
Zöldségek, gyümölcsök és belőlük készült élelmiszerek 
  

A zöldségek és a gyümölcsök elengedhetetlen összetevői a kiegyensúlyozott 

étrendnek, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak az élelmiszerek ízéhez és 

aromájához, a rostszükséglethez, és különösen jelentős vitamin- és 

ásványianyag-tartalmuk.  

A gyümölcs- és zöldségfogyasztás változatossá teszi a döntőem gabonán és 

állati eredetű élelmiszereken alapuló étrendünket.  

Az utóbbi évek intenzív kertészeti kutatásai olyan új fajtákat hoztak létre, 

melyek a világ különböző régióiban, eltérő klimatikus és talajviszonyok között, 

eltérő évszakokban, így szinte az év minden szakában eljutnak a 

fogyasztókhoz.  

Az eltérő termesztési körülmények miatt más ezen élelmiszerek 

összetétele, íze, tápértéke, más az áruk is a piacon, azt meghatározza  

 a termesztés módja, a vidék helye, ahonnan származnak,  

 az egységes kinézet, a szín, az aroma és az íz.  



Néhány gyümölcs és zöldség közvetlenül a termelőtől kerül a fogyasztó 

asztalára, némelyeket hosszú úton szállítanak legtöbbször hűtött 

rakterekben,  

 néhányat pedig előzetes feldolgozást követően hoznak forgalomba,  

 néhány pedig gyümölcshúsként, gyümölcsléként, édességként, 

 savanyúságként, almaborként, borként vagy olyan termékként kerül a 

 fogyasztóhoz, amelyek további otthoni feldolgozást igényelnek.  

  

Az eltérő környezet azonban maga után vonja annak kockázatát, hogy a 

gyümölcs és a zöldség szennyezett lehet peszticid maradékokkal,  

 esetenként tartalmazhat sugárzó anyagokat, vagy hamisíthatják őket 

 olcsóbb termékekkel, és  

 a mesterséges érlelés is befolyásolhatja a minőséget.  

Különösen a feldolgozott termékeket hamisíthatják olcsóbb, de hasonló 

anyagokkal,  

 éretlen vagy túlérett termékekkel, szerves savakkal, cukrokkal, 

 sűrítőkkel,  mesterséges szín és aromaanyagokkal és 
 konzerválószerekkel. 



A félig vagy teljesen feldolgozott termékek minősége függ a technológiától, 

hogy a maximális haszon érdekében milyen fokú darabolást, préselést 

kinyerési eljárásokat alkalmaznak, hogy  

 a készítményt a héjból vagy a gyümölcshúsból állították-e elő, és hogy  

 a rostanyagok milyen mértékben találhatók a végtermékben.  

Alkalmaztak-e enzimeket, cellulázt, amilázt vagy pektinázt a nagyobb 

kitermelés érdekében → gyakran teszik az alma-, a guava- és a banán 

gyümölcslevek esetében.  

A gyümölcshús vagy a gyümölcslé összetétele jelentős mértékben függ az 

érettségi foktól, az évszaktól, a termesztés helyétől és a termék 

kinyerésének módjától.  

A citrusfélék héja és magja, bekerülve a gyümölcslébe, annak keserű ízt 

kölcsönöz. 

A gyümölcslevek minőségét meghatározza a savasság és a pH, a cukrok 

fajtája, a keményítő és az egyéb poliszacharidok, a pektin, a karotinoidok és az 

egyéb színanyagok, az esszenciális olajok, a fenolos komponensek és az 

aszkorbinsav mennyisége.  

  



A konzisztencia függ a pektin-, a keményítő- és az egyéb poliszacharid 

tartalomtól.  

Mindegyik fajtának különböző változatait állították elő a világ különböző 

részein, amelyek eltérő tulajdonságokkal jellemezhetők.  

Esetenként víz hozzáadás is szükséges lehet a folyékony frakció maximális 

kinyerése érdekében.  

Az édesség és a savanyúság visszaállítása miatt savakat, ill. cukrokat, a 

viszkozitás visszaállítása miatt pedig egyéb anyagokat kell az ilyen 

extraktumhoz adagolni, és  

 esetenként tesznek hozzá tartósítószereket, benzoesavat vagy kén-

 dioxidot is.  

Gyümölcslé koncentrátumok előállításánál hő- és vákuum kezelést 

alkalmaznak, melynek során ügyelni kell a barnulás elkerülésére, és a 

hőkezelés során előforduló bomlási folyamatok minimalizálására.  

A hőkezelés során a természetes aroma egy része elvész,  

 karamellizáció történik, főtt íz jelentkezhet, ill.  

 keserű íz alakul ki a déligyümölcs levek esetében.  



Mivel a koncentrálás során az aroma egy része elvész, azt friss aromával 

pótolni kell.  

A kereskedelmi forgalomban lévő gyümölcsleveket legtöbbször érzékszervi 

bírálattal minősítik, melynek során illatát és ízét értékelik.  

A szubjektív minősítés mellett az analitikai kémia fejlődésével egyre inkább 

terjednek az olyan objektív műszeres minősítések, amelyek  

 a kémiai összetételt, a fizikai és reológiai tulajdonságokat,  

 a nyomelemeket és az enzimeket mérik,  

 a fehérjékre az elektroforézist, az izoelektromos fókuszálást és az 

 immunológiai módszereket alkalmazzák, melyek  

 összességében lehetővé teszik az vizsgált zöldség vagy gyümölcs 

 korrekt minősítését. 

  

  
 
 



A gyümölcs és zöldséglevek minősítésére alkalmas 

vizsgálatok 
  

A gyümölcs és zöldséglevek minősítésére fizikai, kémiai, biológiai és szenzoros 

vizsgálatokat alkalmaznak.  

Gyümölcsleveknél a legfontosabb minősítési tényezők a  

 viszkozitás, a szín és a barnulás mértéke,  

 a természetes vagy főzött aroma vagy íz jelenléte,  

 néhány esetben a keserű íz,  

 a kémiai paraméterek közül pedig legjelentősebbek az összes és a 

 redukáló cukortartalom,  

 a savasság és a pH, valamint az aszkorbinsav tartalom.  

Leggyakrabban az olyan kis mennyiségben előforduló anyagokat alkalmazzák 

a minősítésre, mint a szervetlen sók, a nitrogéntartalmú összetevők, a 

polifenolok, a vitaminok és a pigmentek.  

  



A citrusfélék gyümölcsleveinek hamisítása a világon mindenütt probléma.  

A gyümölcsléhez adhatnak vizet, cukrot, aromákat és a ízfokozókat,  

 idegen gyümölcsleveket és más egyéb, hamisításra alkalmas 

 anyagokat.  

Többen fagyasztott és felengedett gyümölcslevet adtak a frisshez,  

 sokszor narancs koncentrátumokból és poliszacharidokból,  

 keményítő hidrolizátumokból és esszenciális olajokból állítottak elő 

 folyadékot, 

 melyet a friss gyümölcsléhez kevernek.  

Az ilyen levek összetételét meghatározva és többdimenziós statisztikai 

analízist alkalmazva, a hamisításokat viszonylag egyszerű kimutatni.  

Különösen a citrus és az ananász levek analízisekor alkalmaztak regresszió 

analízist, diszkriminancia analízist, és alakfelismeréses matematikai 

statisztikai analíziseket.  



Jó példa erre a narancslé analízise, melynek során  

 43 illékony komponenst határoztak meg HPLC-vel,  

 10 nyomelemet induktív csatolású plazmaemisszióval → a hamisítást 

 könnyen, nagy biztonsággal le tudták leplezni.  

Ilyen sok mérési adat esetén különösen jól használható az alakfelismeréses 

matematikai statisztikai analízis, melynek segítségével az eredeti és a 

hamisított minták különböző csoportokba sorolhatók, sőt a hamisítás mértékéről 

is lehet információkat kapni.  

 E módszerek segítségével a különböző minőségű gyümölcsleveket is 

 szét tudták választani.  

 Különbséget tudtak tenni a friss, vagy a sűrítményből készített 

 gyümölcslé között.  

 Az azonosítás biztonságát tovább növelte, amikor a minősítésnél 

 gázkromatográfiás headspace analízissel mintegy 16 különféle 

 illóanyagot tudtak azonosítani.  

A citrusfélék esetében a hamisítást az organoleptikus, a fizikai és a kémiai 

tulajdonságok analízisét követően lehet kimutatni, melynek során az eredeti 

narancs-, citrom-, grapefruit- és mandarin-gyümölcslevek tulajdonságait 

hasonlítják a hamisítottéhoz.  



Az analitikai módszerek közük korábban használták a papírkromatográfiát, 

újabban viszont sok esetben a HPLC-t használják a cukrok, főként a glükóz, 

a fruktóz és a szukróz, és a szerves savak, az almasav és a citromsav 

meghatározására. 

Széles körben alkalmazzák a gázkromatográfiát és a cellulóz acetát 

membránon valamint a poliakrilamid gélben végzett elektroforézist és 

izoeletromos fókuszálást az aminosavak (prolin, arginin, γ-amino-vajsav) és a 

fehérjék meghatározására.  

Vizsgálják ezen kívül a gyümölcslevek savas tulajdonságait, a pentóztartalmat, 

az inorganikus komponenseket, a különböző aminosavakat és azok 

származékait a gyümölcslevek,  

 elsősorban a citrom-, a narancs- és a grapefruit-lé hamisításának 

 kimutatására, és  

 ugyanezek a módszerek alkalmasak a málna-, az eper-, a vörösáfonya- 

 és a feketeribizli-levek azonosítására is.  

 
 
 
 



A kémiai mátrix módszer alkalmazásakor olyan komponenseket határoznak 

meg, mint az L-almasav, a klorogénsav, a fruktóz/glükóz arány, a szukróz, a 

prolin és a szorbitol, melyek  

 jelzői lehetnek az alma és gyümölcslevekben olyan természetű 

 hamisításoknak, mint  

 a vízzel történő hígítás, cukor vagy magas fruktóztartalmú kukorica 

 szirup, vagy répacukor, esetleg mosóvíz hozzáadás. 

A cukor profil analízis mellett használják  

 az UV spektrumokat, és a fémanalízist,  

 az izotóp és az izotóp arány analízist, és a 

 GC-MS technikát alkalmazták arra, hogy nyomnyi mennyiségű olyan 

 szerves anyagokat mutassanak ki a hamisított gyümölcslevekből, 

 melyek az eredetiben nem, hanem csak pl. a répacukor/invertcukorban 

 fordulnak elő.  

Az aminosav összetétel és az aminosavak aránya különösen jó indikátora 

a hamisításnak, amikor pl. az alma-, a narancs-, a grapefruit- vagy a piros 

szőlő levekhez fehérje hidrolizátumot is kevernek.  



Az UV és a látható abszorpciós spektrum, a fluoreszcens spektrum is 

alkalmasnak bizonyult annak kimutatására, hogy az eredetei narancsléhez 

gyümölcshús mosóvizet kevertek.  

A közeli infravörös spektroszkópia azért bizonyult jó módszernek a 

hamisítások felderítése során, mert minden lé készítésre alkalmas 

gyümölcsnek meg van az a speciális infravörös spektruma, mely csak rá 

jellemző, és mellyel a hamisítás tényét ki lehet mutatni.  

A Fourier tarnszformációs infravörös spektroszkópia is nagyon alkalmas 

olyan feladatok megoldására is, hogy friss vagy fagyasztott és kiolvasztott 

gyümölcsöt használtak-e fel,  

 adatokat ad a gyümölcs érettségének fokára, a gyümölcs fajokra és 

 fajtákra, mely  

 különösen jelentős lehet az alma esetében, és hogy kénezés történt-e 

 a lé előállítása során.  

A fizikai módszerek között széles körben alkalmazzák a refraktométereket, 

mint amilyen Abbe refraktométer, gyümölcslevek minőségének ellenőrzésére.  

  



Szerves savak és más egyéb kiegészítők 

  

A gyümölcslevek hamisításánál jól bevett módszer, hogy azokat idegen, 

olcsóbb gyümölcslevekkel, cukoroldatokkal vagy szerves savakkal elegyítik → 

kristályos üledék található a gyümölcskoncentrátum alján → szinte biztosan 

hamisított.  

A kereskedelmi forgalomba hozott citromlevet a savasság alapján minősítik, 

ezért, mivel a mesterségesen előállított citromsav sokkal olcsóbb, mint 

amit gyümölcsökből állítottak elő, kézenfekvő a mesterséges citromsavval való 

hamisítás.  

A narancsolajat és a β-karotint is előszeretettel alkalmazzák a hamisítás 

elfedésére, és erre jó alapanyagok az olyan magas karotin tartalmú zöldségek, 

mint a sárgarépa és annak leve, vagy a különböző, nagy karotin tartalmú 

virágok extraktuma.  

Annak ellenére, hogy a narancslé karotin tartalmát befolyásolja a fajta, a 

termőhely és az évszak is, a különböző karotin frakciók és azok arányai alig 

változnak, amely ugyancsak alapja lehet a hamisítás kimutatásának.  

A nem illékony szerves savakat manapság HPLC-vel, az illékonyakat pedig 

GC-vel, esetleg HPLC-MS, vagy GC-MS technikával határozzák meg.  



Megállapították, hogy a különböző gyümölcslevek karakterisztikus szerves 

sav koncentrációval és szerves sav aránnyal jellemezhetők.  

 Az almára jellemző az almasav és a citromsav,  

 a fekete szederre és a fekete málnára a citromsav és az almasav,  

 a cseresznyére az almasav és a citromsav,  

 a fekete bodzára és az eperre a citromsav és az almasav,  

 a különféle szőlőfajtákra pedig a borkősav, az almasav és a 

 citromsav különböző mennyisége és aránya.  

Különféle gyümölcslevek összes aminosav tartalmát, L-almasav és összes 

fenol tartalmát meghatározva a citromsav tartalomra lehet következtetni → a 

komponensek alapján, regressziós egyenletek segítségével, a komponensek 

mennyisége és aránya is meghatározható.  

A rendkívül szoros összefüggés a citromsav és az összes fenol tartalom között 

lehetőséget ad egy gyors módszer alkalmazására a citromlé tisztaságának 

ellenőrzése során.  
 
 
 



Mivel az izocitromsav a kereskedelmi forgalomban kapható citromsavban 

nem fordul elő, a zöldségeknek és a gyümölcsöknek viszont természetes 

alkotórésze, arányuk 1:50 és 1:300 között változik → lehetőséget ad a 

hamisítás, a hozzáadott citromsav kimutatására.  

Az izocitromsavat és a citromsavat enzimatikus módszerekkel és HPLC-vel 

lehet meghatározni.  

A D-izocitromsavról is állítják, hogy jó indikátora a narancslé hamisításának, 

azonban az ehhez hasonló állításokat kritikusan kell kezelni, mert mind a 

mennyiség (citromsav, D-izocitromsav), mind az arány változhat az évszakkal 

és az érettségi fokkal. 

A gyümölcsökben és a gyümölcslevekben lévő illékony komponenseket, pl. 

gyümölcs észtereket, gáz-folyadék kromatográfiával lehet legkönnyebben 

kimutatni.  

Az eljárás során a cukrokat és a savakat első lépésként extrakcióval 

szétválasztják, 

 majd a savakból illékony trimetilszilil származékokat képeznek, melyek  

 alkalmasak a gázkromatográfiás meghatározásra.  



A gyümölcsökben lévő szerves savakat el lehet választani anioncserélő 

kromatográfiával is,  

 melyet követhet a GC-s származékképzés és meghatározás, de  

 többen használtak anioncserélő és kationcserélő kromatográfiát, és  

 fordított fázisú HPLC-t is erre a célra.  

Mivel a HPLC az összes almasavat méri, vagy királis származékképzést vagy 

enzimes módszert kell alkalmazni az L-almasav meghatározására.  

A királis folyadék kromatográfia is alkalmas erre a célra, ezért kiválóan 

hasznáható annak kimutatására, hogy kevertek e szintetikus almasavat a 

gyümölcsléhez.  

Királis állófázis alkalmazásával, mint amilyen pl. a királis valin, az almasav 

enantiomereit GC-vel is szét lehet választani az illó származék képzését 

követően.  

A D-almasav kiváló jelzőanyag a hamisításra, mert ez az izomer a 

természetben nem fordul elő.  



A D-almasavat az előbbi technikákon kívül enzimatikusan is meg lehet 

határozni, 

  melynek során a D-malát NAD oxidoreduktáz dekarboxilezi a D-

 almasavat piroszőlősavvá,  

 a keletkezett redukált enzim (NADH), pedig spektrofotometriásan 

 mérhető.  

Az L-almasav és az összes almasav mennyiségéből a hamisításra lehet 

következtetni.  

A fumársav kis mennyiségben mindig előfordul a mesterségesen előállított 

almasavban, ezért jelenléte ugyancsak a hamisításra utal. 

A gyümölcsök, különösen a sötétszínű gyümölcsök antocián tartalmát, azok 

mennyiségét és arányát jó hatásfokkal lehet használni különféle termékek 

azonosítására.  

Különösen jól lehet hasznosítani a delfinidint és a malvidint az áfonyához 

kevert piros szőlőhéj extraktum kimutatására.  



Az aminosavak és az összes fenoltartalmú vegyület közötti arány (AA/TP), 

az L-almasav és az összes fenoltartalmú vegyület közötti arány (MA/TP) 

független a hígítástól vagy az összes hozzáadott citromsav mennyiségétől,  

 ez igaz a citromsav és az össze fenoltartalmú vegyület közötti arányra 

 is, amely a hozzáadott citromsav indikátora lehet. 

A cukornád melaszt gyakran alkalmazzák a tamarind koncentrátumok 

hamisítására.  

A melasz jelentős mennyiségben több hamut, foszfort és kalciumot tartalmaz, 

mint a koncentrátum, ezen komponensek alapján 15-20% melasz 

koncentrátumhoz történő keverése kimutatható.  

Az almalé hamisításának vizsgálata során rájöttek arra, hogy az ugyanazon 

helyről származó hamisított almalé sokkal több cukormentes extraktumot, 

több szőlőcukrot és kevesebb hamut, benne kevesebb káliumot és foszfort, 

viszont sokkal több kloridot tartalmaz.  

A magas glükóztartalom a magas cukormentes extraktummal egyetemben a 

részlegesen hidrolizált glükózsziruppal való hamisításra utal.  

Maltózt a hamisított mintából jelentős mennyiségben, míg az eredeti mintából 

egyáltalán nem lehetett kimutatni.  

  
 
 
 



Az olyan indexek, mint a szárazanyag/hamu, a savasság/hamu, és az egyes 

cukrok (glükóz, fruktóz, szukróz) aránya, különösen a glükózhoz viszonyított 

aránya jó indikátora a vízzel való hígításnak és a hozzáadott cukor 

minőségének és mennyiségének.  

HPLC-vel, amperometrikus detektálással egy százaléknyi magas 

fruktóztartalmú kukorica szirup és 5% invertcukor a narancsléből kimutatható.  

Ugyancsak jól használható az izotóp arány meghatározás a hamisítás 

leleplezésére, mellyel egy külön fejezet foglalkozik.  

Az őszibarackból készült gyümölcshúshoz adott savakat az  

 összes savasság/kálium,  

 az összes savasság/izocitromsav/almasav,  

 az almasav/kálium és  

 az almasav/összes hamu arányok alapján lehet kimutatni.  

A hozzáadott citromsavat a citromsav/izocitromsav és a citromsav/összes 

hamu, a cukrokat pedig az összes cukor/összes hamu, az összescukor/foszfor, 

és az összescukor/magnézium arány alapján lehet vizsgálni.  

  



Héj homogenizátum kimutatása citrom- és narancsfélék levéből 

  

Ha héj extraktumot narancslé koncentrátumhoz kevernek, akkor azt a 

szabadaminosav tartalom alapján lehet kimutatni.  

 A valin, a metionin, az izoleucin, a leucin, a tirozin és a fenilalanin 

 koncentrációja 1,5 és 3,7% között változik a gyümölcshúsban, míg  

 a héjextraktumban eléri a 7,3%-ot → a magas szabadaminosav 

 koncentráció arra utal, hogy héj extraktumot kevertek a 

 gyümölcshúshoz.  

 

Ugyancsak jól használhatók a héjextraktum kimutatására a permetoxilált 

flavonoidok, amelyek csak a citrusfélékben fordulnak elő, és amelyek 

koncentrációja ötvenszer nagyobb a narancshéj extraktumban, mint a 

gyümölcshúsban → 10% héjextraktum gyümölcsléhez keverése szignifikáns 

mértékben megnöveli a permetoxilált flavonoidok mennyiségét. 

  



A gyümölcslevek vízzel való hígítása 

  

A gyümölcs- és zöldséglevek vízzel történő hígításának kimutatására 

korábban a sűrűségmérést alkalmazták, melynek alapja, hogy a víz sűrűsége 

kisebb, mint a gyümölcs- vagy zöldségléé. 

A feketebodza lé vizsgálatára alkalmazták a cukor és a nitrogénmentes 

extraktum meghatározását, és az elektromos vezetőképességet is használták, 

bár ezt befolyásolják a különböző adalékok, és értéke a tárolás során is 

változhat.  

A szervetlen komponensek analízise során kezdetben az összes hamu 

mennyiségét mérték, amely az összes szervetlen anyagot tartalmazza, majd 

használták a hamualkalitást is, kálium-karbonátban kifejezve, és alkalmazták a 

kálium és foszfortartalmat is.  

A hamu- és a foszfortartalom független a helytől és a talajtól, és korrekt 

mutatója a bogyós és gyümölcslevek vízzel történő hígításának.  

A narancslé megnövekedett nitráttartalmát nem a héj extraktum, hanem az 

extraktum előállítására felhasznált víz nitrát-tartalma okozza.  

 
 
 
 
 



A hamisítatlan minták nitrát-tartalmát egyébként a minták eredete is 

befolyásolja → a nitrát-tartalom alapján nem lehet dönteni a hamisítás tényéről 

→ hamisítani, hígítani nitrátmentesített vagy ionmentesített vízzel is lehet.  

A narancsléhez hozzáadott héj némileg megnövelheti a lé szulfittartalmát. 

Lényeges megnövekedett szulfittartalom általában a magas szulfittartalmú 

vízzel való hígításra utal.  

Az összes-nitrogén (TN), az amino-nitrogén (AN) és a kettő aránya is jó 

indikátora hamisításnak.  

 A TN/AN arány jól használható a kereskedelmi citromlé hamisításának 

 kimutatására, és ez az arány, kiegészítve olyan ásványi elemekkel, 

 mint a kalcium, magnézium és a foszfor, a legjobb paraméterek a 

 citromlé narancslével való hamisításának kimutatására.  

 Az albuminszerű amino-nitrogén elemzése is hasznos információval 

 szolgálhat, mivel ennek mennyisége független a gyümölcslé 

 pasztőrözésétől.  

A nikotinsav és a betain, valamint a szabad aminosavak is jó indikátorai a 

narancslé hígításának.  

A kézzel készített narancslé 30%-kal több betaint, és kétszer annyi nikotinsavat 

tartalmaz, mint a kereskedelmi forgalomban kapható.  



Indikátor lehet még az aszkorbinsav, az ásványi anyagok többsége, az 

ásványi anyag arányok, mert a koncentrációkból számolt regressziós 

egyenletekkel jó közelítéssel lehet a hamisítás tényét becsülni.  

A szerves komponensek közül az aminosavakat és a vitaminokat lehet 

felhasználni a hamisítás mértékének meghatározására.  

A szabadaminosavak meghatározása jelenleg a legelfogadottabb módszer a 

citrusfélék hamisításának kimutatására.  

 Néhány aminosav koncentrációját a betakarítás ideje befolyásolja, 

 többségükre azonban az nincs hatással → ez a felismerés tette 

 lehetővé a szabad aminosavak bevonását a minősítésbe → 

 módszereket dolgoztak ki a narancslé hamisításának kimutatására.  

 A hamisított gyümölcslevek csak negyed annyi szabad 

 aminosavat tartalmaztak, mint az eredetiek.  

 Az aminosavak alkalmasak a raktározás idejének becslésére is, hisz a 

 prolin, a glicin és a hidroxiprolin mennyisége nem változott a tárolás 

 során, míg a lizin, a hisztidin és az arginin felére csökkent a két éves, 

 15 fokon történő tárolás során.  

 Az aminosavak mennyiségi meghatározásával a fehérje 

 hidrolizátummal történő hamisítást is ki lehetett mutatni.  

  



A fehérjeépítő aminosavak mellett a kereskedelmi forgalomban kapható 

grapefruit levek a nem fehérjeépítő ornitint is tartalmazzák → mennyisége 

szoros összefüggésben van a többi szabad aminosav koncentrációjával.  

 Amennyiben mennyisége alatta marad egy minimális értéknek, 

 gyanakodni lehet a hamisításra → segítségével egy gyors tesztet 

 lehet kidolgozni annak ellenőrzésére. 

 Az ornitin mennyisége független a grapefruitlé eredetétől → ezért lehet 

 a hamisítás bizonyítására használni.  

A grapefruit lében talált aminosavak közül a β-alanin, a γ-amino-vajsav, a 

hisztidin, a metionin-szulfoxid és az izoleucin az, ami a hamisítás 

szempontjából a legnagyobb figyelmet kapta.  

 A γ-amino-vajsav és az arginin különösen jól használhatók a hamisítás 

 kimutatására → a γ-amino-vajsav/arginin arány, az arginin/aszparagin 

 arány és a γ-amino-vajsav/aszparagin arány sokkal pontosabb 

 eredményeket ad a hamisítással kapcsolatban, mintha az egyes 

 aminosavakat külön-külön használnánk.  

A markerek alkalmasak az egyéb gyümölcslevekkel vagy a fehérje 

hidrolizátummal való hamisítás kimutatására is.  



Mivel a mai analitikai módszerekkel a D- és az L-aminosavakat is szét lehet 

választani és meg lehet határozni,  

 a királis GC vagy királis HPLC,  

 esetleg királis származékok képzését követően a nem királis GC 

 vagy nemkirális HPLC is  

 alkalmas lehet a D-aminosavak kimutatására, és ezen keresztül a 

 hamisítás tényének bizonyítására.  

A módszer alapja az a tény, hogy a D-aminosavak normál körülmények 

között a gyümölcslevekben nem fordulnak elő, míg a szintetikus 

aminosavak racém keverékeinek 50%-át a D-aminosavak alkotják.  

Az aminosavak vizsgálatát különösen javasolják a citromlé hamisításának 

kimutatására.  

A citrusfélék hamisításának maszkírozására előszeretettel alkalmaznak 

cukrokat, citromsavat, kálium-foszfátot, aszkorbinsavat és olyan aminosavakat, 

mint a glicin.  

Ez az aminosav az alaninnal karöltve jól használható a hamisítás 

kimutatására, mert a glicin/alanin arány változik attól függően, hogy 

természetes, kiváló minőségű narancsléről van-e szó, vagy a levet a második 

vagy a harmadik préselésből nyerték. 



Amennyiben fehérje-hidrolizátumot adnak a narancsléhez a hígítás 

maszkírozására, akkor azt ki lehet mutatni a leucin/izoleucin arány és a γ-

amino-vajsav koncentrációja alapján.  

Fenti aminosavakon túl a glutaminsav és az aszparaginsav is hasznos 

információval szolgálhat a hamisítás kimutatásakor annak ellenére, hogy a 

különböző régiókból eltérő időben betakarított citrom aminosav-összetétele 

eltérő lehet.  

A citrusféléktől eltekintve az alma, a körte, a szőlő, az eper, az áfonya, a 

cseresznye, a szilva, a banán, az ananász és még több gyümölcs aminosav 

összetételét fel tudták használni egyrészt a belőlük készült lé 

megkülönböztetésére, másrészt a hamisítás és az érettségi állapot 

becslésére.  

Vitaminok 

A vitaminok mennyiségét fel lehet használni a gyümölcslé gyümölcstartalmának 

becslésére.  

A karotinoidok a legjobban használhatók erre a célra, de csak akkor, ha 

meghatározásuk szigorú előírások betartása mellett történik.  



Az aszkorbinsavat a mandarin gyümölcslé hamisításának kimutatására 

használták annak ellenére, hogy az aszkorbinsav természetes alkotórésze a 

gyümölcsnek.  

A mai modern analitikai módszerekkel különbséget lehet tenni az eredeti és 

a hozzáadott aszkorbinsav tartalom között, melynek az az alapja, hogy a 

hamisítatlan gyümölcslében lévő aszkorbinsav több 13C izotópot tartalmaz, mint 

a mesterségesen előállított.  

Fentieken túl a nikotinsavat és az inozitolt is alkalmazták a hamisítás 

kimutatására, a gyümölcslé gyümölcstartalmának becslésére. 

  

Stabil izotópok analízise 

A stabil izotópokat is előszeretettel alkalmazzák a narancslé eredetének 

igazolására.  

Ezen vizsgálatokhoz a 13C és a 18O stabil izotópokat használják.  

A 13C vizsgálata a szén-dioxid eltérő módon történő fixálással kapcsolatos 

(ld. a vonatkozó fejezetben),  



a 18O vizsgálat alapja pedig az a tény, hogy a növény anyagcseréje során 

folyton párologtat, melynek során arányaiban több 16O izotóp távozik a 

növényből, és a nehezebb izotópot tartalmazó víz viszonylag feldúsul.  

Igaz ez a hidrogén izotópokra is, hisz a nehézvíz aránya is nagyobb a 

növényekben, mint a növény környezetében, és ez különösen igaz a 

citrusfélékre.  

Az 18O/16O arány a szőlő esetében 24 óra alatt nem mutat változást, és nincs 

összefüggésben az érettségi fokkal sem, ezért különösen alkalmas a 

vizezettség kimutatására.  

Ezen meghatározások alapvető folyamata a víz kidesztillálása a mintából, 

alacsony hőmérsékleten, vákuumban → az izotópok arányának meghatározása 

célszerűen megválasztott tömegspektrométerrel. 

Az izotópok analízise alapján különbséget lehet tenni a cukornádból a és a 

cukorrépából származó szukróz, ill. a belőle előállított monoszacharidok 

között.  

A cukornádból származó szukróz 13C izotóp tartalma szignifikánsan nagyobb, 

mint a cukorrépából származóé.  

Nincs különbség a szénizotópokat vizsgálva az almafajták között, a narancs 

esetében viszont az eredeti cukrok 2H tartalma nagyobb az invertcukorénál.  

  



Gyümölcslevek egymáshoz keverésének kimutatása 

  

A különféle eredetű gyümölcsleveket egymáshoz keverésének elsődleges oka 

a haszonszerzés, amikor az olcsó levet keverik pl. a drága narancsléhez, de 

előfordul az is, hogy  

 szőlőlevet kevernek az almaléhez, mert az almalé szállítása egyes 

 országokban korlátlanul megengedet, míg a szőlőlevet vámok sújtják. 

A különféle gyümölcslevek cukor és szorbitol tartalmát vizsgálva 

megállapították, hogy szinte minden gyümölcslé karakterisztikus 

cukortartalommal és cukoreloszlással rendelkezik, és néhány gyümölcslé 

természetes alkotója a szukróz és szorbitol egyaránt.  

Legnagyobb szorbitol tartalmat a körte, a cseresznye, a szilva, az alma és a 

barack estében mértek, míg a szőlőben, az áfonyában, a málnában és az 

eperben rendkívül alacsony volt a koncentrációja.  

A körte és az alma több fruktózt tartalmazott, mint glükózt, az őszibarack pedig 

több glükózt, mint fruktózt, a többi gyümölcsben pedig e két cukor 

koncentrációja gyakorlatilag azonos volt.  



Hasznosnak bizonyult olyan indexek szerkesztése, mint a szorbitol/szukróz, 

vagy a szorbitol/összescukor arány, melyek segítségével különböző 

szőlőfajtákat tudtak megkülönböztetni, és a körtefajták is különböztek e 

tekintetben. 

Az almaléhez adott adalékokat, mint pl. a fehérszőlő- és ananászlevet, 

édesítőszereket, invertcukrot, nádcukrot és magas fruktóztartalmú szirupot  

 a cukor profil,  

 a nemilló savak mennyisége,  

 az UV spektrum és  

 az ásványianyag összetétel alapján mutatták ki.  

Az elkülönítéshez alakfelismeréses matematikai statisztikai módszereket 

használtak, melyhez az adatokat a HPLC-s és szénizotópos elemzési 

módszerekből nyerték.  

Az utóbbi időben rutinszerűvé vált a gyümölcslevekben lévő fenolos 

komponensek, különösen a flavonoidok meghatározása.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A floretin és az izohamnetin származékok segítségével sikerült az 

 alma- és a körtelevek között,  

 a naringin és a neoheszperidin segítségével pedig a narancs- és a 

 grapefruitlé között különbséget tenni.  

A metoxilált flavonokat és flavonon glikozidokat sikeresen használták a 

grapefruitlé narancsléből történő kimutatására.  

A kivi gyümölcs jelenlétét ki lehet mutatni az olyan flavonoidok alapján, mint a 

quercitin-3-O-ramnóz, a luteolin-6-C-glükozid, vagy a quercitin-3-O-rutinozid. 

A kis molekula tömegű fenolos komponenseket, a cinnaminsav és a 

borkősavval alkotott észterei és glikozidjai kivételével, a gyümölcsökben még 

alig tanulmányozták.  

Úgy gondolják, hogy cinnaminsav az extrakció és a préselés során szabadul fel 

a sejtekből.  



A cinnaminsavon kívül még az alábbi kis molekulatömegű fenolos 

vegyületeket fedezték fel a különböző gyümölcsökben:  

 szőlő: galluszsav, protokatekhursav, p-hidroxi-benzoesav, vanillinsav 

 és sziringin, 

 feketeribizli: szalicilsav, vanillinsav, 2,5,-dihidroxi-benzoesav és 

 shikiminsav,  

 alma: protakatekhursav és p-hidroxi-benzoesav,  

 fekete áfonya: p-hidroxi-benzoesav, m-hidroxi-benzoesav, galluszsav, 

 protakatekhursav, vanillinsav és sziringinsav.  

A gyümölcslevek jellemzésére, azonosítására, egymástól való 

megkülönböztetésére, esetleg a hamisítás kimutatására olyan komponenseket 

használnak előszeretettel, mint a 3-flavonolok, a flavonolok, a kalkonok, a 

benzoesav és a benzaldehid, és a cinnaminsav és észterszármazékai.  

A hidroxicinnaminsav borkősavval alkotott észtere tipikus vegyület a 

szőlőlében, 

a floridizin jellemző az almára, az izohamnetin glikozid pedig a körtére.  

A miricetin csak az őszibarackban volt megtalálható, a luteonin és az 

apigenin glikozidjai pedig egyértelműen jellemzőek a narancslére.  



A sárgabarackot két kumarinszármazék alapján, az ananászt pedig a 

szinapinsav jelenléte, valamint az összes többi flavonoid hiánya alapján lehet 

beazonosítani.  

A szőlőlevet a kaffeoborkősav, a p-kumaroil-borkősav és a feruoil-

borkősav tartalom alapján lehet azonosítani,  

 a hidroxi-cinnaminsav-észter a quininsavval más egyéb gyümölcsök 

 jelenlétére utal.  

A kivi gyümölcsöt a kampferol és a quercetin glikozidok alapján lehet 

azonosítani.  

A narancslé grapefruitléhez történő keverését a naringin és a heszperidin 

flavonglikozidok HPLC-vel történő meghatározást követően lehet 

kimutatni, 

 alkalmas lehet erre bármilyen izokratikus vagy gradiens elúcióval 

 dolgozó módszer is, az eredeti, vagy származékképzés után kapott 

 vegyület analízisével.  

A narancsléhez enzimatikusan kesertelenített grapefruitlé hozzáadás az 

olyan hidrolízis termékek alapján mutatható ki, mint a naringenin és a prunin.  



Ha legalább öt százalékban kevernek fügéből származó levet a szőlőléhez, a 

borhoz vagy a pezsgőhöz, akkor azt a szkaftozid (apigenin-6-C-β-D-

glükopiranozil-8-C-β-β-arabinopiranozid) és az izoszkaftozid (két izomer, ahol 

a cukrok ellentétes helyzetben találhatók) tartalom alapján lehet kimutatni.  

A gyümölcsök nem illékony szerves sav tartalma nagyon eltérő lehet, és 

jelentős mértékben változhat az érés során, ennek ellenére  

 a borkősavat a szőlő,  

 a laktoizocitromsavat a feketeszeder,  

 a benzoesavat pedig az áfonya estében használják markerként. 

Az alma és az áfonya aminosav tartalma viszonylag alacsony,  

 a szőlő, a feketeszeder, a szilva és a körte esetében magas,  

 alkalmazhatóságukat a gyümölcslevek azonosítására jelentős 

 mértékben befolyásolja a technológia, főként a hőkezelés során 

 jelentkező Maillard reakció.  



A prolin különösen jól használható a gyümölcslevek elegyítésének 

kimutatására. Mennyisége  

 az almalében (5,2 mg/liter) és a feketeribizliben (18,4) rendkívül 

 alacsony,  

 a szőlőlében (345) és néhány cseresznyefajtában (425-1100 mg/liter) 

 viszont rendkívül magas,  

 így csak a prolintartalom alapján az egyes gyümölcslevek 

 beazonosíthatók, összekeverésük kimutatható.  

 Különösen igaz ez a feketeribizli lére, melyet előszeretettel 

 hamisítanak magas prolintartalmú gyümölcslevekkel.  

Amennyiben citromlevet 5%-nál nagyobb mennyiségben kevernek 

narancsléhez, az az alumínium-oxid oszlopon végzett kromatográfiás eljárással 

könnyen kimutatható, mert UV fényben eltérő sávok jelennek meg a citromlé 

hatására.  

 A módszert sem a pasztőrözés, sem a kén-dioxiddal történő kezelés 

 nem befolyásolja.  

Ha csak 1-2%-ban is adnak narancslevet a golgotavirág gyümölcséből készült 

léhez, akkor az a limonén- és heszperidin-tartalom, valamint a szabad 

aminosav mintázat alapján kimutatható.  



Az olyan egymáshoz közelálló citrusfélék, mint a citrom és narancs egymáshoz 

kevert levét nehéz csak a szabadaminosav-összetétel alapján kimutatni,  

 a szőlő, az alma és az ananász levek viszont ezen az alapon 

 egymástól könnyen megkülönböztethetőek.  

Az aminosav összetétel meghatározás gyorsabb, mint más egyéb 

hagyományos módszerek, ezért előszeretettel analizálják a szabad 

aminosavakat.  

Az analízisek eredményeiből látható, hogy a szőlő nagy mennyiségű szabad 

arginint és prolint tartalmaz, míg ezen aminosavak koncentrációja az 

almában és az ananászban alacsony.  

Ezzel ellentétben az aszparagin nagy koncentrációban van az almában és 

az ananászban, és csak kis mennyiségben fordul elő a szőlőben.  

A metionin tartalom alkalmas az alma- és az ananászlé megkülönböztetésére,  

 a prolin és az aszparagin arány pedig alkalmas lehet különböző 

 fajták, ezen túl 

 különböző szőlő genetikai variánsok azonosítására is.  
  

 
  
 
 
 
 
 
 



A pigmenteket is felhasználják a gyümölcslevek azonosítására.  

A szőlőlevek előállítása során sokszor olcsóbb szőlő levével hamisítják a 

drágábbat.  

Az azonosításra használt polifenol frakcióba beletartoznak  

 a malvidin, a peonidin, a petunidin,  

 a cianidin és a delfinidin,  

 melyek az antocianinok savas hidrolízisével keletkeznek.  

Ezen öt komponens segítségével a különböző szőlőfajták leve egymástól 

szétválasztható.  

Ezt a módszert több olyan sötét színű gyümölcs esetében is alkalmazták, mint 

a cseresznye, a málna, a fekete ribizli és az eper → alkalmazásuk 

korlátozott, mert az antocianin pigmentek jelentős mértékben változhatnak a 

technológiai műveletek és a tárolás során.  

A paradicsomban három jellegzetes pigment található: a vöröses színű 

likopén, a sárga színű β-karotin és a vörös színű xantofill.  

A vörös színű tök tartalmaz egy olyan pigmentet, amelyet a xantofill 

észterezett származékának tekintenek, és amely nem fordul elő a 

paradicsomban. 

  



A mezőgazdasági termékek fehérjetartalma genetikailag meghatározott, 

melyet alig befolyásol a termesztés módja.  

Ennek ellenére a különböző fajták azonosítására használják, és segítségével 

az olyan gyümölcslevek között is különbséget lehet tenni, mint a narancs és a 

citrom.  

A szőlő és a szőlőből készült must fehérjetartalmát  

 PAGE-vel, SDS gélelektorforézissel,  

 Izoelektromos fókuszálással és HPLC-vel határozták meg.  

Keményítőgél elektroforézissel az aszparaginsav amino transzferázt, a 

foszfoglükóz izomerázt és a foszfoglükóz mutázt meghatározva a 

különböző kivifajták között tudtak különbséget tenni,  

az észteráz és a peroxidáz alkalmasnak bizonyult a különböző 

burgonyafajták szétválasztására, és a keverékek beazonosítására. 

A citrusfélék lipidtartalmát elemezve megállapították, hogy az alkalmas, 

különösen a 12-26 szénatomszámú zsírsavtartományban, az azonosításra.  

A citrusféléket különböző zsírsavösszetételű szteroidokkal, trigliceridekkel és 

monogalaktozil digliceridekkel rendelkeznek, melyek alkalmasak az 

azonosításra.  



Az egyik narancsfajta pl. sok linolsavat, a másik pedig sok linolénsavat 

tartalmaz a trigliceridekben.  

A hosszú szénláncú szénhidrogének ugyancsak alkalmasnak bizonyultak az 

azonosításra. A 23 szénatomszámú szénhidrogének jobbára csak a 

narancsban, a 25-ös pedig a grapefruitban fordul elő. 

A karotinoidok analízisével különbséget lehetett tenni a narancs, a tangerin 

és a mandarin gyümölcslevek között.  

Amennyiben az összes karotinoid tartalmú vegyület kevesebb, mint 10%-a β-

karotin, akkor nagy valószínűséggel narancsléről van szó. 

A gyümölcslevek aromakomponensei is alkalmasak az azonosításra. Ezek 

közül a 2-okténsav-etilészter, a decénsav és a 2,4-dekadiénsav az almában 

előforduló legfontosabb aromaanyagok, melyek koncentrációja az érés során 

folyamatosan nő, az érés végén akár négyszeresére 24 óra alatt.  

Először a banánban mutatták ki az 5-hidroxi-triptamint (szerotonin), a 3,4-

dihidroxi-feniletilamint (dopamin) és a norepinefrint, melyet követően a biogén 

aminokat sok gyümölcsben azonosították.  

A gyümölcsök és zöldségek speciális biogén amin összetétellel 

rendelkeznek, melyek lehetővé teszik azonosításukat.  



A kék szilva és a vörös szilva a szerotonin tartalom alapján választható szét, 

mely vegyület csak a vörös szilvában található.  

A narancslé szőlőléhez keverése a tiramin tartalom alapján mutatható ki, mely 

csak a narancslében található 10 mg/kg koncentrációban → a szőlőlében 

egyáltalán nem fordul elő.  

A tiramin koncentrációja változik az érés során.  

A gyümölcsök és zöldségek érettségi és romlottsági fokára 

utaló paraméterek 

A szavatosságnak és az érettségnek az ellenőrzése rendkívül fontos, mert 

mindkettő jelentősen befolyásolja a gyümölcs és a belőle készített termékek 

minőségét.  

A felhasználhatóság meghatározható különböző műszeres technikákkal és sok 

kémiai index segítségével is.  

Sok olyan módszert is kifejlesztettek, amelyek nem járnak a gyümölcs 

roncsolásával → a rezonanciát, az oszcillációt, az elektromos- vagy a 

hanghullámok át- és behatolását, visszaverődését használják ki a lejárati idő 

meghatározására.  



A késleltetett fény emisszió mérése esetén a gyümölcsöt fénnyel világítják 

meg, majd klorofill és hozzá hasonló anyagok fényelnyeléséből tudnak 

következtetni az érettségi fokra.  

A nem destruktív módszerek közé tartozik a röntgen komputer tomográfia, 

melynek segítségével az érett és az éretlen gyümölcsöket lehet szétválogatni.  

Ezek közé tartozik még az ultrahanggal történő besugárzás, és az akusztikus 

impulzusokra adott válasz alapján történő minősítés.  

A kémiai módszerek közül talán legfontosabb a szabad aminosavak alapján 

történő minősítés.  

 Meghatározva a narancs, a tangerin és a grapefruit szabad 

 aminosavainak összetételét megállapították, hogy azok koncentrációja 

 a 150-300 mg/100 g gyümölcslé koncentráció tartományba esik.  

 A prolin, az arginin, a γ-amino vajsav és a szerin tette ki az összes 

 szabad aminosav 91-93%-át.  

 Az érés során a prolin és az arginin koncentrációja nőtt, az 

 aszparaginsav mennyisége pedig csökkent → így ezen aminosavak 

 koncentrációját az érettségi fok megállapítására lehet használni. 

  



Az eper esetében az alanin és az etil észterek (etil-butanol, etil-hexanol) 

jelentős mennyiségű változáson mentek keresztül az érés során → 

mennyiségük az érettségi fok indikátorának tekintendő.  

A virágzást követő 41-46. nap között az etil-észterek mennyisége 

háromszorosára nőtt, míg az alanin mennyisége 16,7 mg/100 g-ról 1,6 mg/100 

g-ra csökkent.  

Néhány gyümölcs esetében az acetil-metil-karbinol mennyisége folyamatosan 

nőtt az érlelés során, a 2,3-butilén-glikol mennyisége a túlérés határán érte el 

maximumát, melyet követően csökkent.  

Az alma esetében akkor tekinthető érése optimálisnak, ha  

 a 2,3-butilén-glikol koncentrációja 5 mg/100 mg körüli.  

 Ha ennél több, akkor túlérettségről beszélhetünk,  

 ha koncentrációja meghaladja 10 mg/100 g-ot, akkor már határozott 

 romlás indult meg a gyümölcsben.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 



A szőlő esetében a  

 poliszacharidok koncentrációja, a fenolok,  

 a nitrogéntartalmú komponensek, különösen a prolin és az ammónia 

 mennyisége,  

 a különböző aromakomponensek, különösen a terpének és a 

 linalool/geraniol arány, 

 az ásványi anyagok, különösen a kálium/malonsav arány és a  

 különböző enzimek mind alkalmasak az érettség mérésére.  

A szőlő lipidjei, különösen a palmito-oleo-linolén és a triolein jelzik az 

érettségi fokot, mely segítségükkel becsülhető.  

A banán érése során az uronsav mennyisége a sejtfalban és a 

gyümölcshúsban csökken, ezzel szemben nő a kis molekulatömegű 

uronsav frakció a gyümölcshúsból alkohollal kapott extraktumban.  

A kis molekulatömegű uronsav mennyisége folyamatosan változik az érés 

során, ezért az érettség becslésére használják. 
 
  
 


