külön soronként összegezzük, majd
ezek alapján a bírálókat újra sorba rendezzük. A táblázatban a legelső helyre a legkisebb rangszámös�szeggel jellemezhető bíráló kerül, mivel a panelkonszenzushoz az ő eredményei állnak a legközelebb. A
magasabb rangszámösszeg értékekkel jellemezhető
bírálók értékeiknek megfelelően csökkentik a panel
konszenzusát.

res<-matrix(nrow=20, ncol=12)

Az előbbiekben előállított sorrendet mint trend vizsgálatát elemezzük Page-próba segítségével. Amen�nyiben szignifikánsnak adódik a trend, a bírálók között többszörös páronkénti összehasonlítást külön
erre a módszerre fejlesztett Cabilio-Peng (Normal)
módszerével elemezzük [14]. A Page-próba és a
többszörös páronkénti összehasonlítást az XL-Stat
szoftverrel [16] valósítottuk meg.
5. Eredmények

for (i in 1:20) {
rank<-sample(x, 12, replace=FALSE)
res[i,]<-rank
}
t<-t(res)
print(t)

A mintázatelemzéshez javasolt módszerkombinációt az alábbi példán keresztül mutatjuk be. Véletlen
rangsorok szimulációjával létrejött a 12 bíráló 20 bírálatának 1, 2, 3….12 diszkrét SRD értékeinek kiinduló
mátrixa. Ezután a rangszámokat minden bírálóra külön-külön soronként összegeztük, majd ezek alapján
a bírálókat újra sorba rendeztük, amelyet az 1. táblázat mutat be.

A bírálói konszenzus nyomonkövetését, valamint több
különböző termék bírálatának együttes értékelését ezzel a módszerrel napjainkig még nem oldották meg.
Ennek egyik oka, hogy a módszert csak néhány éve
fejlesztették ki és programozták le. A rangszám-kü-

1.táblázat. Rangsorszimuláció mátrixa rangszámösszeg alapján rendezve (12 bíráló, 20 bírálat)
Table 1. Ranking simulation matrix ordered according to rank sum (12 panelists, 20 evaluations)
rangösszeg
rank
sum

bírálat/
bíráló
evaluation/
panelist

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

b8

3

5

2

6

1

10

2

9

4

4

2

8

5

11

1

8

2

4

3

5

95

b3

9

2

4

4

12

1

3

5

1

5

3

3

12 12

3

3

8

7

12

2

111

b5

4

6

12

1

6

9

1

10

3

11

8

2

2

5

6

5

10

5

11

1

118

b9

6

10

7

9

11

2

9

6

7

8

4

4

1

2

5

2

1

10 10

8

122

b1

12

3

1

5

4

12 12

8

8

2

11 12

4

4

4

4

12

1

6

6

131

b11

5

1

8

3

5

6

6

12 11

9

6

9

9

7

2

9

4

8

1

11

132

b2

10

8

5

11

7

8

5

11

2

7

7

1

7

6

10

7

3

3

4

12

134

b10

2

7

10

7

2

4

10

3

12 12 10

5

8

3

11 11

5

2

7

7

138

b12

8

12 11

2

9

3

7

7

10

1

1

6

11

9

12

1

11 12

2

4

139

b7

7

11

3

12 10

7

11

4

6

6

5

7

6

8

8

6

7

9

5

3

141

b4

1

9

6

10

3

5

8

2

9

10 12 10

3

1

9

12

6

11

9

9

145

b6

11

4

9

8

8

11

4

1

5

3

11 10 10

7

10

9

6

8

10

154

9
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viszonyítva szignifikánsan eltér az 1-től és/vagy a
tengelymetszet statisztikailag szignifikánsan eltér a
nullától [5], [6]. Sokszor ezek a módszerek nehezen,
vagy viszonylag lassan számíthatók, ezért szükséges
más módszerek, módszerkombinációk alkalmazási
lehetőségeinek vizsgálata.
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Az elkülönítőképesség valójában a termékek közötti különbségtételi képességet jelent, ezért szokták
megkülönböztető képességgel is jellemezni. A nem
megfelelő elkülönítőképesség okai a nem megfelelő
bírálókiválasztó módszerek alkalmazása, az érzékszervi kifáradás, illetve a nem megfelelő érzékszervi
memória vagy koncentráció lehetnek. A bíráló ismétlőképesség arra vonatkozik, hogy ugyanazon termékeket – jellemzően következő nap – ugyanabban az
időpontban ugyanolyan körülmények között tesztelik, és párhuzamba állítják az előző napi értékekkel. A
bíráló ismétlőképessége fordítottan arányos a bíráló
által az azonos mintákon elvégzett bírálataival vagy
a párhuzamos minták eredményeinek szórásával. Az
ismétlőképességet a mentális kondíciók, egészségügyi állapot, motiváció hiánya jelentősen befolyásolja. Az egyetértés/konszenzus különböző bírálók
vagy bírálói csoportok (panelek) azon képessége,
amely alapján az azonos termékek mintáihoz hasonló pontszámokat rendelnek. Ez azt jelenti, hogy egy
bíráló egyetért a többi vizsgálóbizottsági taggal az
érzékszervi tulajdonságra vonatkozóan, adott tűréshatáron belül (bírálók közötti kis különbség) [5].
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p-érték MC
p-value MC

10752.000

10752.000

z (megfigyelt érték) / z (observed value)

3.174

3.174

z (kritikus érték) / z (critical value)

1.645

p-value (egyoldali) / p-value (one-tailed)

0.001

< 0.0001

alpha

0.050

0.05

L
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3. táblázat. Többszörös páronkénti összehasonlítás Cabilio-Peng módszerével
Table 3. Multiple comparisons in pairs using the Cabilio-Peng method

Bírálók
Panelist

Bírálat
gyakoriságai
Evaluation
frequency

Rangszámösszegek
Rank sum

Rangszámátlag
Rank average

b8

20

95

7.917

A

b3

20

111

9.250

A

B

b5

20

118

9.833

A

B

C

b9

20

122

10.167

A

B

C

b1

20

131

10.917

A

B

C

b11

20

132

11.000

B

C

b2

20

134

11.167

B

C

b10

20

138

11.500

B

C

b12

20

139

11.583

B

C

b7

20

141

11.750

C

b4

20

145

12.083

C

b6

20

154

12.833

C

Az előbbiekben előállított feltételezett sorrend mint
trend vizsgálatát végeztük Page-próba segítségével. Az 1-20 bírálat összevont elemzésével a sorrend
igazolható volt. A számított p-érték alacsonyabbnak
adódott, mint az előre meghatározott elsőfajú hiba
(α=0,05), így elutasítjuk a nullipotézist (H0: a kezelések
azonosak), és elfogadjuk az alternatív hipotézist (H1:
kezelések különbözőek). Annak a kockázata, hogy
elutasítjuk a nullhipotézist, miközben az igaz, nagyon
minimális (<0,08%.) A Page teszt eredményeit a
2. táblázat mutatja be.
A bírálók között többszörös páronkénti összehasonlítást külön erre a módszerre fejlesztett Cabilio-Peng
(Normal) módszerrel elemeztük [14]. A többszörös
páronkénti összehasonlítás eredménye alapján 3 homogén csoportba lehet besorolni a bírálókat (A, B,
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2. táblázat. Page teszt futtatása a szimulációs adatokra
Table 2. Running a Page test on the simulation data

Csoportok
Groups

C). A 20 szimulációs bírálat összesített eredménye
azt mutatja, hogy b8-as, a legkisebb rangszámös�szeggel jellemezhető bíráló állt legközelebb a panelkonszenzushoz. A b8-as bírálónál magasabb rangszámösszeg értékekkel jellemezhető bírálók értékeiknek megfelelően csökkentik a panel konszenzusát,
amelyet a 3. táblázat mutat be.
A b8-as bíráló panelkonszenzusra legjellemzőbb
legjobb eredményt érte el. Szignifikánsan (α=0,05) is
jobb eredményt ért el a b11, b2, b10, b12, b7, b4,
b6 bírálókhoz képest. A panelkonszenzus szempontjából második legjobb a b3 bíráló lett, amely a b7,
b4, b6-tól különbözött szignifikánsan (α=0,05). A többi bíráló között szignifikáns különbség nem adódott,
amelyet a 3. táblázat, a páronkénti összehasonlítás
mátrixa mutat be.

Élelmiszervizsgálati közlemények – 2016. LXII. évf. 4. szám

A kép illusztráció / Picture is for illustration only
Fotó/Photo: Shutterstock

Élelmiszervizsgálati közlemények – 2016. LXII. évf. 4. szám

1331

2. Az SRD értékek alapján a bírálók sorba rendezése (Excel).
3. Minden elvégzett új bírálat után újra meg kell határozni az összesített rangszámösszegeket, majd
ez alapján sorba tenni a bírálókat (Excel).
4. A feltételezett sorrend vizsgálata Page-próbával
(XL-Stat).
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5. Amennyiben szignifikáns a feltételezett sorrend,
akkor páronkénti szignifikáns differenciák számítása Cabilio-Peng módszerrel (XL-Stat).
A módszer előnye, hogy a panelkonszenzus követése
könnyen megoldható, hiszen csak a korábbi eredményekhez kell hozzácsatolni az új eredményeket (egy
új oszlopot) és úgy kell elvégezni a futtatási lépéseket
az 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5, …. bírálat összevont eredményeire. Fontos, hogy minden elvégzett
bírálat után újra meg kell határozni a rangszámös�szegeket minden egyes bírálóra, majd ezek alapján
a bírálókat ismét sorba rendezni, mivel ezt a sorrendet vizsgálja a Page-próba. A Page-próba alapelvét
tekintve inkább egy feltételezett tendencia meglétét
vizsgálja, így nem is foglalkozik a páronkénti összehasonlításokkal. Ennek az eljárásnak már akkor is
pozitív eredménye lesz, ha az adatsor egészét tekintve azonosítható egy trend. Az ezen belül jelentkező,
eltérően viselkedő tartományokat nem jelentős súl�lyal veszi figyelembe [17].

A szenzometria, valamint az érzékszervi bírálók
egyetértésének nyomon követése az akkreditált laboratóriumok fontos gyakorlati kérdése. Ezzel kapcsolatban kiemelten fontos, hogy adott időszak mérési
sorozatára vonatkozóan monitorozza és elemezze
az érzékszervi bírálócsoport (panel) egyetértésének/
konszenzusának alakulását [18], [19]. Összefoglalóan megállapítható, hogy a panelkonszenzus nyomon
követése és elemzése az SRD értékek rangsormintázat Page-teszt és Cabilio-Peng módszerkombinációjával sikeresen megvalósítható. Segítségével több
teljesen különböző teszt eredményeiből is megválaszolható, hogy mely bíráló(k) teljesített(ek) a panelkonszenzus szempontjából legjobban, illetve mely
bírálók térnek el egymástól, melyek pedig nem szignifikánsan. A bírálati eredmények egyesével történő
összesített elemzésével a panelkonszenzus követése
hatékonyan megvalósítható.
7. Köszönetnyilvánítás
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1. Az egyes bírálatok konszenzusának értékelése
kötéses SRD szoftverrel (http://aki.ttk.mta.hu/
srd/).
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Monitoring the agreement of
sensory panelists
Keywords:
consensus, sum of ranking differences (SRD) method, Page test,
Cabilio-Peng multiple comparisons procedure

1. Summary

MONITORING THE AGREEMENT
OF SENSORY PANELISTS

It is an important theoretical question of sensometrics, as well as a practical issue
of accredited laboratories, how to monitor and analyze the development of the agreement/consensus of the sensory evaluation group (panel), regarding the series of
measurements in a given period. For the evaluation of the consensus of the individual
judgements, the sum of ranking differences (SRD) method is a good evaluation alternative. The difficulty in analyzing rank sum patterns lies in the fact that the pairwise
significant difference method for rank sum data was developed only a few years ago.
In the present work, a combination of methods is recommended for tracing the consensus of sensory panelists.
2. Introduction and literature review
When monitoring performance, what is tested is
whether the sensory judge or the sensory evaluation
group (panel) is capable of recognizing, identifying
and measuring the given property, as well as using
and interpreting it the same way as other judges or
evaluation groups (panels) [1]. Testing and improvement of trained and expert panelists, and the measurement of their performance can typically be realized through a standardized, multi-stage system that
is based on feedback and realized under standardized conditions, preferably with some kind of software support.
Performance evaluation methods of sensory tests are
classified in the literature in several ways. The most
common classification is based on the number of
people performing the tests (a single panel member,
a full panel or panels), but it can also be based on
the mathematical method used (single or multivariate
statistical methods). Sensory assessors are classified into three categories by the literature according
to their training: naive / consumer panelists, trained
panelists, expert panelists. The application of panelists with different training is necessary for different
types of tasks, and performance evaluation methods

1
2
3
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are usually applied to tests performed by trained or
expert panelists [2], [3], [4].
The solution of the quality management systems of
testing laboratories accredited for sensory testing is
the application of preventive and corrective actions,
the task of which is the identification, prevention
and elimination of non-conformities, i.e., of panelists
evaluating differently from the group average. To do
so, it is advisable to analyze the averages and medians of raw data on a box-and-whisker plot and, furthermore, to perform the most important descriptive
statistics (minimum, maximum, standard deviation,
kurtosis, skewness, range), in order to obtain a picture about the data structure and outliers. Graphical
representation of the data can save time, and it also
offers an effective way to investigate and evaluate the
performance of the sensory panel.
Monitoring the performance characteristics of the
individual panelists is a key factor in the quality of
the results of the sensory panel, because without it
the result can be incorrect or unreliable. Obviously,
examination of the sensory panel or comparison of
several panels can only take place the evaluation at
the individual level. The performance of the individual
panelists is usually characterized by three classic in-
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The discrimination ability in fact means an ability to
make a distinction between the products, therefore,
the ability to separate and/or distinguish is often used
for characterization. The reasons for inadequate ability to separate might be due to the application of not
suitable panelist selection methods, sensory fatigue,
or inadequate sensory memory or concentration.
The repeating ability of the panelist means that the
same product is tested - typically on the next day –
at the same time under identical conditions, and the
results are compared to those of the previous day.
The repeating ability of the judge is inversely proportional to the repeated results of testing the same
samples, or to the standard deviation of the results
of replicate samples. The repeating ability is significantly influenced by mental conditions, health status
or the lack of motivation. Agreement/consensus is
the ability of different panelists or evaluation groups
(panels), based on which similar scores are assigned
to samples of the same products. This means that
a given panelist agrees with other members of the
panel regarding the sensory property, within a given
tolerance (small difference between the judges) [5].
According to standard „MSZ ISO 11132 Sensory
analysis. Methodology. Guidelines for monitoring the
performance of a quantitative sensory panel”, the
evaluation group is not in agreement/consensus if
one or more panelists do not agree with the rest of
the panel. This can be concluded if a significantly different value is given by one of the panelists (Cusum
analysis); if the standard deviation of the residues of
a panelist is significantly higher than that of the panel,
or if the correlation coefficient between the scores of
the panelists and the average for the panel is very
low or negative, the regression curve of the scores
of the panelists differ significantly from 1, compared
to the panel averages, and/or the intercept differs
significantly from zero [5], [6]. Often times, calculations using these methods are hard or relatively slow,
therefore, it is necessary to examine the application
possibilities of other methods or method combinations.
Numerous methods have been developed for the
evaluation of individual judges and panels, and the
manner of application is usually determined by the
goal to be achieved and the available software. It was
emphasized by Meullenet et al. [7] that univariate
measurements are useful, however, a more comprehensive picture can be obtained by the multivariate
analysis of descriptive data. The advantage of multivariate methods is that they are capable of simple
graphic presentation of complex data sets.

To evaluate the consensus of the different panelists,
the sum of ranking differences (SRD) method is a
proven alternative [8,9,10,11]. According to the SRD
method, the performance of the individual judge is
compared to the average performance of the evaluation group. A clear hierarchy is determined by the
SRD method, from the panelist closest to the consensus, agreement or average of the evaluation
group (the best) to the one farthest from it, based on
which a selection can be performed or individual development recommendations can be made.
Tracing the consensus of panelists, or combined
analysis of the evaluation of several different products has not been solved so far, using this method.
One of the reasons for this is that the method was
only developed and programmed a few years ago.
The principle of the sum of ranking differences (SRD)
method was laid down by Héberger [12], while its
validation and software implementation was carried
out by Héberger and Kollár-Hunek [13]. The other
difficulty in analyzing rank sum patterns lies in the
fact that the pairwise significant difference method
for rank sum data was developed only a few years
ago [14]. In the present work, the objective was to
trace the agreement/consensus of sensory panelists
using a combination of methods.
4. Materials and methods
Data was generated with the help of a simulation:
random rearrangement of 1, 2, 3….12 discrete SRD
values of 20 evaluations of 12 judges in a for cycle
(R-project 2.15.2) [15]. The part of the program script
is shown below:
x<-c(1:12)
res<-matrix(nrow=20, ncol=12)
for (i in 1:20) {
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dicators: the discrimination ability of the individual
panelists, the repeating ability of the individual panelist, agreement of the individual panelist with the
rest of the panel [1].

rank<-sample(x, 12, replace=FALSE)
res[i,]<-rank
}
t<-t(res)
print(t)
The steps proposed for pattern analysis are the followings. Simulated rank numbers are summed row
by row for each panelist and, based on these, the
panelists are ranked again. In the table, the panelist
that can be characterized by the lowest rank sum
will be first, because his results will be closest to the
panel consensus. The consensus of the panel will be
reduced according to the values of the panelists who
are characterized by higher rank sum values.
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The method combination proposed for pattern analysis is illustrated by the following example. The starting matrix of the 1, 2, 3….12 discrete SRD values of
20 evaluations of 12 panelists was created by the
simulation of random rankings. Following this, rank
numbers were summed row by row for each panelist and, based on these, the panelists were ranked
again, as shown in Table 1.
The hypothetical ranking produced above was analyzed as a trend using a Page test. By the composite
analysis of evaluations 1 to 20, the ranking could be
confirmed. The calculated p-value was lower than the
pre-determined type I error (α=0.05), and so the null
hypothesis was rejected (H0: identical treatments),
and the alternative hypothesis was accepted (H1: different treatments). The risk of rejecting the null hypothesis when it is true, is very low (<0.08%.) Results
of the Page test are shown in Table 2.
Multiple pairwise comparison of the panelists in
pairs were performed by a specially developed Cabilio-Peng (Normal) method [14]. Based on the results of the multiple pairwise comparisons, panelists
could be classified into 3 homogeneous groups (A,
B, C). Overall results of the 20 simulated evaluations
showed that panelist b8, who could be characterized by the lowest rank sum, was closest to the panel
consensus. The consensus of the panel is reduced,
according to their values, by panelists who are characterized by rank sums higher than that of panelist
b8, and this is shown in Table 3.
The best result was achieved by panelits b8, whose
performance was the most typical to the panel performance. His result was significantly better (α=0.05)
than those of panelists b11, b2, b10, b12, b7, b4 and
b6. In terms of panel consensus, the second best
performer was b3, differing significantly from b7, b4
and b6 (α=0.05). There was no significant difference
between the other panelists, as shown by the pairwise comparison matrix in Table 3.
Proposed steps of the new method combination and
their software solutions:
1. Consensus analysis of the individual evaluations
using the SRD software with ties (http://aki.ttk.
mta.hu/srd/).
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3. Overall rank sums have to be determined again
after each new evaluation, and then the panelists
have to be ranked again (Excel).
4. Examination of the assumed order using the
Page test (XL-Stat).
5. If the assumed order is significant, then calculation of the pairwise significant differences using
the Cabilio-Peng method (XL-Stat).
The advantage of the method is that tracing of the
panel consensus can be achieved easily, since
all one has to do is attach new results to the previous results (as a new column), and then perform
the running of the program on the combined results
of evaluations 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5, …. It
is important that rank sums have to be determined
again for each panelists after each new evaluation,
and panelists have to be ranked again according to
this, before this ranking is analyzed by the Page test.
Considering its principle, rather the existence of an
assumed trend is investigated by the Page test, and
so it does not deal with pairwise comparisons. The
result if this procedure will be positive if there is an
identifiable trend when looking at the complete data
set. Ranges within the set that behave differently are
not taken into account with considerable weight [17].
6. Conclusions
Sensometrics and the tracing of the consensus of
sensory panelists are important practical questions of
accredited laboratories. In this connection, it is of key
importance to monitor and analyze the development
of the agreement/consensus of the sensory evaluation group (panel), regarding the series of measurements in a given period [18], [19]. In summary, it can
be stated that tracing and analyzing panel consensus
can be achieved successfully by a combination of the
Page test and the Cabilio-Peng method on the rank
pattern of SRD values. With its help, it can be answered, based on the results of several completely
different tests, which panelists performed best from
a panel consensus point of view, and which panelists
differ from each other significantly or not significantly.
Tracing panel consensus can be achieved effectively
by overall analysis of the individual evaluation results.
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5. Results

2. Ranking of the panelists based on the SRD values (Excel).
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The sequence produced above is analyzed as a trend
using the Page test. If the trend appears to be significant, multiple comparisons of the judges in pairs
are performed by a specially developed Cabilio-Peng
(Normal) method [14]. The Page test and the multiple
comparisons in pairs were conducted using the
XL-Stat software [16].
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Cikkünk bemutatja a Magyar Élelmiszerkönyvet, illetve annak szerepét a piaci szabályozásban és a fogyasztói minőségtudatosság kialakításában, valamint a történeti áttekintésen túl kitér a sikeres működés sarkalatos pontjaira is. Ezt követően primer kutatási
eredményeken keresztül mutatjuk be azt, hogy az árérzékeny magyar vásárlók milyen
szempontok alapján szavaznak bizalmat a magyar termékeknek. Ennek fényében számításba vesszük, hogy a minőségre vonatkozó előírások a jövőben hogyan hathatnak a
feltárt attitűdökre, hiszen a Magyar Élelmiszerkönyv szabályozásainak alapvető feladata, hogy az itthon készült élelmiszereket a vásárlók kiemelkedő minőségűnek érezzék.
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2. Bevezetés

3. A Magyar Élelmiszerkönyv létrejöttének krónikája

A Magyar Élelmiszerkönyv élelmiszerekre és azok
vizsgálati módszereire vonatkozó szabálygyűjtemény. Alapjául az osztrák élelmiszerkönyv és a FAO/
WHO által működtetett nemzetközi Codex Alimentarius szolgáltak. Létrehozását csak az 1976. évi
élelmiszertörvény írta elő, annak ellenére, hogy már
az 1900-es évek elején megszületett a Magyar Élelmiszerkönyv ősének ötlete. Mai, három kötetes formájában egyszerre ad támogatást az élelmiszer-előállítóknak, a hatósági munkatársaknak és a tudatos
fogyasztóknak. Első kötetében kötelező érvényű
előírásokat tartalmaz, ezt követik az irányelvek és az
emelt szintű követelmények, míg a harmadik részben
a vizsgálati módszereket találjuk. Az elmúlt időszakban két előírás-módosítás készült el, a húskészítmények és a sütőipari termékek tekintetében. Mind a két
esetben olyan új elemekkel és változtatásokkal kell
számolnunk, amelyek jobb minőségű élelmiszerek
előállítását segítik elő. A NÉBIH 2015-ben elvégzett
kutatása szerint a magyar fogyasztók nagy része figyelmet fordít arra, hogy magyar élelmiszereket vásároljon, ami igaz a húsipari és sütőipari termékek
esetén is. A magyar termékek preferenciája mögötti
okok sorában előkelő helyen szerepelt a jó minőség.
Ezt az attitűdöt erősíti tovább az élelmiszerkönyvvel
kapcsolatos szakmai munka és a szabályozás új elemeinek közérthető kommunikációja.

A Magyar Élelmiszerkönyv – vagy latin nevén Codex
Alimentarius Hungaricus – meghatározott élelmiszerek és élelmiszer-csoportok összetételére, minőségére, jelölésére, biztonsági követelményeire, illetve
vizsgálati módszereire vonatkozó szabályok gyűjteménye. Hasonló élelmiszerkönyvek működnek Svájcban és Ausztriában, amelyek alapítása visszanyúlik
egészen az 1800-as évekre [8], Németországban és
Franciaországban pedig az 1900-as évek közepétől
kezdve áll fenn ez a szabályozási forma [17]. Az élelmiszerkönyvek az addigra már régóta létező gyógyszerkönyvek alapján születtek meg, a rajtuk keresztül
megvalósuló rendelkezések a szabványok helyét vették át [17] [21].

1
2

A magyar élelmiszerkönyvi szabályozás mintájául az
Osztrák-Magyar Monarchia idején, 1891-ben létrehozott osztrák élelmiszerkönyv, valamint a nemzetközi élelmiszerszabványosítás alapját jelentő, a FAO/
WHO által létrehozott Codex Alimentarius szolgáltak.
Annak ellenére, hogy a Codex Alimentarius munkájában már 1968 óta részt vesznek magyar szakemberek [17], sőt, már 1904-ben készült Balló Mátyás által
egy „szabályrendelet-tervezet” az egyes élelmiszerek
követelményeinek rögzítésére [13], a Magyar Élelmiszerkönyv létrehozását mégis csak az élelmiszerekről
szóló 1976. évi IV. törvény írta elő [1]. Ekkor hozták
létre a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottságot, illetve
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1. Összefoglalás

Földművelésügyi Minisztérium
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
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Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal a magyar szabályozásban még inkább hangsúlyossá vált
a Magyar Élelmiszerkönyv szerepe, amelyet a 2003.
évi LXXXII. törvény [3], majd a jelenleg is hatályos,
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi törvény [4] is megerősítettek. Mostani formájában a Magyar Élelmiszerkönyv több fronton is
megállja helyét – egyrészt támpontot ad az előállítóknak, biztonságos és jó minőségű magyar termékek
polcokra kerülését segíti, ezen kívül biztosítja a fogyasztók megfelelő tájékoztatását, támogatja a hatósági ellenőrzési folyamatot, felügyeletet.

Ebbe a kötetbe tartozik az előírások emelt szintje,
amellyel a Magyar Élelmiszerkönyv 2009 óta folyamatosan bővül. Az emelt szint bevezetésével a magasabb hozzáadott értékű, illetve a hagyományos
magyar termékek jellegének és minőségének meghatározása, tömegtermékektől való megkülönböztetése,
és végső soron e termékek népszerűsítése a cél. Itt
tehát olyan önkéntesen vállalt jellemzőkről/paraméterekről van szó, amelyeket mind a hazai gyártóknak,
mind az esetleges importőröknek teljesíteniük kell,
amennyiben a „prémium”, „különleges minőségű”
vagy ezekkel összhangban álló megnevezéssel szándékoznak forgalmazni olyan terméket, amelyre vonatkozóan már létezik emelt szintű szabályozás (például
prémium szilvalekvár). Mindez nagyban segíti a hatóság munkáját is, hiszen így egyértelműen kiszűrhetők a fogyasztók megtévesztését célzó „ál-prémium” termékek. Emelt szintű irányelv elsőként a mézre
vonatkozóan készült. Ezt a termékkategóriát követte
a szörpök és lekvárok, édesipari és sütőipari termékek, tejtermékek, sörök, gyümölcsborok, valamint a
fűszerpaprika-őrlemények csoportja.

4. Felépítés és fejlődés
Az I. kötetben az előírásokat, a II. kötetben az irányelveket találjuk, amelyeket a Magyar Élelmiszerkönyv
Bizottság és szakbizottságok dolgoznak ki. A III. kötet a Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjteményt tartalmazza.
A MÉ Előírásait (I. kötet) - amelyek alkalmazása kötelező - a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet mellékleteként [5] hirdetik ki. Az előírások között két típust
különböztetünk meg, egy részük azokat a közvetlenül átvett uniós irányelveket (direktívákat) jelenti,
amelyeket kötelező beépíteni a magyar jogrendbe,
másik felük pedig az olyan nemzeti előírásokat és
termékszabályozásokat, amelyeket az uniós jog még
nem fedett le. A második típusba tartozó előírásokat
rendszerint az uniós tagállamokkal egyeztetik (notifikáció), így azok minden, hazánkban forgalmazott
élelmiszerre vonatkozóan kötelezőek, és nem gátolják a szabad áruforgalmat.

Ezek az irányelvek többek között azokat az élelmiszergyártókat támogatják, akik igényesebb, magasabb hozzáadott értékű, kiemelkedő minőségű terméket állítanak elő. Az irányelvek szerves része a Jó
Gyártási Gyakorlat, amelyben kiemelt szerepet kap
az alapanyagok és alkalmazott technológiák minősége, valamint az önellenőrzés folyamata.
Az emelt szintű követelményeknek nem feltétlenül felel meg minden gyártó minden terméke. A cél azonban
nem is ez, hanem a hozzáadott érték elismerése, a gyártók és kereskedők minőség iránti elkötelezettségének
ösztönzése, valamint a fogyasztói minőségtudatosság
és a magyar termékekhez kötődő lojalitás erősítése.

Az élelmiszerkönyv első szintje mindössze azokat az
alapvető minőségi elvárásokat határozza meg, amelyeket az adott élelmiszer esetében az összetevőkre és
arányaikra, illetve minőségi jellemzőire alkalmazni
kell. Egyes húsipari termékek kapcsán ilyen előírás van
életben, amelynek módosítása 2016. július 21-én lépett
hatályba, a sütőipari termékekre és a hagyományőrző cukrászati termékekre vonatkozó előírások módosítása pedig notifikációs eljárás alatt áll.
A jövőben a kötelező előírások körét érdemes bővíteni annak érdekében, hogy biztosítható legyen
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Az MÉ II. kötete olyan Irányelveket tartalmaz,
amelyeket nem kötelező alkalmazni. Ha azonban az
irányelvekben szabályozott termékek adott megnevezéseivel, vagy megkülönböztető jelölésével hoznak
forgalomba élelmiszert Magyarországon, akkor arra
az irányelv előírásait kötelezően alkalmazni kell. Ezzel összhangban van az önkéntes megkülönböztető
jelölésekről szóló 74/2012 (VII.25.) VM-rendelet [6],
amelyre gyakran csak „magyar termék rendeletként”
utalnak.
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Az 1980-as években még terméklapokon alapult a
Magyar Élelmiszerkönyv, amelynek felépítéséről gyorsan kiderült, hogy gyakorlati használatra alkalmatlan
[17]. Az 1990-es években a gazdasági rendszer gyökeres átalakulása miatt a Magyar Élelmiszerkönyv
szerepe is megváltozott [9]: az EGK élelmiszertörvényeiből a részletes technikai, illetve vizsgálati módszereket tartalmazó rendelkezéseit honosította [18].
A jelenleg is hatályos három kötetből álló szerkezetet
később, az 1995. évi élelmiszertörvény részeként [2]
fogalmazták meg.

MINŐSÉGI MAGYAR TERMÉKEK NYOMÁBAN

a magyar fogyasztókhoz kerülő áruk minősége.
Fontos azonban megjegyezni, hogy az előírások
túlzott szigorításával nem kívánt hatásokat válthatunk ki. A szabályozott élelmiszerek ára ugyanis jelentősen megemelkedhet, így a fogyasztás az olcsóbb,
élelmiszerkönyvi szabályozáson kívüli (de törvényesen
forgalmazott) termékek irányába tolódhat el.

megalakultak a termékek szerinti, úgynevezett Iparági Szakértő Bizottságok is (későbbi szakbizottságok).

2013-tól a II. kötet tartalmazza a kézműves/kézmíves
megkülönböztető jelöléssel ellátott élelmiszerekre vonatkozó részletes szabályozást is. Az irányelv célja
olyan fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzők, valamint előállítási technológiák meghatározása, amelyek
Élelmiszervizsgálati közlemények – 2016. LXII. évf. 4. szám
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A Magyar Élelmiszerkönyv III. kötete tartalmazza a
Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjteményt,
amely alapján az élelmiszerkönyvi terméktulajdonságok szakszerűen, szabványosítottan vizsgálhatók
[15]. Ezen kívül itt is találhatunk – a 152/2009. (XI.25.)
FVM rendelet mellékletében megjelent – átültetett
uniós, valamint kötelező nemzeti vizsgálati módszereket is (pl. transzzsírok vizsgálati módszere) [5].
5. Nemrégiben elfogadott és notifikációs eljárás
alatt álló módosítások
Ahogy cikkünkben utaltunk rá, két új előírás-módosítás is napvilágot látott, a húsipari és sütőipari termékekkel kapcsolatban. A módosítások célja mind a két
esetben az volt, hogy a fogyasztók asztalára minél
jobb minőségű élelmiszer kerüljön, illetve a jó minőséghez társuló beltartalmi értékekről megfelelő tájékoztatást is kapjanak a termékek megnevezése által.

A módosítás eredményeképpen reményeink szerint
eltűnnek a silány minőségű húskészítmények a boltok polcairól. Ha ezután valaki 60 százalékos hústartalmú virslit vásárol, biztos lehet abban, hogy az
valóban ennyi húst és nem csontokról mechanikusan
lefejtett húst tartalmaz. Az új szabályozás egyértelműen a jobb minőséget garantálja.
Az intézkedés amellett rögzíti, hogy mi nevezhető
húsnak egy termék jelölésekor, felemeli az elvárt minimális hústartalmat is az egyes készítményeknél. A
felvágottaknál ez az arány 50%, a virslinél, és a párizsinál 51%, a szafaládénál és a krinolinnál 55% (a
korábbi 40 százalék helyett), miközben legfeljebb 10
százalékban tartalmazhatnak csontokról mechanikusan lefejtett húst. A májkrém minimális májtartalma
12 százalékról 25 százalékra nő. Emellett csökken a
termékek megengedett legmagasabb sótartalma is,
például a pácolt, nyers sonkák esetében fokozatosan
5, a főtt sonkáknál pedig 3,5 százalékra. Csökken a
zsír- és víztartalom, és több termékcsoportnál növekedett az elvárt legkisebb fehérjetartalom.
További jelentős változás, hogy a húskészítmények,
előkészített húsok jelölésénél azt az állatfajt (így kü-

Az Élelmiszerkönyv pontosította a füstölés megnevezést is. Az EU ajánlásoknak megfelelő 3 kategória
ismeretes: „füstölt”, „folyékony füsttel/füstoldattal
füstölt”; és „füst ízesítésű”.
A Magyar Élelmiszerkönyv előírásban meghatározott
húskészítmény és előkészített húsmegnevezések és
minden egyéb paraméter a Magyarországon forgalomba hozott termékekre – így a külföldről behozott
termékekre is – vonatkozik.
A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú, egyes
kenyerekről és péksüteményekről szóló előírásának
új módosítása szintén minőségorientált átalakítás
volt. A fogyasztói tudatosság emelkedésével egyre
nagyobb fogyasztói igény mutatkozik a jó minőségű
élelmiszerek iránt, ezért az Élelmiszerkönyv számos
új kenyér fajtát von szabályozás alá (Graham kenyér,
Teljes kiőrlésű kenyér, Tönkölybúza kenyér, Kukoricás kenyér, Búzakenyér, Rozsos kenyér, Rozskenyér). Az összetevők közé ráadásul bekerültek az
álgabonák (hajdina, amaránt), amely alapanyagok
egyre fontosabb részét képezik az egészségtudatos
vásárlók étrendjének a magas vitamin-, fehérje- és
élelmirost-tartalmuk miatt [20] [7].
A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság nagy gondot
fordított arra, hogy a rendelet által szabályozott termékek ne csak egészségesek, hanem minél ízletesebbek, a fogyasztók számára minél kedveltebbek
legyenek, hiszen ez alapvetően meghatározza a vásárlók döntését és hozzáállását [12], így a termék elterjedését is. Ezért a rendelet-tervezet véglegesítését
megelőzte a termékek próbasütése többféle összetétel mellett, majd érzékszervi bírálat után rögzítették azt az összetétel, amely a rendelettervezet szövegébe bekerült. Az új termékek összetételén túl az
előírás szabályozza az érzékszervi tulajdonságokat,
megjelenést és kémiai paramétereket. Emellett az
irányelvforma helyett rendeletben, kötelező érvényű
előírásként és egységes szerkezetben rögzíti a követelményeket.
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lönösen sertés, marha, borjú, csirke, pulyka, kacsa,
liba) kell feltüntetni, amelyet legalább 70 százalékban
tartalmaz az adott termék. Amennyiben a termékben
egyik állatfaj hústartalma sem éri el a 70 százalékot,
a megnevezésben fel kell tüntetni azokat az állatfajokat, melyekből a termék hústartalma származik,
mennyiségi csökkenő sorrendben. Az őshonos állatokból, illetve a vadból és tenyésztett vadból készült
termék megnevezésében akkor szerepelhet az adott
állatfajta, illetve állatfaj neve, ha a termék hústartalmának legalább 80 százaléka az adott állatfajtából,
illetve állatfajból származik.
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Az előírásban szereplő minden termékcsoport esetében részletesen meghatározták a felhasználható ös�szetevőket, a minőségi követelményeket, a csomagolást és a megnevezést. Pontosították a lisztkeverékek
kötelező arányait is, több terméknél pedig magasabbra emelték a minőségi paramétereket (pl. a jövőben a

rozskenyérben a rozsliszt aránya legalább 60% lesz).
A kenyér és a péksütemények a legszélesebb körben
fogyasztott élelmiszerek közé tartoznak, ezért alkalmasak arra, hogy sótartalmuk kis mértékű változtatásával is hatékonyan csökkenthető legyen a lakosság
sóbevitele [16]. Ennek megfelelően az előírás csökkenti a kenyerek maximális sótartalmát: 2018. január
1-től 2,35 % (m/m) lehet maximum az eddigi 2,5%
(m/m) helyett. További elem számos védett elnevezésű termék, mint például a búrkifli vagy a császárzsemle, illetve kiemelt termékként a bejgli felvétele az előírás oltalmába. Az előírásban felsorolt megnevezések
kizárólag akkor használhatók, amennyiben a termékek
megfelelnek az ott rögzített követelményeknek (összetevők, minőségi követelmények, csomagolás). Ugyanakkor tény, hogy vannak olyan piaci szereplők, akik az
élelmiszerkönyvi megnevezés helyett fantázianévvel
és kiegészítő leíró megnevezéssel látják el termékeiket. Egy részük azért dönt így, mert nem akar, vagy
nem tud megfelelni a Magyar Élelmiszerkönyv minőségi feltéteinek, más részük pedig olyan újszerű termékkel jelenik meg a piacon, amelyhez nincs előírás.
Ezekben az esetekben nem lehet és nem is szabad
megtiltani a termék forgalmazását, különösen pedig
az innovációt az előállítóknak, így a leírtaktól eltérő elnevezések használatát sem.
A fogyasztókat megtévesztő jelölési gyakorlat azonban tilos (például növényi zsiradékkal készült tejtermék-imitátum tejtermékre utaló szöveges megjelöléssel vagy grafikai elemekkel való forgalmazása).
6. Magyar fogyasztók véleménye
A Magyar Élelmiszerkönyv a közvetlen piacszabályozás mellett legalább akkora szereppel bír a közvetett piacszabályozás téren is. Ennek felértékelődése a közeljövőben még inkább várható, ugyanis
a piacgazdaságban a végső fogyasztóé a főszerep.
A tudatos fogyasztó a pénzével szavaz, döntésében
pedig kiemelt jelentőségű, hogy milyen tapasztalatai,
ismeretei, preferenciái vannak. Ilyen tekintetben a minőségi követelmények egyértelmű meghatározása és
megfelelő kommunikációja nagy hatást gyakorol az
élelmiszerpiacon lezajló folyamatokra [11].
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2015
őszén egy nagy elemszámú (n=1003), életkor, nem
és lakóhely szempontjából reprezentatív felmérés keretében többek között a magyar lakosság hazai élelmiszerekkel kapcsolatos véleményét is vizsgálta. A
vizsgálat módszertanilag személyes megkérdezésre
alapozott kérdőíves felmérés volt, az adatok elemzését SPSS statisztikai programcsomag segítségével
hajtottuk végre.
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Az ún. „magyar termék rendelet” már említi a kézműves előállítás jelölésének lehetőségét, azonban fel
kellett ismerni, hogy a kézműves jelleg ágazatonként
olyan szinten eltérő, hogy külön részletes szabályozás is szükségessé vált erre a területre. Az ágazati
szabályozás egyelőre kilenc termékcsoportra készült
el, de folyamatban van a bővítés. Csakúgy, mint a
Magyar Élelmiszerkönyv többi irányelve, jelen szabályozás is közvetett hatású: nem jelenti tehát, hogy a
jövőben csak az irányelvben meghatározott paramétereknek megfelelő termékek állíthatók elő.

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú, húskészítményekre vonatkozó előírás módosításában
változtattak egyes termékek hús- és sótartalmán, a
csontokról mechanikusan lefejtett húsok (MSM – mechanically separated meat) felhasználhatóságának
feltételein, néhány definíción és jelölési kötelezettségen, illetve bekerültek új termékek is a szabályozás hatálya alá. Az összes változás a követelmények szigorításnak fogható fel, amely egyértelműen
a fogyasztók érdekeit szolgálja. A módosított előírás
2016. július 21-én lépett életbe.

MINŐSÉGI MAGYAR TERMÉKEK NYOMÁBAN
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egyértelműen megkülönböztetik a kézműves technológiával készült termékeket az ipari módszerekkel és
méretekben előállítottaktól. Ezért született meg a Magyar Élelmiszerkönyv 2-109 számú irányelve a kézműves/kézmíves élelmiszerek általános jellemzőiről.

Eredményeink alapján a válaszadók 82,12%-a figyel
oda arra, hogy magyar élelmiszereket vásároljon.
Ebből 56,32% minden vásárlás során vizsgálja meg
a származási helyet mielőtt dönt, 25,80% azonban
csak bizonyos termékek esetén. Mindössze a felnőtt
korú lakosság 17,88%-ának nem számít a származá-
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4,64

Tojás / Eggs

4,63

Feldolgozott húsipari termék
(pl. kolbász, szalonna, párizsi, virsli)
Processed meat products
(e.g., sausage, bacon, bologna sausage, frankfurter)

4,49

4,38

Tej és tejtermékek / Milk and dairy products

MINŐSÉGI MAGYAR TERMÉKEK NYOMÁBAN

Megvizsgáltuk továbbá, hogy az élelmiszerkönyvi
változások által érintett terméktípusok esetében mik
azok a legfontosabb okok, amelyek miatt a magyar
vásárlók jelentős része ragaszkodik a hazai eredethez (2. ábra).

4,31

Gyümölcsök, zöldségek / Fruits, vegetables
Gabona alapú termékek (pl. tésztafélék,
sütőipari termék, reggeliző pelyhek)
Cereal-based products
(e.g., pasta, bakery products, breakfast cereals)

3,99

Konzervipari termékek, pl. savanyúság, befőtt,
lekvár, ételkonzerv
Canned products, e.g., pickles, preserves,
jams, canned food
Szeszes italok, bor, sör / Alcoholic beverages, wine, beer

Demográfiai szempontból a nők, a 40 év felettiek és a
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők értékelik
az átlagnál jobban a magyar származású élelmiszertermékeket. Érdekes módon a feldolgozott húsipari
termékek esetén arányaiban a diákok számára is fontos, hogy magyar terméket vásároljanak, ez ugyanakkor a gabona alapú termékek esetében már nem
figyelhető meg.

3,70

2,98

Édesipari termékek
(pl. csokoládé, bonbon, cukorkák, töltött ostyák)
Confectionery products
(e.g., chocolate, bonbon, candy, filled wafers)

2,95

1

2

3

4

5

1. ábra. A hazai előállítás fontossága az egyes főbb termékek és termékkategóriák esetében (1-5 Likert-skála, a magasabb a jobb)
Figure 1. The importance of domestic origin for major products and product categories (1-5 Likert scale, higher is better)
Azért kedvelem jobban a magyar termékeket, mert...
I prefer Hungarian products because…
Támogatom a magyar munkahelyek megőrzését / I support the preservation of jobs in Hungary
4,74
4,64
Mert a környezetet védem,
ha magyar terméket vásárolok
Because I protect the environment
if I buy Hungarian products

4,28
3,64

4,17

3,42

A magyar élelmiszer
biztonságosabb
Hungarian food is safer

3,20
3,31
A magyar termék kedvezőbb árú
The price of Hungarian products
is more favorable
Gabona alapú termékek
Cereal-based products

4,38
4,47

A magyar termék jobb minőségű, ízű
Hungarian food is of higher quality,
better taste

Feldolgozott húsipari termékek
Processed meat products

2. ábra. A magyar élelmiszerekről alkotott vélemény összehasonlítása azoknak a válaszadóknak a körében, akik gabona
alapú termékekből/feldolgozott húsipari termékekből mindig hazait vásárolnak (1-5-ig skála, a magasabb a jobb)
Figure 2. Comparison of opinions on Hungarian foods among respondents who always buy domestic cereal based
products / processed meat products (on a scale of 1 to 5, higher is better)
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Az 1. ábra azt mutatja be, hogy az egyes termékkategóriák esetében mennyire tartják fontosnak a válaszadók
a magyar származási helyet. Leginkább tehát a húsfélék, a tojás és a feldolgozott húsipari termékek esetén
fontos az, hogy magyar élelmiszerek kerüljenek a kosárba. A gabona alapú termékek köre 3,99-es értékkel
azonban csak a lista második felében kapott helyet.

A szakirodalom alapján a termékek minőségének
egyértelmű meghatározása, annak hatékony fogyasztói kommunikációja, az információk elérhetővé
tétele nagymértékben elősegíti a minőségközpontú
fogyasztói szemlélet kialakítását [10] [12] [14] [19].
A Magyar Élelmiszerkönyvnek mindebben kiemelt
szerepe van. Folyamatos, körültekintő szabályozási
lépések segítségével és az emelt szintű termékleírások bővítésével sikeresen elkülöníthető a magyar
hagyományokhoz is szervesen kötődő, magasabb
minőségi elvárásokat teljesítő termékek köre.
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si hely a vásárláskor. A továbbiakban azoknak a válaszadóknak a véleményét mutatjuk be, akik mindig,
vagy bizonyos termékek esetében odafigyelnek arra,
hogy hazai termékeket vásároljanak.

Mely termékek esetében fontos Önnek, hogy magyar terméket vásároljon?
For which products is Hungarian origin important to you?
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The Hungarian Food Codex is presented in this article, and the role it plays in market
regulation and the evolution of consumer awareness, and in addition to a historic overview, the cardinal aspects of its operation are also discussed. Following this, through
the results of our primary research, it is shown on what basis price-sensitive Hungarian consumers give their vote of confidence to Hungarian products. In this light, we
consider how changes in quality requirements might affect in the future the attitudes
revealed, since it is a fundamental task of the regulations in the Hungarian Food Codex
that customers regard domestically produced foods as being of excellent quality.
2. Introduction
The Hungarian Food Codex is a collection of rules
regarding foods and their test methods. It is based on
the Austrian Food Codex and the international Codex
Alimentarius, operated by the FAO/WHO. Its creation
was ordered only by the Food Law of 1976, even
though the concept of the ancestor of the Hungarian Food Codex was born already at the beginning of
the 1900s. In its current, three-volume form, it provides support to food producers, authority staff and
conscious consumers at the same time. In the first
volume, mandatory requirements are listed, followed
by guidelines and advanced level requirements, while
in the third volume test methods are found. In recent
times, two regulation amendments were completed,
one for meat products and one for bakery products.
In both cases, new elements and changes have to
be taken into consideration, which are aimed at producing better quality foods. According to the survey
of NÉBIH, conducted in 2015, the majority of Hungarian consumers pays attention to buying Hungarian foods, and this is also true for meat and bakery
products. Among the reasons for the preference for
Hungarian products, good quality is prominently
mentioned. This attitude is strengthened further by
the professional work related to the food codex and
the easy-to-understand communication of the new
elements of the regulation.
1
2

Ministry of Agriculture
National Food Chain Safety Office

Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4

3. Chronicles of the creation of the Hungarian
Food Codex
The Hungarian Food Codex – or the Codex Alimentarius Hungaricus in Latin – is a collection of rules
regarding the composition, quality, labeling, safety
requirements and test methods of certain foods and
food groups. Switzerland and Austria also has similar food codexes, and their history goes back to the
1800s [8], while this form of regulation has been in
existence in Germany and France since the middle
of the 1900s [17]. Food codexes were born based
on the then long-established pharmacopoeias, and
the provisions being realized through them took the
place of standards [17] [21].
The Hungarian Food Codex regulations were based
on the Austrian Food Codex, established in 1891
during the times of Austro-Hungarian Empire, and on
the Codex Alimentarius, created by the FAO/WHO
and serving as the basis for international food standardization. Even though Hungarian experts have
been participating in the work of the Codex Alimentarius since 1968 [17], and a “regulation proposal” to
record the requirements of different foods was prepared by Mátyás Baló in 1904 already [13], the establishment of the Hungarian Food Codex was only
prescribed by Law IV of 1976 about foods [1]. It was
at this time that the Hungarian Food Codex Com-

mittee was created, and the so-called Sector Expert
Committees (the future commissions) were formed
according to product groups.
In the 1980s, the Hungarian Food Codex was still
based on product sheets, but it was soon found out
that the structure of these were unsuitable for practical use [17]. In the 1990s, due to the radical change
in the economic system, the role of the Hungarian
Food Codex changed as well [9]: of the food laws
of the EEC, provisions containing detailed technical
descriptions and test methods were adopted [18].
The three-volume structure, still in force today, was
formulated as part of the food law of 1995 [2].
After joining the European Union, the role of the Hungarian Food Codex in Hungarian regulation became
even more pronounced, and this was confirmed by
law LXXXII of 2003 [3], and by law XLVI of 2008 about
the food chain and authority supervision, still in effect
[4]. In its current form, the Hungarian Food Codex performs its role on many fronts – it provides guidance
to producers, helps safe and good quality Hungarian
products to reach store shelves and, in addition, ensures proper information of consumers, and supports
the authority monitoring process, the supervision.
4. Structure and development
Volume I contains the specifications, while Volume II
contains the guidelines developed by the Hungarian
Food Codex Committee and the special committees.
Volume III contains the Official Food Testing Method
Collection.
The HFC Regulations (Volume I) – the application
of which is mandatory – was announced as an annex to FVM decree 152/2009. (XI. 12.) [5]. There are
two different types of specifications, some of them
are the directly adopted EZ guidelines (directives)
which must be incorporated into the Hungarian legal system, while the other part consists of national
specifications and product regulations which are not
yet covered by EU law. Specifications of the second
type are usually coordinated by EU member states
(notification), and so they are mandatory all foods
marketed in Hungary, and they do not hinder the free
movement of goods.
The first level of the Food Codex only determines the
basic quality requirements which have to be applied
to the ingredients and their proportions, as well as to
the quality characteristics of the given food. There is
such a specification currently for certain meat products, the modification of which came into effect on
July21, 2016, while the modification regarding bakery products and traditional confectionery products
is under the notification procedure.
The scope of mandatory specifications is worth extending in the future, in order to be able to ensure
the quality of the goods reaching Hungarian consum-

ers. However, it is important to note that excessive
tightening of the regulations might result in unwanted effects. The price of regulated foods might rise
considerably, and so consumption may shift towards
cheaper products, outside the scope of Food Codex
regulation (but which are still legally marketed).
Volume II of the HFC contains Guidelines, the application of which is not mandatory. However, if a
food is marketed in Hungary, using the given name
or distinctive marking of a product regulated by the
guidelines, then application of the provisions of the
guideline is mandatory. VM decree 74/2012. (VII. 25.)
about voluntary distinctive markings [6], often referred to as the “Hungarian product regulation”, is in
line with this.
This volume includes the advanced level of the specifications, with which the Hungarian Food Codex has
been expending continuously since 2009. With the
introduction of the advanced level, the goal is to define the character and quality of higher added value
and traditional Hungarian products, and their differentiation from mass products and, ultimately, the
promotion of these products. So here we are talking
about such voluntary characteristics/parameters that
both domestic producers and potential importers
have to fulfill if they would like to market a product
with the designation “premium”, “special quality” or
something consistent with these, where an advanced
level regulation already exists (for example, premium
plum jam). This helps the work of the authority greatly, because this way “pseudo-premium” products,
intended to mislead consumers, can be easily eliminated. Advanced level guidelines were first developed for honey. This product category was followed
by the groups of syrups ad jams, confectionery and
bakery products, dairy products, beers, fruit wines
and ground paprikas.
Among other things, these guidelines support food
producers who manufacture more sophisticated,
high quality products with higher added value. An
integral part of the guidelines is the Good Manufacturing Practice, in which a major role is played by the
quality of raw materials and the technologies used,
as well as the process of self-monitoring.
Not all products of all manufacturers necessarily satisfy advanced level requirements. However, the objective is not this, but the recognition of added value,
promotion of the dedication of producers and retailers to quality, and strengthening of consumer quality
awareness and loyalty to Hungarian products.
Starting from 2013, detailed regulation regarding
foods with the distinctive marking “artisan” is also
included in Volume II. The objective of the guideline
is to define those physical, chemical and organoleptic characteristics and manufacturing technologies
which can be used to differentiate clearly between
products prepared using artisan technology from
Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4
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Volume III of the Hungarian Food Codex contains
the Official Food Testing Method Collection, based
on which food codex product characteristics can be
tested professionally, in a standardized way [15]. In
addition, adopted EU and mandatory national testing
methods that appeared in the annex to FVM decree
152/2009. (XI. 25.) can be found here as well (for example, the test method for trans fats)[5].
5. Recently adopted amendments and modifications under notification
As was mentioned earlier in the article, two amendments to the specifications regarding meat products
and bakery products have been published. In both
cases, the goal of the modification was to ensure that
the food reaching the consumers’ tables is of high
quality and to provide adequate information on the
nutritional values connected to the high quality by the
designation of the products.
In specification amendment no. 1-3/13-1 of the
Hungarian Food Codex regarding meat products,
changes were made to the meat and salt contents
of certain products, to the conditions of use of mechanically separated meat (MSM), to a few definitions and labeling requirements, and new products
were also included in the scope of the regulation. All
of the changes can be considered a tightening of the
requirements, clearly serving the interest of the consumers. The amended regulation came into effect on
July 21, 2016.
As a result of the amendment, hopefully, poor quality meat products will disappear from store shelves.
From now on, if someone buys 60 percent meat content frankfurters, they can be sure that it really contains this much meat, and mechanically separated
meat. Better quality is clearly guaranteed by the new
regulation.
In addition to setting the rules of what can be called
meat on the label of a product, this measure also increases the required minimum meat content of the
Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4

A further significant change is that, when labeling
meat products or prepared meats, the animal species (particularly pig, cow, calf, chicken, turkey, duck,
goose) making up at least 70 percent of the product
has to be indicated. If none of the animal species is
responsible for at least 70 percent of the meat content of the product, all of the species contributing to
the meat content of the product have to be indicated
on the label, in descending order of quantity. In the
case of products made from native animals, game or
farmed game, the name of the given breed or species
can only appear in the name if at least 80 percent of
the meat content of the product comes from the given breed or species.
The designation of smoking was also clarified by the
Food Codex. In accordance with EU recommendations, there are 3 categories: „smoked”, „smoked with
liquid smoke/smoke solution”; and „smoke flavored”.
Meat product and prepared meat designations determined in the specifications of the Hungarian Food
Codex, as well as all other parameters, apply to all
products marketed in Hungary – including imported
products.
Specification amendment no. 1-3/16-1 of the Hungarian Food Codex about certain breads and pastries was also a quality-oriented transformation. With
increasing consumer awareness, there is an ever
increasing consumer demand for high quality food,
therefore, many new types of bread are included in
the regulation of the Food Codex (Graham bread,
whole wheat bread, spelt bread, corn bread, wheat
bread, bread with rye, rye bread). In addition, ingredients now include pseudo-grains (buckwheat,
amaranth), raw materials that make up a more and
more important part of the diet of health-conscious
consumers because of their high vitamin, protein and
dietary fiber contents [20] [7].
Great care was taken by the Hungarian Food Codex
Committee to ensure that the products covered by
the regulation are not only healthy, but as tasty as
possible and popular among consumers, because
these are key determinants of consumer decisions
and attitudes [12], and, thus, of gaining market
share. Therefore, finalization of the draft regulation
was preceded by trial baking of the products with

various compositions, and the composition to be included in the draft regulation was recorded after organoleptic tests. In addition to the composition of the
new products, organoleptic properties, appearance
and chemical parameters are also included in the
regulation. Moreover, instead of using the guideline
form, requirements are recorded in decrees as binding specifications in a uniform structure.
For all product groups that appear in the regulation,
the ingredients that can be used, quality requirements, packaging and the designation were determined in detail. Mandatory flour mix ratios were
clarified and, for several products, quality parameter
values were increase (e.g., the amount of rye flour
in rye bread should be at least 60% in the future).
Bread and pastries are some of the most widely consumed foodstuffs, therefore, they are suitable for decreasing the salt intake of the population by changing their salt content even by small amounts [16].
Accordingly, the maximum salt content of breads is
reduced by the regulation: starting from January 1,
2018, it can be no more than 2.35% (m/m) instead
of the current value of 2.5% (m/m). Another feature
is a number of protected designation products, such
as Boer scone or kaiser roll, as well as the inclusion
of poppy seed and walnut roll under the protection
of the regulation as key products. The designations
listed in the regulation can only be used if the product
meets the requirements included therein (ingredients,
quality requirements, packaging). However, the fact
is that there are market participants who, instead of
food codex designations, use invented names and
additional descriptive designation for their products.
Some of them decides to do so, because they do
not want to, or they cannot meet the Hungarian Food
Codex quality requirements, while others appear
on the market with novel products, for which there
are no specifications. In these cases, one can’t and
shouldn’t prohibit the marketing of the product and,
especially, the innovation of manufacturers, and so
the use of designations different from those in the
regulation.
However, labeling practices that mislead consumers are
prohibited (for example, marketing of a pseudo-dairy
product, prepared with vegetable fat, with a text or
graphical elements implying that it is a dairy product).
6. Hungarian consumer opinion
The Hungarian Food Codex plays equally important
roles both in direct market regulation and indirect
market regulation. This is expected to be appreciated
even more in the near future, because the main role
in a market economy is played by the final consumer. The conscious consumer votes with his money,
and the key factors in his decision are his experience,
knowledge and preferences. In this respect, food
market processes are greatly influenced by the clear
definition and proper communication of the quality
requirements [11].

In a survey conducted by the National Food Chain
Safety Office in the fall of 2015, which included a
large number of participants (n=1003) and which was
representative in terms of age, gender and place of
residence, the opinion of the Hungarian population
on domestic foods was investigated, among other
things. Methodologically speaking, the study was a
questionnaire survey based on personal interviews,
and the data were analyzed using the SPSS statistical software package.
Based on our results, 82.12% of respondents pays attention to buying Hungarian foods. Of these, 56.32%
examines the place of origin during each purchase
before making a decision, while 25.80% does so only
in the case of certain products. Only 17.88% of the
adult population is not interested in the place of origin when making a purchase. In the following, the
opinions of those respondents are presented, who
pay attention to buying domestic products all the
time or in the case of certain products.
Figure 1 shows how important respondents consider
a Hungarian place of origin for the different product
categories. Putting Hungarian foods in the basket is
most important in the case of meat, eggs and processed meat products. However, cereal based products are located in the second half of the list, with a
value of 3.99.
Furthermore, it was investigated, for the product
types affected by the changes in the food codex,
what the most important causes were that made
Hungarian consumers stick to domestic origin (Figure 2).
From a demographic point of view, food products of
Hungarian origin are appreciated more than average
by women, people over 40, and those with a college
degree. It is interesting that, in the case of processed
meat products, it is also important to students to buy
Hungarian products, but the same cannot be said
about cereal based products.
According to the literature, development of a quality-oriented consumer attitude is strongly promoted
by clear definition of product quality, its effective
consumer communication, and making information
available [10] [12] [14] [19]. In all this, a key role is
played by the Hungarian Food Codex. The range of
products, organically related to Hungarian tradition
and meeting higher quality expectations can be differentiated successfully with the help of continuous,
prudent regulatory actions and with the expansion of
advanced level product specifications.
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The possibility to mark artisan production was already included in the so-called “Hungarian product
regulation”, however, it had to be realized that the
artisan nature differs from sector to sector to such an
extent that a separate and detailed regulation for this
area became necessary. So far, sector-wide regulation has been prepared for nine product groups, but
the extension is under way. As with the other guidelines of the Hungarian Food Codex, the current regulation has an indirect effect: it does not mean that
only products meeting the parameters determined by
the guideline can be manufactured in the future.

different products. In the case of cold cuts, the number is 50%, for frankfurters and bologna sausage it is
51%, for saveloy it is 55% (instead of the earlier value of 40%), while they can contain no more than 10
percent mechanically separated meat. The minimum
liver content of liver pate increased from 12 to 25 percent. In addition, the maximum allowed salt content
of the products gradually decreases, for example, in
the case of cured, raw ham to 5 percent, while for
cooked hams to 3.5 percent. The fat and water content also decreases and, for several product groups,
the required minimum protein content was raised.

SEARCHING FOR QUALITY HUNGARIAN PRODUCTS

those manufactured using industrial methods on an
industrial scale. This is why guideline no. 2-109 of the
Hungarian Food Codex about the general characteristics of artisan foods was born.
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Nemzeti szabványosítási hírek
2016. évben kidolgozás, ill. korszerűsítés alatt álló
nemzeti szabványok (tervezett címmel):
MSZ 157 A méz érzékszervi vizsgálata
MSZ 6180 Morzsolt kukorica élelmezési célra
MSZ 6190 Nagy olajsavtartalmú napraforgómag növényolajipari célra

MSZ EN ISO 2450:2009 Tejszín. A zsírtartalom meghatározása. Gravimetriás módszer (referencia-módszer) (ISO 2450:2008)

MSZ 6193 Tönkölybúza élelmezési célra

MSZ EN ISO 7208:2009 Fölözött tej, savó és író. A
zsírtartalom meghatározása. Gravimetriás módszer
(referencia-módszer) (ISO 7208:2008)

MSZ 6252 Tritikálé élelmezési célra

67.240 Érzékszervi vizsgálat

MSZ 6273 Cirok élelmezési célra
MSZ 6342 Rozs élelmezési célra
MSZ 6361 Olajlenmag növényolajipari célra
MSZ 6380 Szója élelmezési és takarmányozási célra
MSZ 6383 Búza élelmezési célra
MSZ 6950-3 Méz. Mikroszkópos vizsgálat
MSZ 9681-2 Fűszerpaprika-őrlemény vizsgálata. Érzékszervi vizsgálat
MSZ 11007 Étkezési só (nátrium-klorid)
2016. évben honosítás alatt álló európai vagy
nemzetközi szabványok:
ICS 07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia
MSZ EN ISO 17604:2015 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A hasított állati test mintavétele mikrobiológiai vizsgálatokhoz (ISO 17604:2015)
ICS 67.100 Tej és tejtermékek
MSZ EN ISO 1736:2009 Tejpor és porított tejtermékek. A zsírtartalom meghatározása. Gravimetriás
módszer (referencia-módszer) (ISO 1736:2008)
MSZ EN ISO 1737:2009 Sűrített tej és cukrozott sűrített tej. A zsírtartalom meghatározása. Gravimetriás
módszer (referencia-módszer) (ISO 1737:2008)
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MSZ EN ISO 1854:2009 Savósajt. A zsírtartalom
meghatározása. Gravimetriás módszer (referencia-módszer) (ISO 1854:2008)

ISO 22935-2:2009 (IDF 99-2:2009) Tej és tejtermékek. Érzékszervi vizsgálat. 2. rész: Az érzékszervi értékelés ajánlott módszerei
ICS 65.160 Dohány, dohánytermékek és a velük kapcsolatos berendezések
ISO 6565:2015 Dohány és dohánygyártmányok. A
cigaretták légellenállása és nyomásesés a filterrudakon. Standard feltételek és mérés
A következő felsorolásban szereplő szabványok
megvásárolhatók vagy megrendelhetők az MSZT
Szabványboltban (1082 Budapest VIII., Horváth Mihály
tér 1., telefon: 456-6893, telefax: 456-6884, e-mail:
Kalmár Györgyné, gy.kalmar@mszt.hu; levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450), illetve elektronikus formában
beszerezhetők a www.mszt.hu/webaruhaz címen.
A nemzetközi/európai szabványokat bevezetjük magyar nyelven, valamint magyar nyelvű címoldallal és
angol nyelvű tartalommal. A magyar nyelven bevezetett nemzetközi/európai szabványok esetén külön
feltüntetjük a magyar nyelvű hozzáférést.
2016. szeptember–november hónapban bevezetett szabványok:
ICS 07.100.30 Élelmiszer-mikrobiológia
MSZ EN ISO 16140-1:2016 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A módszervalidálás. 1. rész: Szakszótár
(ISO 16140-1:2016)
MSZ EN ISO 16140-2:2016 Az élelmiszerlánc mikro-

Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Hungarian Standards Institution
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HPLC-módszer immunaffinitás-oszlopon végzett
tisztítással és fluoreszcenciás detektálással (magyar
nyelven megjelent)

MSZ EN ISO 17468:2016 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Egy szabványos referencia-módszer kidolgozására vagy felülvizsgálatára vonatkozó műszaki követelmények és útmutató (ISO 17468:2016)

MSZ EN ISO 16634-2:2016 Élelmiszerek. Az összes
nitrogéntartalom meghatározása a Dumas-elv szerinti égetéssel és a nyersfehérje-tartalom kiszámítása.
2. rész: Gabonafélék, hüvelyesek és gabonaőrlemények (ISO 16634-2:2016)

67.060 Gabonafélék, hüvelyesek és a belőlük származó termékek

13.060.50 Víz vizsgálata vegyi anyagokra
67.100.30 Sajt
MSZ EN ISO 17943:2016 Vízminőség. Illékony szerves vegyületek meghatározása vízben. Szilárd fázisú
mikroextrakciós módszer gőztéranalízissel (HS-SPME) és az azt követő gázkromatográfiás tömegspektrometria (GC-MS) (ISO 17943:2016), amely
visszavonta az MSZ 1484-4:1998-at és az MSZ
1484-5:1998-at.

MSZ EN ISO 11816-2:2016 Tej és tejtermékek. Az
alkalikus foszfatáz aktivitásának meghatározása. 2.
rész: Fluorimetriás módszer sajtokra (ISO 118162:2016), amely visszavonta az MSZ EN ISO 118162:2003-at.

SZABVÁNYOSÍTÁS

SZABVÁNYOSÍTÁS

Kurucz Csilla1

biológiája. A módszervalidálás. 2. rész: A választható
(saját) módszerek validálásának protokollja a referencia-módszerekkel szemben (ISO 16140-2:2016),
amely visszavonta az MSZ EN ISO 16140:2004-et
és az MSZ EN ISO 16140:2003/A1:2012-t, azonban
2017.01.31-ig még érvényesek.

67.200.10 Állati és növényi zsírok és olajok
MSZ EN ISO 18635:2016 Vízminőség. A rövid láncú
poliklórozott alkánok (SCCP-k) meghatározása üledékben, szennyvíziszapban és lebegőanyagban.
Elektronbefogásos negatív ionizációs (ECNI-) módszer és gázkromatográfiás tömegspektrometria (GCMS) (ISO 18635:2016)
13.220.40 Anyagok és termékek gyúlékonysága és
égési viselkedése
MSZ EN ISO 12863:2010/A1:2016 A cigaretták tűzokozó hatásának értékelése szabványos vizsgálati
módszerrel (ISO 12863:2010/Amd 1:2016)

MSZ EN ISO 12966-3:2016 Állati és növényi zsírok
és olajok. Zsírsav-metil-észterek gázkromatográfiás
meghatározása. 3. rész: A metil-észterek előállítása
trimetil-szulfónium-hidroxiddal (TMSH) (ISO 129663:2016), amely visszavonta az MSZ EN ISO 129663:2010-et.
MSZ EN ISO 11702:2016 Állati és növényi zsírok és
olajok. Az összes szterintartalom enzimes meghatározása (ISO 11702:2016), amely visszavonta az MSZ
EN ISO 11702:2010-et.
67.200.20 Olajmagvak

65.120 Takarmányanyagok
MSZ EN ISO 30024:2010 Takarmányok. A fitázaktivitás meghatározása (ISO 30024:2009) (magyar nyelven megjelent)

MSZ EN ISO 14244:2016 Olajmagdarák. A kálium-hidroxid-oldatban oldódó fehérjék meghatározása (ISO 14244:2014)
67.240 Érzékszervi vizsgálat

ICS 67 Élelmiszeripar

MSZ ISO 11056:2016 Érzékszervi vizsgálat. Módszertan. Nagyságrendbecslő módszer (magyar nyelven megjelent)

67.040 Élelmiszertermékek általában
MSZ ISO/TS 22002-3:2016 Élelmiszer-biztonsági
előfeltételi programok. 3. rész: Agrárgazdálkodás
(magyar nyelven megjelent)

2016. szeptember–november hónapban visszavont szabványok:

MSZ ISO/TS 22002-4:2016 Élelmiszer-biztonsági
előfeltételi programok. 4. rész: Az élelmiszer-csomagoló anyag/eszköz gyártása (magyar nyelven megjelent)

MSZ 910:1987 Élelmiszeripari baromfihúspép általános előírásai

67.050 Élelmiszertermékek vizsgálatának és elemzésének általános módszerei

MSZ EN ISO 5511:2000 Olajmagvak. Az olajtartalom
meghatározása. Folytonos hullámú, kis felbontóképességű, mágneses magrezonanciás spektrometriás
módszer (Gyors módszer) (ISO 5511:1992)

MSZ EN 15835:2010 Élelmiszerek. Az ochratoxin
A meghatározása csecsemők és kisgyermekek
számára készített gabonaalapú élelmiszerekben.

MSZ 8761-3:1977 Sör. Vizsgálati módszerek
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The following national standards are updated or
developed in 2016 (Titles are planned):
MSZ 157 Sensory analysis of honey
MSZ 6180 Flour maize for human consumption
MSZ 6190 High oleic sunflower seed for edible oil
processing
MSZ 6193 Spelt wheat for human consumption
MSZ 6252 Triticale for human consumption
MSZ 6273 Sorghum for human consumption
MSZ 6342 Rye for human consumption
MSZ 6361 Linseeds for edible oil processing
MSZ 6380 Soya-beans for human consumption and
animal feedingstuffs

67.240 Sensory analysis
ISO 22935-2:2009 (IDF 99-2:2009) Milk and milk
products. Sensory analysis. Part 2: Recommended
methods for sensory evaluation
ICS 65.160 Tobacco, tobacco products and related
equipment

MSZ 9681-2 Sensory analysis of ground paprika

MSZ EN ISO 16140-1:2016 Microbiology of the
food chain. Method validation. Part 1: Vocabulary
(ISO 16140-1:2016)

ICS 67.100 Milk and milk products
MSZ EN ISO 1736:2009 Dried milk and dried milk
products. Determination of fat content. Gravimetric
method (Reference method) (ISO 1736:2008)
MSZ EN ISO 1737:2009 Evaporated milk and sweetened condensed milk. Determination of fat content. Gravimetric method (Reference method) (ISO
1737:2008)
MSZ EN ISO 1854:2009 Whey cheese. Determination of fat content. Gravimetric method (Reference
method) (ISO 1854:2008)
MSZ EN ISO 2450:2009 Cream. Determination of
fat content. Gravimetric method (Reference method) (ISO 2450:2008)

MSZ EN ISO 30024:2010 Animal feeding stuffs.
Determination of phytase activity (ISO 30024:2009)
(published in Hungarian)

MSZ ISO/TS 22002-3:2016 Prerequisite programmes on food safety. Part 3: Farming (published in
Hungarian)

ICS 07.100.30 Food microbiology

MSZ EN ISO 17604:2015 Microbiology of the food
chain. Carcass sampling for microbiological analysis (ISO 17604:2015)

65.120 Animal feeding stuffs

The following Hungarian standards are commercially available at MSZT (Hungarian Standards Institution, H-1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1., phone:
+36 1 456 6893, fax: +36 1 456 6884, postal address:
H-1450 Budapest 9., Pf. 24) or via website: www.
mszt.hu/webaruhaz.

MSZ 6950-3 Mircoscopical examination of honey

ICS 07.100.30 Food microbiology

MSZ EN ISO 12863:2010/A1:2016 Standard test
method for assessing the ignition propensity of cigarettes (ISO 12863:2010/Amd 1:2016)

ICS 67 Food technology

Published national standards from September to
November, 2016

The following European or International standards are published in Hungarian in 2016:

13.220.40 Ignitability and burning behaviour of materials and products

ISO 6565:2015 Tobacco and tobacco products.
Draw resistance of cigarettes and pressure drop of
filter rods. Standard conditions and measurement

MSZ 6383 Wheat for human consumption

MSZ 11007 Food grade salt (Sodium chloride)
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MSZ EN ISO 7208:2009 Skimmed milk, whey and
buttermilk. Determination of fat content. Gravimetric method (Reference method) (ISO 7208:2008)

MSZ EN ISO 16140-2:2016 Microbiology of the
food chain. Method validation. Part 2: Protocol for
the validation of alternative (proprietary) methods
against a reference method (ISO 16140-2:2016)
which has withdrawn the MSZ EN ISO 16140:2004
and MSZ EN ISO 16140:2003/A1:2012
MSZ EN ISO 17468:2016 Microbiology of the food
chain. Technical requirements and guidance on establishment or revision of a standardized reference
method (ISO 17468:2016)
13.060.50 Examination of water for chemical substances

67.040 Food products in general

MSZ ISO/TS 22002-4:2016 Prerequisite programmes on food safety. Part 4: Food packaging manufacturing (published in Hungarian)
67.050 General methods of tests and analysis for
food products
MSZ EN 15835:2010 Foodstuffs. Determination of
ochratoxin A in cereal based foods for infants and
young children. HPLC method with immunoaffinity
column cleanup and fluorescence detection (published in Hungarian)
67.060 Cereals, pulses and derived products
MSZ EN ISO 16634-2:2016 Food products. Determination of the total nitrogen content by combustion
according to the Dumas principle and calculation of
the crude protein content. Part 2: Cereals, pulses
and milled cereal products (ISO 16634- 2:2016)
67.100.30 Cheese
MSZ EN ISO 11816-2:2016 Milk and milk products.
Determination of alkaline phosphatase activity.

Part 2: Fluorimetric method for cheese (ISO 118162:2016) which has withdrawn the MSZ EN ISO
11816-2:2003
67.200.10 Animal and vegetable fats and oils
MSZ EN ISO 12966-3:2016 Animal and vegetable fats and oils. Gas chromatography of fatty acid
methyl esters. Part 3: Preparation of methyl esters
using trimethylsulfonium hydroxide (TMSH) (ISO
12966-3:2016) which has withdrawn the MSZ EN
ISO 12966-3:2010
MSZ EN ISO 11702:2016 Animal and vegetable fats
and oils. Enzymatic determination of total sterols
content (ISO 11702:2016) which has withdrawn the
az MSZ EN ISO 11702:2010

STANDARDIZATION

STANDARDIZATION

Review of national standardization

67.200.20 Oilseeds
MSZ EN ISO 14244:2016 Oilseed meals. Determination of soluble proteins in potassium hydroxide
solution (ISO 14244:2014)
67.240 Sensory analysis
MSZ ISO 11056:2016 Sensory analysis. Methodology. Magnitude estimation method (published in
Hungarian)
Withdrawn national standards from September
to November, 2016
MSZ 910:1987 Poultry meat pulp for food industry.
General requirements
MSZ 8761-3:1977 Beer. Test methods
MSZ EN ISO 5511:2000 Oilseeds. Determination of
oil content. Method using continuous-wave low-resolution nuclear magnetic resonance spectrometry
(rapid method) (ISO 5511:1992)
For further information please contact Ms Csilla
Kurucz, sector manager on food and agriculture,
e-mail: cs.kurucz@mszt.hu

MSZ EN ISO 17943:2016 Water quality. Determination
of volatile organic compounds in water. Method using
headspace solid-phase micro-extraction (HS-SPME)
followed by gas chromatography-mass spectrometry
(GC-MS) (ISO 17943:2016) which has withdrawn the
MSZ 1484-4:1998 and the MSZ 1484-5:1998
MSZ EN ISO 18635:2016 Water quality. Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs)
in sediment, sewage sludge and suspended (particulate) matter. Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and electron
capture negative ionization (ECNI) (ISO 18635:2016)
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tudományos séget: a nagyszerű állandó kiállításaik, interaktív

HAZAI KÖRKÉP

A szeptember 30-án szervezett Kutatók Éjszakáján a WESSLING Hungary Kft. független vizsgálólaboratórium több programmal is részt vett, ezek
középpontjában pedig az élelmiszerek vizsgálata,
az élelmiszer-biztonság állt.

Az ELTE lágymányosi épülettömbjében az egyetem és a WESSLING fenntartásában működő Elválasztástechnikai Oktató és Kutató Laboratóriumunk
(EKOL) paprikaversenyt rendezett: az érdeklődők
megismerkedhettek az analitikai kémia legalapvetőbb eszközeivel, megnézhették, hogyan is történt
egy igazi, laboratóriumi mérés, nevezetesen a paprikák erősségének a mérése. Rengeteg méregerős
paprika érkezett a laboratóriumba, és a szervezők
nagy örömére számos általános és középiskolás is
ellátogatott a rendezvényre.
Ugyancsak a középiskolás korosztálynak hirdették
meg a Kutatók Éjszakája egyetlen kémiaversenyét a
Klebelsberg Kultúrkúriában, amelynek társszervezője
ezúttal a WESSLING Hungary Kft. volt. A feladatok
és a kísérletek során a szervezők a kémia mindennapi életben betöltött szerepére igyekeztek felhívni
a figyelmet szellemes, demonstratív eszközökkel.
Lássunk néhányat a témák közül: borhamisítás (glicerin kimutatása rézszulfáttal), ételfestékek kromatográfiája, alkoholszonda készítése és működése, a
szójaliszt ureáz-enzim tartalmának kimutatása, hamis tejföl és fogyasztószer felismerése, citromelem
készítése. A verseny sikerére jellemző, hogy nagyon
sokan jelentkeztek és jöttek el rá az ország minden
tájáról (Hódmezővásárhely, Kecskemét, Budapest,
Debrecen, Nyíregyháza, Vác, Győr), a nyertesek pedig értékes ajándékokat kaptak a WESSLING Hungary Kft. felajánlásából.

A pálinkáról a Csodák Palotájában
A Csodák Palotája Óbudán nemrég megnyílt új tudományos bemutatóközpontja, a CSOPA Playbar
igen intenzív programokkal várja a nagyközön-
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játékaik, a szabadulószobák és a lenyűgöző, sok
dimenziós mozitermek kínálata mellé hétről hétre
jelentős tudományos eseményeket is szerveznek.
Nemrég zajlott le a Tudomány Mozaik elnevezésű
program, amelyen Magyarország leginnovatívabb,
tudományt népszerűsítő központjai, intézményei és
programjai mutatkoztak be (így a középiskolásoknak
szánt Laborkaland-Laborintus online kémiaverseny
is több kísérlettel vett részt az eseményen), a Kutatók Éjszakáján ugyancsak százak jártak a Csopában,
ahol mindemellett olyan tudományos előadásokat
is szerveznek, mint a Science Pub: a tudományokat
népszerűsítő eseményen kísérletekkel, látványkoktéllal és előadással várják az érdeklődőket.
A WESSLING Hungary Kft-vel együttműködésben
októbertől a környezetvédelem, az élelmiszer-biztonság és az egészségvédelem területén hangzanak el
előadások a Csodák Palotájában. Nagygyörgy László októberben elhangzott „A pálinkáról tudományos
szemmel” című előadása a pálinka alapanyagai, a
gyümölcs szedése, feldolgozása, cefrézése, a lepárlás és a párlat kezelése témaköreire épült.

„Az élelmiszervizsgálatok – köztük a vízé is – valamilyen módon az egészség megtartását, az ezt megalapozó biztonság növelését szolgálják. De egyáltalán meddig, milyen mélységig van értelme megmérni
a dolgokat?” – tette fel a kérdést a magyarországi
vízszolgáltatókat egybegyűjtő Víziközmű Szövetség
lapjának riportere.

A Laborintus online kémiaverseny föld alatti útvesztőjéből a versenyzőknek a térben és az időben ugrálva kell kijutniuk, a világtörténelem nagy tudósainak
segítségével. Az immár második alkalommal meghirdetett internetes verseny célja a kémia és az élelmiszer-biztonság népszerűsítése.
Hogyan főzzük a legjobb tésztát? Mi mindenre jó a
szódabikarbóna? Miért lyukas a sajt? Mi történik a
dinnyével, ha tengervízben hűtjük? Mennyi alkohol
van a kefirben? Mindezekre a kérdésekre választ
kaptak már a Laborkaland immár harmadik éve meghirdetett programjaiba bekapcsolódott diákok ezrei.
A Laborintusba a www.laborkaland.hu oldalon kapcsolódhat be az összes érdeklődő diák és tanár.

Ezzel a kérdésével mindjárt a vizsgálólaboratóriumokkal kapcsolatos egyik legfontosabb témát érintette, nevezetesen a nulla határértéket. Szigeti Tamás János, a WESSLING Hungary Kft. munkatársa
elmondta, hogy az alsó méréshatár a technika fejlődésével folyamatosan egyre lejjebb szorítható. Hozzátette azonban, hogy a nullát sohasem éri el, mert
nulla értéket nem lehet mérni, még akkor sem, hogyha egyre kisebb lépésekben – elméletileg – a végtelenségig közelíthetünk hozzá.

HAZAI KÖRKÉP

Az élelmiszer-biztonság
népszerűsítése

Európai egyezmény Budapesten a biztonságos halal-élelmiszerekért
Az iszlám vallás által előírt élelmiszerek és fogyasztási cikkek felügyeleti hatósága és egy
magyarországi független vizsgálólaboratórium
közös rendszere biztosítja a jövőben az iszlám országok piacaira irányuló európai élelmiszerek és
fogyasztási cikkek előállításának ellenőrzését...

Ahhoz, hogy mindezt a helyén tudjuk ezt kezelni,
mérlegelésre van szükség, el kell dönteni, valójában
mit is jelent a finomabb kimutathatóság – tette hozzá a szakember, aki az ivóvízben lévő hormonokról
keringő rémhírek kapcsán kifejtette, hogy azok táptalaja általában az ismeretek hiánya, esetenként az emberi butaság, ösztönzője pedig sokszor olyan üzleti
érdek, amelynek célja, hogy csapvíz helyett valami
mást igyanak az emberek.
Az izgalmas előadássorozat november 17-én Dr.
Szigeti Tamás János előadásával folytatódott. A
WESSLING szakembere az élelmiszerek érzékszervi
vizsgálatának fiziológiai alapjairól beszélt: érzékelés,
ízlelés, szaglás, ízvakság, feketeállomány…stb. Megtudhattuk, mi is az ötödik alapíz, hogyan működik a
nyelvünk, milyen szerepet játszanak az agyban található érzékelési központok, mi az az akciós potenciál, illetve mit kell tudni tudományos szemmel az ízek
világáról.

Nincs „nulla határérték”
Hormonok és növényvédő szerek az ivóvízben?
Bakterológiai veszélyek? Számos, mindannyiunkat érintő kérdést vettek sorra a Magyar Víziközmű Szövetség lapja, a Vízmű Panoráma legfrissebb számában. Dr. Szigeti Tamás János, egy
vízvizsgálatokkal is foglalkozó független laboratórium szakembere szerencsére megnyugtató választ adott...
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Laborintus: kiút a kémia útvesztőjéből

Az október 26-án, Budapesten aláírt nemzetközi
egyezmény értelmében a halal előírásainak és a 21.
századi minőségbiztosítás követelményeinek megfelelő termékeket az európai muszlim fogyasztói közösségek számára és iszlám piacokon egyaránt értékesíteni lehet.

A Laborkaland online kémiaverseny legújabb fordulója október 5-én indult el az interneten. A Laborintus elnevezésű, a játékosokat térben és időben végigvezető kémiaverseny tíz középiskolás
nyertese tavasszal igazi laboratóriumi gépekkel
dolgozhat, majd a Csodák Palotájában kísérletezhet, ahol egyéb életre szóló élményekben is része
lehet.

Az iszlám szent könyve, a Korán rendelkezik az
élelmiszerek és fogyasztási cikkek előállítási, forgalmazási és fogyasztási elveiről. A halal fogalma a
megengedett kategóriába sorolt cikkeket és szolgáltatásokat jelenti, ennek értelmében a hívő muszlimok
a halalnak minősített árut vásárolják és fogyasztják.
Tizenöt évvel ezelőtt a halal áruk forgalma még nem
volt mérhető, ehhez képest a mai adatok dinamikus
növekedést mutatnak, a bruttó forgalom kb. 30%-át
teszik ki (az iszlám világ áru- és szolgáltatásforgalma
2014-es adatok alapján közel 1 trillió USD volt).
Az egyezmény egyik aláírója, Abdalla Sharief, az EU
HALAL FATWA pénzügyi vezetője és az ENSZ bécsi
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Az EU HALAL FATWA (European Fatwa Council for
Halal Transaction) azért alakult meg Bécsben 2014ben elismert halal hatóságként, hogy a halal elveinek
egy olyan átfogó, európai szintű szabályozását hozza
létre, amelyben az iszlám előírásai mellett helyet kapnak az európai élelmiszer-biztonsági elvek és vizsgálati módszerek is – hangsúlyozta Dr. Mihálffy Balázs (Dr. Abdel Rahmann Mihálffy sejk), az EU HALAL
FATWA elnöke.
Ez a szabályozás a termék-előállítás és -értékesítés
teljes vertikumát magában foglalja, a tudományos,
laboratóriumi és jogi hátteret pedig az egyezmény
másik aláírója, a hazai élelmiszer-biztonságot akkreditált vizsgálataival immár negyed évszázada támogató WESSLING Hungary Kft. szolgáltatja.
Az EU HALAL FATWA és WESSLING közös munkájával két halal szabvány látott napvilágot. Az egyik
alapját az OIC halalra vonatkozó irányelveinek szakmai továbbfejlesztése és az európai élelmiszerbiztonsági normákat magában foglaló rendszer kombinációja adja. A másik önmagában és más regionális halal
szabvánnyal összeillesztve is alkalmazható – mondta a rendszer szakmai kidolgozásában fontos szerepet játszó Dr. Martin Andrea, a WESSLING Hungary
munkatársa. A két szabvány segítségével egyrészt
az OIC irányelveit követő iszlám országok piacai számára lehet megbízható élelmiszerbiztonsági kontrollt
biztosítani, másrészt olyan iszlám országok piacai is
élvezhetik az élelmiszer és fogyasztási cikkek garantált minőségét, ahol eddig más regionális szabályozás van érvényben, vagy semmilyen szabvány erre
vonatkozólag még nem létezik.
A megállapodást az EU HALAL FATWA elnöke és
pénzügyi vezetője mellett Dr. Zanathy László, a WESSLING Hungary Kft. ügyvezető igazgatója írta alá. Az
eseményt megtisztelte részvételével Dr. Erwin Weβling
alapító tulajdonos, valamint Dilara Abdullayeva, a Magyar-Ázsia Társaság elnöke, Kisvárdai Tibor, a 2017ben Magyarországon rendezendő vizes világbajnokságot szervező Bp2017 Nonprofit Kft. szponzorációs
igazgatója és Dr. Micsinai Adrienn, a WESSLING élelmiszer-biztonsági üzletágának vezetője is.
A megjelentek szerint példaértékű és előremutató
egyezmény azért is nagy jelentőségű, mert az ellenőrzés és auditálás mellett az EU HALAL FATWA vallási
felügyelete és a WESSLING laborhálózatának munkája révén elősegíti az európai exportőrök termékeinek
iszlám országok piacain történő értékesítését is.
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A NÉBIH hírei

Szakértő és laikus kóstolók kedveltségi vizsgálaton
tesztelték a cukrok küllemét, színét, ízét és illatát. A
kockacukroknál szempont volt az oldódás és az is,
hogy a cukor nem porlik, miközben kiveszik a dobozból. A teszteket nem csak száraz, hanem „limonádé
halmazállapotban” is elvégezték.
További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a NÉBIH Szupermenta termékteszt
oldalán.

Valóban cukornádból vannak a Magyarországon kapható nádcukrok
Az egyre népszerűbb barnacukrokat és barna
nádcukrokat vizsgálta legújabb terméktesztjében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH). A Szupermenta projekt részeként a hatóság többek között ellenőrizte a cukorkészítmények eredetét, nehézfém és növényvédőszer-maradék tartalmát, valamint megvizsgálta azt is,
hogy valóban több tápanyagot tartalmaznak-e,
mint a közismert, cukorrépából készített fehér
kristálycukrok. A 25 ellenőrzött termékből 15 esetében kellett hatósági eljárást indítani jelölési hiányosságok miatt.
A termékteszten 22 barna nádcukrot és 3 barnacukrot vizsgáltak meg a NÉBIH munkatársai. Ezek közül
20 termék főként külföldről behozott kristályos cukor,
5 pedig kockacukor volt.
A hatóság kockázatbecslés alapján ellenőrizte a termékek ólom, kadmium, higany, arzén és réz, azaz nehézfém szennyezőanyag tartalmát. A kilenc vizsgált
nádcukorból négynél a kimutathatósági határ alatti,
míg öt terméknél elenyésző mértékű értéket mértek
a NÉBIH laboratóriumában. A növényvédőszer-maradékok vizsgálatát 307 különböző hatóanyagra végezték el a szakemberek, de egyetlen készítménynél
sem találtak kifogásolható értéket. Az izotópos mérésekből kiderült, hogy valamennyi nádcukorként megjelölt termék valóban cukornádból készült.
Az is egyértelműen megállapítható, hogy a barnacukrok és barna nádcukrok nem tartalmaznak számottevően több ásványi anyagot, mint a közismert fehér
kristálycukrok. A szacharóz, azaz cukortartalmuk pedig gyakorlatilag megegyezik.
A hatóság szakemberei kifogásolták azokat a termékeket, amelyek bár nem bio élelmiszerek, de a termék
jelölésén a cégnévben mégis a „bio” felirat szerepel,
és az olyan módon volt megjelenítve, hogy a cégnév
a vásárló számára a termék ökológiai eredetét hangsúlyozza, holott az valójában nem biogazdálkodásból
származik. A jelölési problémák miatt a NÉBIH a 25
vizsgált termékből 15-nél hatósági eljárást indított.
Ennek során figyelmezteti a cukrok gyártóit, forgalmazóit a hibák kijavítására.
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20 tonna mézet vont ki a forgalomból a
NÉBIH

Több hónapos előzetes adatgyűjtés után tartott vizsgálatot egy nagykereskedésben, majd annak nyomán
egy mézkiszerelő üzemben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Az ellenőrzés-sorozat eredményeként csaknem 20 tonna idegen cukrot
tartalmazó mézet foglaltak le az ellenőrök.
A szakemberek a nagykereskedő cég által forgalmazott 4 kg-os vegyes virágmézek különböző kiszerelésű tételeiből vettek hatósági mintát. Az akkreditált
laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a megmintázott termékek több mint 30%-ban olyan cukrot tartalmaznak, ami a méhek által gyűjtött mézben
csak kismértékben található meg. Ez az úgynevezett
4 szénatomos cukor csak bizonyos növények nektárjában fordul elő, maximum 7% mennyiségben.
Az ellenőrzést a hatóság a forgalmazó cégnek beszállító mézkiszerelő üzemben folytatta. Itt a megvizsgált
és megmintázott tételek között szintén találtak a
szakemberek – a laboratóriumi vizsgálatok eredménye alapján – hasonló okból kifogásolt készterméket.
Az érintett tételeket – összesen csaknem 20 tonna
mézet – a forgalmazó a hatóság felszólítására vis�szagyűjtötte. Az idegen cukrot tartalmazó termékek
közvetlenül kiskereskedelmi forgalomba nem kerültek, mivel azokat elsősorban élelmiszer-előállító üzemeknek értékesítették.
Az ügyben a NÉBIH további nyomon követési vizsgálatokat végez.

Eddig hét országot érint a Szalmonella járvány
2016. május 1. és október 12. között hét ország
jelentett humán Salmonella Enteritidis fertőzést,
melyből 112 eset igazolt, 148 eset pedig valószínűsíthető volt. Az eseteket Belgiumból, Dániából,
Luxemburgból, Hollandiából, Norvégiából, Svédországból és az Egyesült Királyságból jelentették.
Horvátország egy csoportos esetről számolt be,
ahol egy haláleset történt, amely lehetségesen a
fertőzéssel hozható összefüggésbe. A vizsgálatok
azt igazolták, hogy egy lengyel tojáscsomagoló
központra vezethetők vissza a megbetegedések.
A fertőzés legvalószínűbb forrása tojás lehetett. A
lengyel hatóságok és az érintett tagállamok már
leállították a gyanús tételek forgalmazását.

HAZAI KÖRKÉP
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tagozata Tudósítók Szövetségének elnöke elmondta,
hogy az elmúlt tíz évben az iszlám világ egyes régiói a
halal árukra vonatkozó irányelveket adtak ki, amelyek
az áru előállításának szakaszait, tárolását, csomagolását, szállítását szabályozzák. Ezek alapján ma már
létezik indonéz, maláj, Egyesült Arab Emírségbeli,
illetve az Iszlám Konferencia Szervezete (OIC) által
meghatározott HALAL-szabvány.

Az ECDC és az EFSA fokozott monitoringot (felmérést) javasol a tagállamoknak, így Magyarországnak
is, és felhívták a figyelmet az epidemiológiai, mikrobiológiai és környezeti vizsgálatokra vonatkozó folyamatos információcserére, beleértve a RASFF (Rapid
Alert System for Food and Feed; Élelmiszerekre és
takarmányokra vonatkozó gyors riasztási rendszer)
és az EWRS (Early Warning and Response System;
Korai Figyelmeztető és Gyorsreagáló Rendszer)
rendszereken keresztül érkező bejelentéseket. Az
újabb eseteket jelenteni kell az élelmiszer és ivóvíz
eredetű megbetegedésekkel foglalkozó EPIS-FWD
(Epidemic Intelligence Information System for foodand waterborne diseases) felé is.

Az eset kiterjedtsége, valamint a magas élelmiszer-biztonsági kockázat miatt Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár már korábban elrendelte a lengyel étkezési tojásszállítmányok
fokozott vizsgálatát. A november 4-ig tartó ellenőrzéssorozat minden hazai tojáscsomagoló és- feldolgozó létesítményt érint. A szakemberek, a nyomon
követhetőség ellenőrzése mellett, valamennyi lengyel
étkezési tojástételből mintát vesznek szalmonella
vizsgálat céljából.

Részletes jelentés a NÉBIH 2015-ös évéről
Elkészült az országos főállatorvos élelmiszerlánc-biztonságról és a felügyeleti díj felhasználásáról szóló éves beszámolója. A 2015-ös év adatait összefoglaló dokumentum átfogó képet nyújt
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A Földművelésügyi Minisztérium elkötelezett amellett, hogy a magyar emberek asztalára kiváló minőségű, biztonságos élelmiszerek kerüljenek. A terület
szakpolitikai irányításáért felelős Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság munkája során törekszik arra, hogy az ágazgat szereplői számára stabil és támogató jogi környezetet teremtsen. Éppen
ezért a rendeletalkotások vagy módosítások során
az államtitkárság a szakmai észrevételek, javaslatok
figyelembe vételével dönt. Az FM mellett az élelmiszerlánc-biztonság felett annak háttérintézménye, a
NÉBIH őrködik.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj 2012-es bevezetés
óta az országos főállatorvos minden évben elkészíti
jelentését a díj felhasználásról, valamint – a NÉBIH
munkáján keresztül – az élelmiszerlánc-biztonság
helyzetéről. A hivatal a talajvédelemtől a növényvédelmen és az állategészségügyön át a vendéglátásig
2015-ben is folyamatosan ellenőrizte és felügyelte
a vállalkozások tevékenységét és létesítményeit. Az
összefoglaló ágazati bontásban mutatja be a szakterületek tevékenységét és eredményeit.
A hivatal laboratóriumaiban több mint egymillió mintából csaknem hárommillió vizsgálatot végeztek
tavaly. A laboratóriumi háttér hatékony működése
kulcsfontosságú az eredményes ellenőrzési rendszer
működtetéséhez. Ezt a hatékonyságot biztosítja,
hogy hazánkban az élelmiszerlánchoz kapcsolódó
laboratóriumok nem széttagoltan, hanem egy szervezeten, a NÉBIH-en belül működnek. A 2015-ben
végzett újraakkreditálási eljárások minden esetben
sikeresen zárultak és a hivatal laboratóriumai kiváló
eredménnyel vettek részt nemzetközi körvizsgálatokon is.
A tavalyi év kiemelt szakmai eredményei között említhető a kéknyelv-járvány megfékezése. Szintén jelentős siker a minőségvezérelt közétkeztetés projekt
elindítása, amelynek során 400 000 ember ellátásáért
felelős 723 közétkeztető főzőkonyhát minősítettek
élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontok alapján a hatóság szakemberei. Rövid idő alatt bizonyította hatékonyságát a 2015. május 1-je óta működő
Állami Halőri Szolgálat is. A NÉBIH halőrei tavaly több
mint 130 jogsértő horgásszal és halásszal szemben
indítottak eljárást és mintegy 2 millió forint halvédelmi
bírságot szabtak ki.
A NÉBIH élelmiszerhamisítás és feketegazdaság
felderítéséért felelős, központi ellenőrzési csoport-

1360

Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4

ja 90%-os hatékonysággal, 703 vizsgálatot végzett
és több mint 2 000 tonna terméket vont ki a forgalomból. Az operatív csoport szakemberei több alkalommal ellenőriztek illegális vágóhidakat és húsfeldolgozó üzemeket, valamint reformterméket gyártó
vállalkozásokat. Az élelmiszerhamisítás terén a tavalyi év legjelentősebb esete egy libamáj hamisítási ügy
volt, amelynek végén mintegy 5 tonna (harmincmillió
forint értékű) hamis terméket foglaltak le és tízmilliós
nagyságrendű bírságot szabtak ki.
A tisztességtelen forgalmazói magatartás vizsgálatára a hivatal szakemberei 91 ellenőrzést indítottak,
köztük több célellenőrzést is. Utóbbi területei között
megjelent például a sertéshús beszerzési ár alatti értékesítése, a progresszív bónusz alkalmazása és a
diszkriminatív árképzés tilalmának megsértése. A 39
lezárt vizsgálatból 11 zárult figyelmeztetéssel vagy
bírsággal. A 2015-ben kiszabott termékpálya-felügyeleti bírság összege meghaladta a 150 millió forintot.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában megfogalmazott céloknak megfelelően a NÉBIH partnerségre törekszik az élelmiszerlánc szereplőivel, azaz
nem csak ellenőriz, hanem oktatással, tanácsadással
is segíti a termelőket, vállalkozásokat. Ennek egyik
jó példája az ún. harmadik országba irányuló élelmiszerexport területe, melynek során 66 ellenőrzést
tartottak és a hivatal által felkészített vállalkozások
mindegyike sikeresen teljesítette az előírásokat. Ennek köszönhetően a vállalkozások elnyerték például
annak lehetőségét, hogy Kínába marhahúst, illetve
Oroszországba szarvasmarha-belsőséget exportáljanak.
Az élelmiszer-biztonság kockázatainak csökkentésében kulcsszerepe van a vásárlói tudatosságnak is. A
NÉBIH szemléletformáló kampányaival és aktív sajtójelenlétével is arra törekszik, hogy felhívja a lakosság
figyelmét az élelmiszerláncban betöltött szerepére,
valamint az információk, ismeretek megosztásával
felkészítse az embereket a veszélyek elkerülésére.
Ennek szellemében működött tavaly is a minőségi
termékek választását segítő Szupermenta kampány,
a konyhatechnológiai ismereteket bemutató Ételt
csak okosan és a felelős állattartást népszerűsítő
Szabad a gazdi kampány is. 2015-ben indult a látótárs Projekt, ami a vakvezető és más segítő kutyák
kiképzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.
A hivatal ügyfélszolgálatára mintegy 2400 telefonhívás és 4500 elektronikus megkeresés érkezett tavaly.
A NÉBIH zöldszámát több mint 12 ezren keresték
fel, amiből 1300 hívás volt közérdekű bejelentés. A
zöldszámhoz kapcsolódó NÉBIH Navigátor 2015-ös
fejlesztésének köszönhetően már nemcsak bejelentést tehetnek a felhasználók az applikáción keresztül,
hanem több adatbázishoz is hozzáférnek.

Scientific promotion of food safety
The independent testing laboratory WESSLING
Hungary Kft. participated at Researchers’
Night, organized on September 30, with several programs focusing on food testing and
food safety.
A pepper competition was organized by our Joint
Research and Training Laboratory on Separation
(EKOL), operated jointly in the Lágymányos building of ELTE by the university and WESSLING:
interested parties could learn about the most
basic tools of analytical chemistry, they could observe how a real-world laboratory measurement,
namely the measurement of pepper hotness, was
performed. Many extremely hot peppers were
submitted to the laboratory and, to the delight
of the organizers, the even was also attended by
numerous elementary and high school students.
Also for the high school age group was announced
the only chemistry competition of Researchers’
Night at the Klebelsberg Cultural Center, and
the co-organizer this time was WESSLING Hungary Kft. volt. During the exercises and experiments, organizers tried to draw attention to the
role played by chemistry in everyday life, using
witty and demonstrative tools. Here are some
of the topics: wine counterfeiting (detection of
glycerol with copper sulfate), the chromatography of food dyes, preparation and operation of
a breathalyzer, detection of the urease enzyme
content of soy flour, recognizing counterfeit sour
cream and weight loss products, preparation of
a lemon battery. The success of the competition is indicated by the fact that many students
submitted applications and came for all over the
country (Hódmezővásárhely, Kecskemét, Budapest, Debrecen, Nyíregyháza, Vác, Győr), and the
winners were awarded valuable gifts, offered by
WESSLING Hungary Kft..

About palinka at the Center of Scientific Wonders
Very intense programs await the general public at the CSOPA Playbar, the recently opened
new scientific exhibition hall of the Center of
Scientific Wonders in Óbuda: in addition to
their great permanent exhibitions, interactive
games, escape rooms and fascinating, multidimensional cinema halls, major scientific
events are also organized every week.
The program called Science Mosaic took place
recently, introducing the most innovative science-promoting centers, institutions and pro-

grams of Hungary (including the online chemistry
competition Lab Adventure/Laborynth intended
for high shool students, which participated at
the event with several experiments), hundreds
of people also visited CSOPA on Researchers’
Night where, in addition to the above, scientific
presentations are organized as well, such as the
Science Pub: an event promoting science, where
experiments, spectacular cocktails and presentations await interested parties.
In collaboration with WESSLING Hungary Kft.
starting from October, lectures will be given at
the Center of Scientific Wonders on the topics of environmental protection, food safety and
health protection. The October presentation of
László Nagygyörgy titled “About palinka from a
scientific point of view” was built on the topics
of palinka raw materials, fruit picking, processing
and mashing, distillation and the handling of the
distillate.

LOCAL PANORAMA

HAZAI KÖRKÉP

az élelmiszerlánc-felügyeletről és a Földművelésügyi Minisztérium (FM) háttérintézményeként
működő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) tevékenységéről. A tavalyi év mérlege
többek között csaknem hárommillió laborvizsgálat, 1,2 milliárd forint bírság és 2 milliárd forint
ÁFA - adóelkerülés megelőzése.

This exciting lecture series continued on November 17 with the presentation of Dr. Tamás János
Szigeti. The expert of WESSLING spoke about
the physiological basis of organoleptic food testing: sensation, taste, smell, taste blindness, substantia nigra etc. We could find out what the fifth
basic taste was, how our tongues worked, what
role the sensory centers in the brain played, what
action potential was, and what we needed to
know about the world of tastes from a scientific
point of view.

Public information about additives
Why do we need additives? Are there too
many of them? What regulates their use? Actually, what do E-numbers mean?
There is a lot of public information about additives. Some of these are based on reality to some
extent, however, some of them are completely
false. Answers to questions, of interest to everyone, are provided in the new series of the TOP
Hygiene website.
It is clarified in these public interest articles,
why additives are used during the food production process, whether too much of them is used,
whether the use of additives is regulated, and
how they are identified and grouped.
Interested parties can find numerous articles on
food safety and hygiene on the www.top-higienia.hu website, for example, in an earlier series
microorganisms occurring in restaurants and
public catering were discussed by the editors.
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Hormones and pesticides in drinking water?
Bacteriological hazards? Numerous questions, affecting all of us, are discussed in the
latest issue of Vízmű Panoráma (Waterworks
Panorama), the journal of the Hungarian Water Utility Association. Fortunately, reassuring answers are provided by Dr. Tamás János
Szigeti, expert of an independent laboratory
performing water analyses as well...
„Food testing – including that of water – is somehow aimed at maintaining health, at increasing
the safety on which this is based. But to what
extent, to what depth does it make sense to
measure things?” – asked the the question the
reporter of the journal of the Hungarian Water
Utility Association, the association of Hungarian
water providers.
This question immediately touched on one of the
most important topics regarding testing laboratories, namely the question of the zero limit value.
Tamás János Szigeti, an associate of WESSLING
Hungary Kft. said that, with the evolution of technology, the limit of quantification can be continuously lowered. However, he added that it can never reach zero, because the value of zero cannot be
measured, even if it can be approached infinitesimally, in theory, in smaller and smaller steps.
Puting it in the proper context is a judgement
call, one has to decide, what the lower detection limit actually means – added the expert, who
explained, in connection with rumors circulating about hormones in drinking water, that they
breed on lack of knowledge and, in certain cases, human stupidity, and they are often driven by
business interests whose purpose is that people
drink something else other than tap water.

Laborynth: a way out from the maze of
chemistry
The latest round of the Lab Adventure online
chemistry competition started on the internet
on October 5. The ten high school winners of
the chemistry competition named Laborynth,
leading players through time and space, will
have the chance to work with real laboratory
instruments, then they can perform experiments at the Center of Scientific Wonders,
where they can also experience other adventures of a lifetime.
Competitors have to escape the underground
maze of the Laborynth online chemistry compe-
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tition by jumping through time and space, with
the help of the great scientists of history. The
goal of the online competition, announced for the
second time, is to promote chemistry and food
safety.
How to cook the best pasta? What are all the uses
of baking soda? Why does cheese have holes?
What happens to melons, if they are cooled in
sea water? How much alcohol is in kefir? All
these questions have already been answered for
the thousands of students participating in the
programs of Lab Adventure, that have been announced for three years already.
All interested students and teachers can join
Laborynth at the www.laborkaland.hu site.

Safe halal foods
Exemplary European quality management system developed for products to be sold in Islamic
countries
In the future, control of the production of European foods and consumer goods intended
for the markets of Islamic countries will be
ensured by a joint system of the supervisory
authority of foods and consumer goods prescribed by the Islamic faith and a Hungarian
independent testing laboratory. Under the international treaty signed in Budapest on October 26, products meeting halal standards
and the requirements of 21st century quality
management can be sold to European Muslim
consumers, as well as in Islamic markets.
Production, marketing and consumption principles of foods and consumer goods are described
in the Islamic holy book, the Quran. The concept
of halal means permissible goods and services,
and according to this, faithful Muslims buy and
consume foods that have been certified as halal.
Fifteen years ago, the sales of halal goods was
unmeasurable and, compared to that, today’s
figures show a dynamic growth, they comprise
roughly 30% of the gross turnover (according to
2014 data, the Islamic world’s turnover of goods
and services was nearly 1 trillion USD).
One of the signatories of the treaty, Abdalla
Sharief, chief financial officer of EU HALAL FATWA and chairman of the UN Vienna branch Correspondents Association said that guidelines for
halal goods have been issued in the last ten years
by different regions of the Islamic world, regulating the production phases, storage, packaging
and transport of the goods. Based on these, there

are halal standards now in Indonesia, Malaysia,
the United Arab Emirates, as well as a standard
issued by the Organisation of Islamic Cooperation (OIC).
EU HALAL FATWA (European Fatwa Council for
Halal Transaction) was founded in Vienna in 2014
as a recognized halal authority, to develop a comprehensive, EU-wide regulation of halal principles
that includes, in addition to Islamic requirements,
European food safety principles and test methods as well – emphasized Dr. Balázs Mihálffy
(Sheikh Dr. Abdel Rahmann Mihálffy), president
of EU HALAL FATWA.
This regulation includes the entire range of product manufacture and sales, while scientific, laboratory and legal background is provided by the
other signatory of the treaty, WESSLING Hungary Kft., an independent laboratory that has been
supporting domestic food safety with its accredited analyses for a quarter of a century.
The result of the joint work of EU HALAL FATWA
and WESSLING has been two halal standards.
One of them is based on a combination of the
professional improvement of OIC halal guidelines
and a system incorporating European food safety
standards. The other one can be applied in itself or in combination with another regional halal
standard – said Dr. Andrea Martin of WESSLING
Hungary, who played an important role in the
professional development of the system. With
the help of the two standards, on the one hand,
reliable food safety control can be provided to
markets of Islamic countries following OIC guidelines, and on the other hand, guaranteed quality
foods and consumer goods can be enjoyed by
markets of Islamic countries where there have
been other regional regulations in effect, or no
relevant standard existed before.
In addition to the president and the chief financial officer of EU HALAL FATWA, the treaty was
signed by Dr. László Zanathy, managing director of WESSLING Hungary Kft. The event was
honored by the participation of founder Dr. Erwin
Weβling, and also Dilara Abdullayeva, president
of the Asian Hungarian Society, Tibor Kisvárdai,
sponsorship director of Bp2017 Nonprofit Kft.,
organizer of the 2017 World Aquatics Championships to be held in Hungary, and Dr. Adrienn Micsinai, business unit manager of the Food Safety
Business Unit of WESSLING.
The treaty, which is exemplary and forward-looking according to those present, is also of great
importance, because, in addition to monitoring and auditing, through the religious supervision of EU HALAL FATWA and the work of the

WESSLING laboratory network, is promotes the
sales of the products of European exporters in
the markets of Islamic countries.

NÉBIH news
Cane sugars available in Hungary are
really made of sugar cane
In its latest product test, ever more popular
brown sugars and brown cane sugars were
examined by the National Food Chain Safety
Office. As part of the Szupermenta (Supermint) project, the origins and heavy metal and
pesticide reside contents of the sugar products were tested by the authority, among other things, and it was also examined whether
their nutritional value was indeed higher than
that of well-known crystal sugars made of
sugar beet. Of the 25 products inspected, authority proceedings were initiated in 15 cases,
due to labeling deficiencies.
In the product test, 22 brown cane sugars and 3
brown sugars were inspected by the associates
of NÉBIH. Of these, 20 products were mainly
imported crystal sugars, while 5 of them were
sugar cubes.
Based on a risk assessment, the lead, cadmium,
mercury, arsenic and copper contents, i.e., the
heavy metal contamination level of the products
were checked by the authority. Of the nine cane
sugars inspected in the laboratory of NÉBIH, the
values were below the limit of detection in the
case of four, while for the other five products, the
values were negligible. Pesticide residue analyses were performed by the expert for 307 different active ingredients, and no objectionable values were found for any of the products. Isotopic
measurements showed that all of the products
labeled as cane sugar were indeed made from
sugar cane.
It was also determined clearly that brown sugars
and brown cane sugars did not contain significantly more minerals than well-known white crystal sugars. And their sucrose or sugar contents
were practically the same.
Experts of the authority found those products
objectionable, which were not organic products, but the “organic” designation was in the
company name on the label, in such a way that
the ecological origin of the product was emphasized by the company name for the customer,
although it did not actually come from organic
farming. Because of labeling problems, author-
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No zero limit value’

The appearance, color, taste and smell of the
sugars were tested by experts and laypeople
in preference tests. Important factors for sugar
cubes were dissolution, and that they shouldn’t
crumble when taken out of the box. Tests were
performed not only in the dry state, but also in
„lemonade state”.
Further information and detailed test results
are available on the NÉBIH Supermint product
test site.

20 tons of honey recalled by NÉBIH
After months of preliminary data collection, inspection of a wholesale retailer and then of a
honey packaging plant was performed by the
National Food Chain Safety Office (NÉBIH). As
a result of the series of inspections, nearly 20
tons a honey, containing foreign sugar, was
seized by the inspectors.
Authority samples were taken by the experts
from the different packaging lots of 4 kg multiflower honey marketed by the wholesale retailer. Accredited laboratory tests showed that
more than 30% of the lots samples contained
a sugar that can only be found in the honey
collected by the bees in very low amounts.
This so-called four-carbon sugar only occurs in
the nectar of certain plants, with amounts not
exceeding 7%.
The inspection was continued by the authority
at the honey packaging plant, the supplier of the
wholesale retailer. Here, products were found
again among the lots inspected and sampled by
the experts that were objectionable because of
the same reasons, based on the results of laboratory tests.
The lots in question – nearly 20 tons of honey in
total – were recalled by the retailer at the order of
the authority. Products containing foreign sugar
were not sold in retail, because they were primarily marketed to food production plants.
Further follow-up investigation on the matter are
carried out by NÉBIH.
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Seven countries affected so far by the
Salmonella outbreak
Between May 1 and October 12, 2016, human
Salmonella Enteritidis infections were reported
by seven countries, 112 of which were confirmed and 148 were likely. Cases were reported
from Belgium, Denmark, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Sweden and the United Kingdom. A collective case was reported by Croatia,
where there was one death, possibly connected
to the infection. Tests showed that the infections can be traced back to an egg packaging
plant in Poland. The most likely source of the
infection were eggs. Distribution of the suspicious lots have been stopped by Polish authorities and the member states involved.
Enhanced monitoring (survey) is recommended
by ECDC and EFSA to member states, including
Hungary, and attention is drawn to continuous
information exchange regarding epidemiological,
microbiological and environmental tests, including reports through the RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) and EWRS (Early Warning and Response System) systems. New cases
have to be reported to the EPIS-FWD (Epidemic
Intelligence Information System for Food- and
Waterborne Diseases) as well, a system dealing
with food- and drinking water-borne diseases.
Because of the extent of the incident and its high
food safety risk, enhanced testing of egg shipments for food purposes from Poland was already ordered by Róbert Zsigó, state secretary
responsible for food chain supervision. The series of inspections lasting till November 4 affects
all domestic egg packaging and processing facilities. In addition to checking traceability, expert
take samples from all Polish egg lots for food
purposes in order to test them for Salmonella.

Detailed report on the year 2015 of
NÉBIH
The annual report of the chief veterinarian on
food chain safety and the use of the supervision fee has been completed. The document
summarizing the data of 2015 provides a comprehensive picture about food chain supervision and the activities of the National Food
Chain Safety Office (NÉBIH), operating as the
background institution of the Ministry of Agriculture (FM). The results of last year are nearly
three million laboratory tests, 1.2 billion HUF
in fines and the prevention of 2 billion HUF in
tax evasion, among other things.

The Ministry of Agriculture is committed to making sure that high quality, safe foods reach the
tables of Hungarian people. Therefore, during its
work, the State Secretariat Responsible for Food
Chain Supervision, in charge of the policy management of the field, strives to establish a stable
and supporting legal environment for the stakeholders of the sector. With this in mind, when
making or modifying regulations, decisions are
made by the state secretariat taking into account
professional proposals and recommendations. In
addition to FM, food chain safety is guarded by
its background institution, NÉBIH.
Since the introduction of the food chain supervision fee in 2012, a report is prepared each year
by the chief veterinarian on the use of the fee, as
well as on the state of food chain safety, through
the work of NÉBIH. The activities and facilities of
businesses were continuously inspected and supervised by the office in 2015 as well, from soil
protection through plant protection and animal
health care to the hospitality industry. Activities
and results of the individual areas are presented
in the summary in a sector by sector breakdown.
Nearly three million tests on more than one million
samples were carried out last year in the laboratories of the office. For operating a successful supervisory system, maintaining an efficient laboratory
background is of key importance. This effectiveness is ensured by the fact that Hungarian laboratories related to the food chain operate within a single organization, NÉBIH, and not in a fragmented
way. All the reaccreditation procedures performed
in 2015 concluded successfully in all cases, and the
laboratories of the office also successfully participated in international collaborative studies.
Among the key professional achievements of last
year can be mentioned the curbing of the bluetongue epidemic. Another major success was the
launching of the quality-guided public catering
project, during which 723 public catering kitchens, responsible for the catering of 400,000 people, were qualified by the experts of the authority,
based on food safety and quality aspects.
The State Fisheries Protection Service, operating
since May 1, 2015, has proved its effectiveness in
a short time. Proceedings were initiated against
more than 130 illegal anglers and fishermen by
the officials of NÉBIH, and fish protection fines of
roughly 2 million HUF were imposed.
703 inspections, with a 90% efficiency, were
performed by the central supervision group of
NÉBIH responsible for detecting food counterfeiting and black market activities, and more
than 2,000 tons of products were recalled. Illegal

slaughterhouses and meat processing plants, as
well as businesses manufacturing reform products were inspected by the experts of the task
force several times. In the area of food counterfeiting, the highest profile case was one of foie
gras counterfeiting, at the end of which roughly
5 tons of counterfeit product (worth thirty million
HUF) was seized and a fine on the order of tens
of millions was imposed.
91 inspections were launched by the experts of
the office to investigate unfair marketing practices, many of which were targeted inspections.
Areas of the latter included, for example, the
selling of pork below purchase price, the use of
progressive bonus and violating the prohibition
of discriminatory pricing. Of the 39 inspections
concluded, 11 ended with warnings or fines. The
total sum of product chain supervision fees imposed in 2015 exceeded 150 million HUF.
In accordance with the objectives formulated in
the Food Chain Safety Strategy, NÉBIH strives to
establish a partnership with the stakeholders of
the food chain, so it does not only inspect, but
also helps producers and businesses with training and advice. A good example of this is the
field of food export to so-called third countries,
in which 66 inspections were carried out and all
of the businesses trained by the office complied
with regulations successfully. As a result, businesses were awarded the possibility to export
beef to China, or bovine offals to Russia.
Customer awareness also plays a key role in
reducing food safety risks. With its awarenessraising campaigns and active media presence,
NÉBIH strives to draw the attention of the public
to its role in the food chain, and to prepare people to avoid hazards, by sharing information and
knowledge. The Supermint campaign assisting
in the selection of quality products, the Choose
food wisely campaign, demonstrating kitchen
technological knowledge, and the Free to own
campaign promoting responsible pet keeping,
all operated in this spirit last year. In 2015 was
launched the seeing-mate project, drawing attention to the importance of training guide dogs and
other assistance dogs.
Roughly 2,400 phone calls and 4,500 electronic
requests were fielded by the customer service of
the office last year. More than 12 thousand people called the toll free number of NÉBIH, of these
1,300 were public service reports. Thanks to the
2015 development of the NÉBIH Navigator associated with the toll free number, not only reports
can be registered by the users through the application, but several databases can be accessed
as well.
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ity proceedings were initiated by NÉBIH for 15
of the 25 products inspected. During these,
manufacturers and distributors of the sugars are
ordered to correct the errors.

https://www.efsa.europa.eu/
en/news

KITEKINTŐ

Növényvédőszer-maradékok az ételekben:
alacsony kockázat a
fogyasztókra nézve

Az Európai Unióban vett
élelmiszerminták kilencvenhét százaléka növényvédőszer-maradék
mentes, vagy azokat csak
nyomokban tartalmazza,
a törvényi határértékeket
nem meghaladó mértékben. Ez a következtetés
része az EFSA legfrissebb, az élelmiszerekben
található
növényvédőszer-maradékokról szóló
éves jelentésének, amely
a 28 EU tagállamból –
köztük az első alkalommal Horvátországból -,
valamint Izlandról és Norvégiából származó közel
83.000 élelmiszerminta
eredményeit elemzi.

Titán-dioxid: nincs ok
aggodalomra?
Az EFSA befejezte azoknak az élelmiszer-színezékeknek az újraértékelését,
melyeknek
használata
engedélyezett volt az Európai
Unióban 2009 előtt. A
végső újraértékelés során az EFSA szakértői
megállapították,
hogy
az élelmiszerekben előforduló titán-dioxidról (E
171) rendelkezésre álló
adatok nem adnak okot
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egészségügyi
aggályokra a fogyasztóknak.
Mindazonáltal azt javasolják, hogy végezzenek újabb vizsgálatokat
annak érdekében, hogy
pótolják a szaporítószervekre gyakorolt lehetséges hatásokra vonatkozó adatokban fennálló
hiányt, mert ez lehetővé
tenné, hogy megállapítsanak egy elfogadható
napi bevitel (ADI) értéket.
A titán-dioxidról rendelkezésre álló toxikológiai adatok nem jeleznek
nemkívánatos hatásokat
szájon át történő bejuttatás esetén. Míg az ANS
bizottság nem tudott a
titán-dioxidra vonatkozó
ADI értéket megállapítani az adatok korlátozott
volta miatt, a biztonságos ráhagyás megközelítését alkalmazva arra a
következtetésre jutottak,
hogy az étrendi expozíció nem jelent egészségügyi
problémát.
Ugyanakkor a szakértők
kiemelték az új kutatások
szükségességét annak
érdekében, hogy pótolják a titán-dioxidnak a
szaporítószervekre gyakorolt lehetséges hatásaira vonatkozó adatokban fennálló hiányt.

A biszfenol A hatással
lehet az immunrendszerre

következtetését, miszerint a biszfenol A (BPA)
hatással lehet az állatok
immunrendszerére, de a
bizonyíték túl korlátozott
ahhoz, hogy az emberi
egészségre vonatkozó
következtetéseket lehessen levonni.
Ahogyan azt közölték
2015-ben, az EFSA felül
fogja vizsgálni az ideiglenes, testtömegkilogrammonként 4 mikrogrammos (μg/ttkg/nap) TDI
(tolerálható napi bevitel)
értéket a BPA toxicitására vonatkozó, 2012 óta
közzétett
tudományos
bizonyítékok kiértékelése után.
Dr Fleur van Broekhuizen – a Holland Országos Közegészségügyi és
Környezeti Intézet (RIVM)
azon jelentésének vezető
szerzője, amely az EFSÁ-t az új bizonyítékok
kiértékelésére sarkallta
– azt mondta: “Az RIVM
örömmel veszi, hogy az
EFSA megerősíti értékelésünket, miszerint a BPA
hatással lehet az immunrendszerre. Nagy várakozással tekintünk a BPA-ra
vonatkozó tudományos
bizonyítékok következő
EFSA felülvizsgálatának
kimenetele elé.”

A D-vitaminra vonatkozó
DRV értékek megállapítása része az 1993-ban
kialakított, tápanyag és
energia bevitelre vonatkozó referencia értékek felülvizsgálatának. Ez segíti a
kockázatkezelőket abban,
hogy a tápanyagok bevitelére vonatkozó konkrét
javaslatokat tudjanak tenni, melyek lehetővé teszik
az európai fogyasztóknak
az egészséges étrend
összeállítását.

Food Safety News
D-vitamin: Étrendi referencia értéket állapított
meg az EFSA
Étrendi referencia értékeket (DRV) állapított
meg az EFSA a D-vitamin bevitelre. Az EFSA
ezt a tanácsot az európai országok kockázatkezelőinek szánja, akik
ezeket használják a fogyasztók felé történő
ajánlások kialakításánál.

Az újabb adatok megerősítik az EFSA korábbi

giákkal Foglalkozó Tudományos Testület (NDA)
15 µg per napban határozta meg az egy évesnél idősebb egészséges
egyének megfelelő bevitel (AI) értékét. Ez magában foglalja a terhes
és a szoptató nőket is.
A 7-11 hónapos csecsemők esetében 10 µg per
napos DRV értéket állapítottak meg.

A Diétás Termékekkel,
Táplálkozással és Aller-
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Visszahívások
Amerikában:
fagyasztott
eper, kekszek
A Ramadan City, egyiptomi székhelyű Nemzetközi Mezőgazdasági
Termelő és Feldolgozó
Társaság (The International Company for Agricultural Production &
Processing, ICAPP) fagyasztott eper tételeket
hív vissza önként, válaszként az Egyesült Államok

több államára kiterjedő
Hepatitis A járvánnyal
kapcsolatos
folyamatban lévő vizsgálatokra.

tek szilárd ételeket enni.
A Mr. Christie’s márkájú nyílgyökér kekszeket
először október 21-én
hívták vissza, miután a
vásárlók megbetegedésekről számoltak be a
fogyasztásuk után.

Egy ausztrál kutatás
feltárja, hogy működik
a Campylobacter

Az USA Élelmiszer- és
Gyógyszerfelügyeletének (FDA) vasárnapi
visszahívási bejelentése megállapította, hogy
a társaság a lépést az
FDA-val egyeztetve tette meg, mert Hepatitis A
vírust mutattak ki négy
olyan fagyasztott eper
tételben, melyeket az
ICAPP exportált az USAba. A szövetségi ügynökség hozzátette, hogy az
ICAPP szorosan együttműködik az USA-ban
található forgalmazóival
annak biztosítása érdekében, hogy a visszahívás hatékony legyen.

A Brisbane közelében
lévő Griffith University
Glikomikai Intézetének
kutatói azt állítják, hogy
eredményeik arra utalnak, elképzelhető lehet
olyan
antimikrobiális
szerek kifejlesztése, melyek bizonyos élelmiszer
eredetű kórokozókat vehetnek célba.
Tanulmányukat,
mely
“A Campylobacter jejuni invazív törzseiben a
közelmúltban kifejlődött
közvetlenül érzékelő galaktóz kemoreceptor” címet viseli, október 20-án
tették közzé az interneten a Nature Communications című lapban.

Oreo kekszeket hívnak
vissza országosan hibás
jelölés miatt – a kekszek
tejet tartalmaznak, de
az ismert allergént nem
deklarálták a címkén,
ahogyan azt a törvény
előírja.
A visszahívási bejelentés
pénteki közzétételéig az
Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet honlapján
egyetlen allergiás reakciót jelentettek az USAban, ahol az Oreo kekszeket forgalmazták.
Egy kibővített visszahívás Kanadában olyan
kekszekre irányul, melyeket kifejezetten csecsemőknek forgalmaznak,
akik éppen csak elkezd-

múlik, melyek érzékelik
a vegyi anyagokat a környezetükben.
Csirkéken végzett vizsgálatok azt mutatták,
hogy a baktériumok akár
egyetlen érzékelőjének
kikapcsolása csökkentette a Campylobacter
kolonizáló és fertőzőképességét.

EFSA
https://www.efsa.europa.eu/en/news
Pesticide residues in
food: low risk to consumers
Ninety-seven per cent
of food samples collected in the European Union are free
of pesticide residues
or contain traces that
are within legal limits.
The conclusion is part
of EFSA’s latest annual report on pesticide residues in food,
which analyses the results of almost 83,000
food samples from the
28 EU Member States
– including Croatia for
the first time – as well
as Iceland and Norway.

Titanium dioxide: no
health concern?

A csapat kutatása kimutatta, hogy a baktériumok betegséget okozó
képessége abból származik, hogy a baktériumsejtek a megcélzott
gazdasejtek felé tudnak
mozogni, és ez a mozgás
a sejteken lévő különleges struktúrákon, az ún.
„érzékelő receptorokon”

EFSA has completed
its re-evaluation of all
food colours permitted for use in the European Union before
2009. For the final reevaluation, EFSA’s experts concluded that
available data on titanium dioxide (E 171)
in food do not indicate
health concerns for
consumers. But they
recommended
new
studies be carried out

to fill data gaps on
possible effects on the
reproductive system,
which could enable
them to set an Acceptable Daily Intake
(ADI).
Available toxicological
data on titanium dioxide do not indicate adverse effects via oral
ingestion. While the
ANS Panel was unable
to set an ADI for titanium dioxide because of
data limitations, using
the margin of safety
approach, they concluded that dietary exposure does not pose
health concerns. The
experts
highlighted,
however, the need for
new research to fill
data gaps on potential effects of titanium
dioxide on the reproductive system.

OUTLOOK

EFSA

Bisphenol A might
effect the immune
system
New data confirm EFSA’s previous conclusion that bisphenol A
(BPA) might affect the
immune system in animals, but the evidence
is too limited to draw
any conclusions for
human health.
As stated in 2015,
EFSA will review its
temporary TDI of 4 micrograms per kilogram
of body weight (µg/kg
bw/day) after evaluating the scientific evidence on BPA toxicity
published since 2012.
Dr Fleur van Broekhuizen – lead author of a
report by the Dutch
National Institute for
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Public Health and the
Environment (RIVM)
that prompted EFSA’s appraisal of the
new evidence – said:
“RIVM welcomes EFSA’s confirmation of
our assessment that
BPA might affect the
immune system. We
look forward to the
outcome of EFSA’s
next review of scientific evidence on BPA.”

Vitamin D: EFSA sets
dietary
reference
values
EFSA has set dietary
reference
values
(DRVs) for the intake
of vitamin D. EFSA
provides this advice
to risk managers in
European countries
who use it for making
recommendations to consumers.
The Panel on Dietetic
Products,
Nutrition
and Allergies (NDA)
defined an adequate
intake (AI) of 15 µg per
day for healthy individuals over one year
of age. This includes
pregnant and lactating women. The DRVs
for infants aged 7-11
months have been set
at 10 µg per day.
The setting of DRVs
for vitamin D is part of
the review of reference
values for nutrients
and energy intakes
established in 1993.
It helps risk managers make specific
recommendations on
the intake of nutrients
to enable European
consumers to make
healthy diet choices.
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Recalls in America:
frozen strawberries,
cookies and biscuits
The International Company for Agricultural
Production & Processing (ICAPP), based in
Ramadan City, Egypt,
is voluntarily recalling
frozen strawberries in
response to the ongoing investigation into
a multistate outbreak
of Hepatitis A in the
United States.
The Food and Drug
Administration’s recall
announcement, dated
Sunday, stated that
the company’s action
was taken in consultation with FDA because
the Hepatitis A virus
was detected in four
lots of frozen strawberries ICAPP exported to the U.S. The
federal agency added
that ICAPP is working closely with all of
its distributors in this
country to make sure
that the recall is effective.
Oreo cookies are under recall nationwide
because they are incorrectly labeled – the
cookies contain milk
but the known allergen
is not declared on the
labels as required by
law.
One allergic reaction
had been reported in
the United States or
its territories, where
the Oreo cookies were

Journal of Food Investigation – Vol. 62, 2016 No. 4

distributed, as of the
Friday posting of the
recall notice on the
Food and Drug Administration’s website
A recall expansion in
Canada targets cookies specifically marketed for babies just
beginning to consume
solid food. The Mr.
Christie’s brand arrowroot biscuits were
first recalled Oct. 21
after consumers reported illnesses after
eating them.

Australian research
reveals how Campylobacter works
Researchers at the
Griffith University Institute for Glycomics
near Brisbane say that
their results suggest
it may be possible to
create antimicrobial
drugs to specifically
target certain foodborne
pathogens.
Their study, “A directsensing
galactose
chemoreceptor
recently evolved in invasive strains of Campylobacter jejuni,” was
published online Oct.
20 in the journal Nature Communications.
The team’s research
showed that the ability
of bacteria to cause
disease stems from
whether bacterial cells
are able to move toward target host cells,
and that movement
depends on specialized structures on
the cells, known as
“sensory receptors,”
that can sense chemicals in their environment.

Tests on chickens
found that disabling
just one sensor of the
bacteria reduced the
ability of Campylobacter to colonize and infect them.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a WESSLING Hungary Kft. a Hungalimentaria
rendezvények hagyományát folytatva 11. alkalommal ismét megrendezi a

tudományos konferenciát és szakmai kiállítást.
Helyszín: Aquaworld Resort Budapest Hotel, 1044 Budapest, Íves út 16.
Időpont: 2017. április 26-27.
A Hungalimentaria konferenciák célja immár 21 éve alapvetően az, hogy az élelmiszerek
és takarmányok vizsgálatát végző laboratóriumok munkatársai, a vizsgálati eredményeket
hasznosító, döntéshozó szakemberek és minden érdeklődő számára közel hozza az analitikai
kémia, a mikrobiológia és a molekuláris biológia tudományos és gyakorlati aspektusait.
A rendezvényen az alábbi szekciókat szervezzük meg:
• Élelmiszer- és takarmányanalitikai módszerek: módszertan, gyorsvizsgálatok, ismert és
újabb élelmiszerkomponensek és szennyezők kimutatása, mérése, érzékszervi vizsgálatok,
molekuláris biológiai módszerek
• Élelmiszer- és takarmány mikrobiológiai módszerek: módszertan, gyorsvizsgálatok,
élelmiszeripari üzemek és forgalmazó helyek higiéniája, molekuláris biológiai módszerek
• Jogi- és minőségirányítási szekció: kockázatok kezelése, minőségbiztosítás, akkreditálás,
hatósági ellenőrzés, technológiai kérdések
• Poszter-szekció
Előadók és kiállítók jelentkezését várjuk,
a részletek hamarosan megtekinthetők a konferencia honlapján:

www.hungalimentaria.hu
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Egy drámaian más ICP-MS
A Thermo Scientific iCAP Q ICP-MS analitikai teljesítményben és az egyszerű
kezelhetőségben drámaian különbözik a korábbi készülékektől. Az új Q Cell ﬂatapol
technológia a jelenleg elérhető legjobb kimutatási határokat biztosítja a teljes analízis idő
akár 50%-os csökkenése mellett. A néhány kattintással elérhető automatizált beállítások
segítségével gyorsan fejleszthet megbízható mérési módszereket, anélkül hogy az
ICP-MS technika szakértője lenne. Az egyszerű karbantartás és a rendkívül kompakt
méretek költséghatékony üzemeltetést biztosítanak.

nyomelem analízisre
• thermoscientific.com/dramatic

iCE 3000 AA család
Innovatív dizájn, automatikus
váltás a láng és graﬁtkemence
üzemmódok között

iCAP 7000 ICP-OES család
Az elérhető legnagyobb
teljesítményű ICP-OES megbízható
rutin multielemes analízisre

iCAP Q ICP-MS
Kiemelkedő teljesítményre,
termelékenységre és egyszerű
as á at a tervezve
te e e
használatra
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