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Tejtermékek mintavételi módszerei
(STAS 9535/1-74.)

• Mintavétel az a művelet, amellyel valamely termékből,
azzal azonos összetételű, kisebb mennyiségű mintát
különítünk el.

• A mintáknak reprezentatívnak kell lenniük,
összetételükben pontosan meg kell egyezniük a
megmintázott termékkel.

• Az ellenminta a mintával teljesen azonos összetételű,
azonos módon vett minta, melyet a termék
előállítójának vagy forgalmazójának adnak át.



• A mintavételt szakképzett mintavevő végzi úgy, hogy a
mintázandó tételből a szabványban előírt mennyiségű
eredeti csomagolású egységet vesz ki.

• Ha erre nincs lehetőség, akkor különböző mintavételi
eszközök segítségével veszik a mintát.

• Árukészletből átlagmintát vesznek; egyforma
csomagolású egységekből azonos mennyiséget,
különböző csomagolásnál pedig mindegyikből
arányosan.

• A minta mennyisége annyi legyen, hogy az összes előírt
vizsgálatot el lehessen végezni, sőt ha kell, lehessen
ismételni.



1. Mintavétel folyékony tejtermékből

• Mintavétel előtt a tejet alaposan meg kell keverni, mert a
zsír sűrűsége kisebb, mint a tej egyéb alkotórészeié, és
állás közben a tej felszínén gyűlik össze.

• Ha a mintavétel kannából történik, akkor arányosan kell
venni a mintát, az összekeverést pedig olyan edényben
kell végezni, melyet előzetesen a mintázandó tejjel
átöblítettek.

• Nyitott tartályból a megfelelő nagyságú lapáttal végzett
2530 keverés után vesznek több helyről legalább 1
liternyi mintát.



• Tankból 1520 percnyi gépi keverés után úgy vesznek
mintát.

• A leeresztő csapon 510 liternyi mennyiségű tejet
leengednek, és ebből veszik a mintát.

• Kiszerelt, raktárban tárolt tejből gyártástételenként
legalább három különböző helyről vesznek mintát, és a
három mintát összeöntve egy mintát készítenek.

• A folyékony, zsírdús tejtermék mintázásánál az eljárás
hasonló a tejnél leírtakhoz, de a sűrű állomány miatt a
keverések számát szükség szerint növelni kell, a gépi
keverőt pedig legalább 1520 percig járatják.



2. Mintavétel szilárd tejtermékből

• A kartonos vaj és a köpülőből vett vaj esetében vajfúróval
legalább három helyről kell mintát venni, és ezeket a
részmintákat összekeverni.

• Folytonos vajgyártó gépen óránkénti gyakorisággal
vesznek mintát.

• Adagolt vajnál a tétel elejéről, közepéről és a végéről
vesznek 3-3 mintát, majd ezekből a tételekből egy
mintát készítenek.



• Hagyományos túró esetében gyártásonként kell
túróskocsinként három helyről mintát venni, és ezeket
összekeverve kell az átlagmintát elkészíteni.

• Folytonos túrógyártás esetén egy keverési egység három
különböző helyéről veszik a mintát, amit egy mintává
kevernek össze.

• Natúrsajtok és ömlesztett sajtok esetében a félkész és
késztermékből a gyártástechnológiai utasításban előírt
pontokon és mennyiségben kell mintát venni.



Az érzékszervi bírálat általános szempontjai
(STAS 6345-74.)

• Az érzékszervi vizsgálat kiterjed a tej- és tejtermékek
külsejének, állományának, szagának és ízének
elbírálására.

• A termék külső tulajdonságait, állományát, kidolgozását
megtekintés, tapintás, valamint különböző gyakorlati
fogások (nyomás, hajlítás) útján állapítják meg.

• Az érzékszervi vizsgálatok közül a termék szag- és
ízbírálata a legfontosabb, melyeket kizárólag
érzékszervi úton végeznek.



• Ezen érzékszervi bírálatok általános szempontjait
különböző szabványok tartalmazzák.

– Minden forgalomba kerülő tejből és tejtermékből mintát
kell venni, és azt érzékszervi bírálat alá kell vetni.

– A bírálatot bizottság vagy olyan személy végezheti, akinek
a tej és tejtermékek érzékszervi vizsgálatában megfelelő
gyakorlata van.

– Az érzékszervi bírálathoz a terméket megfelelő módon
elő kell készíteni (hőmérséklet, csomagolás).

– A vizsgálat előtt a vizsgálóknak célszerű szájukat tiszta vízzel
vagy kevés konyhasót tartalmazó vízzel kiöblíteni.



• A külső megtekintés után az állomány bírálata
következik, amit folyékony terméknél kevergetés,
rázogatás és kóstolás útján végzik.

• Vaj és túróféleségeknél a kenhetőséget, a tapadást és a
keménységet egy kanállal történő nyomogatással
elemzik, omlékony vagy rágós voltát kóstolással
bírálják el.

• Egyes termékeknél vizsgálják az üledéket és az
oldhatóságot is.



• A tej, az ízesített, valamint savanyú tejkészítményeknél a
szagot legcélszerűbben úgy állapítják meg, hogy az
edényben lévő termékeket körkörös mozgatással
felkavarják, majd megszagolják.

• Ízlelésnél megfelelő mennyiségű tejterméket veszek a
szájba mert fontos, hogy a termék a szájban mindenüvé
eljusson.

• Szükség esetén a terméket többször is meg kell kóstolni.

• Az ízlelés érzékenységének felfrissítésére a szájat
langyos, tiszta vízzel vagy enyhén savanykás borral kell
időközönként kiöblíteni.



• Az érzékszervi bírálatot követi a pontozásos minősítés,
melyet az egyes termékekre kidolgozott bírálati
útmutató, illetve szabvány alapján végeznek.

– Az egyes tulajdonságokra adható pontszámokat –
maximálisan 20 – a bírálati lapokra fel kell írni, és ide
kell a termék tulajdonságaira jellemző feljegyzéseket is
felvezetni.

– Ha valamely termék minősége eléri ugyan a
termékszabványban előírt minimális értéket, de a szagra
és ízre megkövetelt pontszáma a minimálisnál is
kevesebb, akkor az a termék minőségileg kifogásolt,
letiltásra kerül.



A tej tisztaságának vizsgálata
(STAS 6346-75.)

• A tisztasági próbával a tej fizikai értelemben vett tisztaságát
mérjük szűrőkészülékkel.

– A készüléket minden vizsgálat előtt el kell öblíteni, majd össze
kell szerelni.

– A zárógyűrűbe először a lyukacsos fémkorongot, ezt követően a
szűrőbetétet, majd a gumigyűrűt helyezzük rá, és a tölcsérbe
csavarjuk.

– A tölcsérbe öntött 2,5 deciliter tej kétharmadának lefolyása után
az egyik ujjunkkal befogjuk a tölcséren lévő légnyílást, majd
34 pumpanyomással átnyomjuk a tejet.

– Ezt követően a szűrőbetétet kivesszük a készülékből, majd fehér
csempére téve a táblázat segítségével azonnal elbíráljuk.

– Első osztályú a tejminta, ha a szűrőpapíron folt nem látható.



A tej sűrűségének meghatározása 
(STAS 6347-73.)

• A tej és a folyékony tejtermék sűrűségét hőmérővel
ellátott laktodenziméterrel mérjük és laktodenziméter-
fokban (Ld°) kifejezve adjuk meg.

• A tej sűrűsége az egységnyi térfogatú, 15 °C
hőmérsékletű tej tömege.

• A vizsgálat előtt a mintát óvatos összerázással, keveréssel
vagy egyik edényből a másikba való többszöri
átöntögetéssel egyenlősítjük, majd hőmérsékletét 10 és
20 oC közé állítjuk be.



• A mérés kivitelezése:

– A mintát lehetőleg habmentesen üveg- vagy fémhengerbe
töltjük, és a laktodenzimétert a hengerben lévő
folyadékba süllyesztjük.

– A laktodenzimétert függőlegesen tengelye körül
néhányszor megforgatva eltávolítjuk a felületére tapadt
légbuborékokat.

– A mozdulatlan laktodenziméter beosztásos mércéjén a
folyadékmeniszkusz felső szélénél az egész Ld-fokokat
közvetlenül, a tizedeket pedig becslés útján olvassuk le.

– Ügyeljünk arra, hogy a laktordenziméter és az üveghenger
függőlegesen álljon, és hogy a laktodenziméter ne
tapadjon a hengerhez.



• A Ldo-ok a 15 oC hőmérsékletű tej sűrűségének második
és harmadik tizedesét jelzik.

– Ha a hőmérséklet ettől eltérő, akkor a leolvasott értéket
számítás útján helyesbítjük.

– Ahány oC-kal melegebb a folyadék, mint 15 oC, annyiszor
0,2 Ldo-ot adunk hozzá, illetve ahány oC-kal hidegebb,
annyiszor 0,2 Ldo-ot vonunk le a leolvasott értékből.

• A két párhuzamos mérés között megengedhető
legnagyobb eltérés 0,5 Ldo.

• A tej sűrűségét piknométerrel is meg lehet határozni. A
piknométerbe töltött azonos térfogatú 15 oC
hőmérsékletű tej, illetve folyékony tejtermék és a
desztillált víz tömegének hányadosa egyenlő a tej,
illetve tejtermék sűrűségével.



A tej szárazanyag-tartalmának meghatározása
(STAS 6344-68.)

• A tej szárazanyag-tartalmán (STAS 6344-68) a termék
1022 oC hőmérsékleten tömegállandóságig történő
szárításával nyert maradékát értjük grammban kifejezve,
100 g termékre vonatkoztatva.

• A szárazanyag-tartalom meghatározást homokkal vagy
homok nélkül lehet végezni.

• A szabvány alapján meghatározott szárazanyag-
tartalomból a zsírmentes szárazanyag-tartalmat
megkapjuk, ha abból a minta zsírtartalmát levonjuk.

– Pl. 100 g tej szárazanyag-tartalma 12,96 g, zsírtartalma 3,85 g,
akkor a tej zsírmentes szárazanyag-tartalma 9,11 g/100 g.



• Meghatározás homok nélkül:

– A mérőedényt 1022 oC hőmérsékleten legalább egy órán
keresztül szárítjuk, majd exszikkátorban lehűtve
analitikai mérlegen mérjük.

– A mérőedénybe gyorsan bemérünk 3 g tejet, és
egyenletesen eloszlatjuk, majd 1015 percen keresztül
forrásban lévő vízfürdőn tartjuk.

– A bepárolt tejet 1022 oC hőmérsékletű szárítószekrényben
egy órán keresztül szárítjuk, majd exszikkátorban
lehűtjük és mérjük.

– A szárítást, hűtést óránként annyiszor ismételjük meg, míg
az egymás után következő mérések közötti
tömegkülönbség legfeljebb 0,0005 g lesz.



• Meghatározás homokkal:

– A mérőedénybe kb. 30 g homokot teszünk, üvegpálcával
együtt 1022 oC-on fél órán át szárítjuk, majd
exszikkátorban lehűtve analitikai mérlegen mérjük.

– A mérőedénybe 10 g tejet mérünk be, és üvegpálcával a
homokot és a tejet óvatosan összekeverjük.

– Az edényt vízfürdőn végzett 1015 perces előszárítás után
a szárítószekrénybe tesszük, és 1022 oC hőmérsékleten
1 órán keresztül szárítjuk, majd exszikkátorban való
lehűlés után mérjük.

– A szárítást, a hűtést és a mérést egy óránként annyiszor
ismételjük, míg az egymás után következő mérések
közötti tömegkülönbség legfeljebb 0,0005 g nem lesz.



A tej zsírtartalmának és a zsír 
komponenseinek vizsgálati módszerei

1. A RŐSE-GOTTLIEB-féle zsírmeghatározás

2. A GERBER-féle zsírmeghatározás

3. A zsíros tejpor peroxidszámának és a savszámának
meghatározása

4. A tejzsír zsírsav-összetételének meghatározása
gázkromatográfiásan

5. A tej és tejtermékek illózsírsav-tartalmának
meghatározása gázkromatográfiásan

6. Antioxidánsok (BHT) meghatározása vajból



1. A RŐSE-GOTTLIEB-féle zsírmeghatározás

• Ennél a módszernél zsírtartalmon a termékből extrahált
anyag grammban kifejezett tömegét értjük 100 gramm
termékre vonatkoztatva.

• A módszer elve:

– A tej- és tejkészítmények fehérjéit ammónium-
hidroxidban oldjuk.

– Az alkohollal összerázott oldatból a zsírt etil-éterrel és
petroléterrel kivonjuk.

– Az oldószerek eltávolítása után tömegét mérjük.



• A mérés kivitelezése:
– A 2030 oC hőmérsékletűre beállított egyenlősített mintából

1011 g-ot 0,0001 g pontossággal extrakciós edénybe
mérünk.

– Hozzáadunk 1,5 cm3 25%-os ammónium-hidroxid-oldatot,
és az extrakciós edény tartalmát jól összekeverjük.

– Az oldathoz hozzáadunk 10 cm3 etil-alkoholt és a nyitott
extrakciós edényben az oldatot óvatosan, körkörös
mozgatással alaposan összekeverjük.

– Hozzáadunk 25 cm3 dietil-étert, az extrakciós edényt
lezárjuk, 60 másodpercen keresztül erőteljesen rázzuk és
közben többször megforgatjuk.

– Ezután hozzáadunk 25 cm3 petrolétert úgy, hogy a dugót és
az extrakciós edény belső falát is leöblítjük.



– Az extrakciós edényt dugóval ismételten lezárjuk, és 30
másodpercen keresztül rázzuk.

– Legalább 4 órán át állni hagyjuk, míg a felső folyadékréteg
kitisztul, és teljesen elválik a vizes rétegtől.

– Az oldószeres folyadékrétegből lehetőleg veszteség nélkül
minél nagyobb mennyiséget dekantálunk egy előzetesen
3060 percig szárítószekrényben szárított és pontosan
lemért 100250 cm3-es ERLENMEYER-lombikba.

– A vizes fázis extrakcióját kétszer 30 cm3 oldószereleggyel
megismételjük, ügyelve a szerves fázisok veszteség
nélküli összegyűjtésére.

– A lombikban lévő oldószert elpárologtatjuk.



– Ha már oldószerszag nem érezhető a lombikot 60 percen
keresztül 1022 oC hőmérsékletű szárítószekrényben
oldalára fektetve melegítjük.

– Exszikkátorban szobahőmérsékletűre hűtjük, majd tömegét
0,0001 g pontossággal mérjük.

– A szárítást és az ismételt mérést addig végezzük, míg a
tömeg már nem csökken.

• A zsírmeghatározással egy időben vakpróbát is kell
végezni 10 cm3 desztillált vízzel, azonos mennyiségű
vegyszerek és eljárás alkalmazásával.

– Ha a vakpróba eredménye 0,0005 g-nál nagyobb, a
vegyszerek tisztaságát felül kell vizsgálni.



2. A GERBER-féle zsírmeghatározás

• Zsírtartalmon a termékből az adott módszer szerint
meghatározott anyag grammban kifejezett tömegét
értjük 100 g, illetve 100 cm3 termékre vonatkoztatva.

• A módszer elve:

– A tej és az ízesített tejkészítmények fehérjéit a GERBER-
butirométerbe előzetesen bemért kénsavban amilalkohol
jelenlétében feloldjuk.

– A centrifugálással elkülönített zsír térfogatát a butirométer
skálarészén közvetlenül leolvassuk.



• A mérés kivitelezése:

– A GERBER-butirométerbe 10 cm3 tejvizsgálati kénsavat
mérünk be (sűrűsége 20 °C-on mérve 1,8121,820 g/cm3).

– A kénsav fölé óvatosan 10,84 cm3 tejet rétegezünk.

– Ezután 1 cm3 tejvizsgálati amilalkoholt mérünk be, majd ezt
követően a butirométert bedugjuk.

– Törés vagy a dugó kilazulása ellen megfelelően védve mind
addig rázzuk és forgatjuk, míg tartalma alaposan
összekeveredik, és a fehérje teljesen feloldódik.



– Ezt követően a butirométert centrifugába helyezzük,
5 percig centrifugáljuk.

– Dugóval lefelé 652 oC hőmérsékletű vízfürdőbe helyezzük
legalább 3, de legfeljebb 10 percre úgy, hogy a zsíroszlop
teljesen a víz alá kerüljön.

– A zsírszázalékot úgy olvassuk le, hogy a zsíroszlop alsó,
egyenes határvonalát a dugó le vagy felfelé mozgatásával
egész osztásrészre állítjuk.

– Ezzel egyidejűleg a zsíroszlop felső görbületének
legmélyebb pontjára eső osztást leolvassuk.

– A két leolvasás különbsége adja meg a minta zsírtartalmát
100 cm3 tejre vonatkoztatva grammokban.



– Homogénezett vagy ultrapasztőrözött tej esetében
háromszor 5 percig kell centrifugálni.

– Mindhárom centrifugálás után a butirométereket 10-10
percre 65 oC-os vízfürdőbe állítjuk és leolvassuk.

– A homogénezett minta tényleges zsírtartalmaként a
leolvasások közül a legmagasabb értékűt fogadjuk el.

– Fölözött tej esetében a centrifugálást szintén meg kell
ismételni.



3. A zsíros tejpor peroxidszámának és a savszámának
meghatározása

• A zsírok tárolása során bekövetkező minőségi romlást
okozó elváltozásokat gyűjtőnéven avasodásnak hívjuk.

• Egyszerű hidrolízis:
– A keletkező szabad zsírsavak lúgot kötnek meg, ezen alapul a

zsírok (olajok) savszámának meghatározása.

• Oxidatív avasodás:
– A telítetlen zsírsavak kettős kötései igen reakcióképesek.
– A többszörösen telítetlen olajok hajlamosak oxidatív

avasodásra, peroxidok, majd aldehidek, ketonok képzésére.
– Az erélyes oxidáló hatású peroxid a kálium-jodid-oldatból

jódot szabadít fel, és ennek jodometriás titrálásán alapul a
peroxidszám meghatározása.



• Zsírkinyerés tejporból:

– A vizsgált anyag zsírtartalmának függvényében 200300 g
mintát teszünk egy kb. 5 cm belső átmérőjű és 1 m
hosszú üvegcsőbe.

– Folyamatosan annyi petrolétert öntünk rá, hogy a lecsepegő
zsíroldat térfogata 150200 cm3 legyen.

– A másfél óra alatt általában letisztult oldatot zsírlombikba
öntjük át, majd a petrolétert a zsírról az oldat
felhabzásáig ledesztilláljuk.

– A lehűlt petroléteres zsíroldatot használjuk a további
vizsgálathoz.



• Petroléteres zsíroldat zsírtartalmának meghatározása:

– A száraz, 1 mg pontossággal lemért csiszolt fedelű
bemérőedénybe 1 cm3-t pipettázunk a vizsgálandó oldatból.

– Egy órára 100 C-os szárítószekrénybe tesszük.

– Lehűlés után mérjük az együttes tömeget, amelynek
segítségével az 1 cm3-es petroléteres zsíroldat zsírtartalma
számítható.



• A peroxidszám meghatározás menete:
– A petroléteres zsíroldatból 2 cm3-t pipettázunk 250300 cm3-

es jódszám lombikba.

– Hozzáadunk 20 cm3 ecetsav-kloroform 2:1 arányú elegyet, és
2 g porított kálium-jodidot.

– Ötpercnyi állás után vízfürdőn forrásig melegítjük (amíg a
légbuborékok a felszín 2/3-át be nem borítják).

– Hideg vízben gyorsan hűtjük, és már hűtés közben 25 cm3

1%-os kálium-jodid-oldatot adagolunk hozzá.

– 1 cm3 keményítőindikátor-oldat jelenlétében a kivált jódot
0,01 M Na2S2O3-mérőoldattal erős rázogatás közben
megtitráljuk.

– A peroxidszámot számítjuk, és cm3/1000 g egységben adjuk
meg.



• A savszám meghatározás menete:

– A petroléteres zsíroldatból 1 cm3-t 250300 cm3-es
ERLENMEYER-lombikba mérünk be.

– Hozzáadjuk a 10 cm3 dietiléter–alkohol 1:1 arányú elegyét.

– Az oldathoz 23 csepp 1%-os fenolftaleinindikátor-oldatot
adunk, és 0,1 M-os etil-alkoholos KOH mérőoldattal
megtitráljuk.

– A savszámot számítjuk, és mg/g- (mg KOH/1 g zsír)
egységben adjuk meg.



4. A tejzsír zsírsav-összetételének meghatározása
gázkromatográfiásan

• A módszer alkalmas a tej, a vaj és az egyéb növényi és
állati zsiradékok zsírsav-összetételének meghatározására.

• Gázkromatográfiás módszerrel elsősorban azok a
komponensek vizsgálhatók, amelyek illékonyak vagy
300 C-ig illékonnyá tehetők.

– A triacil-glicerinek, a szabad, hosszú láncú zsírsavak ennek
a követelménynek nem felelnek meg.

– Ezeknél a triacil-glicerinek észterkötésének hidrolízise után
szabaddá váló zsírsavakból zsírsav-metilésztereket
szintetizálunk, majd a kapott vegyületet vizsgáljuk
gázkromatográfiásan.



• A meghatározás menete:

– 0,2 g tejzsírnak megfelelő mennyiségű anyagot feloldunk
2 cm3 n-heptánban, és víztelenítés céljából kevés
kiizzított nátrium-szulfátot adunk hozzá.

A trigliceridek hidrolízisének és észterezésének folyamata
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– A víztelenített heptános oldatból 0,5 cm3-t fiolába
pipettázunk, és hozzáadunk 0,5 cm3 nátrium-metilát
reagenst, majd 60 C-on, egy órán át melegítjük, 10
percenként összerázzuk.

– Hozzáadunk 1 cm3 n-heptánt és 1 cm3 desztillált vizet, majd
12 percig rázzuk.

– A reagens feleslegének eltávolítása után a felső szerves
fázisból injektálunk a gázkromatográfba.

– A kapott kromatográfiás csúcsok alatti területek a zsírsav-
metilészterek mennyiségével arányosak.

– Az eredményeket ennek megfelelően a zsírsav-metilészterek
relatív tömegszázalékában adjuk meg.



5. A tej és tejtermékek illózsírsav-tartalmának
meghatározása gázkromatográfiásan

• Az illózsírsavak mennyiségét gázkromatográfiás
eljárással határozzák meg.

• A meghatározás menete:
– Első lépésben 100 g mintát mérünk egy 1000 cm3-es

mérőlombikba, ráöntünk 900 cm3 desztillált vizet, egy napot
állni hagyjuk, időnként összerázzuk.

– A szűrletből 4 cm3-t centrifugacsőbe mérünk, hozzáadunk
0,2 cm3 foszforsavat, és 8000 g-n 10 percig centrifugáljuk.

– A felülúszót leöntjük, és ebből injektálunk 1 l-t a
gázkromatográfba.

– Az illózsírsavak elválasztása 120 C-on, 2 m-es töltött
oszlopon történik, ahol az álló fázis kovaföld hordozóra
felvitt szilikonolaj.



6. Antioxidánsok (BHT) meghatározása vajból

• A butil-hidroxi-toluol (BHT) alacsony forráspontja miatt
könnyen gáz állapotúvá alakítható, gázkromatográfiás
módszerrel meghatározható.

• A módszer elve:

– Az eljárás során az antioxidánstartalmú vizsgálandó
anyagból oldatot készítünk, amelyet közvetlenül
injektálunk a gázkromatográfba.

– A gázkromatográfiás elválasztás viszonylag magas
hőmérsékletén (200300 °C) mind az oldat, mind az
oldott anyagok gáz állapotúvá válnak, és megfelelően
megválasztott gázkromatográfiás oszlopon
szétválaszthatók.



• A mérés kivitelezése:

– A vajból 100 mg vizsgálati anyagot oldunk 10 cm3

hexánban.

– Az így elkészített oldatból 1 μl-t injektálunk a
gázkromatográfba.

– A BHT csúcsának beazonosítása után az eredményt,
felhasználva azt, hogy a mérések során a BHT
mennyiségével arányos területű kromatográfiás csúcsot
kapunk, számítjuk.

– A BHT-tartalmat mg/kg-ban adjuk meg.



A tej fehérjetartalmának és a tejfehérje aminosav-
összetételének meghatározása

1. A tej fehérjetartalmának meghatározása KJELDAHL-
módszerrel

2. Fehérjetartalom meghatározás spektrofotometriás
módszerekkel

3. Fehérjetartalom meghatározás festékkötéssel

4. A tejfehérje aminosav-összetételének meghatározása

5. A tej karbamidtartalmának meghatározása



A tej fehérjetartalmának meghatározása 
KJELDAHL-módszerrel

• A módszer elve:

– A tej nitrogéntartalmú anyagait a szerves vegyületekben
kötött nitrogénnek ammónia nitrogénné való átalakítására
katalizátor jelenlétében kénsavval roncsoljuk.

– Az ammóniát lúggal felszabadítjuk, vízgőzzel savba
átdesztilláljuk.

– Az átdesztollált ammóniát titráljuk, majd a nitrogéntartalmat
6,38-as konverziós faktorral szorozva megkapjuk a tej
összesfehérje-tartalmát.



• A mérés kivitelezése:

– A KJELDAHL-lombikba néhány szem üveggyöngyöt, 910 g
kálium-szulfátot, 0,05 g réz(II)-szulfátot és 0,001 g
pontossággal bemért szobahőmérsékletű, egyenlősített
45 g tejet mérünk be.

– Hozzáadunk 20 cm3 tömény kénsavat, és a lombik tartalmát
lassú forgatással összekeverjük, majd roncsolóállványon a
habzás megszűnéséig óvatosan hevítjük.

– A folyadékot kitisztulásig forraljuk, majd ezután következik
egy másfél órás utóforralás.

– A lombik tartalmát szobahőmérsékletűre hűtjük, hozzáadunk
140150 cm3 desztillált vizet, összerázzuk, és ismét hűlni
hagyjuk.



– ERLENMEYER-lombikba bemérünk 50 cm3 bórsavoldatot, 4
csepp keverékindikátor I-t, vagy 10 csepp keverék-indikátor
II-t.

– Úgy helyezzük a hűtő alá, hogy a hűtő vége a bórsavoldat
felszíne alá merüljön.

– A KJELDAHL-lombikot a SHULEK-WASTAGH-féle desztilláló
készülékhez csatlakoztatjuk, hozzáadunk 80 cm3 30%-os
nátrium-hidroxid-oldatot, majd forraljuk.

– A desztillálást legalább 20 percig kell végezni.

– A bórsavas lombikot leeresztve a desztillálást még két percig
folytatjuk, és a kivezető csövet desztillált vízzel leöblítjük.

– Az ammónia felszabadítható PARNASS–WAGNER-
készülékben, vagy házilag összeszerelt vízgőzdesztillálóval
is.



1. Desztillálólombik
2. Kvarccső csatlakozás
3. Tölcsér
4. Szorítócsap
5. Vízhűtőköpeny
6. Gyűjtőpohár
7. Kondenzvízgyűjtő
8. Szorítócsap
9. Gyűjtőpohár
10. Tölcsér
11. Csap
12. Gőzfejlesztő lombik

PARNAS-féle ammóniadesztilláló készülék



– A desztillátumot 0,1 M sósavoldattal színátcsapásig
titráljuk.

– A minta fehérjetartalmának meghatározásával egy időben a
vegyszerek ellenőrzésére vakpróbát végzünk (a tej helyett
5 cm3 desztillált vizet mérünk be).

– A minta nitrogéntartalmát (N) 100 g tejre vonatkozóan
grammban adjuk meg.

• Az összesfehérje-tartalmat (F) 100 g tejre vonatkoztatva
grammban a következő képlettel lehet kiszámolni:

F = N  6,38

– ahol: N = az összes nitrogéntartalom (g),
6,38 = a tejfehérje átlagos nitrogéntartalma alapján

számított faktor.



Fehérjetartalom meghatározás spektrofotometriás 
módszerekkel

1. Ultraibolya spektrofotometriás módszerek
• A legtöbb fehérjének a 280 nm hullámhosszon az

ultraibolya tartományban fényelnyelési maximuma van.
• Ez a fehérjék tirozin-, fenilalanin- és triptofántartalmára

vezethető vissza.
• Különböző fehérjék aromás aminosav-tartalma

viszonylag szűk határok között változik.
• Ezek fényelnyelése felhasználható a fehérje

mennyiségének meghatározására.
• A módszer előnye a rendkívüli érzékenység, továbbá az,

hogy reagens nélkül lehet végezni a meghatározást.



2. Spektrofotometriás módszerek a látható fény
tartományban

• A fehérjék színreakciója valójában az őket felépítő
aminosavak színreakcióira vezethető vissza.

• A fehérjék kimutatására használható színreakciók közül
csak kevés használható mennyiségi analízis céljaira.

• A legfontosabbak a biuret-reakció és Lowry-módszer.
• Biuret-módszer

– A biuret-reakció során lúgos közegben a Cu2+-ion négy
peptid-nitrogénhez kapcsolódik.

– Az ibolyaszínű rézkomplexnek a látható fény tartományban,
540–560 nm között van abszorpciós maximuma.

– Mérhető a rézkomplex a közeli ibolyántúli tartományban is
310 nm-en.



• LOWRY-módszer
– Az analitikában a legelterjedtebb fehérjemeghatározás a

LOWRY–(FOLIN–LOWRY)-féle eljárás.
– Alapja a fehérje biuret-reakciója alkalikus közegben Cu2+-

ionnal és a FOLIN–CIOCALTEU-féle foszformolibdén–
foszfor-wolfrámsav redukciója heteropoli-molibdénkékké, a
fehérjekötésben lévő aromás aminosavak rézion katalizálta
oxidációja közben.

– A meghatározás során mérjük az oldat abszorpcióját 750 nm-en
akkor, ha a fehérjekoncentráció 500 g/cm3 alatt, vagy
550 nm-en akkor, ha a fehérjekoncentráció 100–2000 g/cm3

között volt.
– A méréseket a hitelesítő görbe lineáris tartományában

végezzük.



Fehérjetartalom meghatározás festékkötéssel
• A fehérjemolekula savanyú és bázisos csoportjai

megfelelő kísérleti körülmények között a festék
disszociált ionjaival reakcióba lépnek, és velük
oldhatatlan, színes csapadékot képeznek.

• A festékkötés mértékéből a fehérje mennyiségére lehet
következtetni.

• A módszer a megfelelő körülmények biztosításával
mennyiségi meghatározássá fejleszthető.

• A szerves festékek közül előszeretettel alkalmazták
fehérje meghatározására az amidofekete 10B festéket,
mely savanyú közegben jól kötődik a fehérjéhez.



• BRADFORD-módszer

– A módszer a coomassie kék G 250 festék és a fehérje
közötti reakción alapul.

– Ez a módszer egyszerűbb, gyorsabb és érzékenyebb, mint a
LOWRY-módszer.

– Nem zavarják a minta előállítása során használt reagensek
és az NPN anyagok sem.

– A fehérjék mennyiségi meghatározását a kékszínű, negatív
töltésű festékkel lehet elvégezni, melynek során a
fényelnyelést 590 nm-en mérik.

– A festék az arginil- és lizil-oldalláncokhoz kötődik, mely a
különböző fehérjék esetén az aminosav-tartalom
függvényében különböző lehet.



A tejfehérje aminosav-összetételének 
meghatározása

• A tejfehérje aminosav-összetételét a fehérje hidrolízise
után határozhatjuk meg.

• Alkalmazható módszerek:

– Ioncserés oszlopkromatográfia elvén működő, automatikus
aminosav-analizátorral, oszlop utáni származékképzéssel.

– Folyadékkromatográfia elvén működő, nagyhatékonyságú
folyadékkromatográfiával, oszlop előtti származék-
képzéssel.



1. Az aminosavak meghatározása ioncserés
oszlopkromatográfiával

• A vizsgálati anyag előkészítése:

– Turmixgépben, vagy darálóval olyan homogenitást, illetve
aprítottságot kell elérni, hogy az aminosav-analízishez
felhasznált mintamennyiség (10100 mg) az egész
vizsgált anyagot jól reprezentálja.

• A minta hidrolízise, a hidrolizátum előkészítése analízisre:

– A fehérjék aminosav-összetételének megállapításához a
polipeptidláncot alkotó aminosavakat a kötéseikből
hidrolízissel fel kell szabadítani.

– A gyakorlatban leginkább elterjedt 6 M-os sósavas
hidrolízis.



– A hidrolízis során 10 cm3-es orvosi ampullába a nyersfehérje-
tartalomtól függően bemérünk 1050 mg megfelelően
előkészített mintát.

– 5 cm3 6 M-os, előzetesen nitrogénnel átbuborékoltatott
sósavat adunk hozzá.

– Leforrasztás után 110 C-on (2 C) 24 órán át hidrolizáljuk.

– Az ampulla tartalmát desztillált vízzel 50 vagy 100 cm3-es
gömblombikba mossuk át, és rotációs gyorsbepárlón
50 C-os vízfürdőt alkalmazva szárazra pároljuk.

– A sűrűn folyós desztillációs maradékot pH=2,2-es
citrátpufferben oldjuk fel, és 25 cm3-es mérőlombikba
töltjük.

– A kapott oldat, amely -25 C alatt mélyhűtő pultban
hónapokig tárolható, megfelelő hígítás után kész az
aminosavak analízisére.



• Az aminosavak szétválasztása:

– Az aminosavak szétválasztását nátrium formában lévő,
divinil-benzollal 4%-ban térhálósított, szulfonált
polisztirol műgyantán végezzük.

– Növekvő pH-jú és növekvő nátriumion-koncentrációjú
citrátpufferek segítségével történik az elválasztás.

– Az alkalmazott kromatografálási feltételek mellett
(pufferösszetétel, hőmérséklet, áramlási sebesség) az
aminosavak mindig ugyanolyan sorrendben eluálódnak
az oszlopról.

– Elsőként mindig a legsavasabb aszparaginsav, utolsónak
pedig a legbázikusabb arginin távozik.



• Az aminosavak detektálása:

– Az aminosavak oldata színtelen, ezért a meghatározáshoz az
aminosavakat színessé kell tenni.

– Az ioncserélő oszlopról távozó aminosavakat a
keverőblokkban ninhidrinnel reagáltatva kékes, ibolyás-
lilás színű vegyületet kapunk.

– Az aminosavakkal létrejött szín intenzitását átfolyó küvettás
fotométerben, 570 nm-en mérjük.

– Kivételt jelent a prolint, amelyet 440 nm-en fotometrálunk,
mert a prolin és a ninhidrin közti terméke sárga színű.



• A kromatogram értelmezése:

– A fotométer által érzékelt fényabszorpciót a kompenzográf
regisztrálja, amelynek eredménye a kromatogram.

– A kromatogramon a csúcs helye mindig az aminosavra, a
csúcs nagysága, illetve a csúcs alatti terület pedig az
aminosav koncentrációjára jellemző.

2. A triptofántartalom meghatározása

• A triptofántartalom meghatározása ioncserés
oszlopkromatográfiásan és fotometriásan is történhet tej
és tejtermékekből.



• A triptofánnal azért kell külön foglalkozni, mert a
triptofán indolcsoportja savas hidrolízisnél (különösen
nagy szénhidráttartalmú minták esetében) kvantitatíve
elbomlik.

• A triptofán meghatározása során lúgos hidrolízist kell
alkalmazni.

– A lúgos hidrolízis történhet bárium- vagy nátrium-
hidroxiddal.

– Ezt követheti mind ioncserés oszlopkromatográfiás, mind a
para-dimetil-amino-benzaldehiddel és nátrium-nitrittel
képzett, kék színű termék koncentrációjának
spektrofotometriás meghatározása 590 nm-en.



A tej karbamidtartalmának meghatározása
• A mérés elve:

– A tej és a tejporok karbamidtartalmának meghatározása
során a minta vizes kivonatához 4-dimetil-amino-
benzaldehid-oldatot adunk.

– A kialakuló sárga szín intenzitását spektrofotométeren,
440 nm hullámhosszon mérjük.

• Karbamidkalibrációs sor készítése:
– Bemérünk 1 g karbamidot 0,2 mg pontossággal, és 500 cm3-

es normál lombikba vízben feloldjuk.
– A karbamid törzsoldatból 2, 4, 6, 8, 10, 12 cm3-t mérünk

100 cm3-es normál lombikokba, desztillált vízzel jelre
töltjük, elegyítjük.

– E kalibrálóoldatok 5 cm3-re 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 és 1,2 mg
karbamidot tartalmaz.



• A minta vizes kivonatának elkészítése:

– Lemérünk 2 g anyagot 0,1 mg pontossággal, ha a várható
karbamidtartalom 3% alatti, vagy 1 g anyagot, ha a
várható karbamidtartalom 3% felett van.

– 500 cm3-es STOHMANN-lombikba helyezzük, hozzáadunk
1 g aktív szenet, 250 cm3 desztillált vizet, 5 cm3 cink-
acetát- és 5 cm3 kálium-hexaciano-ferrát(II)-oldatot.

– Rázógépen 30 percig rázatjuk, majd desztillált vízzel jelig
töltjük, elegyítjük.

– Ülepedés után szűrjük, a várható karbamidtartalom
függvényében a szűrletet hígítjuk úgy, hogy a vizes
kivonat 100 cm3-re 1020 mg karbamidot tartalmazzon.



• A mérés kivitelezése:

– Csiszolt dugós kémcsövekbe 5-5 cm3-t pipettázunk a
karbamidkalibrációs sorból, a minta vizes kivonatának
szűrletéből, valamint a vakmintából.

– Hozzáadunk 5 cm3 4-dimetil-amino-benzaldehid-oldatot.

– Alaposan összerázzuk, 10 percig állni hagyjuk, utána 440 nm
hullámhosszon mérjük az abszorbanciát.

– Vakmintaként olyan oldatot használunk, amely a minta
kivételével valamennyi felhasznált vegyszert tartalmazza.



A tej tejcukor-tartalmának meghatározása

1. SCHOORL-féle módszerrel

• A módszer elve:

– A tej redukáló tejcukor-tartalma arányos a SCHOORL által
alkalmazott és módosított FEHLING-oldat réz(I)ion
koncentrációjával.

– A tej redukáló tejcukor-tartalmát a redukció után
megmaradt réz(II)ionok jodometriásan meghatározott
mennyiségéből cukorredukciós táblázat alapján
számítunk ki.



• Reagens oldatok készítése:

SHOORL A-oldatot: 69,28 g réz(II)-szulfát 1000 cm3

desztillált vízben oldva.

SCHOORL B-oldatot:
– 346,0 g kálium-nátrium-tartarátot bemérünk egy 1000 cm3-

es mérőlombikba
– Hozzáadunk 500 cm3 desztillált vizet és kb. 250 cm3

desztillált vízben feloldott 100 g nátrium-hidroxidot.
– Desztillált vízzel jelig töltjük.



• A vizsgálandó anyag előkészítése:
– Egy 200 cm3-es mérőlombikba bemérünk 0,51,5 g

tejcukornak megfelelő mennyiségű tejet.
– Hozzáadunk 20 cm3 desztillált vizet, 10 cm3 20%-os

alumínium-szulfát-oldatot, és az ennek közömbösítéséhez
szükséges 2 mólos nátrium-hidroxid-oldat kétszeresét.

– A lombik tartalmát desztillált vízzel jelig töltjük,
összerázzuk, majd redős szűrőn szűrjük.

– 300 cm3-es Erlenmeyer-lombikba bepipettázunk 10 cm3

SCHOORL A-oldatot, 10 cm3 SCHOORL B-oldatot,
10 cm3 vizsgálandó oldatot és 20 cm3 desztillált vizet 23
darabka forrkő kíséretében.

– A lombik nyakába kis üvegtölcsért helyezünk, majd az
elegyet azbesztlapon mikrolánggal úgy melegítjük fel,
hogy kb. 3 perc alatt forrni kezdjen.



– 2 percig gyengén forraljuk, majd jeges vízzel gyorsan
szobahőmérsékletűre hűtjük.

– 10 cm3 desztillált vízben oldott 3 g kálium-jodiddal
elegyítjük, majd 10 cm3 25%-os kénsavval
megsavanyítjuk.

– A kivált jódot 0,1 mólos nátrium-tioszulfát-oldattal
megtitráljuk, míg a csapadékos folyadék sárga színű nem
lesz.

– Ekkor 2 cm3 keményítőindikátort adunk hozzá és tovább
titráljuk, míg a keményítő kék színe éppen eltűnik, és a
réz(I)jodid savósárga színe előtűnik.



– A Schoorl-oldatokkal vakpróbát végzünk az oldatok
titerének megállapítására a cukortartalom
meghatározással teljesen azonos módon.

– A cukoroldat helyett 10 cm3 desztillált vizet öntünk a
reakcióelegyhez.

– A két mérés közti különbség a cukor redukciójára fogyott
réz mennyiségét jelzi 0,1 M nátrium-tioszulfátban
kifejezve.

– 10 cm3 cukoroldatban meghatározott tejcukor mennyiségét
a cukortáblázat laktóz rovatában keressük ki.

– A vakpróbához és a vizsgálathoz fogyott nátrium-tioszulfát-
oldat cm3-ei különbségének megfelelő cukorértéket a
táblázatból leolvassuk, és kiszámoljuk a cukortartalmat.



2. A tej tejcukor-tartalmának meghatározása
polariméterrel

• A módszer elve:

– A derített tejcukor oldatnak mérjük a forgatási szögét, abból
a fajlagos forgatóképességet, és ezekből az oldat
rétegvastagságának ismeretében kiszámítjuk a vizsgált
oldat cukortartalmát.

• Tiszta szérum készítése a mintából:

– 100 cm3-es mérőlombikba bemérünk 22,5 g tejcukornak
megfelelő mennyiséget.

– Hozzáadunk 5 cm3 bázisos ólomacetát-oldatot, majd a
lombik tartalmát összerázzuk, és 5 percig állni hagyjuk.



– A feleslegben maradt ólom-acetátot 1 cm3 hidegen telített
dinátrium-hidrogén-foszfát-oldattal leválasztjuk, az
elegyet desztillált vízzel 100 cm3-re egészítjük ki.

– 10 percnyi állás után az oldatot redősszűrőn szűrjük.

• A teljesen tiszta és átlátszó szűrletet polariméter csőbe
helyezzük és polározzuk.

• A forgatási szögből a tej cukortartalmának százalékos
mennyiségét számítjuk.



A tej titrálható savasságának és pH-jának 
meghatározása

1. A savasság meghatározása SOXHLET–HENKEL
szerint

• A SOXHLET–HENKEL-eljárással meghatározott
titrálható savasság (SHo) alatt a 0,25 mol/dm3 nátrium-
hidroxid-oldatnak azt a köbcentiméterben kifejezett
mennyiségét értjük, mely 100 cm3 tej színének
elváltoztatásához szükséges fenolftaleinindikátor
jelenlétében.



• A minta előkészítése:

– A mintát közvetlenül a vizsgálat előtt ismételt forgatással
alaposan, de óvatosan összekeverjük.

– Az egyenlősítést úgy is végezhetjük, hogy a mintát
ismételten egy másik száraz lombikba vagy palackba
átöntjük.

• Szín-összehasonlító etalon készítése:

– 150 cm3 tejet 1 cm3 5%-os kobalt-szulfát-oldattal
összekeverünk.

– A szín-összehasonlító etalon három órán keresztül
használható.



• A mérés kivitelezése:

– Az egyenlősített tejből 50 cm3-t bemérünk egy
titrálólombikba, és hozzáadunk 2 cm3 fenolftaleinoldatot.

– Állandó rázogatás közben bürettából 0,25 mol/dm3 nátrium-
hidroxid-odattal a szín-összehasonlító etalon színével
egyező rózsaszín színig titráljuk.

– A megtitrált oldatnak 30 másodpercig meg kell tartani a
színét.

– A titrálásra fogyott nátrium-hidroxid-oldat térfogatát
0,05 cm3 pontossággal leolvassuk, majd a fogyásból a
SOXHLET–HENKEL (SHo) módszerrel vizsgált
titrálható savasságot számítjuk.



2. A tej pH-jának meghatározása

• A mérés kivitelezése:

– A potenciálkülönbséget legalább 0,05 pH-egység
érzékenységű, üveg- és referenciaelektróddal vagy
kombinált üvegelektróddal mérjük 20 oC hőmérsékleten.

– A mintát közvetlenül a vizsgálat előtt ismételt forgatással
alaposan, de óvatosan összekeverjük.

– Ha a minta kiköpülődött zsírcsomókat tartalmaz, akkor a
mintát vízfürdőn 40 oC hőmérsékletre felmelegítjük, és a
kiköpülődött zsírcsomókat kevergetéssel egyenletesen
szétoszlatjuk.



– Az előkészített mintából 5060 cm3 tejet mérünk be egy
főzőpohárba, és a pH-mérést 201 oC hőmérsékleten a
pH-mérő készülékhez tartozó utasításnak megfelelően
elvégezzük.

– A pH-mérőt előzetesen kalibráljuk

– Ha a kalibrálási hőmérséklet 20 oC-tól eltér, akkor a
leolvasott értéket a hőfokkorrekcióval pontosítjuk.



A tej és tejtermékek hamutartalmának, valamint 
makro- és mikroelem-tartalmának meghatározása

1. A hamutartalom meghatározása

2. Tejtermékek sótartalmának meghatározása

3. A tej foszfortartalmának meghatározása



A hamutartalom meghatározása
• A folyékony mintát jól összerázzuk, a szilárdat

elődörzsöléssel vagy reszeléssel és keveréssel aprítjuk
és egyneműsítjük.

• Tejből 25 cm3-t, sűrített tejből és sajtból pedig 10 g-ot
előre kiszárított és lemért platina- vagy kvarccsészébe
mérünk.

• A tejet néhány csepp alkohollal keverve vízfürdőn
szárazra pároljuk, és szárítószekrényben előszárítjuk.

• A mintákat laboratóriumi főzőlapon óvatosan
elszenesítjük, majd elektromos izzítókemencében
400 oC-on elhamvasztjuk.



• A hamut forró desztillált vízzel többször kilúgozzuk, a
maradékot szűrjük, majd szűrőpapírral együtt a
tégelybe visszatéve elhamvasztjuk, és 500 oC-on
kiizzítjuk.

• Ha a tégely kihűlt, a szűrletet hozzáöntjük az izzítási
maradékhoz, vízfürdőn szárazra pároljuk, és 130 oC-on
tömegállandóságig szárítjuk.

• A mért maradék a hamu.

• Célszerű a tégelyt izzítás közben lehűteni, a hamut
néhány csepp desztillált vízzel megnedvesíteni,
vízfürdőn beszárítani és így folytatni tovább az izzítást.

• Víz helyett néhány csepp hidrogén-peroxidot vagy
ammónium-nitrát-oldatot is használhatunk.



Tejtermékek sótartalmának meghatározása

1. A szerves anyagok elroncsolásával

• Tejtermékek só-tartalmán avnátrium-klorid tömegét
értjük grammban kifejezve 100 g termékre
vonatkoztatva.

• A módszer elve:

– A módszer szerint a tejtermékek szerves anyagait kálium-
permanganáttal és salétromsavval elroncsoljuk.

– Ezüst-nitrát mérőoldatos titrálással salétromsav-oldatban
vas(III)-ammónium-szulfát indikátor jelenlétében
titráljuk.



• A mérés menete egy sajt példáján keresztül:
– A sajt felületéről a kéregrészt 10 mm rétegvastagságig,

kéregnélkülinél 2 mm-ig eltávolítjuk.

– A mintát sajtreszelőn megreszeljük, porcelán dörzscsészébe
visszük, és kanállal egyenlősítjük.

– Ebből az anyagból 2 g-ot óraüvegre vagy mérőcsónakra
0,001 g pontossággal bemérünk, és egy állólombikba
visszük.

– Hozzáadunk 25 cm3 0,1 mol/dm3 ezüst-nitrát-oldatot, majd
25 cm3 1,391,42 g/cm3 sűrűségű salétromsavat, és
gondosan összekeverjük.

– A keveréket vegyifülke alatt forrásig melegítjük, és
óvatosan hozzáadunk 10 cm3 telített kálium-
permanganát-oldatot, és a reakcióelegyet enyhe
forrásban tartjuk.



– Ha a keverék színét megváltoztatja, további 510 cm3 kálium-
permanganát-oldatot adunk hozzá.

– A permanganát felesleg jelenléte azt jelzi, hogy a szerves
anyag teljesen elroncsolódott.

– A feleslegben lévő kálium-permanganátot kevés oxálsav vagy
glükóz 10%-os oldatának hozzáadásával lekötjük (a
folyadékot elszíntelenítjük).

– Hozzáadunk 100 cm3 desztillált vizet és 2 cm3 telített vas(III)-
ammónium-szulfát-oldatot, és gondosan összekeverjük.

– Az ezüst-nitrát felesleget ammónium-rodanid-oldattal addig
titráljuk, amíg pirosas-barnás színt nem kapunk, és ez a szín
30 másodpercig meg is marad.

– A vizsgálattal egy időben vakpróbát is végzünk 2 g sajt
helyett 2 cm3 desztillált vízzel.



2. A MOHR-féle tájékoztató módszerrel

• A mérés elve:

– A tejtermékből desztillált vizes forralással kioldjuk a
kloridionokat.

– A vizes szuszpenzió enyhén lúgos szűrletében
káliumkromát-indikátor jelenlétében ezüst-nitrát
mérőoldatos titrálással határozzuk meg a kloridion
mennyiségét.



• A mérés menete egy sajt példáján keresztül:
– A mintát az előző pontnak megfelelően előkészítjük.

– A mintából 5 g-ot 0,01 g pontossággal bemérünk egy
dörzscsészébe és 20 cm3 desztillált vízzel fokozatosan
eldörzsöljük.

– A szuszpenziót 100 cm3-es főzőpohárba öntjük, és a
dörzscsészéből a maradékot 30 cm3 vízzel hozzámossuk.

– 10 percig üvegbottal kevergetve óvatosan forraljuk, majd
maradéktalanul 100 cm3-es STIFT-lombikba öntjük.

– A lombik tartalmát 201 oC-ra lehűtjük, majd desztillált
vízzel jelig töltjük.

– A lombik tartalmát forgatással egyenlősítjük, majd redős
szűrőpapíron átszűrjük.



– A szűrletből 25 cm3-t száraz, 100 cm3-es ERLENMEYER-
lombikba mérünk, majd piros lakmuszpapírral ellenőrizve
annyi kálium-hidrogén-karbonátot adunk hozzá, hogy az
indikátorpapír éppen megkéküljön.

– A mérendő oldathoz 10 csepp 5%-os káliumkromát-
indikátort adunk, és 0,1 mol/dm3 ezüst-nitrát-oldattal
maradandó vörösbarna színeződésig titráljuk.

– A vizsgálattal együtt vakpróbát végzünk 5 g sajt helyett
5 cm3 desztillált vízzel.



A tej foszfortartalmának meghatározása

• A módszer elve:

– A korábban ismertetett módszerrel előállított tejhamu savas
oldatából indulunk ki.

– A savas szűrlet aliquot részét molibdovanadát-reagenssel
hozzuk össze.

– A kialakult sárga szín extinkcióját spektrofotométerrel
430 nm hullámhossznál mérjük.



• A vizsgálathoz szükséges reagensek:

– Molibdo-vanadát-reagens (1000 cm3-es mérőlombikban
összekeverünk 200 cm3 ammónium-molibdenát-, 200 cm3

ammónium-vanadát-oldatot és 134 cm3 1,381,42 g/cm3

sűrűségű salétromsavat, desztillált vízzel jelig töltjük és
összerázzuk).

– Ammónium-molibdenát-oldat (500 cm3 forró desztillált
vízben feloldunk 100 g ammónium-molibdenátot,
hozzáadunk 10 cm3 25%-os ammónia-oldatot és
1000 cm3-re töltjük fel desztillált vízzel).



– Ammónium-vanadát-oldat (2,35 g ammónium-vanadátot
feloldunk 400 cm3 forró desztillált vízben, majd
folyamatos keverés közben hozzáadunk 20 cm3

salétromsav-oldatot (7 cm3 tömény salétromsav + 13 cm3

víz) és desztillált vízzel 1000 cm3-re töltjük fel).

– Foszfor standardoldat (4,3870 g szárított kálium-
dihidrogén-foszfátot oldunk fel 1000 cm3 desztillált
vízben. Az oldat 1 cm3-ében 1 mg foszfor van).



• A mérés kivitelezése:

– A savas törzsoldatból százszoros hígítást végzünk.

– A hígított anyagból 10 cm3-t egy kémcsőbe pipettázunk,
10 cm3 frissen készített molibdo-vanadát-reagenst adunk
hozzá, és összerázzuk.

– 10 perces állás után 20 oC-on mérjük az oldat fényelnyelését
spektrofotométeren 430 nm hullámhossznál vakoldattal
szemben.



• Kalibrációs görbe készítése:
– 0,5, 1, 2, 3, 4 cm3-eket a foszfor standardoldatból híghítsunk

100 cm3-es mérőlombikban.

– Mindegyikből 10-10 cm3-t pipettázzunk ki egy kémcsőbe,
és adjuk hozzá 10 cm3 frissen készített molibdo-vanadát-
reagenst.

– Rázzuk össze és hagyjuk állni 20 oC-on legalább 10 percig,
majd mérjük meg a fényelnyelését 430 nm-nél.

– Készítsük el a kalibrációs görbét a kapott extinkcióértékek
és a hozzájuk tartozó foszfortartalom függvényében.

– 540 g/cm3 tartományban a görbe lineáris.

• A foszfortartalmat a kalibrációs görbe alapján határozzuk
meg.



A tej aszkorbinsav-tartalmának meghatározása

• A módszer elve:

– A módszer az aszkorbinsav 2,6-diklór-fenol-indofenollal
2,5–3,5 pH-tartományban való oxidációján alapszik.

– Ebben a pH-tartományban a C-vitamin tartóssága a
tejszérumban jobb, mint kevésbé savas pH-nál.

– A titrálás során a reagens kék színe pirosba csap át.



• A meghatározás menete:

– 25 cm3 tejet pipettázunk 250 cm3-es ERLENMEYER-
lombikba, majd 20 cm3 vizet adunk hozzá.

– Hozzámérünk 5 cm3 20%-os szulfo-szalicilsav-oldatot,
majd öt perc állás után redős szűrőpapíron szűrjük.

– A tiszta szűrletből kiveszünk 20 cm3-t, fehér porcelántálba
visszük, hozzáadunk 0,4 cm3 pH=2,8-ra beállított 50%-
os Na-acetát-oldatot, majd állandó keverés mellett
megtitráljuk a mikrobürettából folyó színezékkel, amíg
az oldat enyhén piros színt vesz fel, és színét legalább 30
másodpercig megtartja.

– A szűrlet kimérése után a titrálást két perc időtartamon belül
el kell végezni.



A tej fagyáspontjának meghatározása

• A módszer elve:

– A tej fagyáspontja állandó érték, de erőteljesen változik, ha
a tejhez vizet adnak.

– A tej fagyáspontjának meghatározására legáltalánosabban
használt eszköz a BECKMANN-krioszkóp.

– Ez a műszer egy fagyasztófürdőt tartalmazó üveghengerből,
az ebbe belemerülő fagyasztócsőből, valamint a
fagyasztócsőben elhelyezett BECKMANN-hőmérőből
áll.



– A tej fagyáspontja -0,53 és -0,56 oC között változik.
– Ha a tej fagyáspontja -0,53 oC-nál nagyobb, akkor a tej

vízzel hamisított.
– A fagyáspont meghatározásával általában 5% idegen

víztartalom már kimutatható a tejben.

A tej fagyáspontja, 
oC

Vizezés, 
%

A tej fagyáspontja, 
oC

Vizezés, 
%

-0,52 2 0,38 30
-0,49 8 0,35 35
-0,46 13 0,32 40
-0,43 19 0,30 45
-0,41 25 0,27 50

A tej fagyáspontjának vizezéskor bekövetkező változása



• A meghatározás menete:
– A megfelelően összeszerelt fagyasztócső oldalcsövén

mintegy 30 cm3 tejet mérünk be.

– A fagyasztócsövet 1015 percre jeges vízzel telt fürdőbe
állítjuk.

– A készülék üveghengerét sójég keverékkel megtöltjük,
majd belehelyezzük a fagyasztócsövet.

– A tejet platinakeverővel egyenletesen keverjük, majd
mintegy 0,5 oC-kal a várható fagyáspont alá hűtjük.

– A túlhűtés megszakítására az oldalcsövön át egy borsó
nagyságú tej-jég darabkát csúsztatunk a túlhűlt tejbe,
melynek hatására a hőmérő higanyszála fokozatosan
emelkedni kezd.



– A hőmérő higanyszálának nyugalmi helyzetét nagyító
segítségével pontosan leolvassuk.

– A fagyasztócsőben lévő tej felolvasztása után a próbát még
kétszer ismételjük.

– Az első tájékoztató jellegű értéket figyelmen kívül hagyva,
a további két mérés eredményének számtani középértékét
jegyezzük fel.

– Két vakpróbát végzünk desztillált vízzel (a tej és a
desztillált víz fagyáspontja közötti különbség adja a tej
tényleges fagyáspontját oC-ban).

– Ha a tej megsavanyodik, akkor fagyáspontja csökken, ezért
7 SHo-nál magasabb savfokú minta vizsgálata esetén,
savfokonként 0,008 oC-ot vonunk le a leolvasott értékből.



A tej tompítottságának meghatározása
• A mérés elve:

– A 8,2 pH-ra beállított tejből színtelen, átlátszó szérumot
készítünk, és azt sósavval 3,5 pH-ig titráljuk.

– A fogyott sósav cm3-einek számából következtethetünk a
tompítottság mértékére.

• A meghatározás menete:
– Az egyneműsített mintából 20 cm3 tejet 1 cm3

fenolftaleinindikátor jelenlétében 0,1 mólos nátrium-
hidroxid-oldattal halványrózsaszín színig megtitrálunk.

– A megtitrált tejhez 4 cm3 1,0750 g/cm3 sűrűségű kalcium-
klorid-oldatot adunk, majd ötperces állás után 25 cm3

acetont mérünk hozzá.



– 510 perc állás után redős szűrőpapíron szűrjük.

– A tiszta szűrletből 20 cm3-t egy szín-összehasonlító
hengerbe mérünk, ezt 30 cm3 desztillált vízzel hígítjuk, és
1 cm3 brómfenolkék-indikátort adunk hozzá.

– Ezután 0,1 mólos sósavval ugyancsak 1 cm3 brómfenolkék-
indikátorral megfestett 50 cm3-nyi pufferoldat színéig
titráljuk.

– A pufferoldatot 2,8885 g citromsav, 27,5 cm3 mólos
nátrium-hidroxid, 18,25 cm3 koncentrált sósav, 180 cm3

96%-os alkohol (vagy aceton) összekeverésével és
desztillált vízzel 500 cm3-re való kiegészítésével állítjuk
elő.

– Minden vizsgálatnál vakpróbát is készítünk.



• A tej tompítottságát a következő képlettel számítjuk ki:

T = 5 × c – 2 × a

Ahol: T = a visszatompított savfok száma (SHo),

c = a tejszérumhoz és a vakpróbához fogyott sósav
mennyiségének különbsége (cm3),

a = a 20 cm3 tej közömbösítéséhez fogyott nátrium-hidroxid-
oldat mennyisége (cm3).



Tej és tejtermékek hőkezeltségének megállapítása a 
peroxidáz és a foszfatáz enzim meghatározásával
A peroxidáz enzim kimutatása STORCH-féle próbával
• A módszer elve:

– A STORCH-féle próba 80 oC feletti vagy 75 oC
hőmérsékleten 15 percnél huzamosabb ideig hőkezelt tej,
illetve az ilyen tejből készült tejszín, savanyú tej és
tejkészítmények, tehéntúró, gomolya, tejpor, írópor,
valamint savópor esetén alkalmazható.

– A nyers vagy nem megfelelően hőkezelt tejben, vagy ilyen
tejből készült termékben lévő peroxidáz enzim a
hidrogén-peroxidot bontja.

– A felszabaduló atomos oxigén a N,N-dietil-1,4-fenilén-
diamin-hidrokloridot szürke, kékesszürke színű
vegyületté oxidálja.



• A mérés kivitelezése:
– Ha a meghatározás során a minta a reagensekkel legalább 10

percig megtartja eredeti színét (sárgás-zöldes), tej esetében
az ellenőrző mintával – a forralt tej – azonos színű marad,
akkor peroxidáz enzim nem mutatható ki a mintából.

– Ha a kémcső tartalma néhány perc múlva szürkévé, kékes-
szürkévé válik, vagy azonnal megkékül a peroxidáz enzim
kimutatható.

– A vizsgált termékben a nehézfémek jelenléte is
eredményezhet szürkés-kékes elszíneződést.

– Forralás után a mérést megismételjük, mivel nehézfém
szennyeződés esetén a forralt minta is pozitív reakciót ad.

– Amennyiben nincs nehézfém szennyeződés, és a vizsgálat
pozitív reakciót eredményez, abban az esetben a vizsgált
termék a hőkezelést nem kapta meg.



A foszfatáz enzim meghatározása és kimutatása

1. A foszfatáz enzim mennyiségi meghatározása 2,6-
dibrómkinon-klórimid–fenol-reakció segítségével

2. A foszfatáz enzim kimutatása hidrogén-orto-
krezolftalein-foszfáttal



A foszfatáz enzim mennyiségi meghatározása 2,6-
dibrómkinon-klórimid–fenol-reakció segítségével

•A módszer elve:
– A foszfatáz enzim meghatározása a 80 oC alatti vagy a 75 oC

feletti hőmérsékleten 35 másodpercnél rövidebb
időtartamig, illetve 65 oC-on 30 percig hőkezelt tej,
valamint az ilyen tejből készül tejpor, írópor és savópor
esetén alkalmazható.

– A nyers vagy elégtelenül hőkezelt tej, illetve a nyers tejjel
kevert pasztőrözött tejben vagy ilyen tejből készült
termékben lévő foszfatáz enzim a dinátrium-fenil-
foszfatátot hidrolizálja.

– A hidrolízis során felszabaduló fenol a 2,6-dibrómkinon-
klórimiddel kék színeződést ad, mely a szabad fenol
mennyiségével arányos, és fotometriásan mérhető.



– A foszfatáz enzim aktivitását 1 cm3 tej vagy visszaállított
tej-, író-, savópor által felszabadított fenol g-ban
kifejezett tömegével adjuk meg.

– A standardoldatok és a vakpróbák fényelnyelését 610 nm-en
mérjük, majd ábrázoljuk a fényelnyelést a koncentráció
függvényében.

– A fényelnyelésnek megfelelő fenolmennyiséget a
kalibrációs görbéről leolvasva a foszfatáz aktivitást
számítjuk.



A foszfatáz enzim kimutatása hidrogén-orto-krezolftalein-
foszfáttal

• A módszer elve:

– Nyers vagy elégtelenül hőkezelt tejben, vagy nyers tejjel
kevert hőkezelt tejben vagy tejtermékben lévő foszfatáz
enzim a hidrogén-orto-krezolftalein-foszfátból orto-
krezolftaleint szabadít fel, ami lúggal lila–bíbor
színeződést ad.



• A mérés kivitelezése:

– Gondosan egyenlősített mintából 5 cm3 tejet vagy
tejterméket mérünk egy kémcsőbe és 0,2 cm3 foszfatáz
reagenst adunk hozzá.

– Ha a kémcső tartalma megtartja eredeti színét, illetve az
ellenőrző mintával azonos színű (forralt tej) lesz, akkor
foszfatáz enzim a mintából nem mutatható ki.

– Ha a kémcső tartalma halványlila, lila vagy bíbor színűvé
válik, a mintából foszfatáz enzim mutatható ki.

– Pozitív reakció esetén a vizsgált termék a megfelelő
hőkezelést nem kapta meg.



A tej tőgygyulladás hatására megnövekedett 
sejttartalmának kimutatása

• Mindkét bemutatásra kerülő próba alkalmas egyedi,
kanna- és tanktejek vizsgálatára is.

• Elegytejek vizsgálatakor a felhígulás miatt a reakció
mindig enyhébb, ezért az egykeresztes és kétkeresztes
minták a tej csekélyebb értékére, élelmiszer-higiéniai
szempontból pedig kóros voltára utalnak.

• Az elegytej vizsgálata diagnosztikai célokra nem
megfelelő.

• Az állomány elegytejének vizsgálata előnyös lehet olyan
szempontból, hogy az egykeresztes reakció már jelzi a
masztitiszt, a kétkeresztes reakció pedig már súlyos
masztitiszhelyzetet mutat.



1. Mastitest próba

• A módszer elve:

– Az indirekt próbák, mint a mastitest próba is, a tejben lévő
magvas sejtek (hámsejtek, leukociták) mennyiségi
viszonyait jelzik.

– A reagens hatására a sejtmagban lévő dezoxiribonukleinsav
felszabadul, és ennek a nyálkás konzisztenciájú anyagnak
a mennyiségétől függ a reakció mértéke.

– Az elbíráláshoz tudni kell, hogy 35 napon belül az ellést
követően és a laktáció utolsó hónapjában nagyobb a tej
hámsejttartalma.

– Az ilyenkor kapott egy- és kétkeresztes reakció
fiziológiainak tekinthető.



• A vizsgálat kivitelezése:

– A fogantyús fehér műanyagtálca 4 csészéjébe, melyek
2,5 cm magasak és 7,5 cm átmérőjűek, az első sugarak
kifejése után 23 cm3 tejet fejünk.

– A tálcát 45 fokos szögben elfordítjuk, hogy a fölösleges tej
kicsorogjon.

– Ezt követően mindegyik csészébe 23 cm3 mastitest-
reagenst öntünk, és a tálca lassú kör alakú mozgatásával
a tejet a reagenssel összekeverjük.

– A tej és a reagens legmegfelelőbb aránya 1:1–1,5.

– Mivel a reagens hideg időben részben kicsapódik, ezért
langyos vízbe állítjuk, hogy gyorsan feltisztuljon.



• A teszt értékelése:
– A próba elbírálásának alapja az elegy állományának,

konzisztenciájának és színének megváltozása.

– A mastitestben lévő indikátor a tej kémhatását is jelzi.

– A bíborlila vagy bíborkék szín a lúgos, a sárga pedig a
savanyú kémhatást (föcstej, illetve tejcukorbontó
baktériumok jelenléte esetén) mutatja.

negatív (–): Az elegy változatlan, szürkéskék színű.
kétes (±): Kevés átmeneti nyálkás csomócska.
pozitív (+): Maradandó nyálkás csomók, pelyhek az elegyben.
pozitív (++): Gyorsan sűrűsödő, de még folyékony, kifejezett

nyálkaképződés, gyakori a bíborlila szín.
pozitív 
(+++):

Kocsonyaszerű, mozgatás után a csésze közepén
csomókban összeálló elegy, mely rendszerint bíborlila.



2. Whiteside próba
• A módszer elve:

– A szekréciós zavarok esetén a tejben nagyobb számban
található fehérvérsejtek sejtmagjában lévő nukleinsavak a
nátrium-hidroxiddal sót képeznek és kicsapódnak.

– A kicsapódás mértékéből lehet következtetni a
tőgygyulladás, illetve szekréciós zavar fokára.

• A módszer kivitelezése:
– A Whiteside próba során a frissen fejt tej 5 cseppjéhez 2

csepp 1 mólos nátrium-hidroxidot (hűtött tej esetén 1
cseppet) adunk.

– Fekete üveglapon 2030 másodpercig üvegbottal jól
összekeverjük.

– Pozitív reakció esetén a nukleinsav nátriumsója kicsapódik.



• A próba értékelése:

negatív (–): A tej konzisztenciája nem változik meg.

pozitív (+): A búzadaránál nagyobb maradandó szemcsék kiválása.

pozitív (++): Egyenletes nyálkakicsapódás.

pozitív (+++): Egynemű nyálkás, nyúlós tömeg.



Tej és tejtermékek mikrobiológiai vizsgálata

1. A tej összcsíraszámának meghatározása

• A módszer elve:

– A tejben lévő összes élő mikroorganizmust táptalajon
kitenyésztjük, és a keletkezett telepek számát
megszámolva megállapítjuk a tej bakteriológiai minőségét.

• A mérés kivitelezése:

– A vizsgálandó anyagból a fertőzöttségnek megfelelően steril
hígító folyadékkal 10-szeres, 100-szoros, 1000-szeres stb.
hígításokat készítünk.

– A hígító folyadék 1000 cm3-e 8,5 g konyhasót és 0,5 g
peptont tartalmaz.



– A minta előkészítése, hígítása és az összcsíraszám-
meghatározás folyamán is tökéletesen steril
körülményeket kell biztosítani.

– A minta előkészítését és a vizsgálatot a mintavétel után
azonnal, de legkésőbb 16 órán belül el kell kezdeni.

– A mintákat a feldolgozásig 15 oC hőmérsékleten kell
tárolni.

– A meghatározás első lépéseként a tej és tejtermék
különböző hígításaiból 1 cm3-t petricsészébe mérünk, és a
táptalajjal elkeverve lemezöntést végzünk.

– A lemezöntés során 1 cm3 vizsgálati anyagra 1215 cm3

felolvasztott és 4547 oC hőmérsékletűre hűtött táptalajt
öntünk, és körkörös mozgatással elkeverjük.



– A petricsészéket a táptalaj megdermedése után felületükkel
lefelé fordítva 301 oC hőmérsékleten 72 óráig
tenyésztjük.

– A telepeket ezután másfélszeres nagyítóval leszámoljuk.

– Csak azok a petricsészék értékelhetők, amelyen a telepszám
30300 közé esik.

– A lemezeken kifejlődött telepek számából és a hígítás
mértékéből kiszámítjuk az 1 g-ra vagy az 1 cm3-re
vonatkoztatott összes mikrobaszámot.

– A leolvasott telepek számát szorozzuk a hígítás mértékével.



2. A feltételezetten koliform csírák kimutatása
• A vizsgálat kivitelezése:

– Az összcsíraszám meghatározásánál ismertetett módon
hígítási sort készítünk.

– A folyékony és szilárd tejtermékek hígított mintáiból
0,1 cm3-nyi mennyiséget szélesztünk a táptalaj felületére.

– A lemezeket 24, illetve 48 órán át 301 oC, vagy 1824
órán át 37 oC hőmérsékleten tenyésztjük.

– A tenyésztés után kapott telepeket leszámoljuk, és a hígítás
mértékével szorozzuk.



– Feltételezetten koliform pozitívnak minősítjük a laktózt
savtermelés mellett bontó, a VRB-laktóz lemezen lilás
vörös, a DRIGALSZKI-féle lemezen pedig határozottan
sárga színű, legalább 2 mm átmérőjű telepeket.

– Ugyancsak feltételezetten koliformnak minősülnek a
KLIMMER-féle lemezen a laktózt savtermeléssel bontó,
sárga udvart képező, legalább 1,52 mm átmérőjű sárga
színű telepek.



3. Élesztők, penészek kimutatása (STAS 6349/6-80.)
• A vizsgálat kivitelezése:

– A gondosan egyenlősített mintákból hígítási sorozatot
készítünk.

– A vizsgálandó anyagot kb. 1015 cm3, 4050 oC
hőmérsékletre hűtött maláta agarral körkörös
mozgatással egyenlősítjük.

– A tenyésztést 72 órán át 2024 oC hőmérsékleten
végezzük.

– A tenyésztés után kifejlődött fehér vagy színes fonalakat
képező telepeket penészgombaként, a
gyöngyházfényűeket élesztőként számoljuk le.

– Az eredményt a minta 1 cm3-ére vonatkoztatjuk úgy, hogy
a leolvasott értékeket szorozzuk a hígítás értékével.



A tej műszeres minősítésének eszközei
1. A tej minőségét befolyásoló tényezők

• A nyerstej minőségét beltartalma, táplálkozásfiziológiai
és élvezeti értéke, valamint higiéniai jellemzői
együttesen határozzák meg.

• A tej minősítése során a felsorolt tényezőket értékeljük, a
minősítés eredményét az árban kifejezzük, és ezen
keresztül a tejtermelőt a minőség javítására és annak
megtartására ösztönözzük.

• A minősítés során meghatározzuk a tej beltartalmát, a tej
higiéniai értékmérőit, melyek együttesen befolyásolják
a feldolgozóipar színvonalát is.



• Magas szinten automatizált technológiai vonalak csak ott
alkalmazhatók, ahol folyamatosan jó minőségű
nyersanyaggal dolgozhatnak.

• A nyerstejjel szembeni követelmények közül elsődleges
fontossággal bírnak:

– az összcsíraszám,

– a szomatikus sejtszám,

– az erjedést gátló tejidegen anyagoktól és

– az idegen víztől való mentesség.

• E minősítési rendszer hatékonyan segíti a nyerstej
minőségének folyamatos javítását.



• A hamisítatlan, eredeti állapotú tej beltartalmának
természetesnek kell lennie, a tejhez semmiféle anyagot
hozzáadni vagy abból elvonni nem szabad.

• Meghatározzák azokat a minimum értékeket (fehérje,
zsírmentes szárazanyag), amellyel a tejnek
mindenképpen rendelkeznie kell.

• A sűrűség és a fagyáspont mérésével a tej hamisítására
lehet következtetni, a beltartalom pedig a tej árának
megállapítására szolgál.

• A higiéniai előírások a nyerstej megfelelő élelmezés-
egészségügyi tulajdonságainak jó szinten tartását
célozzák.



• A fejés és a tejkezelés higiéniájának legpontosabb jelzője
a tej összcsíraszáma.

• A szomatikus sejtszám a tőgy egészségéről és a tej ezzel
összefüggő tulajdonságairól ad információt.

• Erjedésgátló tejidegen anyagok mind egészségügyi, mind
technológiai szempontból rendkívül károsak.

• Jelenlétük a tejben a tejet alkalmatlanná teszi emberi
fogyasztásra.



A nyerstej minősítésével szembeni követelmények

* Az utolsó négy minta mértani átlaga.
** Az utolsó három minta mértani átlaga
***Csak nyers tejből gyártott termékek esetén.

Minőségi
Jellemzők Követelmények

1. Kémiai és fizikai tulajdonságok
Fehérjetartalom
Sűrűség
Fagyáspont

Legalább 2,9 g/100 g (3,0 g/100 cm3)
Legalább 1,028 g/cm3

0,520 oC, vagy ennél alacsonyabb
2. Higiéniai tulajdonságok
Összcsíraszám/cm3

Szomatikus sejtszám/cm3

Erjedést gátló tejidegen anyagok
Sta. aureus***

 100 000*
 400 000**
< 0,004 I.U. Pen./cm3

5 mintából 3-ban 500 Cfu/cm3 alatti,
2-ben 5012000 Cfu/cm3 közötti lehet.



• A tej minősítésével kapcsolatban az utóbbi időben
koncentrált laboratóriumok jöttek létre, melyekben
nagy kapacitású számítógépekkel vezérelt analitikai
műszerek működnek.

• E műszerek rendkívül rövid idő alatt nagy számú tejminta
vizsgálatát teszik lehetővé.

• Ez azért rendkívül fontos, mert a vizsgálatok
reprezentativitása és a vizsgálatok száma között
egyenes az összefüggés, azaz az analízisek számának
növekedésével a reprezentativitás nő.



2. Az idegenvíz-tartalom meghatározása

• A tej idegenvíz-tartalmának meghatározására ma már
csak a fagyáspont-meghatározásnak van jelentősége.

• A tej fagyáspontját a fajta, a kor, a laktáció és a
takarmányozás csak igen kis mértékben befolyásolja.

• Értéke jelentősen megváltozhat, ha a tejhez – akár csak
kis mennyiségben is – vizet adnak.

• Az egészséges tőgyből fejt tej fagyáspontja –0,510 °C és
–0,530 °C körüli érték, mely szoros összefüggésben van
az ionkoncentrációval, illetve az ozmózisnyomással.



• A fagyáspont meghatározására vagy a Beckmann-
krioszkópot, vagy a termisztoros krioszkópot
használják, melyek közül az utóbbi a pontosabb.

• A fagyáspont-meghatározás során, a túlhűtött oldatban
kiváltott kristályosodást követően az oldat
hőmérséklete a fagyáspontig emelkedik.

• Ott pár percig állandósul, mely állandósult érték
mérhető.

• A termisztoros krioszkópok a fagyáspontot ±0,001 oC
pontossággal mérik, amely érték 0,2% idegen víznek
felel meg.



3. Erjedésgátló, tejidegen anyagok meghatározása

• Erjedésgátló tejidegen anyagok nem természetes alkotói
a tejnek.

• Ezek gátolják a fermentációval készülő termékek
savanyodását.

• Főként gyógyszermaradványok, melyek a betegségek
gyógyszeres kezelése folyamán jelennek meg a tejben.

• Gátolhatják az erjedést a fertőtlenítőszerek, valamint a
kolosztrum laktoferrinje is.



• A módszer elve:

– A gátlóanyagokra érzékeny mikroorganizmusok
anyagcseréjét vagy fejlődését vizsgálják standard
feltételek mellett.

– A gátlásból a tejidegen anyag jelenlétére, esetleg annak
koncentrációjára lehet következetni.

– Gátlóanyagokra rendkívül érzékeny mikroorganizmusok a
Bacillus Stearothermophilus var. Calidolactis, a B.
subtilis, és a Streptococcus thermoephilus.



• Az agarlemezes diffúziós eljárás:
– Referencia módszernek tekintjük.

– A gátlóanyagok a tejmintából a teszt mikroorganizmust
tartalmazó agarlemezbe diffundálnak.

– Az organizmus növekedési hiánya miatt gátlási zóna
keletkezik, melyből a gátlóanyag jelenlétére, átmérőjéből
pedig a gátlóanyag koncentrációjára lehet következtetni.

• Csődiffúziós módszer:
– A nyerstej minősítésére legszélesebb körben elterjedt

módszer.

– A tejmintát, a mikroorganizmusokat tápláló anyagot, és az
indikátort speciális agarba diffundáltatják úgy, hogy az
agaroszlop felületére felvitt mintát 64 oC-on inkubálják.



– Gátlóanyag hiányában a spórák vegetatív alakot képeznek.

– Savat termelnek, melynek hatására az alkalmazott indikátor
színe megváltozik.

– A módszer során a B. Stearothermophilus var. Calidolactis
törzset használják tesztorganizmusként.

– A gátlóanyagok kimutatására gyors kémiai vizsgálatokat is
kidolgoztak, melyek a gátlóanyagnak a baktérium
sejtfalával vagy riboszomájával létrejövő specifikus
kémiai reakción alapulnak.


