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WSTĘP I LITERATURA

Dopuszczalną zawartość sacharoży przeważnie łącznie z melezytozą
w miodach normują w różnych krajach bądź to postanowienia i prze-
pisy prawa żywnościowego, bądź też wymagania normatywne o mio-

. dach.
Polska NOTma o miodzie pszczeltm (1962) określa zawartość sacha-

rozy łącznie :Z melezytozą na nie więcej niż 5% dla miodu nektaro-
wegoi 10% dla miodu spadziowego. W Iiteraturze fachowej o miodach
spotyka się liczne prace i wzmianki o wpływie inwertazy miodowej
na zawartość w nich sacharosy. Jednym z pierwszych badaczy, który
zwrócił uwagę na ten fOOrt był F e 11e n b e r g (1911). Stwierdził on
ogólnie, że miody pszczele wykazują we wszystkich wypadkach wy-
raźne działanie inwertazowe, co wpływa na zwiększenie w nich,
w czasie ich przechowywania, zawartości cukrów redukujących. Bada-·
nia polskich miodów (Rychlik, Fedo!'ows'ka 1962, Zalew-
ski 1963) wykazały, że inwertaea występuje w każdym miodzie,
a tym samym może wykazywać mniejszy lub większy wpływ na
obecną w nim sacharozę. Go In t a r sk i (1960) studiując enzymatykę
miodu potwierdził wpływ inwertazy na sacharozęzawarią w .miodzie.

Oddziaływanie czynnika termicznego na aktywność lnwertaeową
miodu omawiają szeroko K i e r m e i e r i K o b e r l e i n (1954i). Do
tego zagadnienia wracają również. D u i s ,be r g i G,e b e ~e i n (1958),
D u i s b e r g i War n e c k e (1959) oraz inni badacze.

CEL PRACY

Celem pracy było ustalenie warunków inaktywizacji karbohydraz
miodowych, zwłaszcza inwertazy, w sposób, który umożliwiłby osiąg-
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nięcie powtarzalności wynikbw przy oznaczaniu sacharozy-w dłużej
pr~ech~wywanych miodach.

MATERIAŁ BADAWCZY
Do doświadczeń użyto typowe miody nektarowe i spadziowe. Do

każdego miodu dodawano sacharozę w ilości około 20%, w postaci stę-
żonego syropu, o zawartoścl wody odpowiadającej jej ilości w miodzie.
Całość tnieszano dokładnie w temperaturze pokojowej celem uzyskania
jednolitej masy prseznaezone] do serii doświadczeń. Produktem takim
napełniano do2/s prob6wdd O objętości około 100 ml i średnicy 3 cm.
Dodatek sacharozy .zapewniał potrzebną jej ilość do wykazania dzia-
łania i znaczenia inwertazy miodowej.

PLAN PRACY
Planem pracy objęto: a) opracowanie sposobu całkbwite'jinakty-

wacji inwertazy miodowej, b) kontrolę 'zawartości cukrów redukują-
cych i sacharozy w próbkach tego samego mibdu,poddanego iniepod-
danego zabiegowi stabilizacji a przechowywanego w różnych warun-
kach termicznych, <obejm\,ljącychtemp. O°C, +20°C, +30° i' +40°C. '

\

CZĘŚC DOŚWIADCZALNA

Wstępne pr6by inaktywacji enizymatycznej miodu przeprowadzono
sposobem termicznym. Próbki . miodu umieszczano w szklanych pro-
bówsach, zamykano każdą kol"kiemz waty i gazy i wstawiano, do łaź-
ni wodne], kt6rą następnie S'Zytbkoogrzewano do wrzenia. Czas' utrzy-
mania we wmeniuposzczeg61nych próbek wynosił 5, 10, 15 i 30 mi-
nut. Po wyjęciu z łaźni i' samoczyrmymooziębieniupróbek, oznaczano
w każdej rz; nich aktywnośĆ'~ertazową, stosując metodę polaryme-
tryezną '(R Yc h l i k, F e d o r o w s k a 19601).Na" podstewie szeregu
przeprowadzonych prób ustalono, że 5 minutowe ogrzewanie w opisa-
nych warunkach zapewnia całkowitą stabilizację miodu i daje pełną
inaktywację inwertazy miodówej. Spos6b ten-zastosowaao w 'następ-
nej częśći doświadczeń. Kontrolę zawartości cukrów ,redukujących,
zmiemającą do stwierdzeniaubytk6w sacharozy, wykonywano metodą
Lane-Bynona W kilkudniowych odstępach czasu. Szczeg6łowe wyniki,
ilustrujące przebieg wykonanych badań z jednym. miodem nektaT6-
wyro' i 2! ~d.nytn,miodem spadzioWym,zebrano w tabelach 1 i,2.

. ,

"
, v-"



DYSKUSJA WYNIKOW I WNIOSKI

Jak wynika z poczynionych spostrzeżeń i obserwacji, istnieją
wpływ i zależność między karbohydrazami miodu a jego bilansem cu-
krowym. W poprzednich 'pracach, tematycznie 'Powiązanych z obecną,
wykazano konieczność pełnej inaktywacji enzymatycznej, jako jedne-
go' z głównych zadań wstępnego oczyszczania miodu przy sporządza-
niu jego podstawowego roztworu (F e d o r o w s k a 1961, 1962). Enzy-
my miodowe, o ile nie zostaną przy tym zabiegu natychmiast unie-
czynnione, dokonują szybko dalekoidących zmian 'Przede wszystkim
w składzie ilościowym poszczegó1nych, .cukrów i powodują' róźntce
w zawartości sacharozy do killou procent (F e d o r o w s k a 1961).

Tabela 1
Zawarto§ć w procentach wagowych cukrów redukujących w miodzie nektarowym (bławatowym)*

przechowywanym w różnych temperaturach
Gewichtprozentgehalt der' reduzienden Zucker in dem in verschiedenen Temperaturen aulbewahrtenen

Nektarhonig (F1ockenblume)*)

Dzieii wykonania Miód mestabilizowany
oznaczenia Nichtstabilisierte Homg Miód stabilizowany .

Tag des Ausfilhren StabiUsierteHoDig
der BezeichnI1D8 O· 20· 1- 30· 40· 4O~

1 50,53 50,53 50,53 50,53 51,02
4 50,53 52,70 55,92 61,17 I 51,02
7 50,53 55,62 58,75 63,22 51,02

10 50,53 57,46 62;27 66,25 51,02
13 50,53 58,75 64,08 67,78 51,02
16 50,53 60,99 66,04 69,14 51,02
19 50,53 62,64 67,11 69,61 51,02
22, 50,53' 62,93 67,11 69,61 51,02
25. 50,53 63,80 67,33 69,61 51,02
28 50,53 64,08 68,23 69,85 51,02'
45 50,53 68,91 70,33 70,31 51,02
58 50,53 69,61 71,55 70,57 51,02
70 50,53 70,81 71,81 70,57 , 51,02
94 50,53 72,04 72,04 70,81 51,02

'*) Cukry redukujące po inwersji enzymatycinej <P-frukt6ZYdazą) : 77,51 % wag.
Rcduzierende Zucker nach der eosimatischet' mvenion <,8-Fructosidase)77,51 Gewicht - %.

.\

Hydroliza sacharozy, jak widać z podanych tabel, może mieć różny
przebieg :w miodzie, a na szybkość jej Wpływają między innymi takie
czynniki, jak: skład, temperatura i czas przechowywania produktu.

Ro7lpatrując zjaJWisko to na przykładzie dwóch różnych miodów
obserwuje się charakterystyczną, niemal całkowitą, niezmienność pro-
centowej zawartości cukrów redukujących, a tym samym i sacharozy,
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Tabela 2 .

Zawartość w procentach wagowych' cukr6w redukujtcrch ~ miodzie spadziowym*) p~wywanyn1
, . .w różnych temperatUrach

Gewichtprozentgehalt der reduzierendenZucker in dem in vencbiedenen Temperaturen a~ahrten
Tauhonig*)

Dzień wykOllallia Miódniestabilizowany
oznaczenia NichtatabiJlsierter Honig

Tag des Aust'IlhrCns
der Be2eichaung O· 20· 30· 04·

1 47,87 47,87 47,87 47,87
4 47,96 50,53 53,08 59,09

.7 47,96 52,16 55,92 60,99
10 48,08 53,76 58,75 63,41
13 48,21 55,04 60,81 64,08
16 48,21 56,22 61,72 65,41
19 48,21 56,83 62,84 66,04
22 '4a,29 57,46 62,84 66,25
25 ,48,29 57,78 62,93 66,25

28 .48,29 57,78 64,00 66,46
45 48,31 61,36 65,21 66,90
58 48,31 62,84 65,90 ' 66,68
70 48,31 63,41 66,f7 67,78
94 48,31 65,01 66,47 67,78

Miód stabi1izowany
StablllsieTterHonIa

40·

48,42
48,42
48,42
48,42

48,42
48,42
48,42
48,42
48,42
48,42
48,42
48,42
48,42
48,42

*) Cukry redukuj~ po Inwenjl enzymatycznej <P-f'ruktozycbzą) 72,57% wag,
Rcduzierende Zucker Dach der ensimatlschen Invenioa <{J-Frudoaidase) 72,57 Gewlcht - %.

w próbkach przechowywanych w temp. ooe a także w próbkach ter-
micznie stabilizowanych. Miody przechowywane w temp. 20°C, 30°C
i 40°C wykazują wyraźne zmiany w bilansie cukrowym i zaznacza
się przy tyrn stały przyrost cukrów redukujących, powstałych na sku-
tek inwersji sacharozy. Przyrost ten w początlkowym ~esie prze-
chowywania jest tym znaczniejszy im wyższą . [est temperatura po-
mieszczenia. W miodzie nektarowym pr.zyrost cukrów redukujących
do zawartości około 70% nastąpił VI próbce 'Przechowywanej w temp.
400e w ciąg'u 19 dni, w próbce przechowywane] w temp. 300e w ciągu
45 dni a w próbce przechowywanej w temp. 20°C w ciągu 58 dni. Dla-
miodu spadziowego okres osiągnięcia około 65% cukrów reduloujących
wynosił odpowiednio dla tych samych temperatur: 16, 45 i 94 dni.

Liczby charakteryzujące miód spadziowy (tabela 2) rozpatrywane
dla temp. 20oe, 300e i 400e w uszeregowaniu poziomym wykazują
we wszystkich wypadkach przechowywania stale 'Wzrost procentowej
zawartości cukrów redukujących. Nieco odmiennię przedstawia się ta
sprawa w miodeie nektarowym (bławatowym). Już w 45 dniu obser-
wacji zaenacea się pewne zahamowanie 'Procesu hydrolizy, sacharozy
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~ :~ie p1"ZechawyW~yin-wtemp: 40°C. Zjawisko to u~ywało
sif::,do' kOńc~ .dojwia~zeriia; Jędno~ie,' w';t~·'"ezasie:).~·Ó!Y,"l"e&ljeHsię;
za~art?ść cukrów ,,~edUlk,:,jąCyr~:~"pro~k~chmi~du pr.z~~owywa~:rc~.
W°t'bp;~26:1lC'T 3()aC;"ktori je$t.-wy~a· od~:iłlwirto~j(tye}f'~6W
W ;.:;mjodz~e·.p.rz.~chpwywąa}ym_w'tętnP,·,40°C. ,WytŁ~~e teg.Ozja-
w},~ką::~'ri~l4~j~y ,wwynik~ch' z~n~h w tabeli. ~, 'd~~~J~,ą<fYch.,
aktywności in~erta1:owejbadariych "mioa.ó.w."Akt.yw.nOś~' inwertazowa
t,ni?4~ pr~ec~~wyWa:~y~!lIW,-'tE!l'!lP: 0° 'hię, ul~g~}~~~!lbl!l;.'.natoihiast

.w miodach poddanych działaniu temperatur powyżej QO ulega i czasem
wyraźriłejszemu obfńżemu. WżWiązku f'tYm możrmtiy przyjąć, ;że spa-
dek:a~ywności ipw&ta2:ow~J''poniżej "p~ej ~cy powodjije za-
hamp~!ilie dalszY.rłl proc~~ .enzymatycznej ~~wersji sacharozy
w ~~zie. ,. r l.\.t~l-

" . ł!;i!~, i'Tabela 3
.'- \ I"""\, . '. '. ~. ". ,':. ~ :•••.. \ " j.

: Z~any w aktywn?sd~wertazy ~odów*) przec~o~ywanycliw;~,~~~ychtemperaturach
~vą.taseaktivitatsveąnd~gen der in verschiedeneń,T~!Jlperaturena~n;ewahrtenHonigc-)

'. fol f'. r .; . ., ; ~.~ ('.., •.' \.

0.:::. ,,: r~.,
larte' .

•••.. J

40·, .

Dzień wykOoWria
o~'

Tag des Ausfiill.rens
<krBezci~

.,"

c Miód ni~wany
" Nichtstabiilderter Homg

O· ... r .

Miód stabilizowany
Stabilisiirier Honig

1
28 ~- ~:.

73,08
73,08.
73-,08.,·

73,08 73,08 73,08 O
69,52" .•5~ąl..,· ,.;:.M.t~ ....~ "j".;;:"" . "9,,, ,."
50';24'.. .. :43.39· '., ,,;24;84 ".:,.;,\ C~,' .:0- »,

.,
.:~. "

:: ..' .(iO,24
59.24"
50,24.

). ,-.

. ·50,24
41,H
36,54 "

: .50,24
~,~.
31,97

, 5Q,U·'.A7.~', ..
..~:8~.

".. . "',.: ..",,:

. :,.~ C?, ;",'
''':._ O;'."'';,

O

~- ~:" :
_ ~ podano W.I!;[ama~:luhydr:c>lkowaDC.isacbarow.~ i,nwertazę.,mjodow~ »I.Quu.3 ~ 'V(.1\>0~ .~Q ••

. wg met. RycłiliJt, PedOrowska '(1960) . .' . .. . • . • • .<' •• •

!. ~'in 'Gr.uilin hy~ 5adiaitIsedurdl,HoIIigin~ w~d3 Siun~ in.lOO Giiiiuii Hbhii
llIdi ~~ ,Ryc;h\ik,Fedoro~ (1960)' ,J,:,.'

'\ ~ •., {~fi • l' ",

'" \', '.

Wświe:tię:l'pjZY1ocz<>:ąy~h.faktów, ąaJeży:w.z~ć. pod...wwagE}tOi ~E:
sez~tlOWo~,pm,~cji ) skupu miodu .pszczelego,.~}V~t:~;, szczęgó1rw.
truid:z:l!ośti·'dla,p~ę~wadzęuiCł: natychmia~el I:l~li.ty,c~il(ł-che:ro-icz",
ne] kontroli.. Pr.zyzakładowe Iaboratorta cue ..są ,w, .stanie .podołać- na
bi~qo. naW.ało\Vi .pt:acy, .tó . .tei ,z 'koniem1o~Ci ba4anfemiodu 'na '~a-

. _-_. . ,__. .'. _ _. '. .. . . _ ',.- ' , . . - ..•.. _~ .' ., ~ l

wartość aacharozy, ..oąkła4ają na .okresp(>Ź'Ili.ejszY"lliekie4:YłlalWet, wy,:
j{~lUją ,je.,po, tliPływie'sz;ęrcegu.tygodn;i.. ',.,.:'" ,; '.. "," :,,~.;',' ",
:;~ak stwierdzono'.4oświa~~al,niehycif<iizf,l S<,łch:a:ro~Y.:~d 'Y~ywę~

ipwęrta~y .~io~owej ZllOho,ąZi~ 'fPwni~ przy ,p~~łlQW)ryY:~1:u.: n;l109#
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• W,·:'WfQ~{1łrie,:;·twi.ęk8~i,.f>tJ1IŻezn.a:~cli" na:ten,'ctH '.poriUe~~l
Po\Vt~M~Lom~~e1inlclMłJW\'-w zostawionę .-:-'\1: l~hbratrlti11ixi ':riJb.i

. 1.-, ~ 1•••.•:;:;... ::''''t:Ji. ;':l-f. .l;~f. po :iŁ':...., .. ~śi~O. :6ti ", ..,t!" ..~.;"~v.rn~~,,,~:r.~(~: ~:J~WWllle P'ło/~~.~l.,...' ~J; pl' ~Ice,.z ...oa~~
~ęg;z-~.\,V~ęg~ :,4a~,:i~lę.- '(?dmiennę ,od, .J)(~;przednich,..,a.,:imdł~~
ezy'; 'je8t :.OSes;,.\CZ8SlLmiędzy <tymi badaniami, tym silniej. spada źawar';'·
tość sachar02:r~"':,',:;.:~,(. "< ," :,,~' , ... /". .__.. ... "

':p<!lda~" wynti1?6~''a'JiliJjŹymoże"być więc "tYm samym w ..żri·a.cz~
:ńY1:h ..'stOPrifti ·ik.ą\vąiQn~·i J~~est~onOWa.llą,.,.Iil"przecieżw, oparciu.o pŹi..:

,- .'~. ..... ....~.\ ~ _. . - - ., ...-- . '.., '.. -, - - ~ .. . ,

~kąpe.dy.y'~ ~~ę ..za~'8!'toki sacharozy w miodzre ocenia: z;ię j~
go jakość i kS2tałtu.ję-·eenę .. W,Clbrocie',;haIidłowym miodami :ź::rolW na
Tok wzrasta masa towarowa, na' którą- -śldadarą·sfę rbWfiie:tnidody ~a:l
fałszowane sacharozą. Z faktów tych, jak już wspomniano na wstępie,
wynika konieczność opracowania i ujednolicenia sposobu postępowania,
który zapewniałby powtarzalność wyników analityc:mych przy ilo-
ściowym oznaesaniu, ~a"bar.pzy-, w\.miQdzie ·w ,każdym czasie jego kQn-'troli. " .. , " .. ,. ,.,.

Na podstawie wyników "przęprqwadoonych::doświadczeń można WJ.-
sunąć następujące wnioski i zalecenia praktyczne:
. l), na zawartość sacharozy vrsałeży" badać miód bezpośrednio po
otrzymaniu, próbki; ocena jakości miodu oparta na dopuszczalnej za:"
Wa!ttoSa .VI mnf'sacnaidzY mozE(ńasu\vać'~astTz~~Iiie~~w~~~~',gd~
miód był przechowywany nawet przez'lm'ó1lki czas 'wtetnperatUrze
sprzyjająceFdżialaniukatbohY'(kaintiodowych, .. "
.:~;·~~.-pr~~~r,~~~'u,~prZ;Zi1~ćZOnę.' do' k~~tr'oii, :w ,·terminie~~i~j~~~.
nalezy stabiflzówać termicznie prz~ 5.mlnu,.tow.e. 0srze~all1e w.ę. wrzą-

_ cel .łaź~wo~nej\y. zamkniętych szklanych probówkach ośrednjcya"cm: PójgnfnQ.śH ,Q}{oło'lÓOmI,: v.ry.pełnionYch,miodem. do '/a. ,objętOŚci,
: Jf.$);iiii~~·~~ysóićo~t,~..maiurową·m9żn~. zastąpiĆ.P~~9Wy':
wani:eni,:..própek",wdęmperatnll;ze:olmło .,().O(wlod6wce).. .,., ".'
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.'!
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D u tsble'l"C·c H:;~' 'G e-b·e'l:e i n .H.' c·"~d ':roztworu'miodu, 'Pt%czeln.',:zisz.
(1958) -I. "UbW-'~/idW~Konttolle- \TOn ".X, Nauk:,'&!, '15--414. ,,',."
Erhi'hmng'!l5ćhll!fe.n;';~i':.iHOIIligeń.· Z, ':F-edorowska 'z. (HI62) •...•.· O
Lebensmłtt. ~\f;U"Urs::,u;Fof.Bch.:r67:';"'>· wp!ywie'r'óżnyeh - środków oczyszcza'!
489-501. jących na wyniki" badania· miodu;
,... ,.DH--i:3J) ~.~~;f,h,'?łr..fl::r lł.Ei,~)t.eB",;f, ,.A,~.ta .Poloniae ,P~rmaceutic!1, 19:', 7~

.P.łl<~~L7!.JWhit;ffił~r,_.,:\l!}~.{.,Li~tei~;:<,: " 9~. ,; .•. .c.-:c ",: . ..~ ,';:
~~;S;,a~i'~Il!.e.,:~~ ...I.q~.i~ 1~~~;;.'.:,<;·, .;.F.~~len,p.~li'~·Ts-. (I~ll) c :ąe.P.el;
Honigs. Z. Leb.ensmitt.. Unters. u. - [nvęrtase und Diastase.; iJD.lł~
Forsch. III: 111-119.' Mitt. aus dem ciel:), der" :t..ebensmU~
:.;; F'e'd&'\"Ow ~k;t!;;:·~s iB8it: .i1:,.O:!ol" ::telun'te;.s,·u, lftlgłene2:36g...:..:377. ~.
właściwym sporządzaniu potistawowe", "'S.on:ta't'i-k t,ll. . (lłłHtt''''-"' ''i'eri
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O.CTABHJIH3Arn-m: IIPOB ME.l(A

Pe310Me

Me)toBwe mmePTa3w OKa3WBaJOT onpep.eneHHoe AeHCTBMe Ha KOnM'łeCTBeHHoe
83aMIIIOO'l'HOWeHJ1e caxapos B MeAe.

B CBH3M c 3TMM B03HMKaeT Hę06xOAMIIIOCTb Bblpa60TaT C'l'aHAapTHblft cnoc06,
KOTOPbIH cAenan 6bI B03MOJKHbIM nOJIy'łaTb OAMHaKOBbIe pe3yJIbTaTbI ,npJ1 orrpe-
AeJIeHMM KOJIM'ieCTBeHHOro COAeplKaHMH B MeAe caxapoa, He3aBMCMMo OT BpeMeHM'
npoBeAeHJ1H aHaJIM3a KOHTpoJIbHOH np06bI. .

npe,!VIoJKellUbrif cnoc06 CTli6MnM3aqMM COCTaaa MeAa OCHOBaH Ha JlJHaKTMBJ13a·
QKM MeAOBoA JlJHBePTQ3bI. npoBOAMJICH KOHTpoJIb COAepJKaHWI npocrsrx caxapon
(]:ł. caxapoass) B npo6ax Toro JKe caaoro MęAa nQJI.aeprHY'l'bIX HJI]:ł He nOABeploHYTbIX
nponeccy cTa6J1JnJ13~! a COXpaHRBWHXCR B pa3HWX TepMH'UłhIX yCJIOBJlJIIX IIpH
Te.MIlepaTYPe: 0°, 20°, 30° J1 400ą

Ha OCHOBaHJ1J1pe3ynbTaTOB npoBeAeHHWx JlJCCneAoBaHJUł c,ltenaHO cneAYlOW;JlJe
B&IBOALI:

1. COAepJK8BJ1e caxapo3LI B MeAe HyJKHO, onpeAE!JIR'!'L HenocpeACTBCHHO necne
nOJIY'łeHMR np06bI; oqeHKa ~a'ieeTBa MeAa Ha OCHosaHIDl npeAeJleHHoro COAep-
JKaHMH ~ HHe caxapoasr, eCJIJ1 OH XOTH 6&[ B Te'ieHMH KOpoTKOro BpeM.eHH coxpa-
H&lICH npM TeMnepaTYpe 6JIaronpmiTCTBylOw;eft AeftCTBHIO MeAOBOH MHBepora3bI,
BW3WBaeT COMHeHHe.

2. MeAoBble "rIpo6bI, npe~a3Ha'ieHHbIeAJISI KOHTpoJIJIJ no MC'I'e'leRHM aexcroporo
cpoxa, CJIe,llYeT cTa6J1JIJ1J3J1poBaTbnoasepraa me: IISITJ1MJ1HY'l'HOMY HarpeBaRHIO
B KMD1Iw;eA BOJtSlH0H !SaHe B 100~MMJIJlJMMTPOBLIX3aKPbITbIX nP06J1PKax HanOJIHeH-
iłLIx 'AO ypoBHSI 2/3.

S. CTa6KJlM3aqHlO np06 BbICOKoA -reMnePaTYpoA MOlKBO .3ftMeHM'l'b xpaaeHMeM MX
B xonO~.IlWiHKe npH TeJolDepa'1'Ype O'.
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" 'OBER VON STAlULISATION' nIE HOŃ1GPROBEN
! I .

.,'::
"

Zo1ia Fedorow ska
Z UB a m.m e n f a s s u n g

.\.

, ,

Es besteht ein naehgewiesener Einfluss der Hondginvertase auf die Zucker~
bilanz vem HoniJg.Deswegen besteht dfe -Notwendigkeit der Bearbeitung 'enes
einheitlichen Verfahrens, welches die:, wiederholte A:usfuł:lrungder analitischen
Ergebnisse bel, d-er Mengenbestimmung der', Saccharose im Honig, zu jedem
ZeitpuI).kt der 'Du~chfiihrurig' der' Kontrolle, sicherstellenkonnte. ' '

Die Verfasserin hat die Art der ganz~ichen lnaktivisationder Honig-
invertase., d. h. die Stabihsation der Zusammensetzung des Honigs, ausgearbeitet,
Sie hat die Kontrolle des lnhalts von Reduktionsżucker sowie von Saccharose'
in Proben des gleichen Honigs durchgefiihrt und .zwar im Fall von Honig, der
'dem: Stabill'sationsverfahren unterworfen wurde, wie auch ohne Anwendung
dieses Verfahrens - in verschiedenen Tempefaturen und zwar' 0°, +20°; +30°,
+40° - aufbewahrt wurde. Sie hal Folgendes festgestellt:

1. Der ,Honig sol1 auf den lnhalt der Saccharose unmittelbar nach dem
l!;nipfanguntersuchtwerden. Wenn der Honig, aueh ganz kurze Zeit in einer
Temperatur, die fUr die Wirkung der Honiginvertase gunstig tst, aufbewahrt
wurde, 1st die Richtigkeit, des Befilndes ~ fraglich.

2. Die Honigproben, die zu einem epateren Zeitpunkt der' Kontrolliert
werdeń., mussen vorher thermischstabilisiert _ sein, ,und zwar in /100 ml
Reagenzlasern die zu ,zl3 mit Honig gefiillt, geschlossenund einer 5 Minuten
Jangen Beheizung. im' siedenden Wasserbad' unterworfen werden.

3. Die Stabilisieru'ng bei Anwendung von Kochtemperatur kann man durch
Aufbewahren der Honigproben im Eisschrank bei einer Temperatur OO-ersetzen.'
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Zofia Fedorowska
Z u s a m m e n fa ssu ng-,
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Es besteht ein nachgewiesener Einfiuss der Hondginvertase auf die Zucker-
. bilanz vom HOl.lig.Deswegen bestehi die . łfótwendigkeit der' Bearbeitung enes
einheit,lichenVerfahren~, welches die wiederholte" Ausfuhrung der 'analitischen
Ergebnisse bei der Mengenl;lestimmung der .Saccharose im Honig, zu jedem
Zeitpunkt 'der' Durchfiihrung der kontroIle, sicherstelIen k6nnte.

bie ·Verfasserin hat die Art der ganzltchen Imiktivisation, der Honig-
Invertase, d. h. die Stabilisation .der Zusamrriensetzung des Honigs, ausgearbeitel
Sie bat die KontroIle des Inhalts vo~ Reduktionszucker sowie von Saccharose
in Proben . des gleichen Honigs durchg'efiihrt und zwar im' Fall von Honig, der
dem Sta!bilisatio.nsverfahren unterworfen wurde, wie .auch ohne Anwendung
dieses Verfahrens - in verschiedenen Temperaturen und zwar OD,+200, +300,

+400 - aufbewahrt wurde. Sie hat Folgendes festgestellt:
1. Der Honig soll auf den Inhalt der Saccharose unmlttelbar nach dem

Empfang' untersucb.t werden. Wenn der Honig, auch ganz kurze Zeit in einer
,Temperatur, die fiir die Wirkung der Honi~inveptase gunstig ist, a~fbewahrt
..wurde, ist die Richtigkeit des Befundes - fraglich. '

2. Die Honi~roben, die zu einem; spateren Zeitpunkt der Kontrolliert
werden, mussen vorher thermisch stabilislert sein, und zwar in 100 mI
Reagenzliisern die zu z/a mit Honig .gefUllt, geschlossen und einer 5 Minuten
Jangen Beheizung im siędenden Wasserblld' unterworfen werden.

3.. Die stabilisierung bei Anwendung .von Kochtemperatur kann man durch
Aufbewahren .der Honigproben im Eisschrank bei einer Temperatur O~-ersetzen.
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