
Példák a közelmúltból az élelmiszerek hamisítására 

Csecsemőtápszerek hamisítása melaminnal 
 

2008-ban Kínában 6000 csecsemő és kisgyermek betegedett meg a 

tejporhoz kevert melamin miatt → 150-en a vese működés leállása 

következtében súlyosan → közülük hatan meg is haltak.  

A melamint azért keverték a tejporhoz, hogy megnöveljék annak 

„fehérjetartalmát”, jobb áron lehessen eladni a vásárlóknak.  

A hamisítás akkor derült, ki, amikor egy újzélandi importőr észrevette a 

melamint a Kínából származó tejporban, és ezzel egy időben, Kínában, több 

gyereknél észleltek vesekövet. 

Kína lakosságának jelentős része nem képes a tej fogyasztására, mert a 

laktózintolerancia miatt a tejcukrot nem tudják emészteni.  

Fogyaszthatnak minden tejcukormentes, vagy csökkentett tejcukortartalmú 

tejalapú élelmiszert → jelentős mértékben hozzájárulnak a lakosság állati 

eredetű fehérje szükségletének kielégítéséhez. 

  



A csalásra, hamisításra több okból kerülhetett sor.  

A melamin nitrogén tartalma 67% → hagyományos módszerekkel 

meghatározva és a 6,25-ös konverziós faktorral szorozva 419% nyersfehéje 

tartalmat jelent → kis mennyiségű melamin bármilyen élelmiszerhez keverve 

annak nyersfehérje tartalmát jelentős mértékben megnöveli.  

Lehetővé tette ezt az a két módszer, amellyel világszerte meghatározzák a 

fehérjetartalmat: a Kjeldahl és Dumas módszer.  

A Kjeldahl féle eljárásnál a tömény kénsavas roncsolás során a melamin 

nitrogénjei ammóniává konvertálódnak, hasonlóan a fehérjében lévő 

nitrogénhez → ezzel a módszerrel nem lehet különbséget tenni a két anyag 

között.  

A Dumas módszernél az össze nitrogéntartalmú vegyületet nitrogén gázzá 

konvertálják → a nitrogén mennyiségéből határozzák meg a nyersfehérje 

tartalmat. 

A melamin egy magas nitrogéntartalmú, heterociklusos aromás szerves 

vegyület → a műanyagiparban és rovarölő szerként is alkalmazzák.  

Előállítása során kalcium-cianidból kénsavval ciánamidot szabadítanak fel → 

enyhén lúgos közegben diciánamid keletkezik → 160 oC-on egy tautomer 

vegyületen keresztül gyűrűs, trimer termék, a melamin keletkezik.  



A melamin  

 képlete C3H6N6,  

 kémiai elnevezése 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin,  

 molekulatömege 126,12 g/mol,  

 fehér, szilárd, kristályos anyag,  

 oldhatósága vízben 20 oC-on 3,1 g/dm3.  

Minden szempontból ideális arra, hogy a tejpor fehérjetartalmát vele 

megnöveljék.  

A melaminhoz hasonló szerkezetű cianuronsav és a szervezetünkben képződő 

húgysav is → képesek egymással hidrogénhíd kötések kialakításával 

kristályokat képezni, melyek többek  

között a vesekő és húgykő  

kialakulásához vezethetnek. 

 

 

 

 



A betegek vesekövéből a melamin és a húgysav 1:1,2-2,1 arányú elegyét 

mutatták ki → a szervezetünkben természetes úton keletkező húgysav a 

tejporhoz hozzáadott melaminnal együtt okozta a vesekövet, és 

6 kisgyermek halálát.  

A kisgyermekek azért is alkotják a fő veszélyeztetett csoportot, mert  

a felnőttekhez hasonlítva relatíve nagyobb mennyiségben választanak ki 

húgysavat. A kőképződés savas közegben játszódik le → ha a melamin 

mérgezést időben felismerik → a vizelet pH-ját nátrium-citráttal vagy nátrium-

karbonáttal megemelik → a kőképződés nem játszódik le, a kisebb kövek 

esetleg feloldódnak. 

A melamin önmagában nem mérgező,  

 LD50 értéke 3000-6000 mg/testtömeg kg,  

 a vérplazmából mintegy három óra felezési idővel ürül,  

 vesekőképződést, húgyhólyag-gyulladást, sejtburjánzást és 

 húgyhólyagrákot okozhat.  



Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság szerint Európa lakosait nem 

fenyegeti veszély,  

 ha véletlenül fogyasztottak is a melamin tartalmú tejporból, mert  

 0,2 mg/ttkg napi adag még elviselhető a szervezet számára.  

Mivel a melamin viszonylag gyorsan kiürül a szervezetből, ezek a szintek szinte 

teljesen biztonságosnak tekinthetők. 

Milyen módszerrel lehet a tejpor melamin tartalmát jelezni, ill. 

mennyiségét meghatározni?  

A melamin meghatározás legelterjedtebb módszere a folyadékkromatográfia és 

a gázkromatográfia tandem tömegspektométerrel kombinálva (HPLC/MS, 

GC/MS, MS/MS).  

A kromatográfiás módszerek viszonylag drágák, és speciális, nagy értékű 

műszereket kívánnak, és csak egy jól felszerelt laboratóriumban lehet 

alkalmazni azokat.  

Az olcsó és hatékony módszerek közül kiemelkedik az ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay), mely  

immunanalitikai módszer az antigén és antitest (ellenanyag) reakcióján  alapul 

→ másodlagos kötőerőkkel összekapcsolódva komplexet hoznak létre.  



Az ELISA továbbfejlesztett változata, a szendvics immunoassay: 

 az antigén fehérje felületén több olyan hely található, melyhez 

 ellenanyag kapcsolható.  

A hagyományos eljárás szerint:  

 a mikrotiter lemez felületéhez antigéneket kötnek, melyhez hozzáadják 

 a vizsgálni kívánt mintát.  

 A felülethez kötött antigének és a minta antigének versengenek az 

 ellenanyaghoz való kötődésben.  

 A kötődés után mosás következik, melynek során mindent 

 eltávolítanak, ami nem kötődött az antigénhez,  

 a felületen megkötődött ellenanyaghoz pedig hozzáadnak egy 

 specifikus enzimmel konjugált ellenanyagot, melyhez  

 az enzim szubsztrátját adva egy színes termék keletkezik, melynek 

 intenzitása fotométerrel mérhető.  



A mért abszorbancia a vizsgálandó antigén (minta) koncentrációjával fordítottan 

arányos, mert  

 minél több az antigén a mintában,  

 annál több ellenanyagot köt meg, így  

 annál kevesebb ellenanyag kötődik a felületen immobilizált 

 antigénekhez. 

A melamin ELISA módszerrel történő meghatározásához szükséges a melamin 

ELISA kit, amely  

 tartalmazza a mikrolemezekhez kötött melamin antitesteket, 

 a torma peroxidáz enzim (HRP) által kötött melamint, és  

 a peroxidáz kromogén szubsztrátját.  

Mind az ismeretlen mintát, mind a HRP-hez kötött melamint a mikrolemezekhez 

kötött melamin antitestekhez adják.  

 Ezt követően mind a HRP-hez kötött, mind a szabad melamin 

 kompetitíve az  antitestekhez kötődik,  

 melynek során a kötődési arány a koncentráció aránynak felel meg. 

  



 A HRP-hez kötött melamin mennyisége függ a szabad melamin 

 koncentrációjától.  

 A megkötődést követően a meg nem kötődött anyagokat a 

 mikrolemezekről mosással eltávolítják, majd  

 a kromogén HRP szubsztátot adják a lemezhez.  

 A HRP enzim aktivitása egyenesen arányos a HRP-hez kötött melamin 

 mennyiségével, és  

 arányos a mintában lévő szabad melamin mennyiségével is.  

Az utolsó lépésben a HRP enzim működését bizonyos inkubációs idő után 

leállítják, és a HRP enzimreakcióban keletkezett színes vegyület 

koncentrációját 450 nm-en végzett fotometrálással mérik. 

  

A mérés során 1 ml tejmintát, vagy ennek megfelelő tejporból készített 

folyékony mintát mértek egy centrifuga csőbe → 10 oC-on, 10 percig, 1500 g-n 

centrifugálták. 

 200 μl tejmintát pipettáztak egy tiszta kémcsőbe, 800 μl tesztfolyadékot 

 adtak hozzá, gondosan összekeverték, melyet követően a minta kész 

 volt a meghatározásra.  

  



 A meghatározás során 100 vagy 150 μl melamin standardot adtak az 

 antitesttel borított lemezekhez,  

 majd 50 μl HRP-hez kötött melamint adtak hozzá. A két anyagot rövid 

 ideig kevertették, majd 30 percen keresztül szobahőmérsékleten 

 inkubálták.  

 Az összes meg nem kötődött mintát a lemez desztillált vizes mosásával 

 eltávolították. 

 A mosási lépéseket négy alkalommal, 300 μl térfogatú mosófolyadékkal 

 megismételték.  

 100 μl HRP szubsztrátot adtak mindegyik lemezhez → a lemezeket 20 

 percig szobahőmérsékleten inkubálták.  

 Az enzimreakciót 100 μl stop oldat segítségével megállították, majd a 

 keletkezett színes anyag abszorbanciáját 450 nm-en mérték. 

  

Az ismeretlen minta melamin tartalmának meghatározásához hitelesítő 

egyenest készítettek ismert koncentrációjú melamin standardokkal, és a 

melamint nem tartalmazó mintát tekintették a zéró pontnak.  



A kalibrációs egyenes segítségével az ismeretlen melamin tartalmú minta 

abszorbanciáját felhasználva a melamin tartalom számítható.  

A módszer jól használható tejek és tejporok melamin tartalmának mérésére, mert 

 nem kíván jól felszerelt, drága laboratóriumokat és analitikai eszközöket,  

 a feladatot egy szerényen felszerelt laboratóriumban is,  

 az ELISA kit-ek megvásárlása után, meg lehet oldani.  

Amennyiben az ELISA mérési eredmények pozitívak → javasolt a pozitív mintákat egy 

HPLC/MS/MS, vagy egy GC/MS/MS laboratóriumban ellenőriztetni. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A taumatin édesítőszer hamisítása, és annak 

kimutatására alkalmas módszerek 
  

A taumatin egy 207 aminosavból álló fehérje, melyben dominál a β-szerkezet, 

és csak kis α-hélix szakaszok találhatók a molekulában.  

Alacsony energiatartalmú édesítőszerként és íz módosító anyagként 

alkalmazzák az élelmiszeriparban.  

Első ízben Nyugat-Afrikában a katemfe gyümölcséből fehérje keverékként 

izolálták, nagyobb mennyiségben pedig a Thaumacoccus deniellii növény 

termésének külső burkából állítják elő 2,5-4,0 pH-án végzett vizes extrakcióval.  

Egy egész taumatin családról van szó, némileg eltérő aminosav-összetétellel, 

melyekben közös, hogy rendkívül édesek; és közülük néhány kétezerszer 

olyan édes, mint a répacukor.  

A két legfontosabb fehérjét taumatin I-nek és taumatin II-nek nevezték el.  

Az édes íz jelentősen különbözik a cukorétól, mert  

 a taumatin édes íze csak lassan alakul ki,  

 az édes érzet a cukornál sokkal hosszabb ideig tart.  



Vízben jól oldódik, nem érzékeny a hőre és stabil savas körülmények között.  

  

A taumatin molekula szerkezete 

Jobb oldalon a β-lemezek, a bal oldalon  

pedig az α-hélixek láthatók 

Szerepe a védekezésben van,  

a taumatin egy patogén ellenes fehérje,  

in vitro körülmények között meg tudja akadályozni a gombák szaporodását.  

Stressz és a patogén organizmusok támadásakor a növény nagyobb 

mennyiségben termeli, ezért védekező mechanizmusának részét képezi.  

A taumatinhoz hasonló fehérjéket a kiviből és az almából is izoláltak, melyek az 

emésztőrendszeren áthaladva allergén hatásukat teljes mértékben 

elveszítették.  



Nyugat-Afrikában a katemfe gyümölcsét hosszú idő óta alkalmazzák 

élelmiszerek és italok édesítésére.  

Az Európai Unióban a taumatin engedélyezett édesítőszer (E957), és 

ugyancsak engedélyezték használatát Izraelben és Japánban is, míg  

az Egyesült Államokban csak aromaanyagként használatos, édesítőszerként 

nem alkalmazzák. 

Előállítása rendkívül munkaigényes és kis termelékenységű folyamat, 

ezért a taumatin rendkívül drága édesítőszer.  

 Egy kg gyümölcsből csak kb. 6 g taumatint lehet előállítani,  

 ez az egyetlen természetes édesítőszer, mely engedélyezett az 

 Európai Unióban.  

Későn megjelenő, hosszantartó, likőrös utóízű, rendkívül erőteljes édesítőszer, 

mely két-háromezerszer édesebb a répacukornál.  

A szervezetben testépítő aminosavakká bomlik le, és mivel rendkívül kis 

mennyiségben kerül alkalmazásra, energiatartalma gyakorlatilag nulla, és a 

fogakra hatástalan.  



Főzés és sütés hatására minimálisan változik,  

 édesítő és ízfokozó képességét megtartja,  

 más alacsony energia tartalmú édesítőszerekkel is jól kombinálható.  

Természetes vegyület, egészségügyi kockázatot nem jelent.  

Előszeretettel alkalmazzák kávéitalok, frissítőszerek, gyümölcslevek, rágógumi, 

joghurtok, zselék és lekvárok édesítésére. 

Rendkívül drága anyag → a taumatint előszeretettel hamisítják cukrokkal, 

cukoralkoholokkal és mesterséges édesítőszerekkel.  

A hamisítás kimutatása során figyelemmel kell lenni szerkezetére:  

 Alapvetően két fehérje főkomponenst tartalmaz,  

 melyek mellett megtalálhatók még az eredeti növényi anyagból 

 származó kisebb mennyiségű komponensek is.  

Nitrogén tartalma 15,1%, mely fehérjére számolva 93%-ot jelent.  

Szagtalan, tejszínhez hasonló színű por. 

Vízben nagyon jól oldódik, acetonban oldhatatlan.  



Kimutatása és mennyiségének meghatározása többféle módszerrel 

történhet. 

A ninhidrinteszt során 5 ml egy ezrelékes taumatin oldathoz hozzáadunk egy 

ml frissen készített ninhidrin oldatot (200 mg ninhidrint oldunk 100 ml vízben) → 

összekeverés után kékes színű terméket kapunk.  

 Melegítés hatására a szín intenzívebb lesz. A kimutatás a fehérjék és 

 az aminosavak valamint a ninhidrin közötti reakción alapul. 

Ha van infravörös spektrofotométerünk akkor felvehetjük a taumatin 

infravörös spektrumát.  

 Egy-két mg mintát 100-200 mg kálium-bromiddal keverünk össze → az 

 elemzés során karakterisztikus maximumokat kapunk az alábbi 

 hullámszámokon: 3300, 2930, 1650, 1529, 1452, 1395, 1237, 1103, és 

 612.  

2-es pH-jú vizes oldatban 279 nm-en mutat abszorpciós maximumot. Ha 

arra gyanakszunk, hogy a minta szénhidrátot tartalmaz, akkor elvégezzük a 

szénhidrát tesztet,  

melynek során a mintát cisztein-hidroklorid és 86%-os kénsav frissen készített 

elegyével reagáltatjuk.  



Jeges vízben majd szobahőmérsékleten elvégzett reakciót követően a 

szénhidrát mennyiségét 412 nm-en végzett fotometrálással határozzuk 

meg 10-100 μg/ml közti koncentráció tartományban felvett hitelesítő görbe 

segítségével.  

Ha rendelkezésünkre áll egy nitrogén analizátor, akkor meghatározhatjuk a 

minta nitrogéntartalmát mind Kjeldahl, mind Dumas módszerével, és a 

nitrogén tartalom alapján következtetünk a minta minőségére.   

 A tesztek nem specifikusak → más anyagok is adhatnak hasonló 

 reakciókat, melyek a vizsgálókat tévútra vezethetik.  

A legspecifikusabb dolog a fehérje, vagy a fehérje aminosav összetétele, 

hisz a ma alkalmazott technikák segítségével az pontosan meghatározható,  

a hamisítás ténye a nitrogéntartalom és az aminosav összetétel alapján nagy 

valószínűséggel megállapítható.  

A következő, gyakorlatból vett példa a taumatin hamisításáról és annak 

kimutatásáról ad áttekintést módszerként az ioncserés oszlopkromatográfia 

elvén működő aminosav analízist alkalmazva.  

Egy távol-keleti országból származó „taumatinnak” nevezett anyagról szerették 

volna megtudni, hogy mi is valójában.  



A taumatin aminosav-összetétele ismert → kézenfekvő volt egy aminosav 

összetétel elemzést készíteni, melynek eredményeit hasonlítva az irodalomban 

közöltekhez, el lehet dönteni, hogy az aminosav összetétel megfelel-e a 

taumatinénak.  

Első lépésben egy standardra van szükség, melynek meghatározzuk az 

aminosav-összetételét.  

Az első kromatogram egy finomvegyszergyárból beszerzett analitikai tisztaságú 

taumatin aminosav-összetételét mutatja.  

 

 Az analitikailag tiszta taumatin standard kromatogramja 
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A kromatogramból látszik, hogy a taumatin minden fehérjeépítő aminosavat 

tartalmaz, relatíve nagy az aszparaginsav-, a prolin-, a glicin-, a lizin- és az 

arginin-tartalma.  

Ezt követően elvégeztük különböző „taumatin” minták aminosavösszetételének 

meghatározását, melynek során a következő kromatogramokat kaptuk. 

Az első „taumatin” minta kromatogramja 

 

 

 

 

 

 

A mintából aszparaginsav és fenilalanin, valamint minimális mennyiségű 

ammónia volt kimutatható, ami az aminosavak bomlásából keletkezhetett a 

hidrolízis során.  

Az aminosav analízis eredményeit a táblázat tartalmazza. 
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Megnevezés „Taumatin” SIGMA Taumatin 

Aminosav 
gAS/100g minta gAS/100g 

fehérje 

gAS/100g 

minta 

gAS/100g 

fehérje 

Aszparaginsav 36,93 41,7 12,65 13,4 

Treonin - - 7,80 8,3 

Szerin - - 5,08 5,4 

Glutaminsav - - 6,60 7,0 

Prolin - - 5,49 5,8 

Glicin - - 7,03 7,5 

Alanin - - 5,53 5,9 

Cisztin - - 4,78 5,1 

Valin - - 4,21 4,5 

Metionin - - 0,66 0,7 

Izoleucin - - 3,84 4,1 

Leucin - - 4,20 4,5 

Tirozin - - 5,33 5,7 

Fenilalanin 51,42 58,0 6,64 7,1 

Hisztidin - - 0,26 0,3 

Lizin - - 6,10 6,5 

Ammónia (NH3) 0,23 0,3 1,16 1,2 

Arginin - - 6,74 7,2 

Triptofán - - - - 

Összeg 88,58 100,0 94,1 100,2 

A minta és a 

vegytiszta taumatin 

aminosav-

összetétele 



A második „taumatin” minta kromatogramja 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A minta egy minimális mennyiségű aszparaginsavat tartalmazott, míg 

legnagyobb részét a fenilalanin tette ki.  

Némi ninhidrin pozitív vegyület mutatkozott az ammónia, a lizin és a hisztidin 

retenciós idejénél. 
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A harmadik „taumatin” minta kromatogramja 

  

  

 

 

 

 

 

 

Gyakorlatilag a második és a harmadik minta aminosav összetétele 

megegyezett, és mindkettőre jellemző volt a fenilalanin túlnyomó 

mennyisége.  

A fentiek alapján az első mintánál talán aszpartámra is gyanakodhatnánk,  

a második és a harmadik mintánál azonban az aszparaginsav mennyisége 

ehhez kevés,  

a gyanú bizonyításához több aszparaginsavnak kellene a mintában jelen lenni.  
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Hogy valójában a fenilalanin milyen formában van jelen a mintában, 

elvégeztük a minták szabad aminosav tartalmának meghatározását.  

Egy citrátpufferes kioldás után a következő kromatogramot kaptuk. 

 A „taumatin” szabad aminosavainak kromatogramja 

 

 

 

  

  

 

 

 

E kromatogramból meg tudtuk állapítani, hogy a minta nem lehet aszpartám, se 

szabad aminosav (aszparaginsav, fenilalanin), mert azok jelen lennének a 

kromatogramon. 
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Nem lehet di és tripeptid, mert azok is mutatkoznának,  

 csak oligopeptid, vagy annál nagyobb (több, mint 10 aminosav a 

 peptidláncban) molekuláról lehet szó.  

A minta valószínűleg polifenilalanin, az a legrégebbi mesterséges fehérje, 

melyet még az aminosavak kódjainak megfejtése előtt mesterségesen, 

lombikban előállított DNS-sel (poli-uridin) állítottak elő, hisz a polifenilalanin 

kódja UUU.  

Pár „taumatin” mintánál szabad aszparaginsavat se tudtunk kimutatni, mely 

arra utal, hogy a minimális mennyiségű aszparaginsav is kötött formában fordul 

elő a mintában. 

Fentiek alapján tehát megállapítható a hamisítás ténye:  

A tiszta taumatin aminosav összetétele annyira jellemző a fehérjére, hogy 

ahhoz, ha bármit hozzákevernek,  

 legyen az szabad aminosav vagy aszpartám,  

 vagy akármilyen peptidszármazék, az lényeges eltérést okoz az eredeti 

 aminosav összetételtől,  

 tehát kimutatható.  



A kromatogramok ioncserés oszlopkromatográfia elvén működő aminosav 

analizátorral készültek, de  

a hamisítás kimutatására alkalmas lehet a HPLC is oszlop előtti 

származékképzéssel, vagy a gázkromatográfia, az illó aminosav 

származékok képzését követően. 
  
 
 



Az élelmiszerek dioxintartalma és hatása az emberi 

szervezetre 
  

A dioxin, más néven p-dioxin, kémiai képlete C4H4O2, moláris tömege 87,07 

g/mol, igen lobbanékony, mérgező, színtelen folyadék.  

Heterociklusos vegyület, melynek két izomere létezik, az 1,2-dioxin vagy más 

néven o-dioxin, és az 1,4-dioxin, vagy más néven p-dioxin.  

Az orto izomer peroxid szerkezete miatt igen labilis, keletkezésekor könnyen 

elbomlik.  

A dioxin általánosságban annak a vegyületcsoportnak a neve, melynek tagjai, 

szubsztituált származékai környezetszennyezőek és mérgezőek, és amelyeket 

a szakirodalom poliklór-dibenzodioxinnak (PCDD) hív.  

A dioxin elnevezés általánosságban mindazon szerves vegyületekre is 

vonatkozhat, melyek szerkezetére jellemző a dioxinváz, vagyis a 

dioxinhoz képest helyettesítő atomcsoportok is vannak benne.  

Ilyen pl. a dibenzo-p-dioxin, melyben a dioxinváz mellett jobb és baloldalról két 

benzolgyűrű is található, mely a PCDD család alapvegyülete.  



A szakirodalom dioxinnak nevezi a dibenzo-p-dioxin klórozott származékait is, 

melyeket poliklór-dibenzo-dioxinoknak hívnak.  

 

 

 

 

 
Az 1,2 és az 1,4 dioxin szerkezete.  
  A dibenzo-p-dioxin szerkezete. 
   A 2,3,7,8- tetraklórdibenzo-p-dioxin (TCDD) szerkezete. 

A poliklór-dibenzodioxin egy vegyületcsoport neve, amelyekben az 1,4-dioxin 

alapvegyület benzolgyűrűi néhány hidrogénjét klór helyettesíti.  

A klóratomok elhelyezkedése miatt mintegy 75 izomere van, melyek közül  

 a 2,3,7,8-tetraklór-dibenzo-p-dioxin vagy más néven 2,3,7,8-tetraklór-

 dibenzo[1,4]-dioxin (rövidítve TCDD) a legveszélyesebb mérgező 

 hatású anyag.  
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A kiemelkedő mérgező hatása miatt az elmúlt évek kutatásai erre a 

vegyületre összpontosultak, a többi izomert gyakorlatilag figyelmen kívül 

hagyták, és a legtöbbször erre a vegyületre gondolunk, amikor a dioxin szót 

használjuk. 

A dioxin az ember környezetében mindig is előfordult, mert az égetés, fával 

való tüzelés során jelentős mennyiségben keletkezik, azonban mennyisége 

környezetünkben az ipari forradalom óta megháromszorozódott.  

Ma már a dioxin minden olyan ember szervezetében megtalálható kisebb 

nagyobb mértékben, akik jelentősebb ipari üzemek környékén élnek.  

Először nagyobb mennyiségben a vietnami háború során az Agent Orange 

gyomirtószer szennyezéseként került a környezetbe, mellyel az amerikai 

katonák az őserdőket próbálták kiirtani.  

A dioxin azért is rendkívül veszélyes, mert zsírban jól oldódik, és a 

szervezetbe jutva a zsírszövetben raktározódik.  

Főként jelentős zsírtartalmú élelmiszerekkel, hallal, hússal, tejjel és 

tejtermékekkel kerül az emberi szervezetbe.  



A dioxinok a környezetünkben folyamatosan keletkeznek többek között a 

tüzelés során, és  

 különösen jelentős mennyiségű dioxin keletkezik akkor, amikor 

 műanyag (PVC) tartamú szemetet nem megfelelő hőfokon 

 égetnek, ugyanis  

 a PVC-t 700-800 oC-on égetve jelentős mennyiségű dioxin keletkezhet.  

 A műanyag hulladékot ezért 1200 oC felett kell égetni, megakadályozva 

 ezzel a dioxin képződését.  

A lakosság azon része különösen veszélyeztetett a dioxinnal kapcsolatban, 

akik foglalkozásuk következtében klórozott szerves anyagokkal, pl. gyomirtó 

szerekkel kerülnek nap mint nap kapcsolatba.  

Ugyancsak veszélyeztetettek az ilyen szereket előállító vegyi gyárak 

környezetében élők, mert a dioxin nemcsak akkor keletkezik nagyobb 

mennyiségben, ha klórtartalmú szerves oldószert égetnek el, hanem akkor is, 

ha a szerves vegyületek klórtartalmú szervetlen vegyületek jelenlétében 

égnek.  



A dioxin vegyületek 80%-áért felelős legfontosabb szennyező források az 

alábbiak:  

 fa- és széntüzelésű berendezések, hulladékégetők,  

 olvasztókemencék, dízelmotorok, szennyvíziszap,  

 gombaölő szerekkel kezelt fa elégetése,  

 háztartási szemét égetése.  

A megfelelő technológiával történő szemétégetés az utóbbi időben jelentősen 

mérsékelte a környezetbe jutó dioxin mennyiségét.  

Jelentős szennyező forrás lehet még a papír- és textilfehérítés, a fenol 

klórozása, a pentaklór-fenol és más klórtartamú vegyszerek gyártása, ezen 

kívül még a cigaretta füstnek is alkotórésze.  

Megtalálható olyan mindennapi eszközeinkben, mint a műanyag tárgyak, 

fehérítők, gyanták, csomagolóanyagok, tehát  

 normál körülmények között is szinte mindennap kapcsolatba 

 kerülünk a dioxinnal.  

Az anyatejjel jelentős mennyiségű mérgező anyag kerülhet be a 

csecsemő szervezetébe, ez a hatás azonban elenyésző az anyatej egyéb 

kedvező hatásaihoz viszonyítva. 



A dioxin a zsíros ételekkel kerül a szervezetbe, és ott a zsírszövetben 

raktározódik, onnan sem az anyagcsere folyamatokkal, sem a bélsárral nem 

távozik.  

Izotópos vizsgálatokkal felezési idejét a szervezetben  

 hét és 135 év közöttinek találták,  

 mely nagy különbség a szennyező anyagok koncentrációjával és 

 sokféleségével magyarázható.  

A TCDD esetén átlagosan nyolc évvel számolnak, ami a többi káros anyaghoz 

viszonyítva még így is rendkívül hosszú idő.  

A dioxin mérgező hatásával kapcsolatban bevezették a „mérgezőképességi 

egyenérték szorzót” (Toxicity Equivalence Factor), melynél a legmagasabb 

értéket a legmérgezőbbnek tartott 2,3,7,8-tetraklórbenzo[1,4]-dioxin kapta.  

Ismert az „összes dioxin mérgezőképességi egyenérték” is (Total dioxin toxic 

equivalence value), mely a dioxin-származék keverékek mérgezőképességét a 

tiszta PCDD mérgezőképességéhez viszonyított aránnyal fejezi ki.  

Valójában megállapítást nyert, hogy akármilyen származék keverékről is van 

szó, a mérgező képesség arányos volt a legmérgezőbb, 2,3,7,8-

tetraklórdibenzo[1,4]-dioxin arányával. 

  



Milyen mértékben mérgező a dioxin a többi szervezetünkbe kerülő 

mérgekhez hasonlítva?  

 A dioxin LD50-értéke tengerimalacnál 0,0006-0,002;  

 Rhesus majomnál 0,070; patkánynál 0,022-0,045;  

 kutyánál 0,10-0,20; hörcsögnél pedig 1,16-5,05 mg/ttkg.  

Ugyanez az érték botulinotoxinra 0,000000001 mg/ttkg, tehát megállapítható, 

hogy  

 a dioxin nem tartozik a legmérgezőbb vegyületek közé az ember 

 esetében → az ember a hörcsögnél is jobban elviseli a dioxint, tehát az 

 ember a dioxinnak ellenálló fajnak tekinthető. 

 Ennek oka valószínűleg az, hogy az ember a tűz feltalálása óta 

 folyamatosan kapcsolatba került a dioxinnal, bár az ipari tevékenység 

 következtében annak koncentrációja hirtelen többszörösére nőtt a 

 környezetben.  

Az ember tehát hozzászokott a dioxinhoz, és a kismennyiségű dioxint jól el 

tudja viselni.  

  



Milyen hatással van a dioxin az emberi szervezetre?  

A dioxin a táplálkozás útján kerül az emberi szervezetbe, elsősorban az állati 

eredetű élelmiszerek kapcsán, a biológiai felhalmozódás következtében.  

A dioxin által okozott legismertebb betegség a klórakne, az arcot eltorzító 

bőrbetegség.  

Hatással van ezen túl a gyermekkori fogzománc-fejlődési rendellenességek 

kialakulására,  

 a központi és a környéki idegrendszert érintő megbetegedésekre,  

 a pajzsmirigy rendellenes működésére,  

 károsítja az immunrendszert, cukorbetegséget okozhat és  

 befolyásolja a normális fiú/lány ivararányt.  

Állatoknál teratogén, mutagén, karcinogén hatást tudtak kimutatni, és káros 

hatással volt az immunrendszerre, a májra, a belső elválasztású mirigyekre és 

a növekedésre. 

A Vietnamban harcoló katonák esetében a dioxin hatása utódaik születési 

rendellenességében mutatkozott meg első sorban.  



A katonák szervezete még évekkel később is 300-600-szor nagyobb dózisban 

tartalma a TCDD-t (600 pg/kg), mint a lakosság átlaga.  

Az alkalmazott gyomirtószer következtében nőtt az élelmiszerek dioxin 

tartalma, és jelentősen nőtt szintje a területen élő vadállatok testében is. 

  

Milyen módszerek alkalmasak az élelmiszerek dioxin tartalmának 

meghatározására?  

A dioxin meghatározásra különösen alkalmasak a kromatográfiás 

módszerek, mind a HPLC, mind a GC, különösen akkor, ha  

 detektorként tömegspektrométert alkalmaznak.  

Sok helyen alkalmazzák a dioxin analízisére a gázkromatográfiát 

elektronbefogásos detektorral, lángionizációs detektorral vagy 

tömegspektrométerrel, vagy ezek kombinációjával csatolva.  

Nagyon érzékeny módszerekre, ill. detektorokra van szükség, mert a dioxin 

koncentrációja a mintákban pg/g, esetleg pg/liter koncentráció tartományba 

esik.  



Az érzékenység növelésének egyik lehetősége a minta mennyiségének 

növelése, ill. nagyobb mennyiségű minta juttatása a gázkromatográfba, ez 

azonban jelentősen megnöveli az előkészítő műveletek idejét.  

A GC/MS kombinációja a nagymennyiségű injektálással nem rontotta a 

hatékonyságot a split és a spitlless injektáláshoz viszonyítva, az érzékenység 

azonban egy-két nagyságrenddel javult.  

  

 

 
 
 



A méz hamisítása és annak kimutatása 
  

A méz ősidők óta kedvelt élelmiszere az emberiségnek, és a Kőkorszak óta a 

történelem során ez volt a legfontosabb anyag, amellyel élelmiszereit édesíteni 

tudta. 

A méhek állítják elő növényi nektárból, nedvekből, vagy a levéltetvek 

váladékából, melyet saját enzimjeikkel részben átalakítanak, majd beszárítanak 

és a lépekben tárolnak.  

Eredetét tekintve lehetnek  

 mézharmat mézek, melyeket a nedvszívó rovarok kiválasztott édes 

 váladékából állítanak elő, és  

 nektárból származó virágmézek.  

Édes ízét a benne lévő mono- és oligoszacharidok, főként a fruktóz vagy 

gyümölcscukor, zamatukat pedig a bennük lévő illóolajok okozzák, melyek 

mennyisége változik a tárolás során. 

  



A méz alapanyaga a nektár vagy a levéltetvek által kiválasztott édes szirup,  

 de sajnos az ember is készít mézet különféle szénhidrátokból 

 enzimek hozzáadásával → ennek a minősége és egyéb, az emberi 

 szervezetre kiváló hatása, messze elmarad a méhek által készített 

 méztől.  

A hamisított mézet vagy önmagában, vagy mézhez keverve értékesítik.  

Ez a mesterséges méz nem káros az emberi szervezetre, azonban eredet 

megjelölés nélküli mézhez keverése hamisítás, ami ellen a becsületes 

méhészek és a saját jól felfogott érdekeink miatt is küzdeni kell.  

A mézhamisítók legtöbbször azt az olcsón előállítható izocukrot 

használják, amit a méhek visszautasítanak.  

A méz átlagosan 38% fruktózt és 30% glükózt tartalmaz, de van benne még 

 szacharóz, melitóz valamint egyéb di-, tri- és poliszacharid is.  

 Tartalmaz ezen kívül még minimális mennyiségben ásványi anyagokat,  

 fehérjéket, szabad aminosavakat, enzimeket és hormonokat,  

ezek koncentrációja azonban olyan csekély, hogy hatásuk az emberi 

szervezetre, a többi élelmiszerhez képest, elhanyagolható.  

 
 



Sajnos ellent kell mondani annak a közhiedelemnek, hogy a méz jelentős 

fehérje-, aminosav-, ásványi anyag- és vitaminforrás lenne, mert ezek a 

komponensek csak jelentéktelen mennyiségben fordulnak elő benne.  

Általános jó hatása a szervezetre a könnyen emészthető 

szénhidráttartalmának köszönhető. 

A hazánkban forgalmazott mézfajták és azok legfontosabb tulajdonságai:  

 A vegyes virágmézre jellemző, hogy többféle növényfaj virágporát és 

 nektárját tartalmazza, melynek színe és íze a növényfajoktól függ.  

 A repceméz színe fehér elefántcsontszínű, íze karakteres, gyorsan 

 kristályosodik, ezzel szemben  

 az akácméz sokáig folyékony marad, világos aranysárga színű, íze 

 nagyon kellemes, az egyik legkeresettebb mézfajta.  

 A napraforgóméz világos narancssárga színű, gyorsan kristályosodó 

 fajta,  

 a hársméz világoszöld, néha sárgászöld, gyümölcsös ízű, enyhén 

 mentás, nagyon édes mézfajta.  



Ismert mézek még a szelídgesztenye méz, mely vörösesbarna színű, erőteljes 

ízű, nehezen kristályosodó mézfajta, és  

 a facélia méz, mely fehér színű, jellegzetes aromájú.  

Ismeretes még hazánkban a eukaliptusz méz, a kakukkfűméz és a hangaméz, 

valamint a mézharmatméz, melyek között ismertebbek az erdei méz, a 

mézharmatméz (lombos fákról) és a fenyőméz.  

A mézfajtákat egymáshoz is keverhetik, de az igazi mézhamisítás az, 

amikor a nagyobb haszon elérése érdekében a méztől és a méhektől 

teljesen idegen anyagokat kevernek a mézhez.  

 Ennek következtében jelentősen megváltozik a mézek zamata, 

 viszkozitása, kristályosodásra való hajlama, de legfőképpen élvezeti 

 értéke.  

 Ha mézhez idegen anyagot kevernek, akkor az nem nevezhető 

 méznek, ha mégis ilyen néven hozzák kereskedelmi forgalomba, akkor 

 mézhamisítást követnek el.  

 A szabályozás visszássága, hogy ha egészségre nem ártalmas 

 anyagokkal hamisítják a mézet, akkor az nem büntethető.  

  



A méz hamisítására régebben alkalmazták a keményítőt, a mézhez lisztet 

kevertek, ami egy egyszerű keményítő teszttel kimutatható.  

Vizezték is a mézet, melyre ugyancsak könnyű volt rájönni.  

A fruktóz hozzáadásával a méz kristályosodása gátolható, de a fruktóz 

drágasága miatt ez a módszer nem terjedt el a gyakorlatban.  

Legújabban izocukorral próbálkoztak, melyet kukoricából állítottak elő, és 

melynek oldatát addig párolták be, míg annak viszkozitása nagyon hasonlított a 

mézére → az íze semleges, a fogyasztó a hamisítást alig veszi észre, 

melyre csak a nagyműszeres analitikai technikák alkalmasak. 

A mézhamisítás leleplezésére több nagyműszeres eljárást dolgoztak ki: 

A szénizotópok elemzése azon alapszik, hogy a cukornád és a kukorica 

fotoszintézise más úton megy végbe, mint a mérsékelt égövben élő növényeké, 

így 

 megváltozik a cukor széntartalmának izotóp eloszlása, míg  

 a fehérje izotóp összetétele nem változik.  

Az izotóp arány változásának mérésével a hamisítás kimutatható.  

Alkalmazzák a HPLC-t is az izocukor kimutatására, mellyel ugyancsak a 

hamisítás leplezhető le.  

  



Néhány ötlet a hamis vagy rosszminőségű mézek felismerésére:  

 Az éretlen, magas víztartalmú mézek könnyen megromlanak, ezért idő 

 előtt nem szabad a méz pergetéséhez fogni.  

A méz vizezését könnyen tudjuk ellenőrizni, ha az üvegben lévő mézet a feje 

tetejére állítjuk, és a benne lévő gázbuborék gyorsan halad felfelé, akkor a 

mézet nagy valószínűséggel vizezték. A nagyobb hőmérsékletű mézek 

viszkozitása kisebb, ami megtévesztő lehet a vizsgáló számára, a hűtött 

mézben viszont a buborék mozgása lelassul.  

 Ha a méz színe és állaga, vagy zamata és illata eltér a szokásostól, 

 akkor a mézet melasszal, glicerinnel, mesterséges aromákkal 

 hamisították.  

Az invertcukorral hamísított mézet felismerhetjük, ha egy kávéskanálnyit tiszta 

szeszben feloldunk: amennyiben teljesen oldódik, akkor valódi mézről van szó, 

ha az oldat opálos lesz, majd üledék keletkezik, akkor a mézet hamisították. 

  



A Codex Alimentarius definíciója szerint: 

a méz semmilyen idegen élelmi anyagot nem tartalmazhat, csak amit a 

méhek maguk állítanak elő, és  

a mézből semmilyen komponens sem lehet eltávolítani.  

Nem tartalmazhat semmiféle kifogásolható anyagot (a növényekről származó 

vegyszerek, vagy amelyek a kezelés és tárolás közben kerülhetnek bele).  

A méz nem indulhat erjedésnek,  

nem lehet belőle a polleneket és a mézre jellemző egyéb anyagokat 

eltávolítani, 

nem szabad hőkezelni, és semmi olyan technológiát nem lehet alkalmazni, ami 

megváltoztatja a méz tulajdonságait. 

  

A méz édes ízű anyagokkal való hamisítása a legszélesebb körben alkalmazott 

eljárások egyike.  

A méz ára viszonylag magas, ezért régóta hamisítják, melynek következtében a 

hamisító jelentős gazdasági haszonra tehet szert.  



Az édes anyagokat közvetlenül hozzá lehet keverni a mézhez, vagy a 

nektár hordás idején tudják a méhek táplálékát az édes anyagokkal 

kiegészíteni.  

A leggyakrabban alkalmazott ilyen anyagok a cukorszirup és a melasz → a 

cukrot savas vagy enzimatikus módszerekkel invertálták, az előállítás alapja a 

kukorica, a cukornád, a cukorrépa vagy a juharszörp.  

Sok módszert kidolgoztak a mézhamisítás leleplezésére, azonban még mindig 

nincs olyan módszer, amely ezt a feladatot tökéletesen meg tudná oldani.  

A hamisítás kimutatására alkalmazták: 

 A mikroszkópos analíziseket,  

 a 13C/12C izotóp arány mérését,  

 a magmágneses rezonanciát,  

 a kromatográfiás eljárásokat a cukrok, a mézben elő nem 

 forduló oligoszacharidok kimutatására, 

 a kapilláris gázkromatográfiát az illó komponensek analízisére, 

 jelenleg pedig különféle spektroszkópiás módszerekkel próbálják a 

 nádcukrot kimutatni, ami meglehetősen nehéz a méz változatos 

 természetes előfordulása miatt. 



Amikor a méheket etették ilyen hamisításra alkalmas anyagokkal, az infravörös 

spektroszkópia és a fluorometria alkalmatlan volt a hamisítás kimutatására.  

Mivel a méhek magas víztartalommal gyűjtik be a nektárt, illetve ha a mézhez 

mesterségesen vizet kevernek, lehetőség van arra, hogy a méz erjedni 

kezdjen. 

 Az erjedést először a gombák mikroszkópos elemzésével ellenőrizték 

 → a teszt nem hozott megfelelő eredményt → a gombák egy része 

 inaktív a mézben, a fermentációhoz nem járul hozzá.  

 Az erjedés termékeinek mérésével, mint amilyen pl. a glicerin és az 

 alkohol, jelentős eredményeket értek el.  

A kikristályosodott mézet nem szabad a felolvasztás érdekében jelentős 

hőkezelésnek kitenni, mert a hőkezelés során  

 az illékony komponensek egy része elpárolog,  

 megjelenik a nem kívánatos hidroxi-metil-furfurol (HMF), és a  

 hő hatására megszűnik az invertáz és a diasztáz aktivitás is.  



A hőkárosodás kimutatására mind a HMF koncentráció mérése, mind az 

enzimaktivitás csökkenésének elemzése alkalmas lehet, bár  

 a méz nem megfelelő tárolása is okozhatja az enzimaktivitás 

 csökkenését és a HMF tartalom növekedését. 

A méz szűrése is a hamisítás lehetőségét rejti magában. 

 A mézet nem lenne szabad 0,2 mm-nél kisebb lyukbőségű szitával 

 szűrni, mert az a polleneket is eltávolítja belőle, és mivel  

 a pollenek nagyon fontos információt adnak a botanikai és a földrajzi 

 eredetről, a pollenek eltávolítása lehetőséget ad a hamisításra, 

 illetve a földrajzi eredet is meghatározhatatlanná válik.  

 Az ilyen méret csak “Szűrt” megnevezéssel lehet forgalomba hozni. 

Az organikus mézet olyan körülmények között állítják elő, mely megfelel a 

hagyományos kaptáros méhtartásnak, és a méhek környezete is megfelel a 

természetesnek.  

 Az organikus méz nem tartalmaz semmi olyan gyógyszermaradványt, 

 amellyel az állatokat kezelik.  

 Amennyiben mégis tartalmazna ilyen szereket, az organikus jelölést 

 nem szabad alkalmazni.  



A természetes méz megnevezést nem lenne szabad alkalmazni, mert a 

megnevezés félrevezető.  

A nyers vagy nem hőkezelt méz elnevezés is félreérthető, mivel a nektár 

gyűjtése és a méz előállítása során nincs semmiféle hőkezelési lépés.  

Az előírások nem engedik meg a méz túlzott hőkezelését, a kíméletes 

pasztőrözés azonban semmiféle lényeges elváltozást nem okoz a méz 

összetételében.  

A pasztőrözést a méz esetében nem kell külön jelölni, azonban az organikus 

méz pasztőrözése nem megengedett.  

A méheket tilos nem regisztrált gyógyszerekkel kezelni,  

 ha ilyen anyagot fedeznek fel egy mintában, akkor azt  

 nem lehet kereskedelmi forgalomba hozni.  

Ugyanilyen elbírálás alá esik az is, ha a méz antibiotikumokat tartalmaz.  

A pollen analízis a legelterjedtebb eljárás a méz fajtájának és eredetének 

meghatározására.  

Mivel a méhek a nektárgyűjtés során több virágot is felkeresnek, teljes 

mértékben egy növénytől származó méz nem létezik.  



A különböző növényektől származó mézek különböző érzékszervi és fizikai-

kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek.  

A pollenanalízis a klasszikus módszer a botanikai eredet meghatározására → 

a pollentartalomban mutatkozó nagy variációk miatt figyelembe kell venni a 

méz érzékszervi és fizikai-kémiai tulajdonságait is.  

A másik módszer szerint a méz eredetét  

 a cukortartalom,  

 az elektromos vezetőképesség,  

 az optikai aktivitás és  

 a nitrogéntartalom alapján határozzák meg.  

Ezen utóbbi módszerek kombinációjával el lehet dönteni, hogy a méz milyen 

növényfajtól származik, bár az így kapott eredmények nem lehetnek 

perdöntőek. 

Újabban az aromakomponenseket is bevonták az analízisbe, mellyel 

jelentős eredményeket értek el a mézek azonosítása területén. 

A fluorometriát és az infravörös spektroszkópiát is alkalmazzák a méz 

legfontosabb paramétereinek meghatározására. 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A méz földrajzi eredetének meghatározása is nehéz feladat. A gazdaságilag 

fejlett országok sok olcsó mézet importálnak Távol Keletről vagy Dél Afrikából, 

melyek lényegesen olcsóbbak, mint a helyi mézek, ami gazdasági okokból 

felveti az eredet meghamisításának lehetőségét. 

A pollen analízis alkalmasnak tűnik a földrajzi eredet meghatározására, 

mivel  

 jelentős különbségek vannak a különböző földrajzi környezetből 

 származó mézek pollenösszetételében.  

 Ha egymáshoz közeli helyekről kell döntést hozni, akkor a 

 pollenanalízisnél érzékenyebb módszerre van szükség.  

Újabban a stabil izotópok tömegspektrometriás analízise mutatkozik 

ígéretes módszernek, ahol nem a növényi eredetet, hanem az esővíz 

összetételében fennálló különbségeket analizálják → ennek alapján hoznak 

döntéseket a földrajzi környezetről. 

A mézhamisítás kimutatására alkalmas módszerek rövid ismertetése után két, a 

nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszer részletesebb ismertetése 

következik. 

  



A méz hamisításának kimutatása a fehérje és a cukorkomponensek 
13C/12C stabil izotópjainak segítségével elemanalízis, folyadék 

kromatográfia és izotóp arány tömegspektrometria kapcsolt technikák 

alkalmazásával 

Hazai viszonyaink között a méhek a mézet olyan növényekről gyűjtik, amelyek 

fotoszintézise a Calvin ciklus szerint történik, azaz  

 a szén-dioxid akceptor egy öt szénatomos molekula, a ribulóz-1,5-

 difoszfát,  

 ami CO2 felvétellel hat szénatomos átmeneti terméket képez,  

 ami két három szénatomos vegyületre, 3-foszfo-glicerátra hasad, mely  

 a glükózlebontás intermediere.  

Ezeknél a növényeknél a szénizotóp arány viszonylag szűk intervallumban 

változik, ezért  

 ha a mézbe a kukoricából előállított izoszörpöt kevernek, 

 amelynek szénizotóp aránya jelentősen eltér a mézétől, a 

 hamisítás kimutatható.  

  



A kukoricánál és a cukornádnál a Calvin ciklustól eltérő módon 

 négy szénatomos vegyületekben, szerves savakban kötődik meg a 

 szén-dioxid,  

 majd a kloroplasztiszokban a széndioxid felszabadul, és újra fixálódik  

 a Rubisco (ribulóz-1,5-biszfoszfát-karboxiláz-oxigenáz) enzim 

 segítségével.  

A lassabban reagáló és nagyobb molekulatömegű 13CO2 nagyobb 

mennyiségben kötődik meg a C3, mint a C4 növényeknél, ami a 

meghatározás alapja.  

Ezért lehetséges kimutatni a mézben a hozzáadott, C4-es növénytől származó 

izoszörpöt, mert a 13C/12C arány sokkal kisebb, mint a C3-as növényeknél.  

(A referencia méz 13C/12C aránya 25,4‰, míg ez az arány az izoszörpben 

csak 9,7‰.).  

A bennünket körülvevő levegőben a szén-dioxid 13C/12C aránya 7-9‰ között 

változik, addig  

 a C4-es növényeknél 8-16‰,  

 a C3-as növényeknél pedig 22-32‰ között alakul átlagosan.  



 A kukoricánál ez az arány 8-13, a  

 kukorica hidrolizátumnál 9,5-12,5,  

 a magas fruktóztartalmú kukorica szirupnál 9,5-9,8,  

 nádcukornál pedig 11,3-12,2 ‰  között változik.  

Ezek az arányok a C3-as búzánál 23,5-26,5,  

 a répacukornál 24,3-26,4,  

 a rizsből készült szirupnál 26,1-27,4,  

 a magas fruktóztartalmú szirupnál 25,4-25,9‰ között van,  

 a méhek etetésére használt szirupnál pedig 24,2‰. 

Az eredeti méznél a szénizotóp arány a mézben lévő fehérjében és 

monoszacharidokban azonos,  

 ha ez jelentősen eltér egymástól, akkor a mézet kukoricából vagy 

 cukornádból készült sziruppal hamisították.  

A módszer alkalmazását az a felismerés tette lehetővé, hogy a hamisítatlan 

mézben a cukorban is és a fehérjében is ugyanaz az izotópok aránya, míg 

ha izoszörpöt kevernek hozzá, akkor ez az arány megváltozik.  
  
 
 
 
 



A meghatározás során első lépésként a fehérjét valamilyen ioncserés eljárással 

a mézből kivonjuk, elégetjük, és tömegspektrométerrel meghatározzuk az így 

kapott szén-dioxid szénizotóp arányait.  

Ugyanezeket a lépéseket elvégezzük a teljes méz esetében is, majd  

 a teljes mézre kapott szénizotóp arányt hasonlítjuk a fehérje 

 szénizotóp arányához,  

 amennyiben ez az arány különbség a 0.8 ezreléket meghaladja, akkor  

 a mézet hamisítottnak kell tekinteni, és az arányból, regressziós 

 egyenletek alkalmazásával, a hamisítás mértéke is meghatározható. 



A méz hamisításának kimutatása nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiával 

A mézet legtöbbször nagy fruktóztartalmú kukorica sziruppal hamisítják.  

A kukorica szirupot a megfelelő előkészítés után α-amilázzal hidrolizálják 10-15 

glükózból álló dextrinekké, majd  

 glükoamilázzal 94-96%-ban átalakítják glükózzá.  

A glükóz egy részét glükóz-izomerázzal 47-48%-ban fruktózzá alakítják át, 

majd ioncserés eljárással magas fruktóztartalmú szirupot (90%-os) tudnak 

előállítani.  

Az enzimreakciók paramétereinek megfelelő megválasztásával 42 és 90% 

között bármilyen koncentrációban tudnak fruktóz tartalmú szirupot 

képezni. 

A méz és az izoszörp (kukorica szirup) szárazanyag tartalma nagyon hasonló, 

és az izoszörp lényegesen olcsóbb, mint a méz, adódik a lehetőség a méz 

hamisítására.  

Az izoszörp cukorösszetétele nagyon hasonlít a mézéhez, azért a 

hamisítás tényét a hagyományos analitikai módszerekkel nehéz 

bizonyítani.  



A stabil szénizotópos módszer mellet az oligoszacharidok meghatározása 

mutatkozik hatékonynak a mézhamisítás kimutatására.  

Az oligoszacharidok meghatározására alkalmazzák a vékonyréteg 

kromatográfiát, újabban pedig a folyadékkromatográfiás és a gázkromatográfiás 

módszerek kezdenek elterjedni a gyakorlatban. 

A meghatározások alapja az, hogy a végtermékben az eredeti keményítő egy 

százaléka oligoszacharid formában marad vissza,  

 ami alapján a hamisítás bizonyítható, hisz nagyobb tagszámú 

 oligoszacharidok a mézben nem fordulnak elő.  

Ilyen anyagok jelenléte (ujjlenyomat oligoszacharidok) egyértelmű 

bizonyítékai a hamisításnak.  

A HPLC alkalmas az ilyen oligoszacharidok kimutatására és meghatározására 

(Herpai és mtsai).  

A mézmintából mintegy egy grammnyi mennyiséget oldottak fel kromatográfiás 

tisztaságú vízben, majd  

 a megfelelő előkészítés és szűrés után ezt a vizes oldatot használták 

 analízisre.  



Az analízisek előtt 5 pontból álló kalibrációs görbét vettek fel, mely az 1-100 

mg/ml-es koncentráció tartományt fogta át.  

Az analízis során egy Supelcogel 30 cm hosszú és 7,78 mm belső átmérőjű 

oszlopot használtak, melyet egy 5 cm-es, 4 mm belső átmérőjű Supelguard 

oszloppal védtek. 

Az oszlophőmérséklet 70 oC, az eluens ultra tiszta víz, az áramlási sebesség 

pedig 0,5 ml/perc volt.  

A kromatogram az eredeti, hamisítatlan méz és az izoszörp összetételét 

mutatja.  

 A tiszta méz és az izoszörp kromatogramja 

  

 

 

 

 

 

 



A 7,76 percnél eluáló csúcs kivételével mindkét kromatogramon ugyanazok a 

csúcsok láthatók, ez viszont csak az izoszörpben található meg.  

A csúcs alakja jelzi, hogy nemcsak egy molekula eluálódott ebben az időben, 

hanem  

 ez a csúcs magasabb tagszámú, hasonló összetételű 

 oligoszacharidok összessége lehet,  

melyek az adott kromatográfiás körülmények között a monoszacharidok előtt 

eluálnak.  

Az izoszörpnél a második és a harmadik csúcs valószínű diszacharidok 

lehetnek, míg mindkét kromatogrammon az utolsó csúcs a fruktóznak, az 

utolsó előtti pedig a glükóznak felel meg. 

A glükóz és a fruktóz elválása kiváló, és tökéletes az elválás a többi 

komponenstől is. 

A első csúcs a kromatogrammon csak az izoszörpben fordul elő, ezért 

 az izoszörppel való hamisítás feltárására a leírt nagyhatékonyságú 

 folyadékkromatográfiás módszer nagy biztonsággal alkalmazható, és  

 1% izoszörp mézhez keverése kimutatható. 
  
 
  

 
 

 
 
 
 



A bor és annak hamisítása 
  

A borhamisítás története akkor kezdődött, amikor az emberek felfedezték a 

borelőállítás technológiáját.  

A bor kizárólag szőlőből készül, azonban olyan esetekben, amikor rossz volt 

a szőlőtermés, esetleg  

 amikor a filoxéra majd 50%-át kipusztította a szőlőnek, és  

 nagyobb háborúk esetén, amikor megnőtt a katonaság részéről a 

 borfogyasztási igény,  

 eljött a hamis borok ideje.  

A különféle adalékokkal, színezékekkel, cukrokkal, íz anyagokkal kezelt borok,  

 vagy szőlőt egyáltalán nem látott hamisítványok, jelentős konkurenciát 

 jelentettek a becsületes borászok számára, és  

 a becstelenek gyors meggazdagodását tették lehetővé.  

  



A borhamisítás definíciója: Borhamisítás minden olyan technológia vagy 

különböző segédanyagok használata, melyet a törvények és a jogszabályok 

nem engedélyeznek a borkészítés során.  

A borhamisításról Magyarországon a „Bortörvény” rendelkezik, mely szerint 

„Az a borászati termék, amelyet a jogszabályokban vagy nem engedett 

anyagok felhasználásával, vagy a jogszabályokban meg nem engedett 

módszerrel állítottak elő vagy kezeltek, nem minősül szőlőbornak.”  

A jogszabály alapján hamisított bornak minősül, ha  

 a borkészítés során engedélyezett anyagot használnak, de az 

 engedélyezettnél nagyobb mennyiségben, vagy  

 nem engedélyezett anyagot használnak, mint amilyenek a víz, az 

 etilén-glikol, a glicerin, a mesterséges szín- és aromaanyagok.  

Az előbbire példa, ha szacharózt használnak a must cukorfokának feljavítására, 

de az engedélyezettnél nagyobb mennyiségben. 



Hamisításnak minősül az is, ha a bort jogsértő módon átcímkézik, 

átcsomagolják, 

 hamis az a bor is, melyet emberi fogyasztásra alkalmatlan 

 termékekből állítanak elő,  

 amelynek emberi fogyasztásra való alkalmasságát pl. szín-, íz- vagy 

 zamatanyagokkal elfedik,  

 amelyet az előállításra törvényesen jogosult engedélye nélkül állítanak 

 elő,  

 amelynek címkéjén félrevezető információkat közölnek, és így 

 gazdasági előny vagy haszonszerzés céljából hoznak forgalomba.  

  

A borhamisítás történeti áttekintése 

A borhamisítást a történelem folyamán mindig tiltották, sőt a törvények 

komolyan büntették, azonban a hamisítók mindig egy lépéssel a törvény előtt 

jártak.  

Krisztus előtt 1800 körül Hammurabi törvényei szigorúan büntették a 

borhamisítást. 



Az ókori Görögországban és Rómában nagyon sok, adalékanyagokból készült 

silány bort fogyasztottak a szegényebb népréteg tagja, sőt esetenként borecet 

és víz keverékét adták a katonáknak bor gyanánt.  

Gyakori volt a gyenge, ihatatlan borok feljavítására a gyantával és 

fűszerekkel történő kezelés, de a jó minőségű borokat is ízesítették pl. 

mirtusszal, mézzel, aszalt gyümölcsökkel és rózsaszirommal is.  

A Középkorban sőt az Újkorban is tovább élt a borhamisítás hagyománya. 

Az igazi nagy hullám akkor indult el, amikor a 19. század végén a kémia és az 

élelmiszertudomány fejlődésével a hamisítók hozzájutottak különböző 

mérgező vagy nem mérgező színezékekhez → segítségükkel fehér borból 

vagy akár csak vízből vörös bor utánzatot tudtak előállítani.  

A répa és nádcukor olcsó előállítását követően a szőlőtörkölyből állítottak 

elő alacsony alkoholtartalmú borokat, és gyakran mérgező hatású színezékeket 

is alkalmaztak a borkészítés folyamán.  

Ez a hamisítási hullám elérte a világhírű tokaji borokat is, mellyel 

veszélyeztették az évszázadok alatt kialakult jó hírét.  

A 20. század elején vízből, alkoholból, különféle növényi savakból és 

glicerinből állítottak elő olcsó mesterséges borokat, melyeket a kereskedők 

átcímkézve jó minőségű borként hoztak forgalomba a piacon. 



A Monarchiában az első bortörvényt 1893-ban hozták, melyet 1908-ban egy 

még szigorúbb bortörvénnyel erősítettek meg.  

A szigorítás hatására a bor hamisítása alábbhagyott, ennek ellenére 

Magyarországon és az egész világon még ma is hamisítják a borokat.  

Egy-egy leleplezés hatására az egész borvidék elveszítheti jó hírnevét, mint 

ahogy ez történt hazánkban az Alföldi Borvidékkel, ahol a közelmúltban 

többszörös mennyiségű bort állítottak elő annál, mint amit a szőlőtermés 

lehetővé tett volna.  

 

A borhamisítás leleplezésére alkalmas korabeli módszerek 

 

A hamis borok leleplezésére analitikai módszereket dolgoztak ki, melyek 

segítségével a borhamisítók lebuktathatók. 

Hazánkban Wartha Vincze kiváló kémikusnak köszönhető, hogy a 

borhamisítás előtérbe került, hisz kémikusként ismerte a hamisításra használt 

színezékeket, és tanácsokat is adott a színezékek hamis borból történő 

kimutatására.  



Az ő munkáiból ismerjük, hogy  

„Az isten adománya, az egri bikavér ma már nem egyéb, mint fukszinnal festett 

borsav-, gliczerin- és spiritusztrilógia! Nem csoda, hogy az ily módon 

megtámadott társadalom felbőszül és irtó háborút akar indítani a hamisítók 

serege ellen, kik piszkos nyerészkedésből nemcsak elég lelkiismeretlenek, 

hogy embertársaik élete ellen valóságos merényletet követnek el, hanem még 

elég arczátlanok, hogy a magyar terméknek jó hírnevét a külföld előtt 

végképpen elrontsák. Valóságos hazaárulás az ilyen cselekedet!”  

Ehhez nem lehet semmit hozzátenni, legfeljebb búsan megjegyezni, hogy több 

mint 130 év alatt alig változott valami, a hamisítások ma is léteznek, és a 

hamisítás elleni küzdelem ma is folyik.  

  

Hogyan hamisították Wartha Vince idejében a vörösborokat?  

A bor festésére előszeretettel alkalmazták a különböző kátrányfestékeket. 

A fukszin azért bírt különös jelentőséggel, mert e festéket a kék, az ibolya, a 

zöld és a sárga színek előállítására is használják.  

 Azért alkalmazzák a bor festésére, mert a növényi festékeknél (mályva, 

 fagyalfa, gyalogbodza, alkörmös) sokkal kisebb koncentrációban is el 

 lehet vele érni a kívánt hatást.  



 10-12 mg egy liter fehérborban annak színét vörösre változtatja 

 anélkül, hogy íze és aromája megváltoznék → növényi festékekből 

 hasonló színhatás eléréséhez sokkal több kell, ami már 

 megváltoztathatja a bor zamatát.  

A fukszin mellett annak savas változatát, a savas fukszint is használták 

festésre, amely vízben jól oldódott, és az állás során sem vált ki.  

Használták még a β-naftol és a naftilamin származékokat, az anilinbarnát, a 

krizotoluidint, a safranint, a grenadint és más anilin festékeket, és főként az 

anilin ibolyát, mely színének tompítására a karamel sárga színét használták fel. 

  

Wartha Vince módszereket dolgozott ki ezen kátrányfestékek vörösborból 

történő kimutatására.  

Az első módszer szerint a bort magnézium-oxiddal túltelítette, majd a kapott 

elegyet amilalkohol-éter keverékével kirázva annak színe fukszin jelenlétében 

megvörösödött.  

A másik módszer szerint a bort ólomecettel kicsapatva a szűrlet vörös színe 

árulkodott a fukszin jelenlétéről.  



A legérzékenyebb módszere szerint a forralással besűrített bort ammónium-

hidroxidos közegben kezelve, majd a kapott anyagot éterrel kirázva fehér 

porcelánedénybe töltötte. Az extraktum a fehér gyapjúszál színét vörössé 

változtatta. → A vörös szín sósav vagy ammónia hatására elszíntelenedett. 

Ezzel a módszerrel egy mg fukszint is ki tudott mutatni.  

Tudott volt, hogy a borhoz kevert kátrányfestékek általános testi leromlást 

idéznek elő,  

 leginkább a vesére gyakorolnak káros hatást → megnő vizelet fehérje 

 tartalma.  

Wartha Vincét a hamisítások elleni háború élharcosának kell tekinteni, aki már 

130 évvel ezelőtt fellépett a jó minőségű, hamisítástól mentes bor előállítása 

érdekében.  

Többek között a hozzá hasonló tudósok munkájának eredményeképpen a 

borhamisítás pár évtized alatt minimálisra csökkent Európában. 

 

 

 

 

 

 
 
 



A borhamisítás jelenlegi helyzete 

Hamisítják-e a borokat mostanában, ill. milyen trükköket alkalmaznak a 

borhamisítók, egyáltalán miért hamisítják a borokat?  

A korábbi évszázadok során alkalmazott hamisítások kora, a modern analitikai 

módszerek térhódításával, lejárt. A borkészítés során keletkezett 

melléktermékek újrahasznosítását a törvény tiltja → törköly, ill. 

seprőborokat ma már nem lehet előállítani.  

A bor természetes alkoholtartalma a szőlőcukorból keletkezik, amelynek 

mennyisége a korai szüretkor, a sok termés esetében kevesebb a kívánatosnál, 

ezért ilyenkor törvényesen lehet, a megengedett mértékben, cukor kiegészítést 

alkalmazni,  

 a megengedettnél nagyobb mennyiség hozzáadása azonban már 

 hamisításnak minősül.  

Magas alkoholtartalom esetében a bort vizezéssel gyengítik. Az eljárás 

Magyarországon tilos, az Amerikai Egyesült Államokban azonban a 

hosszításnak vagy nyújtásnak nevezett vizezés törvényes keretek között 

zajlik.  

  



A must cukrozása, vagy cukrozása és vizezése elterjedt gyakorlat az 

egész Világon.  

Használnak ezen kívül a borelőállítás során adalék- és segédanyagokat:  

 fajélesztők és azok szaporodásához szükséges tápanyagok,  

 sűrítmények, színanyagok, tannin, borkősav, citromsav, gumiarábikum,  

 glicerin, és olyan anyagokat, melyekből kén-dioxid szabadul fel.  

Nem megengedett a vízelvétel, a sűrítés sem, mellyel édesebb és testesebb 

borokat lehet előállítani.  

Előszeretettel alkalmazzák a bor minőségének javítására a glicerinnel 

történő kiegészítést is.  

 Természetes alkotórésze a bornak, de ha mennyisége meghaladja a 

 maximálisan engedélyezettet, az már hamisításnak minősül.  

 Amerikában a glicerinezést sem tiltják a törvények.  



A természeti környezet megváltozása, a klíma átalakulása is megkövetel 

bizonyos jogszabályváltozásokat, mert  

 a megnövekedett átlaghőmérséklet miatt a szőlő szervessav-tartalma 

 lényegesen kisebb, mint korábban →  

 míg pár éve csak borkősavat lehetett a borhoz adni, addig manapság 

 engedélyezett az almasavval és a tejsavval való kiegészítés is.  

Engedélyezett a tanninnal és az aszkorbinsavval való kiegészítés, sőt cukrozni 

is lehet a jogszabályban meghatározott mennyiségig.  

Aki a határértékeket átlépi, az borhamisító. 

A magyar borok hamisítására gyakran használták az olcsó, külföldi 

borokat, melyeket hazaiként drágábban tudtak eladni.  

Ez a módszer azonban az ellenőrzések miatt visszaszorult.  

A mennyiséggel is nehéz manipulálni, mert becsülni lehet, hogy egy hektárról 

mennyi szőlőt lehet betakarítani, ami átlagosan 12 tonna.  

A must a szőlőnek 75-80%-a, azaz 100 kg szőlőből 80 liter mustot, ebből pedig 

75 liter bort lehet előállítani.  

A különböző szőlőfajták másként viselkedhetnek e tekintetben, de nagy 

különbségek nincsenek, a becslés biztonsággal elvégezhető.  

  

Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felügyeli a 

borok minősítését, és küzd a hamisítás ellen.  

Az e célra kialakított laboratóriumban szinte atomi szinten képesek vizsgálni a 

termékeket a növényi eredet megállapításának érdekében.  

Bontás nélkül, a palackon keresztül is meg tudnak határozni bizonyos 

paramétereket, de a klasszikus analitikai módszerek mellett a nagyműszeres 

analitikát is használják a borok minősítésére.  

Ezek közé tartozik  

a mágneses magrezonancia analízis,  

az izotóp arány vizsgálat,  

a tömegspektrometriás analízis,  

a gáz- és a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia,  

az atomabszorpciós spektrofotometria, és  

az induktív csatolású plazma emisszió, és egyéb műszeres vizsgálatok.  

Ezekkel a technikákkal a leggyakoribb hamisítási trükkök, a nem szőlőeredetű 

cukorral végzett túlzott feljavítás, a vízzel való hígítás, vagy a mesterséges 

édesítőszerek hozzáadása, könnyen kimutatható.  

  

Ezen megbízható módszerek alkalmazására szükség van → a korszerű 

módszerekkel készült hamisítványokat a fogyasztók többsége nem ismeri 

fel.  

A nagyon olcsó boroktól mindig óvakodni kell, mert nagy a veszélye a 

hamisításnak.  

A leggyakoribb trükkök a hamisításra a túl magas kén-dioxid tartalom,  

esetleg nehézfémek kerülhetnek bele a hamisítás folyamán,  

de kerülhetnek bele toxinok (alma lével való hamisítás során), etilén-glikol 

és metanol is.  

Illegálisan mesterséges édesítőszereket és színezékeket is adhatnak a borhoz 

azok tulajdonságainak javítása, vagy romlott voltának elfedése miatt. 

  

Esetenként maga az Állam is beszáll a hamisításba.  

A múlt század hatvanas éveiben 13-szor annyi Leánykát adtak el a 

szovjeteknek Magyarországon, mint amennyi termett.  

A kilencvenes években szalma áztatásával hoztak létre aranysárga színű 

hamisított bort, ami a borhamisítás csúcsát jelentette Magyarországon.  

Az 1997-ben létrejött összefogás és szervezeti fellépés következtében 

Magyarországon a borhamisítás visszaszorult, de becslések szerint a 

forgalomban lévő borok 20%-a még mindig hamisított.  

  

A hamisítás megítélését nehezíti az is, ha egyes országok nem tudnak 

megegyezni abban, hogy ki jogosult bizonyos fajtájú borok előállítására.  

A tokaji aszút az egész világon hamisítják → jelentős anyagi és 

presztízsveszteséget okoz Magyarországnak.  

Hamisítják az olaszok (Tocai Friuláno),  

az elzásziak (Tokay d Alsace), és  

Szlovákiával is vitás ügyeink vannak e tekintetben, mert a trianoni békediktátum 

kettévágta a tokaji borvidéket. 

A tokaji borvidék három magyar községe Szlovákiához került → összesen hét 

szlovák község tart igényt a tokaji megnevezésre. 

Magyarország tiltakozik, mert a magyar aszú különleges minőségét  

a természeti adottságok,  

az emberi tényezők és hagyományok, valamint  

a speciális technológia adja, ami csak Magyarországon található meg.  

Az ukrajnai Beregszászon nagyüzemi módon folyik a tokaji bor hamisítása → 

elsősorban olasz piacon értékesítik. 

Próbálkoztak a tokaji szőlővessző Krímben való telepítésével is.  

  

Néhány példa a bor hamisításának kimutatására nagyműszeres analitikai 

kémiai technikákkal 
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Néhány példa a bor hamisításának kimutatására nagyműszeres analitikai 

kémiai technikákkal 

Egy jól felszerelt élelmiszervizsgáló laboratóriumban nem okozhat problémát a 

durva borhamisítások kiszűrése.  

A magyar bortörvény jelenleg ugyan megengedi a szacharóz mustjavításra való 

felhasználását, de csak az engedélyezett mértékben.  

A nagyobb mennyiségű szacharóz mind a klasszikus módszerekkel, redukáló 

és nem redukáló, valamint összes cukor meghatározás, vagy HPLC-vel 

könnyen kimutatható. 



A mustok titrálható savtartalma a fajtától, a termőhelytől, az időjárási 

viszonyoktól és a szüret időpontjától függően tág határok között változik → a 

szőlőben és a mustban csak L(+)-borkősav és L(-)-almasav fordul elő.  

Amennyiben a borból D-borkősavat és a D-almasavat lehet kimutatni, oszlop 

előtti származékképzéssel, HPLC-vel, vagy királis oszlopon származékképzés 

nélkül → biztosak lehetünk abban, hogy a borhoz nem szőlő eredetű savakat 

kevertek. 

  A borélesztők szinte kizárólag D(−)-tejsavat állítanak elő a cukorból. 

A biológiai almasavbomlás során a tejsavbaktériumokban az L(−)-almasavból 

L(+)-tejsav keletkezik → az enentiomerek analízise ebben az esetben nem 

alkalmas a borhamisítás kimutatására.  

A folyadékkromatográfiával meghatározható vegyületek közül említést érdemel 

még a szorbit, mely megtalálható a körte, az alma és más gyümölcsök 

levében,  

 a szőlőmust és a bor azonban csak csekély mennyiségben (max. 80 

 mg/dm3) tartalmazza.  

Jelentősebb mennyiségű szorbit jelenléte esetén a szőlőmusthoz más 

gyümölcsök levét keverték, a hamisítás egyértelműen kimutatható. 

  



Folyadékkromatográfiával meghatározhatók még a borban lévő összes 

mono- és diszacharid, a glicerin és az etilén-glikol, a mono-, di- és 

trikarbonsavak, a polifenolok, a színezékek, a vitaminok és az aromanyagok,  

ioncserés oszlopkromatográfiával a bor kötött és szabad aminosavai 

valamint a belőlük képződött biogén aminok.  

A glükonsav is meghatározható nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával. 

→ Jelenléte bizonyítja, hogy az édes bor nemes rothadású szőlőből származik. 

A mustok és a borok 120 mg/dm3 glükonsavat tartalmaznak.  

A glükuronsavat a nemesrothadáson vagy rothadáson átment szőlőkben 

mutatták ki. A borban 0,40–1,25 mg/dm3 mennyiségben található. 

Gázkromatográfiával minden olyan hőstabil vegyület meghatározható, amely 

illékony, vagy származékképzéssel illékonnyá tehető.  

Különösen hatékonyan alkalmazható borok analízisére a kapilláris 

gázkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometria (GC-MS) → eddig 350 

illóanyagot tudtak a különböző borokból kimutatni.  

Ezek közé tartoznak az alkoholok, a ketonok, az aldehidek, az illó és nem illó 

zsírsavak, az észterek, a zsírsav-származékok, a viaszok és a gyanták 

komponensei, és az erjedés valamint a bor érése során keletkező számos 

zamatanyag.  



Meghatározhatók a különféle borfajták specifikus aromaanyagai, melyek 

segítségével azt is ki lehet mutatni, hogy milyen borokat házasítottak (Cuvée, 

küvé), ill. milyen bort milyen másikkal hamisítottak. 

  

Az atomabszorpciós spektrofotométerrel és az induktív csatolású plazma 

emissziós fotometriával a makro és mikroelemek, de még a μg/liternél kisebb 

koncentrációk is könnyedén kimutathatók és meghatározhatók.  

  

Összegezve:  

Ha rendelkezésünkre állnak az előbbi nagyműszeres technikák, szinte nincs 

olyan komponens a borokban, amelyeket ne lehetne kimutatni és azonosítani.  

Ha ismerjük: 

 a komponensek mennyiségét és arányát,  

 a különféle borfajtákra jellemző standardokat,  

nincs az a ravasz borhamisító, akit ne lehetne ezek segítségével 

leleplezni.  

 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


