
A hús és a húsipari termékek hamisítása 

A kereskedelemben leginkább a húsmarhától származó marhahúst, a 

sertéshúst, a baromfihúst, a birkahúst és a kecskehúst hozzák forgalomba.  

Különböző húsmarha fajtákat tenyésztettek ki, melyeket akkor vágnak le, 

amikor húsuk a legjobb minőségű és a legnagyobb tömeget produkálják.  

A tejelő és igás marhák húsát a fejlődő országokban, elsősorban Ázsiában, 

használják emberi fogyasztásra, és az utóbbi időkben a vízi bivaly húsa is 

divatba jött Közel Keleten.  

A baromfihúst, beleértve a csirkét, a kacsát és a libát is, világszerte 

fogyasztják, és az utóbbi időben sok egzotikus állat és madár húsának 

fogyasztása is divatba jött.  

A sertés és a marhahús fogyasztást néhány országban a vallási előírások 

tiltják, és nem fogyasztanak húst a vegetáriánusok sem.  

A húsfogyasztás növekedésével előtérbe került a húshamisítás és annak 

kimutatására alkalmas módszerek fejlesztése.  

A színhúsokat nehéz hamisítani, a darált húsokat azonban, melyeket kolbász 

és húspogácsák előállítására alkalmaznak, viszonylag könnyű.  
 



A húsiparban a szójaliszt vagy szója fehérje koncentrátum használata nem 

megengedett, ezért az ilyen fehérjék kimutatására és meghatározására is 

dolgoztak ki módszereket.  

A marha-, a sertés-, a birka- vagy a baromfihús minősége függ:  

 a fajtától, a kortól, a nemtől,  

 a felnevelés helyétől, a takarmány összetételétől, a takarmány 

 kiegészítőktől,  

 a farm és az állatorvosi gyakorlattól, a vágás módjától a vágás utáni 

 húskezeléstől,  

 a tárolás minőségétől és még sok egyéb tényezőtől.  

Az organoleptikus tulajdonságok azok, amelyek az árat leginkább 

meghatározzák.  

Nagyon nehéz a gyengébb minőségű hús jó minőségű húshoz való keverését 

kimutatni → nagy kihívást jelent az analitikusok és módszerfejlesztők számára.  

Korábban a takarmányozás során széles körben alkalmazott hozamfokozók, 

antibiotikumok, hormonok alkalmazása már sok országban tiltott, e szabályok 

betartásának ellenőrzése is fontos feladat.  

  

  



A megengedett takarmányadalékokon kívül használnak tiltott anyagokat is, 

melyek kimutatása ugyancsak az analitika feladata.  

Afrikai országokban, elsősorban Kenyában mindennapos, hogy a házi állatok 

húsát vadon élőkével hamisítják,  

Ausztráliában pedig az, hogy kenguru húst kevernek háziállatok húsához.  

Németországban több hamisításra derült fény:  

 a kecskehúst akartak drágán antilop húsként eladni,  

 a marhakolbászt gyakran csirke és sertéshúsból készítették,  

 nem hús eredetű nitrogén tartalmú vegyületeket adtak a húshoz, hogy 

 megnöveljék annak fehérje tartalmát.  

 

A különböző fajok húsának egymástól való elválasztása, a keverés kimutatása 

nagyon fontos a törvényszéki orvostanban és a hústermékek 

minőségbiztosításában.  

  



A különböző fajok húsának azonosítása 

Különböző módszereket dolgoztak ki a különböző állatfajok húsának 

kimutatására. Az eljárás során a nyers húst vagy húskészítményt 

 homogenizálják,  

 extrahálják desztillált vízben vagy híg sóoldatban,  

 szűrés vagy centrifugálás után oldatot kapnak,  

 a szarkoplazma fehérjéket és a maradék vérfehérjéket tartalmazza.  

Ez az oldat reprezentatív a különböző fajok fehérjéire, melynek segítségével az 

egyes fajok beazonosíthatók.  

 Elektroforézis 

A szétválasztott fehérjék a gélben nem specifikusan, vagy enzimológiai és 

immunológiai módszerekkel azonosíthatók.  

Az elektroforézis során használhatnak homogén gélt, gélt koncentráció és pH 

gradienssel, vagy alkalmazhatnak kicsapószereket, mint amilyen pl. a 

karbamid, vagy detergenseket a fehérje harmadlagos szerkezetének 

meghatározására.  



Az elektroforézises technikák közül a PAGE a legalkalmasabb a 

húsfehérjék szétválasztására és meghatározására.  

A főtt lóhús és marhahús analízise során 8 mólos karbamiddal történő 

kezeléssel teszik alkalmassá a fehérjéket az elektroforézises vizsgálatra → 

dialízis után a minta alkalmassá válik az oldható fehérjék és enzimek 

szeparálására.  

A húshoz hozzáadott szójafehérjék kimutatása során elektroforézissel az 

extrakciót nyolc mólos karbamid és nátrium dodecil-szulfát oldattal végzik, és a 

szójafehérjéket keményítő, vagy PAGE-vel választják el a húsfehérjéktől. 

 

Húspitéből vagy magas hőmérsékleten sterilezett húsból végzett analíziskor 

nyolc mólos karbamiddal extrahálnak, 1% 2-merkapto-etanol jelenlétében, 18-

20 oC-on, 16 órán át.  

 A kapott oldatban lévő fehérjéket 6%-os poliakrilamid gélben választják 

 szét egymástól.  

 A karbamid széthasítja a hidrogén és egyéb kötéseket, melyek a 

 hőkezelés során keletkeztek a hőkoaguláció miatt.  
 
 
 
 



Ha a hőkezelése során kovalens kötések is keletkezhetnek a fehérjeláncok 

között, akkor a peptidláncot cián bromiddal hasítják a metionin mellett, mely 

elegendő peptidet eredményez a fehérje azonosítására PAGE-val.  

A szójafehérjéket, a tej vagy tojásfehérjét ugyanezzel a módszerrel lehet 

kimutatni húskészítményekből.  

Poliakrilamid gélelektroforézis 

A PAGE három fő lépésből áll:  

 a fehérjék extrakciója,  

 a fehérje frakciók szétválasztása az elektroforetikus mozgékonyság 

 alapján,  

 a fehérjecsíkok festése és a festék kivonása.  

A fehérjék festésére amido feketét használnak, melyet követően különböző 

helyeken, a fehérje koncentrációjának megfelelő intenzitású csíkokat 

kapnak, melyek segítségével a fehérjék minősége és mennyisége 

beazonosítható.  

Egy állatfajra a csíkok helye, száma és intenzitása karakterisztikus, melyek 

segítségével az egyes állatfajok szabad szemmel, beazonosíthatók.  



Denzitométer alkalmazásával, megfelelő hitelesítő egyenes segítségével, az 

egyes fehérjefrakciók mennyiségileg is meghatározhatók.  

A csíkok mintázata fajspecifikus, ezért az egymásba kevert fajok húsa ezzel 

a módszerrel nagy biztonsággal beazonosítható.  

A módszer alkalmas friss és fagyasztott minták vizsgálatára is.  

  

Poliakrilamid gélelektroforézis izoelektromos fókuszálás 

A poliakrilamid gélelektroforézis izoelektromos fókuszálás (PAGE-IEF) a 

fehérjék pH gradiensben történő mozgékonyságán alapszik → a mozgás 

megáll ott, ahol a fehérje eléri az izoelektromos pontot, hisz ott töltése 

semleges lesz.  

Alkalmas a marha, a sertés, a ló, a birka a bárány és a szarvashús analízisére, 

a főtt garnélarák, a hal és halfilé, az olajban sütött cápahús azonosítására. 

Az alkalikus régió specifikus a különféle fajok fehérjéire, míg a savas régió 

inkább a hőkezelés intenzitásáról ad információt.  

A kis molekula tömegű miozin láncok segítségével 5% marhahús sertéshúshoz 

történő keverése nagy biztonsággal kimutatható. 



A tojásfehérjét húskészítményekből az ovomukoid extrakciója és PAGE-vel 

történő analízise során lehet kimutatni.  

A húshoz adott szójafehérjét is viszonylag könnyű kimutatni és meghatározni 

PAGE-vel → a szója tipikus fehérjéje, a glicinin, egy határozottan 

elkülönülő csíkot ad a húsfehérjék mellett.  

A módszerrel különbséget lehet tenni a dél afrikai antilop és az impala, 

valamint az őz és a szarvas húsa között,  

 a hőkezelt marhahúst meg lehet különböztetni az őz, a szarvas és a 

 zerge húsától.  

A PAGE eredményesen alkalmazható a baromfi, egyéb gazdasági állatok és 

a hal húsának megkülönböztetésére.  

Izoelektromos fókuszálással olyan enzimek is megkülönböztethetők egymástól, 

mint 

•az adenilát kináz, alkalmas a kenguru és a lóhús kimutatására marhahúsban,  

•a peroxidáz, segítségével a marhahús és a sertéshús különböztethető meg, 

•a foszfoglükonát dehidrogenáz, alkalmas a birka- és a kecskehús 

megkülönböztetésére,  

•a laktát dehidrogenáz izoenzim, pedig tipikus a bölényhús esetében. 

  

 

  
 
 



A hús és a különböző szövetek enzimeinek analízise alapján, PAGE-vel és IEF-

fel, a különféle cetfajták húsa beazonosítható. 

  

Poliakrilamaid gélelktroforézis nátrium dodecil szulfáttal 

Amikor a PAGE mellett nátrium dodecil szulfátot (SDS) is adnak a mintához, 2-

merkapto-etanol redukáló anyag mellett, a fehérjék molekulatömegük szerint 

mozognak az elektromos erőtérben → a fehérjéket a molekula tömeg alapján 

be lehet azonosítani, és mennyiségüket meg lehet mérni.  

A PAGE-SDS-t a marha-, a birka-, a bárány-, a szarvas és a nyúlhús 

azonosítására alkalmazták.  

A módszer alkalmas a friss vagy hőkezelt szójaliszt húshoz történő 

hozzákeverésének megállapítására, különféle rákfajok húsának 

elkülönítésére.  

A módszer használható a 0,5%-nál több tejfehérje kimutatására kolbászokból.  

  



Immunológiai módszerek 

Az immunológiai módszerek speciális antiszérumot reagáltatnak azzal a 

húsextraktummal, melyből a hamisító anyagot, az idegen fehérjét vagy húst, ki 

akarják mutatni.  

A szerumfehérje csak a megfeleő antitesttel lép rekcióba, és a pozitív 

reakció a hamisítás tényét deklarálja.  

A juh, a sertés és a ló mioglobin antiszérumát előnyösen használták, agar gél 

diffúzióval kombinálva, ezen fajoktól származó fehérjék kimutatására 

marhahúsból.  

A nyúlban termeltetett antijuh mioglobin szérumot, a kecskében termeltetett 

anti sertés mioglobin szérumot, valamint nyúl anti lószérumokat 

alkalmazták a minimum 3%-ban a marhahúshoz kever különböző fajok 

húsának kimutatására.  

A szójafehérjét hőkezelt húsokból immunológiai módszerekkel könnyen ki 

lehetett mutatni, mert a módszer kivitelezése relatíve egyszerű, és az 

eredmények értékelése is könnyű. 

  



Az egyszerű immunodiffúziós módszernél a gélben az antitestek egyenletes 

koncentrációban vannak eloszlatva, az antigéneket (a húsból kivont fehérjéket) 

pedig a gélbe vájt lyukakba juttatva hagyják, hogy a gélbe diffundáljanak.  

 Amint az antigén a gélben kapcsolatba kerül az antitesttel, egy 

 precipitációs sáv, gyűrű keletkezik, melynek átmérőjét mérve 

 nemcsak minőségi, hanem a gyűrű átmérője alapján mennyiségi 

 meghatározásra is van lehetőség.  

 A módszert sikerrel alkalmazták a szójafehérje, a hidrolizált tejfehérje 

 és az ovalbumin kimutatására különböző élelmiszerekből. 

  

A dupla immunodiffúziós módszer esetében az antigént és az antitestet a gél 

két szélén, egymástól határozottan elkülönítve helyezik el, majd hagyják, hogy 

azok egymás felé diffundáljanak.  

 A két anyag találkozásakor precipitáció történik, mely az antigén-

 antitest komplexnek felel meg.  

 Ezzel a módszerrel a ló-, a sertés és a csirkehús is kimutatható 

 marhahúsból, melynek során a kimutatási határ lóhús esetén 5%, a 

 csirke- és sertéshús esetében pedig 20%.  



Mind az egyszerű, mind a dupla immunodiffúziós módszernél a kapott jelek 

(precipitációk) átfedhetik egymást, ezért van egy bizonyos korlát, amelynél több 

frakció ezzel a módszerrel nem mutatható ki a vizsgált mintából. 

Antiszérumot létrehoztak az ökör, a bölény, kecske és a juh esetében is, és 

hatékonyan alkalmazták ezen fajok húsának kimutatására.  

  

Olyan módszereket is kidolgoztak, melyekkel a húshoz adott szérumot 

(idegen víztartalmat) is ki lehetett mutatni friss és alacsony hőmérsékleten 

kezelt termékeknél.  

Ismertek olyan módszerek is, amelyekkel a húshoz kevert vázfehérjét 

(kollagént) lehet kimutatni, és a tojásfehérje húshoz keverését is, ezzel a 

módszerrel, könnyen lehet vizsgálni.  
  
 
 
 
 



Az ELISA módszer alkalmazása 

 

Legismertebbek, amikor alkalikus foszfatázt, peroxidázt vagy glükóz 

oxidázt használnak a szilárd hordozóhoz kötve elemzésre.  

A módszer segítségével Ausztráliában az alábbi állatfajok bármelyikének 

húsából egy százalékot bármelyikéhez keverve, az kimutatható: 

  szarvasmarha, ló, kenguru, birka, kecske,  

 sertés, teve, bivaly és majom.  

A hatékonyság növelésére karbamidot és brómkrezolzöldet használnak 

indikátorként.  

Az ELISA módszerrel, az avidin-biotin rendszer kiépítésével, 0.7 g/kg 

koncentráció felett a savófehérjéket is nagy biztonsággal ki lehet mutatni.  

A májpástétomhoz 6,5%-nál nagyobb mennyiségben hozzákevert savófehérje 

mennyiségét meg lehet határozni.  

Még a hőkezelt mintákból is ki lehet mutatni a savófehérjét, de a nyers 

mintáknál az érzékenység sokkal jobb.  

  



A módszer direkt változata esetében a vizsgálni kívánt antigénnel hoznak létre 

antitestet a nyúlban, és ezzel végzik a vizsgálatokat,  

az indirekt módszer esetén pedig egy második antitest csoportot hoznak létre 

kecskében, ami a nyúl IgG-re specifikus.  

 Az indirekt ELISA-t a hőkezelt sertéshús kimutatására alkalmazzák 

 szinte minden hústermékből,  

 a módszerrel még a 120 oC-on 30 percig hőkezelt birkahúsból is ki 

 lehet mutatni.  

Az ELISA-t sikerrel alkalmazták a szardínia konzervek azonosítására és a 

lóhús kimutatására nyers keverékekből. 

Az ELISA az egyik legjobb módszer a húshamisítás kimutatására,  

 a tesztet három óra alatt végre lehet hajtani,  

 10%-nál nagyobb mennyiségű hamisítást, bármely állatfaj húsáról 

 legyen is szó, fel lehet fedezni,  

 extra érzékeny esetben 1 mg húsminta elég az azonosításra,  

 kevesebb igen specifikus antiszérum szükséges a meghatározáshoz,  

 nem szükségesek extra tiszta készítmények.  

  

Az ELISA módszer nagyon közkedvelt, mert a húsextraktumot közvetlenül lehet 

alkalmazni a meghatározásra.  

Az ELISA-val és a peroxidáz- antiperoxidáz teszttel (PAP) a nyers, a 

részlegesen hőkezelt vagy a hőkezelt húsmintákat is el lehet különíteni 

egymástól speciális antiszérumok alkalmazásával.  

A dupla antitest szendvics technika ugyan csak alkalmas különböző állatfajok 

(sertéd, baromfi) húsának elkülönítésére még főtt állapotban is.  

  

Az autoklávval hőkezelt szója tripszines emésztése után kapott tisztított 

glicinin szintén alkalmas antiglicininnel történő kimutatásra, melynek 

során a húshoz kevert szójafehérje nagy biztonsággal kimutatható és 

meghatározható.  

A kereskedelmi forgalomban kapható kitekkel 2% 100 oC-on kezelt szójaliszt, 

1% szójafehérje koncentrátum hústermékekből kimutatható. 

  

Ellen immunoelektroforézis 

A meghatározni kívánt fehérjék az elektromos térben a katód felé, az 

antitestek pedig az anód felé vándorolnak. Találkozáskor létrejön az antigén-

antitest reakció, 

mely kicsapódás formájában látható és detektálható.  

Az érzékenység nagy, 300 az egyhez mennyiségű anyag kimutatható. 

  

Egyéb módszerek a húshamisítás kimutatására 

  

A savas foszfatáz enzim aktivitása a különböző húsokban lényegesen eltérő. 

Szignifikáns különbség van az enzimaktivitásban a marha- és a kecskehús 

között → a keverékek meghatározhatók. Az enzimaktivitás változik a korral, 

ezért idősebb állatoknál bizonytalan eredményeket ad. 

  

A növényi eredetű fehérjék (szója) kimutatása a húsból könnyű.  

A szójával való hamisítást a szója szénhidrátjai, elsősorban pentózai alapján 

lehet kimutatni → a pentózok a húsban csak igen kis koncentrációban fordulnak 

elő. 

Egyéb növényi eredetű anyagok hozzákeverésével (pl. fűszerek) nő a pentóz-, 

különösen a pentozánok mennyisége, ami felhasználható ezen anyagok 

kimutatására.  

  

Specifikus peptidek analízisét is felhasználhatják a hamisítás kimutatására.  

A 18 fehérjeépítő aminosav közül van pár, elsősorban metilezett származék, 

ami a kimutathatóság alapja lehet. Ezek: a sovány húsban az N-metil-lizin, míg 

a marha, a sertés és a csirkehús N-metil-hisztidint tartalmaz 11-13 µg/g 

koncentrációban.  

  

A vázfehérjék tartalmaznak egy hisztidin-tartalmú dipeptidet, az anszerint (β-

alanil-L-1-metil-hisztidin), karnozint (β-alanil-L-hisztidin) és balenint (β-alanil-L-

3-metil-hisztidin), melyek alapján a húshoz kevert vázfehérje kimutatható → 

ezen peptidek aránya nagyon jellemző a különböző állatfajokra. 

A három aminosav származék, és a köztük lévő arány olyan jellemző az egyes 

állatfajokra, hogy a hamísítás ténye velük könnyen kimutatható.  

Vannak még olyan dipeptidek is, amelyek jellenzőek pl. az élesztőre, a húsra és 

különböző extraktumokra. 

A nukleotid bázisok mennyisége is használható a hamisítás kimutatására.  

  

A csirke- és a pulykahús egymáshoz keverését HPLC-s módszerrel 

kimutatható.  

A módszer: vizes extrahálás, melyet követően a mintát, tisztítás és szűrés után 

azonnal be lehet táplálni a HPLC oszlopára.  

A csirke és a pulyka kromatogramok esetében lehet találni olyan csúcsokat, 

amelyek csak az egyik vagy csak a másik kromatogramon fordulnak elő, ami 

alapján a húsok beazonosíthatók.  

 
 



Az ELISA módszer nagyon közkedvelt, mert a húsextraktumot közvetlenül lehet 

alkalmazni a meghatározásra.  

Az ELISA-val és a peroxidáz- antiperoxidáz teszttel (PAP) a nyers, a 

részlegesen hőkezelt, vagy a hőkezelt húsmintákat is el lehet különíteni 

egymástól, speciális antiszérumok alkalmazásával.  

A dupla antitest szendvics technika ugyan csak alkalmas különböző állatfajok 

(sertéd, baromfi) húsának elkülönítésére, még főtt állapotban is.  

  

Az autoklávval hőkezelt szója tripszines emésztése után kapott tisztított 

glicinin szintén alkalmas antiglicininnel történő kimutatásra, melynek 

során a húshoz kevert szójafehérje nagy biztonsággal kimutatható és 

meghatározható.  

A kereskedelmi forgalomban kapható kitekkel 2% 100 oC-on kezelt szójaliszt, 

1% szójafehérje koncentrátum hústermékekből kimutatható. 

  



 

Ellen immunoelektroforézis 

A meghatározni kívánt fehérjék az elektromos térben a katód felé, az 

antitestek pedig az anód felé vándorolnak. Találkozáskor létrejön az antigén-

antitest reakció, 

 mely kicsapódás formájában látható és detektálható.  

Az érzékenység nagy, 300 az egyhez mennyiségű anyag kimutatható. 

  

Egyéb módszerek a húshamisítás kimutatására 

 A savas foszfatáz enzim aktivitása a különböző húsokban lényegesen eltérő. 

 Szignifikáns különbség van az enzimaktivitásban a marha- és a 

 kecskehús között → a keverékek meghatározhatók. Az 

 enzimaktivitás  változik a korral, ezért idősebb állatoknál bizonytalan 

 eredményeket ad. 

  



A növényi eredetű fehérjék (szója) kimutatása a húsból könnyű.  

A szójával való hamisítást a szója szénhidrátjai, elsősorban pentózai 

alapján is ki lehet mutatni → a pentózok a húsban csak igen kis 

koncentrációban fordulnak elő. 

Egyéb növényi eredetű anyagok hozzákeverésével (pl. fűszerek) nő a pentóz-, 

különösen a pentozánok mennyisége, ami felhasználható ezen anyagok 

kimutatására.  

 

Specifikus peptidek analízise 

Specifikus peptidek analízisét is felhasználhatják a hamisítás kimutatására.  

A 18 fehérjeépítő aminosav közül van pár, elsősorban metilezett származék, 

ami a kimutathatóság alapja lehet. Ezek: a sovány húsban az N-metil-lizin, a 

marha, a sertés és a csirkehús N-metil-hisztidint tartalmaz 11-13 µg/g 

koncentrációban.  

A vázfehérjék tartalmaznak egy hisztidin-tartalmú dipeptidet, az anszerint (β-

alanil-L-1-metil-hisztidin), karnozint (β-alanil-L-hisztidin) és balenint (β-alanil-

L-3-metil-hisztidin), melyek alapján a húshoz kevert vázfehérje kimutatható → 

ezen peptidek aránya nagyon jellemző a különböző állatfajokra. 



 

A három aminosav származék, és a köztük lévő arány olyan jellemző az egyes 

állatfajokra, hogy a hamísítás ténye velük könnyen kimutatható.  

Vannak még olyan dipeptidek is, amelyek jellemzőek pl. az élesztőre, a húsra 

és különböző extraktumokra. 

A nukleotid bázisok mennyisége is használható a hamisítás kimutatására.  

  

Ezzel a módszerrel a savófehérjék is kimutathatók húskeverékekből.  

 

 
 
 
 
 
 



Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

 

A csirke- és a pulykahús egymáshoz keverése HPLC-s módszerrel kimutatható.  

A módszer: vizes extrahálás, melyet követően a mintát, tisztítás és szűrés után, 

azonnal be lehet táplálni a HPLC oszlopára.  

A csirke és a pulyka kromatogramok esetében lehet találni olyan csúcsokat, 

amelyek csak az egyik vagy csak a másik kromatogramon fordulnak elő, 

ami alapján a húsok beazonosíthatók.  

Készíthető egy kalibráció ezekre a specifikus, de valójában azonosítatlan 

csúcsokra, mely segítségével 5-100% arányban egymáshoz kevert minták 

meghatározhatók.  

A fehérje profil analízisével a különböző nyers hal minták is 

megkülönböztethetők egymástól.  

 

Ezzel a módszerrel a savófehérjék is kimutathatók húskeverékekből.  
  

 
 



Zsír- és zsírsavanalízis 

A különböző állatfajok húsának zsírsavösszetétele jelentősen eltérhet 

egymástól → ezért ez felhasználható az egymáshoz kevert húsok 

kimutatására.  

Régóta használják a sertés, a marha és a birkahús elkülönítésére, és a 

sertészsír marhafaggyúval való hamisításának kimutatására.  

A linolsav-tartalom alapján a kenguru- és a lóhús jól elkülöníthető egymástól, 

és a zsírsavakban lévő különbség a mennyiségi meghatározásra is 

felhasználható.  

A kérődző állatoktól származó hús, a bendő fermentáció következtében 

tartalmaz transz zsírsavakat is, amelyek a monogasztrikus állatok húsában 

nem fordulnak elő.  

Ezek közül legjellegzetesebb a konjugált linolsavak csoportja, melyek közül 

legnagyobb koncentrációban a cisz9,transz11 konfigurációjú fordul elő 

legnagyobb mértékben a kérődzők húsában.  

  



A zsírsavakon kívül még a zsírsavak triglicerideken belüli elhelyezkedése is 

indikátora lehet bizonyos fajta hamisításnak.  

A kettes helyzetben lévő zsírsavak mennyisége az összes zsírsav 

százalékában, különbözhet az egyes állatfajoknál.  

A disznózsír és az egyéb zsírok könnyen megkülönböztethetők egymástól a 

disznózsír magas palmitinsav tartalma alapján. 

Gázkromatográfiás analízissel 5% marhafaggyú a sertészsírban, vagy 10% 

sertészsír a marhafaggyúban kimutatható.  

Az iszlám országokban a disznózsír tiltott a táplálkozásban.  

A palmitinsav növekedés és a telítetlen zsírsavak csökkenése, a belőlük 

képezett faktorok jó indikátorai a disznózsírnak, és velük 5% disznózsír 

marhafaggyúhoz történő keverése kimutatható.  

A teljes szójabab darált húsból készült kimutatására legalkalmasabbak az el 

nem szappanosítható zsírok és a szterinek.  

A szójában más az el nem szappanosítható lipidek mennyisége, és ugyancsak 

jelentős különbség van a szterintartalomban is, melyből a szója másfélszer 

annyit tartalmaz, mint a hús.  

  



A sertészsír a triglicerid zsírsaveloszlásában is jelentősen különbözik a 

többi zsírtól, és van egy sajátságos komponense, a 11,14-eikozadiénsav, 

mely csak sertészsírban található meg → segítségével 1% sertészsír egyéb 

zsírhoz történő keverése kimutatható.  

A zsírsavak trigliceridekben elfoglalt helye alapján a zsírok ugyancsak 

beazonosíthatók.  

A különféle trigliceridek HPLC-vel szétválaszthatók és meghatározhatók, és 

mivel a konfigurációjuk nem változik a hőkezelés során, a módszer hevített 

zsírok esetében is alkalmazható → a módszerrel 2% sertészsír a 

marhafaggyúban, vagy 3% sertészsír a birkafaggyúban kimutatható.  

A különféle húsminták különböző mennyiségben tartalmazzák a foszfolipideket 

felépítő zsírsavakat és aldehideket is. A marha, a bárány, a disznó és a csirke 

foszfolipidjei több mint 40% etanolamin plazmalogént tartalmaznak, míg a halé 

csak 13%-ot.  

A kolinplazmalogén a kolin foszfolipidben a halak esetében kb. 1%, míg a 

különböző húsokban mennyisége 10-30% között változik.  

A konzervek sertészsír-tartalmának meghatározására próbálkoztak az 

infravörös spektroszkópiával is. Ez a módszer alkalmas a nyers és a 

hőkezelt minták megkülönböztetésére is.  
  
 
 
 



Ásványi anyagok analízise 

Az ásványi anyagok analízisét alkalmazták a darál húshoz kevert szójadara 

kimutatására → a szója több foszfort, káliumot és magnéziumot, míg a hús 

több nátriumot és cinket tartalmaz. 

A hamisítás céljából a darált húshoz adott csontlisztet a kalcium tartalom 

alapján lehet kimutatni → minden 1 g hozzákevert csont 160 mg-mal növeli 

meg a kalciumtartalmat. 

  

Biokémiai indexek alkalmazása a húshamisításban 

A biokémiai indexek: a kreatin és a kreatinin, az összes nitrogén, a nettó 

izomfehérje mennyisége, a hidroxiprolin, a triptofán, a kreatinin foszfokináz és a 

foszfohexo izomeráz alkalmasak lehetnek a különböző húsfajták 

megkülönböztetésére és beazonosítására. 

 A friss kecskehúsban az Mg2+-ATP-áz és a peroxidáz aktivitás szignifikánsan 

nagyobb az összes többi húsénál.  

A marha és a bölény húsa a foszfatáz és a kataláz aktivitás alapján, a kecske 

és a birka húsa pedig a szukcinil dehidrogenáz és az alkalikus foszfatáz 

aktivitás alapján különböztethető meg. 



Az összes pigmenttartalom analízise is alkalmas lehet az igazi marhaburger, és 

a hozzáadott szóját tartalmazó szója burger megkülönböztetésére.  

  

Ausztráliában a barramundit gyakran helyettesítik a sokkal olcsóbb 

királylazaccal. Az inozin és a hipoxantin, valamint ezek aránya alkalmas a 

megkülönböztetésre, mert a barramundi nagyon sok hipoxantint tartalmaz, míg 

a többi hal inozinban gazdagabb.  

 

Az 1-heptadecén és az 1-oktadecén a hőkezelt marhahúsra jellemzőek,  

a 12-metil-tridekanal, mely csak a párolt marhahúsra jellemző, a baktériumos 

bendőfermentáció során keletkezik, majd beépül a plazmalogénekbe.  

  

 
 



A dezoxiribonukleinsav hibridizációja 

 

Az újabb időben a DNS reasszociációján alapuló módszert kezd elterjedni:  

 a DNS-t különféle pufferek segítségével kicsapatják, extrahálják, 

 mossák, 

 RNáz enzimmel kezelik 37 oC-on egy órán át, 

 az oldatot ultrahangos kezeléssel 0,2-2,0 kilobázis nagyságú 

 fragmentekre vágják szét,  

 a fragmentumokat a slot-blot szűrőhöz kötve hibridizálják,  

 a maradék reagenst mosással eltávolítják,  

 a hibridizálódott anyagot az autoradiográfiás jel alapján lézer 

 denzitometriával beazonosítják és meghatározzák.  

A módszert sikeresen alkalmazták csirke-, sertés- és marhahús 

azonosítására. 

  
 



A hús frissességének meghatározása 

 

A hús frissességének meghatározására széleskörűen alkalmazzák a fehérje 

bomlástermékeinek meghatározását: 

 az összes illó bázikus anyagok analízisét,  

 az aminonitrogén meghatározást, az aminosavak analízisét,  

 az aminok és az indol meghatározását,  

 a zsír bomlástermékeinek analízisét,  

 a szabad zsírsavakat, a peroxid- és savszámot, a tiobarbitursav 

 számot,  

 a nukleinsav bomlástermékek analízisét. 

 



A fehérje bomlástermékeinek analízise 

A fehérje bomlástermékek megjelenését mind az autolízis, mind a baktériumok 

proteolitikus enzimei okozhatják → oldható peptonok és polipeptidek, majd 

ezekből aminosavak keletkeznek → az ammónia, a trimetilamin és az egyéb 

aminok mennyisége a bakteriális tevékenység miatt folyamatosan nő. 

A Pseudomonas baktérium, a marhahús esetében, aerob körülmények között 

az aminosavak dekarboxilezésével ammóniát produkál.  

A broiler húsban szoros összefüggést találtak az összcsíraszám és az 

ammónia mennyisége között.  

Az ammónia keletkezhet a nukleotidok és az aminvegyületek enzimatikus 

lebontása következtében is.  

Lineáris összefüggést kaptak a sóoldható fehérjetartalom, és a dimetilamin-, 

valamint a formaldehid tartalom között.  

Egy alkohol tesztet is kidolgoztak, mely szerint a friss hús csak 70-80% 

alkohol koncentrációnál adott csapadékot, míg az állott hús már 30-40% 

alkoholkoncentrációnál is kicsapódott. 

  



Az összes illékony bázis analízise 

 

Az összes illékony bázis (TVB) analízise népszerű a tintahal frissességének 

megállapítására → régóta alkalmazzák a hús és a hal romlásának analízisére.  

 Ha mennyisége kevesebb, mint 30 mg/100 g, jó minőségű, friss,  

 30-40 mg/100 g között másodosztályú,  

 e fölött pedig harmadosztályú áruról van szó.  

Színváltozással operáló reagensek: a hematoxilin sárgáról vöröses-bíborra, a 

kurkumin halvány sárgáról mély barnás-vörösre, a fenolvörös pedig halvány 

sárgától ragyogó vörösig színeződik el az illó bázisok hatására.  

Az illó bázisok legnagyobb része ammónia, trimetilamin csak kis 

koncentrációban fordul elő a húsban.  

Az ammónia vizsgálatok eredményeit meghamisíthatja, ha a hízómarhák 

karbamidos tápot fogyasztanak → a véren keresztül eljuthat húsba is, 

melynek tulajdonságai hasonlatosak lesznek ahhoz, mint amikor a fehérje 

bomlik.  

Az emberi fogyasztásra alkalmas húsok ammónia tartalma maximum 30 mg%. 

  

 
 



 

A trimetil amin jó indikátora a tengeri és az édesvízi halak romlottságának 

→ és a romlott hal szaga is a trimetilaminnak köszönhető.  

A trimetilamin mérésére alkalmazzák  

 a turbidimetriát,  

 a gázkromatográfiát,  

 a trimetilamin dehidrogenázzal működő enzimatikus módszert, 

 a félvezető szenzorokat és ionspecifikus elektródokat.  

Az ammónia meghatározására sok módszer alkalmas. Legrégebbi klasszikus 

módszer, amikor az ammóniát bórsavba desztillálják, és kénsavval megmérik.  

A friss hús 3-10 mg/100 g, míg a romlott hús több mint 20 mg/100 g ammóniát 

tartalmaz. 
  
 



Az amino nitrogén és a szabad aminosavak meghatározása 

  

Az aminosav nitrogén alkalmazását sokan javasolták a hús romlottságának 

meghatározására → a gyakorlatban a ninhidrin pozitív anyagok (α-

aminosavak) kifejezés terjedt el → ezek mennyisége csak laza összefüggésben 

van a romlottsági fokkal. 

A romlottság mértékének meghatározására többen javasolták a szabad 

aminosavak analízisét.  

A vaddisznónál a gyanús, illetve romlott hús kevesebb aszparaginsavat, és 

több hisztidint, szerint, glicint, glutaminsavat, treonint, prolint, valint és leucint 

tartalmaz, mint a friss hús.  

Meghatározásukra kiválóan alkalmas az ioncserés oszlopkromatográfia 

(IEC).  

A taurin és hipotaurin arányának mérése nem bizonyult igazán jó 

indikátornak, a citrullin mennyisége viszont jó indikátora a csirkehús bakteriális 

romlottságának → a friss csirkebőrben nem található meg, csak a bakteriális 

tevékenység következtében nő meg a mennyisége. 

  



A piperidin a lizin bomlás során keletkezik a bakteriális tevékenység 

következtében, és jó indikátornak bizonyult az állottság vagy romlottság 

kimutatására.  

A β-alanin, az aszparaginsav dekarboxilezési terméke, sem található meg a 

friss szövetekben → mennyisége a frissesség indikátoraként alkalmazható 

halból készült élelmiszerek esetében.  

A szulfhidril csoportok mennyiségét is alkalmazták a frissesség 

kimutatására.  

  

Az aminok mérése 

A biogén aminok: a hisztamin, a tiramin, az agmatin, a kadaverin, a 

putreszcin, a spermin, a spermidin és a triptamin jó indikátora a gyenge 

minőségű húsoknak, különösen a marhahúsnak.  

Mennyiségük korábban jelzi a húsok romlását, mint a pH emelkedése.  

A hisztamint különösen a halak frissességek ellenőrzése alkalmazták. 

Mennyisége a halkonzerveknél szoros összefüggésben van a trimetilamin 

mennyiségével.  



A rothasztó baktériumok különösen nagy mennyiségben produkálnak 

hisztamint, melynek mennyisége pozitív összefüggésben van a szabad 

hisztidinnel, mely a friss halban nem fordul elő, csak az autolízis 

következménye lehet.  

A tiramin is veszélyes, képzésében a tejsavbaktériumok is részt vesznek a 

szárazkolbász romlása során.  

Az aminok jó indikátorai a disznóhús és a darált marhahús romlásának. 

A hisztamin tartalmat lehet papír- és rétegkromatográfiával, ioncserés 

vékonyréteg- és oszlopkromatográfiával vagy HPLC-vel mérni.  

Újabban monoklonális antitesteket is kifejlesztettek a hisztamin mérésére 

ELISA-val → nincs keresztreakció a különböző biogén aminok mérése 

során.  

A sertéshús és némely esetben a marhahús putreszcin- és kadaverin 

tartalmát alkalmasnak találták a romlottság mérésére, melyek mennyisége 

szoros összefüggésben volt a szaggal és a kinézettel. 

A putreszcin szoros összefüggésben volt a baktérium számmal, a kadaverin 

pedig jó indikátora volt a tárolás hőmérsékletének.  



Az organoleptikus tulajdonságok, a putreszcin és az 1,3-diamino-propán 

közötti szoros összefüggés jelzi, hogy e két anyag jó indikátora a 

frissességnek.  

 A brojlerek húsának analízise során mindkét anyag jó egyezést adott a 

 romlottság fokával.  

A hisztamin, a putreszcin és a kadaverin mennyisége nő, a spermin és a 

spermidin mennyisége csökken a romlás előrehaladásával → javaslatot tettek 

ezen vegyületek indexbe foglalására a romlottság fokának megállapításakor. 

Az agmatin a tintahal frissességének jó indikátora, és mennyisége a tárolási 

idővel folyamatosan nőve elérheti a 30 mg/100 g-ot, a 40 mg-os mennyiség 

pedig már előrehaladott romlásra utal. A putreszcin koncentrációja is nőtt a 

bomlás során.  

A kadaverin alkalmas a lazac és a szivárványos pisztráng romlottságának 

jelzésére, a tiramin pedig a marhahús kezdődő romlásának kimutatására 

fermentált élelmiszerekben.  

A biogén aminok jó indikátorok a hal és különböző tengeri eredetű élelmiszerek 

romlottságának kimutatására → a biogén aminok szoros összefüggést 

mutatnak a szabad aminosav tartalommal. 
  
 
 
 
 



 

Az indol meghatározása 

 

Az indol a triptofán bakteriális bomlásának terméke, mely még a 

hűtőszekrény hőmérsékletén is végbemegy, és amely kiváló jelzőanyaga a 

romlásnak a halak és a kagylók esetében.  

Az indol mennyisége a felolvasztás után rohamosan nő fagyasztott termékek 

esetében.  

Az idol meghatározására alkalmazzák a spektrofotometriát, a kolorimetriát, a 

HPLC-t és a fluorometriát.  

Szoros összefüggést találtak az organoleptikus tulajdonságok, a kanszag, 

valamint az indol és a szkatol mennyisége között → a szkatol szaga sokkal 

intenzívebb, mint az indolé. 

  



A zsír bomlástermékeinek analízise 

A zsírszövet teljes egészében triglicerideket tartalmaz, míg a többi állati 

zsiradékban kis mennyiségben foszfolipidek, szterinek, karotinoid pigmentek és 

zsíroldékony vitaminok is vannak. 

Ezen komponensek jelentősen változhatnak a tárolás során, és 

befolyásolhatják a hús szagát, ennek megfelelően az eltarthatóságát.  

A változások jól nyomon követhetők a szabad zsírsavak, melyeket a lipáz 

enzim szabadít fel az észter kötésekből, és a peroxidszám és savszám 

mérésével, az oxidatív avasodás, melyet a levegő okoz, és a ketonos 

avasodás, melyet a mikroorganizmusok okoznak, nyomon követésével. 

  

Szabad zsírsavak 

A szabad zsírsavakat (FFA) többen használták a tengeri eredetű élelmiszerek 

minőségének becslésére. 

A marhahús FFA tartalma jelentősen megnőtt a nulla fokon történő tárolás alatt, 

ami kellemetlen, édes ízt kölcsönzött a húsnak.  



A zsír peroxidszáma egy indukciós periódus után hírtelen emelkedik, majd 

a maximum elérését követően csökken, ezért a hús minősítésére nehezen 

lehet felhasználni.  

A tiobarbitursav szám (TBA) segítségével az oxidatív romlás mértékét lehet 

felderíteni, mely méri a malonaldehidet is, az oxidatív romlás markerét.  

Szoros összefüggést állapítottak meg a TBA és hús szaga között.  

Az oxidatív romlás követésére alkalmazzák a Kreiss tesztet, mely a floroglucin 

és a zsír reakcióján alapul savas körülmények között, ami vörös színű reakciót 

eredményez → kapcsolatban van az oxigén abszorpcióval, a 

bomlástermékekkel, mint az epihidrin aldehid vagy a malonaldehid.  

A karbonil vegyületeket vagy kolorimetriásan, vagy a 280 nm-en mért 

abszorpcióval határozzák meg.  

A szénhidrogén pentán a fagyasztva szárított disznóhús avasodásának 

mértékéről ad információt.  

A szénhidrogének közül a metán fordul elő legnagyobb koncentrációban 

a húsban, melyet követ a pentán, a propán és a bután. A metán eredete az 

alanin, mely a Strecker lebontás során keletkezik, a pentán eredete pedig az 

aminosavak.  

A pentán a lipid oxidáció indikátora. 
  
 
 
 



Nukleinsav bomlástermékek 

A nukleinsav bomlástermékei indikátorai lehetnek a húsromlásnak.  

Indikátor lehet az ATP, az ADP és az AMP, melyeket fordított fázisú HPLC-vel 

meg lehet határozni → összefüggés van a hús frissessége és a 

bomlástermékek koncentrációja között.  

A hús tárolása során az inozin monofoszfát (IMP) koncentrációja jelentősen 

csökken, az inozin mennyisége a tárolás elején meredeken emelkedik, a 

hipoxantin mennyisége pedig a tárolás végén nő meg jelentékeny 

mennyiségben. 

  

Egyéb módszerek a hús romlottságának kimutatására 

A hús romlottságának kimutatására használják még a szín és a pH mérését, 

az illózsirsavak analízisét, melyre kiválóan alkalmazható a kapilláris GC.  

Az illózsírsavak: az ecetsav, a propionsav, a vajsav, az izovajsav, a 

valeriánsav és az izovaleriánsav, valamint a kapronsav és az 

izokapronsav → közülük az ecetsav található legnagyobb mennyiségben az 

élelmiszerekben.  



 

A tejsav koncentrációja egy-két nappal a vágás után stabilizálódik, az ecetsav, 

a propionsav és a vajsav pedig hozzájárul a nem mikrobiális eredetű savanyú 

íz kialakulásához. 

 

Az aminosavak, elsősorban a valin, az izoleucin és a leucin illó metabolitjai: 

 Valinból keletkezik többek között a 2-meti-propanal, a 2-metil-propanol 

 és a különböző konfigurációjú propánsav észterek,  

 izoleucinból származik a 2-metil-butanal, a 2-metil-butanol, a 2-butanon 

 és a különböző metilezett vajsavészterek,  

 leucinból a 3-metil-butanal, a 3-metil-butanon, a metilvajsav és annak 

 észterei.  

Megtalálhatók a hűtőszekrényben tárolt csirkehúsban, koncertrációjuk pedig 

arányos a bomlás mértékével. 

  
  
 
 



A mikroorganizmusok illó metabolitjai 

 

A baktériumos romlás során a baktériumok anyagcsere termékei állottá, 

savanyúvá, büdössé, azaz romlottá teszik a húst.  

A fagyasztott marhahús illó komponensei között megtalálható a kénhidrogén, a 

metil-etil-merkaptán, az acetaldehid, az aceton, a metil-etil keton, az etilalkohol 

és a metilalkohol, melyek közül különösen az etanolt javasolják a romlás 

fokának becslésére.  
 



A hús és a hal minőségének műszeres mérése 

 

A szenzoros minősítések, ill. a szag analízise terjedt el a gyakorlatban.  

Speciális, négy elektródból álló, a hús felületéhez kapcsolódó elektródokat 

használva mind az ellenállás, mind a kapacitás könnyen meghatározható, 

mely mérési adatokból következtetéseket lehet levonni a romlottságot illetően.  

Hal esetében a hullamerevség beálltáig mindkét tulajdonság gyorsan változik, 

majd a továbbiakban a változás lelassul.  

Az elektromos vezetőképességet a halakon kívül a sertéshús minősítésére is 

alkalmazták.  

Az ultraibolya sugárzással történő megvilágítást a garnélarák 

frissességének analízisére használták, de a különbség az elfogadható és az 

elutasítandó csoportok között csak csekély volt.  

  

  



A hústartalmú ételek minősítése 

A vágás utáni változások közvetlenül befolyásolják a hús minőségét, és szoros 

kapcsolatban vannak az anaerob glikolízissel, a pH-val és a hőmérséklettel, 

mely paraméterek együttesen hatnak a minőségre.  

A lassú glikolízis, a viszonylag alacsony pH és hőmérséklet szürkésrózsaszín 

külsőt, porhanyós struktúrát, és viszonylag száraz kinézetet ad a húsnak.  

Ha a pH magas marad, csökkenése nem következik be, a hús sötétvörös 

színű, kemény és száraz lesz, ezek a DFD (dark, firm, dry) húsok. 

A gyors pH csökkenés és a magas hőmérséklet puha, sápadt és vizenyős 

húst (PSE, pale, soft, exudative) eredményez, melynél nagy lesz a sütési vagy 

főzési veszteség.  

Normál körülmények között az alacsony pH és a magas hőmérséklet 

kombinációja PSE húst eredményez.  

A PSE és a DFD hús évente az összes hús mintegy 5-6%-át érinti, melynek 

mennyiségét elsősorban genetikai szelekcióval, az állatok vágás előtti és 

a hús vágás utáni kezelésével lehet csökkenteni. 

  



A minőség megállapítására használják a pH, a csepegési veszteség és a 

színelemzést, a kollagén tartalom mérését, és a szabad aminosavak 

mennyiségét. 

Az összes aminosav mennyisége, függetlenül a fajtól, konstans, a szabad 

aminosavak mennyisége viszont kapcsolatba hozható a hús 

érzékenységével a pulykánál.  

A szabad aminosavak közül a leucin és az izoleucin nagyobb mennyiségben 

volt jelen a gyenge minőségű marhahúsban, míg néhány aminosav szoros 

kapcsolatot mutatott a hús színével és aromájával a sonka esetében.  

A glutaminsav mennyisége szoros kapcsolatban volt az állapottal, a kinézettel 

és a porhanyóssággal.  

A főtt sertéshúsban a tirozin, a glutaminsav, az aszparaginsav és a szerin 

negatívan, a glicin pozitívan befolyásolta a hús illatát, a tirozin és a glutaminsav 

pedig az általános összbenyomást befolyásolta kedvezőtlenül.  

A nyershúsban a treonin szignifikáns összefüggést mutatott az összes 

nitrogénnel, az arginin a nem fehérje nitrogénnel, a glicin, a valin és a leucin 

pedig a kollagén mennyiségével.  
 
 
 



 

A kollagén nagymértékben hozzájárul a hús funkcionális 

tulajdonságainak kialakításához, mely a csont és a bőr fő fehérjéje, a 

kötőszövet elasztin tartalma viszont alacsony, melynek nincs gyakorlati 

jelentősége.  

Az egyéb emlős fehérjékkel ellentétben a kollagén nagy mennyiségben 

tartalmazza a hidroxiprolin iminosavat, melynek mérése alapján a kollagén 

mennyisége meghatározható.  

Javasolták még a húsminőség megállapítására  

 az izombiopsziát, 

 a vércsoportmeghatározást,  

 a kreatin kináz analízisét, és 

 a halotán tesztet. 
  
 



A húsételek szennyezettségének kimutatása 

  

A tengeri halaknál leggyakrabban a nyersolajjal, olajszármazékokkal való 

szennyeződés fordul elő. 

 A GC-MS kapcsolt technika segítségével a szennyező alifás vagy 

 aromás szénhidrogének könnyen kimutathatók. 

A szénhidrogének azokban a szövetekben rakódnak le nagyobb 

mennyiségben, melyek több zsírt tartalmaznak.  

A gázolajjal történő szennyezésről is többször beszámoltak, melyet 

követően a szennyező anyagokat spektrofluorometriásan vagy 

vízgőzdesztillációt követően GC-vel mutatták ki.  

Még jobb, ha hőmérséklet gradienssel programozott GC-t alkalmaznak, 

mert azzal a kis koncentrációjú szennyezőanyagok is pontosan mérhetők → a 

prisztán és a fitán is meghatározható, melyek arányából még a dízel olaj 

eredetére is következtetni lehet.  

Prisztánt gyakran mértek tengeri állatokból, ill. planktonokból.  



 

Gyakran mutattak ki halakból aromás szénhidrogéneket és szerves 

klórvegyületeket, mint a hexaklór-benzol, a diklór-difenil-triklóretán, melyek 

a part menti üledékből kerültek a halakba → a vegyületeket 10 μg/kg 

érzékenységgel lehet kimutatni folyadékkromatográfiával, fluoreszcens 

detektálással.  

A módszer alkalmas arra is, hogy vele poliklórozott bifenileket, dibenzo-p-

dioxint, dibenzo-furánt vagy tetraklór-dibenzo-p-dioxánt lehessen 

meghatározni.  

A legtöbb ember által fogyasztott tengeri lény képes még a vízben kis 

koncentrációban előforduló nehézfémeket a testében akkumulálni → a 

vágott árúban vagy a halakban gyakran találnak nagyobb mennyiségben 

nehézfémeket. 

A kagylók  10.000-szer több cinket, 30.000-szer több kadmiumot és a 14.000-

szer több rezet tartalmaznak, mint a víz, amiben élnek.  

Ezek a mennyiségek toxikusak az ember számára, és gyakran hányingert, 

hányást idéznek elő.  



A kadmium kis koncentrációban is akut toxicitást idézhet elő, és a réz is 

nagymértékben koncentrálódhat olyan élőlényekben, mint a folyami feketehal.  

A mérgező nehézfémeket spektroszkópiás módszerekkel, atomabszorpciós 

spektrofotométerrel grafitküvettás üzemmódban, vagy induktív csatolású 

plazmaemisszióval tömegspektrométerrel kapcsolva, lehet kimutatni és 

pontosan meghatározni.  

A hús higiénés minősítésére alkalmazzák a kataláz aktivitást, mely a beteg 

állatoknál háromszor akkora, mint az egészséges borjú vagy 

marhahúsban, azért alkalmas a húsminőség meghatározására.  

  

A darált húsok minőségének meghatározása 

Az aprított, darált húsok minőségének analízisére legjobb indikátor a triptofán- 

és a hidroxiprolin-tartalom mérése, mert a triptofán a jó minőségű vörös 

húsokban, a hidroxiprolin pedig a több kötőszövetet tartalmazó húsokban 

fordulnak elő nagyobb mennyiségben. 

A tüdő, a gyomor, a vékonybél, olyan mértékben tartalmazzák a triptofánt, 

mintha a vörös húshoz 15%-ban kötőszövetet kevertek volna.  

  



A kreatinin tartalom alapján is meg lehet különböztetni az egyes 

húsfajtákat egymástól → a vázizom, a szívizom, a nyelv messze a legtöbb 

kreatinint tartalmazza → ezeket követi a sertésgyomor → a vér, a kötőszövet a 

máj és a belek viszonylag kis mennyiségű kreatinint tartalmaznak.  

  

Húsadalékok és kiegészítők 

Adalék lehet a salétrom, mely megakadályozza a jelentős színváltozást, 

mert a hemoglobin és a mioglobin a megfelelő nitrózó származékká alakul vele.  

Nagy mennyiség hatására a hús aszalódott hatást kelt, és a későbbi 

származékok veszélyesek is lehetnek az egészségre.  

Nagyon sok növényi festékanyagot is használnak a pácolt, fűszerezett húsok 

színének megőrzésére. 

Sokféle töltőanyagot használnak a kolbászárúk készítése során: 

 száraz kenyérőrlemény, kukoricaliszt, burgonyakeményítő, 

 sós keksz, kétszersült hulladéka, főtt rizs, 



 szintetikus kreatinin (hogy koncentrációja minél több húsra utaljon a 

 kolbászban). (A 14C aktivitásának mérésével ki lehet mutatni → ez a 

 mesterséges, hozzáadott anyagban lényegesen kisebb, mint a 

 természetesben.) 

  Csicseriborsó lisztet is gyakran adnak az olcsó, de jó minőségű 

 kolbászokhoz, mely egy lágyabb textúrát kölcsönöz a húsnak → a hús 

 elszíntelenedését is okozhatja. 

  

Adnak a húskészítményekhez zselatint, vért vagy vérlisztet, lépet és zöldség-, 

vagy más, nem hús jellegű fehérjéket is  → nem csökkentik a termék 

táplálkozási értékét, textúráját, ízét és illatát → a drága állati eredetű 

alapanyagot egy lényegesen olcsóbbal cserélik ki. 

Közkedvelt a szójával való kiegészítés → hatására jelentősen megnő a termék 

glükózamin-tartalma, mely a kimutatás alapja.  

Ha a triptofán tartalom magas, a hidroxi prolin tartalom pedig alacsony magas 

glükózamin tartalom mellet, akkor szinte biztos, hogy a készítményt nem állati 

eredetű fehérjével egészítették ki.  

 

  

  
 



 

Magasabb a glükózamin tartalom, ha a húst belső szervekkel, vérplazmával, 

tej- vagy tojásfehérjével egészítették ki.  

A szójaliszt, szójaizolátum, zsírszegény tejpor, tejeredetű koprecipitátumok, 

növényi eredetű fehérjék javíthatják a funkcionális tulajdonságokat 

(emulzióképző kapacitás,  emulzió stabilitás, vízkötő képesség). 

Különböző fajok hasonló színű húsát keverik össze azért, hogy olcsóbb hússal 

nagyobb gazdasági előnyhöz jussanak.  

Rendszeresen keverik a marha és a lóhúst, a marha és a birkahúst, vagy a 

baromfi és a sertéshúst, mert a hasonló kinézet miatt nehéz őket 

megkülönböztetni egymástól.  
 


