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DUBBEL BLA¡|K wordt uit volko-

men zuivere grondstoffen bereid.

DUBBEL BLAI{K is zuinig in 't ge-
bruik, reinigt uitstekend en tast
het goed niet aan.

DUBBEL BLAIIK spaart tijd, geld
en moeite.
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organisme te worden geassimileerd, benevens circa 14 o,/,,

water. Asch en eiwit zijn slechts in zulke l<leine hoevcel-
heden aanwezig, clat ze mogen worden verwaarloosd.

Melasse of suikerstroop is een afvalprocluct van de raf 1ì-

nage van riet- of beetwortelsuiker en bezit naast een vlij
hoog 'percentage water (.zo o/.i) een belangrijke hoeveelheicl

z,outen (7-to )i,), die uit het' oogpunt van zuiverheid waar-
cleloos zijn, evenals de ro ')l ruw eiwit. Het nrrttige be-
standdeel, de circa 6o (/, suiker, is hoofdzakelijli aanwezig
als sucrose en invertsuiker. 'De sl¡crose nloet, voor ze ge-

assimileercl wordt, eerst worden omgezet en staat dus eigen-

lijk nog achter bij de dextrose in zetmeelstroop, reeds in
dien assimileerbarèn vorm aanwezig, terwijl van het eiwit
niet meer dan 6o o/o verteerbaar is.

Als zuiverheidsfactor kan dus voor deze beide bestan<l-

deelen der consumptiestroopen op grond van het boven-
staande worden aangenomen: 86 voor zetmeelstroop en 6o

voor melasse, hetgeen dan tevens klopt met de verhouding
l'an de .¿oedingswaarde.

z. Uit overwegingerl van hygiëne:
Zooals reeds is uiteengezet, is zetmeelstroop een geraffi-

neerd, geheel assimileerbaar product, dat volstrekt geen

nadeelige bestanddeelen bevat. Melasse echter bevat een

hoog percentage zouten (Z--to o/o¡, vooral kalizouten, waar-
van langdurig gebruik licht schadelijke gevolgen met zich

kan sleepen; kalizouten zijn volstrekt niet zoo onschuldig
als velen wel meenen.

Daarom behoort het gebruik van melasse met een hoog

zoutgehalte zooveel doenlijk te worden beperkt. De keurings-

Uitgave: N.V. Maatschappä tot Exploitatie van het '$Øeekblad ,,Volksvoeding", Dir. J. Fnvoa.
Adres uan de Redactie:

GROEIIBURGWAL 44 - AMSTERDAM

INHOUD: De stem van de praktijk. - Water, een onzer voor-
naamste voedingsmiddelen. VIL (slot). - Vruchtensappen. IIL -
Conserveeren van melk. - Een Duitsch oordeel over het gebruik
van enkele geharde vetten als voedingsmiddel. - Een geval van
worstvergiftiging. - Melkwetgeving in Engeland. - Controle van
consumptie-ijs. - Onderzoek van kaneel. - Uit de verslagen van de
keuringsdiensten van waren.

DE STEM VAN DE PRAKTIJK.
Hu,ishoud,slrooþ e4 K eu,k enslr ooþ.

De l(euringsdiensten van waren beschouwen, in overeen-
stemming met de bepalingen van clen Codex Alimentarius
<leel 6, Suikers, hoofdstuk IV, no. 3, Huishoudstroop als een

betere soort dan Keukenstroop.
Dat dit zoo is blijkt niet alleen uit de volgorde, waarin

<leze stroopsoorten in den Codex voorkomen, maar ook uit
de omstandigheid, dat Huishoudstroop wèl als Keukenstroop,
maar I{eukenstroop niet als Huishoudstroop mag worden
verkocht.

Beschourven wij nu de samenstelling dezer stroopen eens

nader, dan zien wij, dat zij bestaan uit een groot deel zet-
meelstroop met een minclere of meerdere toevoeging van
melasse of suikerstroop.

Als het meest waardevolle deel van deze mengsels moct
zeer zeker cle zetmeelstroop worden beschouwd en wel om
cle volgende redenen:

r. llit een oogpunt van zuiverheid:
Glucose is een met de uiterste zorgvuldigheid geraffineerd

product dat voor circa 8ll o/o bestaat uit dextrose en dex-
trinen, die worden aangenomen geheel door het menschelijk

VERSG H IÚ ]IT WOEfISDAGS
ABOI{IIE MEI{TSPRIJS

PER KWARTAAL ..Í1.87r

ADRES

lllIDDELEII

kwartaal ! !
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diensten ee-hter laten; op grond ván den codex, 5 o/¡ asch

in buishoudstroop 30 o/o, in keukenstroop ,r5. 
o/o .súcrose.

; Dit wil .zeggqn, dat ze een mengsel van één deel melasse

rnet één deel glucosestrqop toelqten als huishoudstroop, ter-

niet de helÍt van dien: van. zetmeelstroop.

. 'Zijn 
beide mèngsels' uit de:'zelfde grondstoffen bereid,

io"rrron <le ééne melasse is met I.o '/o asch, dan voldoen

beide aan de eisch, clat het aschgehalte niet meer dan S %
rnag bedragen. TIet is echter duidelijk, dat het artikêl, dat

veroordeeld is ,,Keukenstroop" telrceten, slechts zr/2 afoasch,

het z.g. betere artikel g o/o asch bevat en dat drrs.uit ee¡

hygiënisch oogpunt de keukenstroop beter is dan cl.e huis-

houdstr'oop.
De ongerijmdl-.eid, dat het in den codex lager genoteerde

artikel duurder is dan het hooger genoteercle, dat het lagere

artikel meer voedingswaa,rde lieeft en hygiënisch beter is
dan het hooger genoteerde,'dient te worden opgeheven.

Dit is gêrnakkelijk genoeg; ruen verscherpe slechts den

eisch, aan het aschgehalte gestelcl; rnen eische in huishoud-

zoowel aÌs in keukenstroop hoogstens z o,¡ asah.

I)aarmee zal worden bereikt :

r, dat in keukenstroop slechts biet-m'¿lasse met hoogstens

B o/o asch kan worden -vet'rverkt,
2. dat in huishoudstroop ge.en bietmela-cs€i, die aìs voedsel

voor den niensch mindenvaardig is, kan wrrden gebnúkt,

maar rietmelasse moet rvorclen genomen.

Deze uit een h5'giënisch oogpunt gewenschte verbetering
maakt tegelijk, clat huishouclstroop incLerdaad een. beter

artikel wordt dan . ker.rkenstroop. Het zoetvermogen blijft
hooger, zoider clat de nacleelige kalizouten in hooger per-

centage voorkonren clan in het goedkoopere product, de

keukenstroop.
Ook w¿rt den smaali aangaat, zal op cleze lvijze eene ver-

betering worden bereikt. Bietmelasse heeft een onaangenamen

bijsrnaak, Cie bij toeVoeging vAn 50 % bietmelasse aan

glucosestroop hinclerìijk blijft. 
:

,Omtrent het zoetvermogen het volgende: Tnivere zetmeel-

stroop heeft ongeveer 2/, van het zoetvermogen van sucrose.

Een consumptiestroop mèt eene kleine hoeveelheid, b.r'. ro %
zuivere rietsuilier', heeft een grooter zoete¡dve¡mogen tlan

een stroop, waarin zelfs viermaal zooveel melasse (dus on--
geveer z4')1, suiker!) voorkomt, omdat hierin cle onzuivere

smaak van zouten clie v¡.n het hoogere suikelgehalte bedekt.

Het sucrosegehalte alleen mag clus geen maatstaf blijven
voor dc beoordeeling van een consumptiestroop. SlechJs in
combinatie met eel1 veel strc"ngeren eisch voor het asch-

gehalte, heett de suikerejsch lvaarcle.

Ik . hoop, dat in, een eventueel ,,,Stroopbesluit" 'inet deze

oprnerkingen rekening zal worden gehouden. - :

J. WrrsENeunc.

WATER, EEN ONZER VOORNAAMSTE V'oED!NGS-
M IDDELEN.

VII (Slor.)

Ten slotte nog. het een en ander over de beòordee.ling van
cirinkwater. fn ervaren handen is het scheikundig onderzoek
van water in het algeineen vrij eenvoudig, veel moeilijker'is 

..

de beoordêeling. Ik zal n'új bij de bespreking cter beoordeeling
vãn water alleen houden bij water voqr ii¿iviaueele water-
voorzieningen. Immers de beoordeellng yan water voercentràê
clrinkwaterleidingen is zeer eenvoudig. Men kenl van dit water

alles : eigenschappen en herkomst en dit laatsté is het vo-or-

naamste. '' 
. .'r.'-, .

Algùleen neemt men aan, dat 'drinkwater behoort te zijn:
kleurloos, 

'reukloos en smaakloos. In werketijkheið clrirrkt

men echter alles. Water uit.de veenkoloniën, ,oo Ufun als

koffie, wordt door duizenden met smaak gedronken. Hetzelfde

is het .geval met water, volkomen kleurloos, uit Limburg
afkomstig, dat niet volmaakt reukloos is, want het stinì<t

naar rottende eieren. En in Limburg wordt het zeer veel zonder

tegenzin gedronken. Men went aan alles. De gustibus non bst

clisputandum. Een Katwijker die zijn pompwater, dat ettelijke
grammen zout per L. bevat, overleerlijk vindt, zal het heide-

of regenwater laf en flauw en ondrinkbaar vinden en een be-

woner van de heide zal het drinkrvater uit Amsterdam niet
drinken ômdat het te zout is. Aan drinkwater den eisch te

stellen, ctat het smaakloos moet zijn, dus weinig zooterr muêt
- bevatten, is niet te verdedigen en wel voornamelijk om het e.en- -

voudige feit, clat de gevoeligheicl van het rÍrenschelijk smaak-

orgaan individueel zoô verschillend ís, Talrijke proefnemingen

zijn er verricht om dit feit te bewijzen. Voor: de gezondheid scha-

delijk is een mengsel van keukenzout en kalkzouten niet. Iets

anders is'de oeiònomische schadelijkheid. Water,'dat hard is,

dus veel kalkzouten bevat, is onvoorcleelig door het hooge

zeepverbruik en het zou intereséant zijn om na te gaan hoeveel

een stad als Amsterdam met zijn 68o.ooo zielen en zijn hard

duinwater (rfi' D.), jaarlijks zou kunnen sparen, indien zij alleen

voorzien werd met het kalkarme heidewater.

Erwas een tijd, nog r-riet zoo lang geleden, hatmenvoorde
bestandcleelen v¿ìn deugdetijk drinkwater grensgetallen opgaf.

Goecl drinkwater mocht niet meer dan zo-3o m.Gr. chloor

bevatten en hóogstens r8-zo graden hard zijn ; ook mocht ,
het geen hooger verdampingsresidu hebben dan 5oo miligram

en ammoniak, salpeterigzuur of salpeterzuirr mochten er niet
in voorkomen. f)e aanrvezigheid van arnrrtoniak werç1. zelfs

als bewijs aangezien, dat het water-met stoffen van dierlijke
of ntenschelijke afkomst in aanraking was geweest. Dergelijk

water werd onherroepelijk als schacleliik, voor den rnensch

afgekeurd. Zelfs he<len vinrlt men nog pláttelands-scheikun-
digen-, die op grond van een scheikundig onderzoek eene be-

<.rordeeJing van water afgeven. Ik hoop duidelijk te maken,

waarom deze wijze van-handelen niet oirbaar en.onjuist is.

Stel dat men aan-n
uit een staclsgracht, w

- men deelt mij dit.niet
dit water uit chemisch

bijv. weinig chloor, - Ì
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ontreiniging door dejec
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¡edenen hebben om aa
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Hoe dient de beoorde
enz. dan wel te geschi
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Bij den bourv wordt hi
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we,er in rlen put terec
slagen zijn op voldoen,
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Stel dat men aan mij een rnonster water'.zendt, genomen

uit een staclsgracht, waa.rin bijv. eenige riolen uitmonden en

men deelt mij dit niet mede. FIet kan nu zeer- goed zijn, dat
dit water uit chemisch oogpunt zeer goed water is. Het bevat
bijv. weinig chloor, - het is niet hard, bevat geen ammoniak,
nitrieten of nitraten, de hoeveelheid organische stolfen is gering.
l3acteriologisch is het desnoods cìrageìijk. Alleen de mededeeling
dat het grachtwater is, dus water dat elk oogenblik aal r¡er-
ontreiniging door dejecta van rnensch en clie¡ en aan een be-
smetting nret pathogene bacteriën blootstaat, zal mij voor-
zichtiger nraken in mijn oordeel. Niemand zal met de weten-
schap van de herkomst dit water als clrinkwater goedkenren.
Zonder te rveten waar het watel vandaan kont, mag men dus
geen oordeel over de al of niet deugdelijkheid geven.

Een ander geval. Men zendt mij een flesch met watel uit
een nortonpomp, geslagen in maagdelijken bpdem, bijv. 3o I{.
diep. Men deelt mij dit niet mede. Het water blijkt bestancl-
deelen te bevatten, clie nren gewoonìijk in velontreinigcl ri,ater
aantreft, n.l. veel ammoniak, nitriet en nitraat enz. Daar de

pompbuis nieuw is, is het water bacteriologisch ook nict r.¡n-

berispelijk. Keurde ik dit water af, dan zou men gegroncle

redenen hebben om aan de juistheid van mijne beoordeeling
te twijfelen. .De herkomst is onberispelijk, dus kan het water,
na schoonponrpen der buizen, worclen goeclgekeurcl.

Eene be- en veroordeeljng van water in het labclr-atorium
mag alleen geschieden, wanneer bijv. het water bij scheikundig
onderzoek voor de gezondheicl schadelijke bestandcleelen
(bijv. lood) bevat o1 wanneer bij het bacteriologisch onderzoek
de aanwezigheid v¿rn voor den mensch gevaarlijke kiernen blijkt.

Hoe dient de beoordeeling van water, geleverd cloor ra'elputten
enz. dan r,vel te geschieden ?

Voorop sta het plaatselijk onderzoek van de wel. Dit zij
hoofdzaak. Een goed geconstrueerde rvelput behoort aan
zoodanige eischen te volcloen, dat eene verontreiniging van
buiten absoluut uitgesloten is. De wanden van den put behooren
clus van cement te zijn; z.g. gestapelde putten, waarbij de
wanrlen zijn opgetrokken uit steenen, die los op elkaar staan,
zijn natuurlijk slecht. Het grondrvater moet clus allcen cloor
clen bode,m van cìen put, die van zand en grint wordt genraakt,
binnen kunnen stroomen. Van boven behoort de put met een

deksel gesloten te zijn. Ook moet er op gelet worden, dat de
afvoer van het overtollige opgepompte water in een goed ge-

construeerden zinkput met waterdichten afvoer, plaats kau
vinden.

Bij den bourv rvordt hiertegen vaak gezondigrì, zoodat wanneer
aan cle pomp gespoeld worclt, het spoelwater al te dikwijls
weer in den put terecht komt. Natuurlijk moet de put ge-

slagen zijn op voldoende diepte en nogen geen bronnen van
verontreiniging in cle nabijheid zijn. \Íestvaalten, beerputteu
cnz. mogen <lus niet in de omgeving zijn.

Al deze eischen zijn zoo vanzelf sprekend,datmenallichtge-
neigd zou zljn te gelooven, dat aan deze voorschriften ook de
hand wordt gehouden. Dit is echter verre van waar, fn rgo8/9
heb ik in een groote stad een rooo-tal pompen voor de Ge-

zondheidscommissie plaatselijk onderzocht. De toestand bleek

zoo buitengemeen slecht, dat van deze rooo pompen-er slcchts
enkele - en dan nog rvel om opportuni-"tische redencr -
konden worden goedgekeurd. Analoge ervar-ingen zullen overal
in oude en dicht bevolkte plaatsen, waar de bodent in dcn
regel sterk verontreinigd is en plaatsgebrek alles op en bij elkaar
deed bouwen, worden opgedaan. I{ent men den geheelen pl.aatse-

lijken toestand van de rvel, dan is dikwijls een chemisch of
bacteriologisch onderzoek van het water overbodig, of kururen
deze alleen dienen tot bevestiging van de conclusie, die men
bij het plaatselijk onderzoek stelde. Bij het zooeven genoemcl

onderzoek der rooo pompen, verrichtte ik steeds een eenvoudig
chernisch-, waar noodig een bacteriologisch onderzoek van het
water-. Men wil nu eenmaal ook cijfers hcbben I Niet altijd echter
is de beoorcleelìng zoo eenvoudig. In zeer veÌe gevallen komt nren

bij het plaatseìijk onderzoek niet tot een lesultaat oln dc

eenvoudige leclen, dat ter plaatse geen voldoende inlichtingen
verkrijgbaar z,ijn. Men is in clergelijke ger.'allen dus allcen
aangewezen op cle resultaten bij het chcmisch en bacteriologisch
onderzoek verkregen. En dan l>eginnen de nroeilijklreden eerst.

Zijn beicle resultaten goecl of slecht, darì kan dit desnoods de

basis zijn, waarop cene goedkeuling clern wel eent: afkeuring
gegrond kan wordcn. Loopen dc resultaten echter nict pzrrallel,

dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Stel rnerr heeft
bij het scheikunclig onclelzoek geen stoffen gevonden, die op
verontreiniging wijzen, terwijl het bacteriologisch resultaat
alles behalve r-ooskleúrig is, clan zal men òf het wat.er afkeuren
òf zijn oor<leel moeten opschorten en door een herhaald onder-
zoek moeten nagaan of cle verontreiniging van blijvenden aard
js. Is dit werkelijk het geval, dan kan een afkeurencl oordeel
niet uitblþen.

Het orngekeercle geval, dat het chemisch oncler-zoek op
verontreiniging wijst, terwijl het u,atei bacteriologisch on-
ber-ispelijk is, is eenvoudig te verklaren. I)e verontreiniging
bestaat clan rvel, doch de boclem tusschen wel eir verontreinigcle
bron heeft dan nog filtreerencl vcrmogelt voor bacteriën. Ook
in een dergelqk geval zai hct geboclen zijn, het watcr voor
menschelijk gebruik af te l<euren, daar elk oogenblik de veront
reiniging een bedenkelijken vorm kan aan_nemcn.

. In elk geval blijft cle beo<.¡rdeeling op groncl van ecn chemisch
cn bacteriologisch onclerzoek in de meeste gevallen moeilijk ;

groote onrzichtigheid is daarbij geboden. Maar de ervaring
leert ook, clat het wateronderzoeþ zelfs van bronnen waarvan
men alles afweet, verrassende tegenstrijdigheclen kan ople-
veren, waarvan eene r,'erklaring slechts zelden worclt gevonclen.

Bij de beoordeeling zal me:n zich dan door overwegingcn van
praktischen aard laten leicLen.

Men moet één zaak tenslotte in cle.hvgiëne niet vergeten,
n.l. cleze, dat rnen <likrvijls het praktisch mogelijke, al is het
aan bedenking onderhevig, moet'toesttran, opdat men nict in
het zooveel slc¡chtere vervalt. M.

. VRUCHTENSAPPEN.
III

Bessensaþ. Hiervan onderscheidt men twee soorten nl. rclode

bessensap, kortweg bessensap geheeten, het sap van roode
aalbessen, (Ribes nibrum L.) en zrvarte bessensap, het sap
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van zwarte bessen (Ribes nigrum L.) . Van eenige zuivere
bessensappen welke in verschillende jaren zijn bereid en

onderzocht, zijrr hieronder de resultaten der onderzoekingen
in een tabel opgeteekend.

Zuurgraad
oNI3. N.

oP roo gr.

Soortelijk
gervicht
r50 c'

Extract granÌ
per roo cM3.

(wihdisch)

Suiker (na
iovereie) als
inve¡tsuiker

gr. Per
roo gr.

DraaiTngs-
vermogen
in z dM.

buis

Alcaliteit
v, d, asch

cMi. N. Ioog
Pe¡ roo g!.

sap.

Roode bessensøþ

Het sap uit zwarte bessen verkregen is een zeer dikke
vloeistof en kan zonder met water te rvorden verdund niet
in den handel worden gebracht. Hiermede is ook met het
stellen van den eisch, rvaaraan dit sap moet voldoen om
als deugdelijk te worden aangemerkt, rekening gehouden.

Een soortelijk gewicht varL 36 graden (r.o36) is een matige
'eisch, waaraan elk handelsproduct dient te voldoen.

Het sap vaî boschbessen (Vøccinium Myrtil,l,us L) komt
slechts zelden in den handel voor. Het soortelijk gewicht
van oriverdund sap is in den regel r.o35 bij r5'C., zoodat
het extractgehalte (Windisch) ongeveer 9 procent bedraagt,
waarvan ruim 5 procent aan suiker, uitgedrukt als invert-
suiker. Ook van dit sap is de draaiing van het polarisatievlak
(vóór inversie) negatief en bedraagt circa - 3.oo.

Meer in den handel worcì.t aangetroffen lnet søþ aa.n. cilroelxen

(Cilrus Limonum), zoodat het wel van belang is, hiervan
eenige analysecijfers mede te deelen.

Zuurgraad
cM3, N loog
per roo gr.

Soortelijk
gewicht
r50 c.

Extrâct
Windisch gr.
per roo cM3.

Draaiïngs
vefmogen
in z dM.

buis

Suiker als
inverLsuike¡

gr. pef
roo gr.

Alcaliteit
v. d. aæh

cM3. N. per
roo gr. saP.

Citroensøþ

34.9

39.4

38.r
37.7

35.9
36.4

s5.7
JJ.Z

JJ.!,

37.7

35.2

39.5

34.2

34.9

34.6

s7.9
38.4

36.8
28.g

3rù.2

38.5

4r.o
s4.7

rr 82

rr.68
ro 37
rr.25
r2.58
rr.99
T2.I2
rr 23

ro-76
TI.2T
rr.65
12.OT

12.45

rz.6r
rr.09
Io.7o
ro.87
rr.58
I I.35
ro.54

9.84
r5.()3
r3.59

8.r

7.9
6.r
6.8

8.9

8.4

/.J

6.7

6.r
6.2

8.4
6.7

7-7

7.9
6.9

6.8

6.7

7.r
no

6.<.r

5.4

9o
8.5

-cà

_2a

_28

-4.o
-3.8
-3.6
-ao

-J.4

-2.8
-3.7
-3.6
-ac

J.J

-3.4
J.t

-3.6

-3.9

-3.o

-4.4
-3.8

3.8

4.o

4-

3.8

4.2

4.Í
4.2

4.2

4.o

4.Í
4.3

4,o

4.5

4.8

4.5

32.8
25.2

26.g

24.4

23.8

23.9

20.9

r7.8
20.4

23.9

25.8
o24

29.3

zt.8
24.4

22.8

Í.o478
r.o472
r.o4r7
r-0454
r.05ro
r o4B5

r.0468
r.0434
r.04Í6
r.o433
r.o45o
r.o464
r.o48r
r.o487
r.o447
r o43r
r.0438
r o468

r.o458
r.o424
r.o395
r.o6r5
r.0553

r.o35r
r 0347

r.o429
r.035g
r.o386
r.0429
Í.o325
r.q76
r.0339
r.0438
r,o375
r.o2g7
r.0329
r.o33g
r.035r
r.C,436

3.6

J.J
)o

3.8

4.o

4.o
J.J

4.r
4.o

4.r
a?J.J

4.o

3.5

3.o

3.5
?.2

3.()

+.r
4-5

4.2

99.o

97.9
ro8.9
ro8.4
I I5.4
ro6.9

97.7
rr6.3
II2.O
ro4.2

97.r
ro2.8

95.6
8+.6

ror.o

99.1
88.z

r.o37r
r.0342
r.0442
r.o4o5
r.0457
t.o1r9
r.o42o
f .o475

r.o438
r.o132
r.o37r
r.o384
r.o37 3
r.o34o
r.o384
I.o39r
r.o35o

g.60

B.8s

ro.92
ro.48
r r.B3
ro.84
ro.87
t2.3o
ff .34

IT.IB

9.60

9.93

9.65
B.7r)

9.93
IO. II

9.o5

--o.56

-o.32
-o.76
-o.40
-o.44
---o.6o

-o-92
-o.92
- o.74
--4.82

-r.38
-o.92
-o.96_LI

-I.()_I.O

-o.9

r.4
o.8

2.L

r.4
L.J

2.O

".42.r
2.4

r.3
r.3
r.4
r.7
r.7
r.9
f.7

I

I

I

I
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Uit deze cijfers bl ijkt wel, dat de eisch aan
gesteld, nl. een soortelijk gewicht niet lager dan r.o36 bij
15" C. een lage eisch mag worden genoemd, aangezien onver-
dund sap in den regel een belangrijk hooger soortelijk ge-

wicht heeft.
De zuurgraacl van bessensap komt overeen nret dien van

eer z-2.5 procentige citroenzuuroplossing. In het algemeen
kan gezegd worden, dat naar mate de vruchten rijper zijn,
de zuurgraad lager wordt, terwijl het suikergehalte vermeer-
clert. Ter beoordeeling van de deugdelijkheid is onder meer
het gehalte aan suikervrij extract eeu waardevolhulpmiddel;
daarnaast kunnen ook andere factoren dienen, waarop hier
echter niet verder kan worden ingegaan.

Ook van de samenstelling van zwarl,ebessensøþ mogenhier
enkele analyse-cijfers worden genoemd.

Zuurgraacl

Alcaliteit
v. d. asch

cro3 N loog

Per ¡oo grar¡r

bessensøþ

Uit <leze onderzoekingen blijkt, dat in citroensap het
suikergehalte belangrijk lager is dan in andere vruchten-
sappen, terwijl het gehalte aan citroenzuur 6 tot 7 procent
bedraagt en dus omstreeks driemaal grooter is dan in bes-
sensap en vijf à zesrnaal meer bedraagt dan in frambozen-
of aardbeiensap. 'fer beoordeeling van deze sappen is de
bepaling der extractrest, welke ongeveer r.o procent bedraagt
(in den regel r,z-r.5 proc.) van groote beteekenis.

Een ander wuchtensap, dat nog al eens wordt aange-
troffen is het saþ uøn lrømbozen (Rubus id,øeus Z.). Ook
van dit sap zijn hier te lande taÌrijke analyses verricht, die
niet altijd gemakkelijk te vinden zijn. Het is daarom van
belang eenige der verkregen resultaten hier mede te deelen,
waarbij zoowel sappen met een hoog specifiek gewicht, als
sappen met een laag specifiek gewicht in de tabel zijn
oPgenomen.

Zaørle
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8.5
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4.2
6.r
.+. r
5.6
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Zooals uit deze uitkomsten blijkt, is frambozensap slechts
zwak zurtr en komt in zuurgraad overeen met citroenzuur-
oplossing van één tot anderhalf procent. Ook is het soortelijk
gewicht en dus het extractgehalte van dit vruchtensap in
het algemeen lager dan van bessensap.

Tot goed begrip dezer analysecijfers dient te worden mee-
gedeeld, dat deze sappen door uitpersen van ftarnbozenzijn
verkregen, en dus niet zooals in den handel veelal gebruikelijk
is, hebben gegist; zij zljn dan ook vrij van alcohol.

Een maatstaf ter beoordeeling van frambozensap is het
gehalte aan suikervrij extract, een grootheid, welke ver-
kregen wordt door het extractgehalte (uitgedrukt in grammen
per roo gi:am sap) te verminderen met het suikergehalte
(na inversie) uitgedrukt als invertsuiker per roo gram sap.

In den regel schommelt het gehalte aan suikervrij extract
tusschen 3.5--S.o o/o.

lredraagt per fleschje van zoo c.Mt. I 2.25. Bij onderzoek aan

het Laboratorium van clen Friesclren Bond van Coöperatieve
Zuivelfabrieken te Leeuwarrfen, bleek de inhoucl uit 35à36 l/,
formaline te bestaan, verontreini€Jrl met spoortjes ûìethyl-
alcohol, nricrenzuur enz. Berekent men den inkoopprijs van
formaline tegen / z.6o per K.G., <lan kan men aannemen, dat
de prijs met meer dan 35o pct. is verhoogd. Het S.G. der vloei-
stot is ruim r.

Datzelfde middel werd het \¡orige jaar in Overijssel tegen
den prijs van I z.- per 2oo c.NI3. aangeboclen (<1e formaline
was toen wat goerlkooper). De analyse was toen volgens het
onderzcrek van het Rijkslandbouwproefstation te Goes z7 o/o

formaldehydoplcssing verontr-einig<l met wat mierenzuur. Ook
toen zijn de boeren tegen hct gebruik van clii middel gewaar-
schuwd, omdat Áj gevaar loopen nìet den strafrechter in
a,anraking te kornen. Door het getlruik \¡an een dergelijk
artikel wordt immers l-.edrog gepleegd, daar hierdoor de minder
deugdelijke toestancl der melk eenigszins kan rvorden verborgen,
omclat voorloopig geen verder bederf zal plaats vinden. Boven-
dien is naCeelige werking bij de voecling van het jonge dier
ook uiet uitgesloten. Daar forrualine op eiwitstoffe¡ inwerkt,
zal dit ten nadeele wcrken op cle verteerbaarheid hicrvan;
het nrrttig effect van dergelijke geconscrveerde rnelk zal bij
langdurig ge.bruik geringer zijn <ìan wanneer uitsluitend fornra-
linevrije melk worclt verstrekt.

Het is ook niet onmogelijk dat door slordig bewaren op de

boerderij, een kincl in een onbewaakt oogenblik eens uit het
fleschje snoept, waarbij de schaclelijke gcvdgen ook niet zullen
uitblijven. Ook is het riiet onwaarschijnlijk clat boter bereirl
uit nret lormaline geconserveer<le melk een onaangenamen
srnaak heeft. De l¡oeren clc¡en derhalve het verstandigst, koop-
lieden die hun clergelijke nridclelen aanprijzen, de deur te wijzen.

A. G. B.

EEN DUITSCH OORDEEL OVER HET GEBRUIK
VAN ENKELE GEHARDE VETTEN ALS

VOEDINGSMIDDEL.

In cle ,,Arbeiten aus dem Reichsgesundheitsamte" Bd. 52,
Heft r (r9zo) bespreekt Prof. Rost de wijze, waarop
men geharde vetten van hygiënisch standpunt moet beoor-
cleelen. Er blijkt uit zijn mededeeling, dat de resultaten
van zijne onderzoekingen reeds z Juli r9r4 aan den Duitschen
miúister van binnenlandsche zaken zljn medegedeeld. De
publicatie van dit rapport is dus in de oorlogsjaren achter-
wege gebleven en hoewel wij door onderzoekingen in andere
landen vrijwel van de onschadelijkheid van de meeste geharde
vetten overtuigd zijn geworden, is het toch niet van belang
ontbloot om met een enkel woord dit Duitsche onderzoek
te bespreken.

Ik mag er in de eerste plaats wel aan herinneren, dat P r o f.
Pekelharing en Dr. Schut, op uitnoodiging van de

commissie voor de voedingsmiddelenscheikunde-conferentie,
een analoog onderzoek hebben ingesteld, waarmecle zij in
tgr.4 zijn begonnen en waarvan zij op de conferentie te Utrecht
in 1916 de resultaten hebben medegedeeld. Prof. PekeI-
haring en Dr. Schut hadden zich tot taak gesteld om

Frambozensøþ

en
M.

I

I

I

I

32.8
25.2

26.9

24.4

4.8
23.9

20.9

r7.8
20.4

23.9

25.8

23.7

29.3

zr.8
24.4

22.8

r.o35r
r 0347

r.0429
r.o35g
r.o386
r.0429
r.o325
r.q76
r.0339
r.o438
r,o375
r.0297
r..o32g

r.o33g
r.o35r
r,o436

g.08

8.gz
II. IO

9.29

9.99
rI. IO

8.4o

973
8.2+

U.34

9.70

7.68
8.5r
8.¡Z
g.o8

ll,z8

-3.60
-2.53
-2.20

-2.64
-4.83
-2'93
--3.60

-3-oo
-4.ro
-2.95
-2.r4
-2.40
-3.oo
-2.74
-3.78

4.7

4.o

5.4

4.5
4.9

4.9

4.r
5.8

4.6

7.o

5.5

3.7

4.2

4.r
4.5
6.7

5.6

5.6

5.8

5.5

5.3

4.4

5.r
4.3

4.7

5.2

4.7
4.4
4.8

4.2

t6

,6

lo

t4
)O

\2

)2
74

)z

r8

)2

t6

t.1
t¡.8

2.r
r.4
a,J

2,O

ca

2.4

2.r
2.4

r.3
r.3
r.1
r.7
r.7
r.9
r.7

3.6
22J.J
ao

3.8

4.o

4.o

3.5

4.r
4.o

4,f
J.J

4.Q

3.5

3.o

3.5
ao

3.o

t in citroensap het
in andere vruchten-

luur6totTprocent
'ooter is dan in bes-

t dan in frambozen-'
n deze sappen is de

: r.o procent bedraagt
e beteekenis.

rl eens wordt aange-
ltbus id.øeus Z.). Ook
analyses verricht, die
Het is daarom van

hier mede te deelen,

;pecifrek gewicht, als

ht in de tabel zijn

F.

CONSERVEEREN VAN MELK.

Ofschoou we <len laatsten tijd er rveiniq van nrerken, dat wc
in 't hartje van 't zonterseizoen zítten, is thans toch de tiid
weer aangebroken, dat den veehouders nri<ldeltjes worden
aangeboden, orn de rnelk tegen bederf te vlijwaren. I)oor cle

fabrieknratige zuivelbereiding zijn we veel ku,akzalversrnid-
<leltjes aìs karn¡roeders e.a. k'n'ijt geraakt, het dankbare arbeids-
veld thans alleen nog overgebleven is de melk. Volgens een

waarschuwing in het olficieel orgaan van den Algenreenen

Nederlandschen Zuivelbond van 7 Juni j.i. wordt in clen laatsteu
tijd in N.Brabant reclame gemaalit voor een middel clat tegen

het zuur worclen \¡ârì. orrdrcrrìlelk kan w-orden aangewencl. l)e
enl<ele waÍne dagen in 't laatst van Mei der]en het middel
nog al opgang malien, zoo zetfs dat het blijkbaal ook a,ls

conserveerrniddel voor rnelk werd gebruikt. Het goedje is

volgens etiquet op het fleschje afkonrstig varr het Labor-atoriunr

,,rle Denneboom'' te Rotterdarn, de prijs hiervoor berlongen,
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na te gaan of natuurlijke vetten geheel, of althans gecleelte-

lijk, zonder schade door geharde vctten in het voedsel kunnen

worden vervangen. Proefondervindelijk diende te worden

onderzocht of de geharde vetten dool de spijsverteringsor-

ganen goed worden geresorbeerd en of de gezondheid en ook

cle groei, zelfs bij lang voortgezet gebruik daarvan, niet werden

benadeelcl.

Voor dit onclerzoek werden muizen en ratten gewogen, en,

wanneer zij eenigen tijd op rantsoen waren gesteld en men

kon aannemen dat evenwicht was ingetreden, gevoed met

in plaats van reuzel, gehardevetten, en wel achtereenvolgens:

geharde katoenzaadolie (smeltpunt 5oo C'), linolith (.-p.
49' C.), talgol (smp. 42" C.) en canclalith (smp. 5o,7' C.)'

De proeven werden gedurencle zes maanden systematisch

voortgezet. Bij de muizen nam het lichaarnsgewicht steecls

toe ; bij de ratten bleef dit ongeveer hetzelfde. Bij cleze proeven

lverd niet nagegaan, hoeveel van het toegevoegde vet in het

spijsverteringskanaal werd geresorbeerd. Daarvoor diencle

een proefneming bij een hond. Bij het begin der proefneming

woog de hond 6,895 K.g. : nadat hij gedurende vijf maanden

met verschillende geharde vetten was gevoed,'bedroeg zijn

lichaamsgewicht 9,or8 K.g. In het geheel had dc hond ge-

durencle dien tijd 1252,5 G. gehard vet opgeuomen. De hond

werd gedulende bepaaldc tijden gevoecl met voedsel, dat

achtereenvolgens aan vet bevatte: geharde katoenzaaclolie,

linolith, talgol en ten slotte candalith. Door vetbepalingen

in de faeces wercl nagegaan, hoeveel van deze geharde vettcn

telkens door het lichaam werd geresorbeerd. Het bleek dat

verteercl werden van reuzel : ()7 o/o, van reuzel gemengd met

geharde katoenzaadolie, in verhouding van r op r : c18,6 tto,

van reuzcl met geharcle katoenzaadolie in verhouding van

r op 3 : g4,3"/., van geharde katoenzaadolie: 9r,4 o,(, van

Iinolith : 88,3 /o, van talgol I gq,5 ",/r, van caudalith 74,6 
o,(

en bij voeding met retzel 88,4 oio.

l)e geringe resorptie bij gebruik van canclaiith, hct gehar-de

vct met het hoogste smeltpunt, is merklvaardig.
Ook wcrd bij dit onderzoc'k waarschijnlijk gemaakt, clat hct

gehardc vet bcter wordt getresorbcerd, indien het, zooals jn

cle margarine, met natuurlijke weekere vctten u'<-rrclt ge-

mengd.
Op grond van hunni verkrcgen rcsultaten kwamelt P r o f.

Pekelharing en Dr. Schut tot dc conclusie, dat de

bereiding van de weinig kosibure geharcle vetten als een aan-

winst voor de volksvoeding moet worden beschouwd.

P r o f. lì o s t experimenteercle met een groot aantal honden,

katten, konijnen en Guineesche biggeties. l)e onderzochte

geharde vetten waren die van katoenzaadolie, aardnoten-

olie; lijnolie en van sesamolie. Ook met niet geharde sesam-

oliè werden proeven genomen. Bovengenoemde dieren werden

met de geharde vetten op verschillende wijze gevoed. tsetrel<kc-

lijk groote hoeveelheclen vet rverden, hetzlj onvermengcl,

hetzij met andcr- voedsel gemengd, in cle maag gebracht of
met de solcle ingegeven. Ook werden de vetten in de buik-
holte gebracht of onder de huid ingespoten. Ter vergelijking
werden boter, varkensvet, ganzevet, rundvet en schapenvet

in verschillende hoeveelheden in de buikholte van Guineesche

biggetjes ingespoten. Bepalingen over de lesorptie van dc

onderzochte vetten welden niet verricht. R o s t bepaalde

alleen cle verander-ingen, die in het lichaamsgewicht der dieren

optraden en beoordeelde hun algemeenen gezondheidstoestand

en welzijn. De onderzoekingen van Pekelharing en

Schut zijn dus vollediger.
R o s t vatte zljn resultaten samerÌ in de volgende con-

clusies :

r. De geharde vetten van lijnolie, katoenzaaclolie, aard-

notenolie en sesamolie worclen door het lichaam evelìgoed

verdragen als cle niet geharde vetten. De door het hardings-

proces veroor-zaakte hoogere smeltpunten der vetten, de

veranderde consistentie en de verandering in de onderlinge

verhouding van de vcrzacligde zuren, v.n.l. stearinezuur,

tot de overige vetzuren van dc gl)'ceriden, veranderen de

eigenschappen niet z6ô, dat de vetten in hygiënisch opzicht

minderrvaardig worden.
z. De proefiremingen geven geen gr-ond voor de onderstelling

dat bij cle harding uit de samenstellende stoffen van dc oliön

verbindingen van nog onbekende sanenstelling ontstaan, die

t-rp het organisme schaclelijk werken.

3. I)e sporen nikkel en arsenicum, die men in sommige

geharde vetten zoo nu en dan aantreft, zijn uit hygiënisch

oogpunt van niet de minste beteekenis, zelfs bij jarenlang

voortgezet gebruik dezer vetten.

4, Uit hvgiënisch oogpunt is de verwelking van geharde

vetten, die practisch vrij van nikkel eu ar-selticun zijn, en

verkregen r,vorden uit onscliaclelijke oliën, in de spijsvetten-
inclustrie toelaatbaar. Of cle gchar-dc vetten uit waivischtraau,
vischolie enz. verlirc'gen, als spijsvetten bruikbaar zijn, be-

hoort door een opzettelijk daarvoor te verrichtcn ouderzoek

te worden nagegaan. P. A. I\[.

EEN GEVAL VAN WORSTVERGIFTIGING.
I(ort geleden heelt Baerthlein eeu mededceling gedaan van

een aantal loor henr behandelde gevallen van worstvergifti-
ging, voorgekonrcn jn rgr8 aan het Duitsche front voor
Verdun. Ongeveer 2ooo man werden ziek oncler verschijn-
selen van maag-darm-aandoeningen, ztot 8 uur nahet eten

van de schuldige worst. tsij het bacteriologisch onderzock

rverden gcen ziekmakende nricro-organismen gevonden, ook
het chenrisch onderzoek leverde niets op. 'foch kon cle ver-

klaring voor het geval gevonden worden, cn wel hierin, dat
de worst besmet rv¿rs met bacillus proteus vulgaris, een gewoon

rottings-organisme. Vermoedelijk heeft deze in de worst ver-

giften gemaakt, welke de oorZaak der verschijnselen waren.
tM,änch. noed,.Wochenschr.3 Febr. ryzz). I)eze meening vindt
steun in de oude proeven van Dieudonné, die door het enten

met proteus vulgaris aardappels en vleesch giftig kon maken

(niet daarentegen bouillon) . Op kleinere schaal hebben wij
in Nederland iets dergelijks gehad bij vergiltige kaas, voor-
namelijk in den mond- en klauwzeertijd. Ook daar moest

de giftigheid worden verklaard uit de aanwezigheid van

chemisch niet te identificeeren vergiften, klaarblijkelijk ont-
staan door bacteriewoekering. (Jøaruersla.g Cenlrøal, Løbora-

loriuyn rgzo en rgzr). Bij.
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MELKWETGEVING IN ENGELAND,
I)e Engelsche Ministel van Landhouw wil hygrënische

maatregelen ter verbetering der nrelkwinning en der con-
suñptiemelk slechts zeer geleidelijk invoeren el1 voor-loopig
vooral optrerlen tegen den verkoop cler melk van koeien die
lij<len aa,n uier-tuberculose: ,,If we make the measure too
clrastic, it wilì drive the farmers out of the milk trade
altogether". I)e uitvoering van ,,Milk and l)airies (Amende-
ment) l3ill" zou clan voorloopig vool dr-ie jaar worden
cpgeschort. A. G. B.

CONTROLE VAN CONSUMPTIE- IJS.
Onder de consumptie-artikelen, die gedurende de zomer-

maanden speciaal toezicht vereischen, rnoeten wij in de
eerste plaats ,,Roomijs" noemen. Bij <le bereiding hiervan
is veel meer dan bij andere voedings- of genotmidclelen,
kans op bedrijfsfoìten; immers ijs is een seizoen-artikel,
waarvân de bereiding lang nict altijd in bevoegde banden
berust, Dit is \¡olgens onze onclervinding éón der voovnaamste
oorzaken, die een vrij strenge contrôle wenschelijk maken.
Ieder acht zich lìa een zeer kor-te voorbereiding in staat
,,prima ij." te l¡ereiden. FIet vereischte instrumentarinm,
dat toch al klein rs, wordt vaali tot een minimum beperkt,
op cle lokaìiteit worclt niet het minst gelct. Wij troften dan
ool< ,,bloeiende ijsaffaires" aan, z<tou'el in rvoon- als slaap-
kamers, in kelders zoowel als op zolders, in woonschuiten
cn woonwagens; clen vorigen zomr;l zelfs in een paardenstal.
De producenten, hoewel vaak van goeden r,vil. hebben clikwijls
geen begrip van hygiëne, zt bcschouwen meermalen cle-
heele ijsbereiding als een miclclel om tijdelijk aan den kost
te komen; van beclrijfs-onkosten mag clan ook gecn sprake zijn.

Over het algemeen fîesproken, bieclt verpakt ijr een
grooteren waarborg van zuiver-heid dan schep-ijs; de fabrikage
geschieclt claar meest in het groot, cle kans op een behoorlijk
instmmentarium is grooter, primitieve bereiding, onze voor-
naamste vijandin, is rnin of meer r:itgesloten, het toezicht
worclt vergenrakkelijkt, tcrwijl rnogelijke verontreiniging, vóór
het ijs den consur¡ent bereikt tot een minimum beperkt is.

Het publiek verkiest echter schep-ijs boven ver-pakt ijs.
I)eze omstancligheid is natuurlijk van grooten invloed op
de wijze van ber-ciding. Dat bij het onderzoek gcen volledig-
heicl kon bereikt worden, ligt voor de handf gezien de

omstandigheicl dat deze fabrikage aan groote sclLornmeiin¡;en
onderhevig is, door ieclereen tijdelijk ter hancl worclt gcnomen
en zeer afliankelijl< is van tal v¡n factoren als weersgestelcl-
heicl, vraag van het publiel< enz.

Over het algemeen fîenomerÌ, was cle toestand in cle

grootere {abrieken volcloencle, zelfs bij het meerendeel zeer
goecl, terwijl ool< bij de banketbakkcrs de toestand gultstig
rvas te noemeû; een apart instrumentariunt wercl steeds
aangetroffen, het personeel ìrad voldoencle begrip van hygiëne,
en het ijs werd zaakkundig bereid.

De grootste moeilijkhcicl ieverde echter- de zoogenaamde
huisbereiding op; zindelijkheicl is nu eenmaal een deugd,.
die niet is ¿Lan te praten; men is het, of is het niet, en

men bereikt zíjn doel niet met wenkcn te geven omtrent
de bereiding, afsluiting, bewaren en verkoopen, wanneer de

verkooper niet van cle geopperde bezwaren doordrongen is.
Wij moesten ondervinden, dat het publiek van bacteriëele

verontr-einiging in vele gevallen niets gelooft; het standpunt
clat werd irrgenomen ten tijde van Van l-eeuwenhoek, is
clil<wijls nog niet verlaten. Toen hij beweerde dat zljn moncl-
holte evenveel levencle wezentjes bergde als de vereenigde
Nederlanden, werd hij voor waanzinnig gehourlen.

' Herhaaldelijk ontmoet men de gewoonte, om 's avoncls
cle pap tc koken, en gedurende den nacht ìangzaam af te
laten koelen, soms in een slaap- of woonvertrek, ook wel
op een plaatsje, vooral niet afgedekt, om het ,,srno¡en" te
voorkomen, een eurrel waarvoor men constant.cloor amateur-
rjsmakers wordt gewaarschuwd, teru'ijl nret de omstandigheid
van mogelijke verontreiniging door mensch en vooral door
clier niet gerekend worclt. Een ander euvel was het ,,opdraaien",
clat is het clraaiencl a{koelen in een open bus, liefst met
cle duimen de bus bewegend. Tegen handi$e goedkoope
apparaten uit den handel, waarbij door een schoep geroerd
en los gemaakt wordt, had men vaak een vooroordeel.

Ook werd door ons aangetroffen, het geliruil< van hwiden-
zout als vrieszout. I)eze rnassa is afkonrstig uit leerlooierijen
en heeft gediend om de huiclen te zouten. Zljbestaat behalve
uit zout, uit halen, velletjes, vetkluitjes, vuil, enz., enz.; het
feit, dat het iets goedkooper is dan het vrieszout, was
aanleiding tot het gebruil<. l)aar waar- lvij het gebruik con-
stateerden, werd het aanwezig zout vet-nietigd en het in
gebruik nemen van zuiver v¡ieszout gelast.

Steeds wercl er op gewezen, dat het bij ijsbereicling een

dringencle noodzakelijkheicl is, clen tijd die verloopt tusschen
kook- cn vriestemper¿rtuul' zoo kort mogelijk te doen zijn,
vercler het opdraaien te doen geschieclen in gesloten l¡ussen,
cn zooveel mogelijk cr- tegen te walien, clat het jjs door
aanraking verontreinigd wordt.

De Codex Alimentarius No. 6 verstaat onder comsuniptie-
ijs her prcrduct, r'erkregen door suiker nret room, melk of
taptenrelk te kokcn al o{ niet onder toevoeging van een

binrlmidclel of van geur- en kleurstoffen, en daarna af te
l<oèlen tot beneden het r.'riespunt. I)c naam van het product
moet in overeenstemming zijn met de samenstelling. Zoo

moet roomijs bereid zijn met room, melkijs rnet volle melk,
tapte-rneikijs met taptemelk. Tegen deze nomenclatuu¡ wercl
nog al eens gezoncligd. Veel te veel producten wcrrlen ,,r'oorrijs"
genoemd; cle namen meìkijs cn ta-ptemelk-ijs werclen nooit
aangetroffen.

Gedurenrìt: de maanden Mei en Juni zijn honderdtachtig
beclrijven en bedrijfjes 1-e Rotterdanr bezocht, terwijl in
zeuenlig gevallen het ijs rverd medeg'enolnen voor chemisch
en bacteriologisch onderzoek.

I)e qualiteit der gebruikte grondstoffen was over het
algemeen bevrediger.rcl; saccharine werd nooit aangetroffen,
terrvijl uiL de reactie van Stor-ch bleek, dat cle producten
op kooktemperatuur gebrachÇ;waren.

Wij hadden de monsters niet alleen genomen bij bedrijven
rvaar de toestand buitengewoon slecht, maar ook rvaar hij
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zeer goed te noemen rvas, daar wij hoopten verband te
kunnen leggen tusscheu de bevindingen cler loka.le inspectie
en de resultaten van het bacteriologisch onderpoek.

Dit bleek inrlerdaad zeer goed mogelijk.
Beoordeelclen wij clen plaatselijken toestand naar de uit-

drukkingen:
Zeer zindelljk, - Zindelijk, -- Even voldoende,

Onzindelijk, - Zeer onzindelijk,
dan bleek, dat in de gevallen waarin wij den toestand als

,,zeet zindelijk"' hadden gequalificee-rd, een -bacteriegetal

(aantal bacteriën per gram ijs) van ten hoogste 6.ooo weld
aangetroffen; meestal was het daar verre beneden.

Daar waar wij den toestand als ,,zindelijk" hadden be-
schouwd, was het gemiddelct ro.ooo en werd slechts éénn'iaal
een getal van 25.ooo gevonclen.

Bij r1e rubrieken ,,even voldoende", ,.onzindeìijk" en ,,zeer
onzinclelijk" waren de bacterie-getallen van een andere orde.
Was het bij even voldoende gemiddetcl. io.ooo en bij onzin-
delijk gentiddeld zoo.coo ; bij zeer onzindelijk werden getallen
gevonden \/an 2.ooo.ooo, 6.5oo.ooo; ja zelfs \¡an ro.ooo-ooo.

Zoolang bij algerneenen maatregel van bestrrur nog geär 
'

hygiënische voorschriften betreffende cle wijze van bereiding
van voedingsmiddelen gegeven zijn, kan bij bestrijding varl
eventueele misstanden op het gebiecl van ijsfabrikage, de
bepaling van het bacterie-getal ons clus goeden dienst bewijzen.
I(. v. W. Rotterclam. Dr. J. I). JeNsnu.

ONDERZOEK VAN KANEEL.
De waarde van kaneel als specerij zit in h¿ar sehalte aan

kaneelolie. De bepaling van het gehalte aan dit bestanddeel
is derhalve van het grootste belahg. Dit geschiedt aldus, dat
cloor destillatie mct stoom de aetherische olie uit een bepaalcì.e
hoeveelheid gemalen kaneel wordt overgeclistìlleerd. Aan het

clestillaat wordt keukenzout toe-
gevoegcl ; rlaarna worrit het met
aether uitgeschucì en deze afge-
destilleerd, waarbij cle kaneelolie
achterblijft. De olie is dan echter'
nog vochtig, zoodat zij moet wor-
den gedroogd, vóórclat zij kan
wc¡rden gewogen.

oPENrNc Dit kan geschieden cloor het
p2o5 kolfje met de kaneelolie tn een

vacuum-exsiccator geruimen tijcl
te drogen. Daarbij verdampt ech-

KANEEL.LTÊ ter ook de kaneelolie gedeeltelijk,
zoodat aldus een te lage lvaarde voor het gehalte rrorclt gevon-
den. Ten- einde dit'bezwaar te ontgaan, kan cle exsiccator fi¿

het kolfje worden aangebracht. I)e exsiccator l-¡estaat rlan uit
een buisje met eenig phosphorpentoxvd, waarin op halve hoogte
een paar openingen in den glaswand zijn aangebracht. Dit buisje
steekt door een opening in de kurk, rvelke de wijdmondsche
kolf (inhoucl 3oo cc.) afsluit, waarin de vochtige kaneelolie zich
bevindt. FIet kan een paar malen dienst rloen. v. D. L

UIT DE VERSLAGEN VAN DE KEURINGS.
D¡ENSTEN VAN WAREN.

Vóór de invoering van de warenwet had Nijmegen een ge-

meentelijken keuringsdienst, <lie onder leiding stond van den

directeur van hei. abattoir. Aan dezen misstand heeft dervaren-
wet een einde gemaakt en sinrls r October rqzr functionneert rle

I(euringsclienst van Waren voor het keuringsgeì>ied Nijmegen.
Nog niet volledig. Want het labo¡¿toriunr is slechts proviso-

risch ond.er dak gebracht irr een onvol<loenrle ruimte. Er l<unnen

slechts 4 menscherr werken. Daardoor is er eene lvanverhoucling
tusschen het aantal analvsten en het aantal keurmeesters,
(.2:4), waaidoor het aantal monsters dat kon worrlen onder-
zocht beperkt moest worden en het rverk der keurmeesters
niet gehecl tot zijn recht komt.

Het is in vele keuringsgebieden niet anders ! Bij <le vooì'be-
reiding van de uitvoering van de 

"r'arenwet 
heeft men verzuimcl

tijdig te zorgen voor goed ingerichte en goecl geé<¡ripeerde

laboratoria.
I)e keurmeesters brachten r4o5 bezoeken aan winkels, opslag-

plaatsen en markten, zij keurclen er 16658 artikeÌen en namen
1630 mee ter fine van narler onclerzoek.

Er werden 93.5 rnonsters mell¿ en naelkþrodt t clet't, onderzocht.
Van cle 58r monsters volle melk, op clen openbaren. weg o{ in
winkels genomen, waren r32 o1zz.7 0/6 ondeugrlelijk van samen-

stelling. Van die l3z monsters waren i3 ven'alscht met water
en iz haclden een te laag vetgehalte. I)e overige haclden,

zonder vervalscht te z,lfit, een te lage clroogrest. IÌr blìjki nuttig
werk te over te zijn voor den Nijmee.gschen dienst !

Dit geldt te meer, daar r53 r'an de 5.9r monsters, d.r. z8 o/,, on-

volcloen<le rcin hleken ; z3 monsters of :¡ o/o was zuur.

\zan cle z9z monsters volle melk genornen bij leveranciers

van slijters bleken 3z ver-valscht met water en 16 te weinig
v-ct. Onvoldoencle rein waren hiervan r99 nronsters cì..i. 68.15 o/o!

Op cle wijzc van pasteuriseeren van melk was aanvankelijk
nog al lvat aan te merken, aan het eincl van clen verslagtermijn
lvas dit errvel overlvonnen.

Van <lc 37 monsters hortte.t¡ce,l./e wa.ren rz met te veel lvater
llereid. Eens lverrl toevoeging van rC)o liter water aan roo liter
karnen-relk gecon-<tatecrd.

Geu'ezen lvorrll" in dit verslag op het voor'lcomen in den

handel van vetarrne c(tcrro l.14-16 !,i vet). I-Ioewel dit op het
etiquet is vermeld, schijnt clit artikel toch ontoelaatl¡aar'.

Voor de fabricage is geen enkel ander motief te vind,:n, dan

het welzijn van <le beurs van clen fabrikant.
Ook in dit keuringsgebied werd maar zelclen zuiver hoeleucil-

rn,cel verkocht; 77 varL de rzo, d.i. 64 o,d walen ,,gemengd rne el".
I)e fabrikanten l'an iøm enhuishoudjam houden zich bijna

alle aan cle ten opzichte \¡an deze artikelen getroffen over-

eenkomst. Eene firnra br¿rcht een product in den handel, cla.t

als ,,jam" wordt verkocht, maar als ,,vruchtenconserven"
is geëtiquetteerd, wat met de afspraken in strijd is.

X[el,ønge ]>leek enkel margarine te zijn, inpìaats varl een

mengsel van l;oter en margarine.
Van de .3(r monsters lint'onade waren 12 ondeugdelijk en

r7 onjuist geëtir¡uettecrd.

In yomrnell¿ruitl werd tot 2I o/, asch gevonden !

Van de 44 monsters ra.o.þolie wâ.r€n re3 oncleugclelijk, meestal

tengevolge vau toevoeging van lijnc.rlie.

Ook hier werdeir nog z-.g. bouillonblokf¿s varl oncleugdelijke

samenstelling -- afkomstig uit den oorlogstijrì - aangetroffen.

Een monster ailrlensilþ was met 5o )i water gemengd. v. R.
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ALBERS' Altenf[jnste Melango rrDondnecht's Roem"
¡¡HOLLANDIA" Fijnste Molange,
,rARDAI, Plantenboten,
,,qARBOtr Plantenboter, en

¿rA.G.L.tr Mangarine

uit de fabnieken van ALBERS CREAMERIES LTD.,
DORDRECHT.
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lleent proel met deze hoog lllne, uit do beste
grondstofren gelaDriceerde merken!

ATBER$ C[il]llltRtt$ [T[., [0RlRIHlT.
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het fiine zetmeel uit den maiskorrel¡ wordt reeds meer dan 8O jaren met steeds

toenemend succes over de geheele wereld gebruikt en geniet een uitstekende reputatie
als KINDERVOEDSEL, PUDDINGMEEL, BINDMEEL, enz.

DURYEA [MAIZENA wordt uitsluitend vervaardigd in Amerika door de CORN
PRODUCTS REFINING Co., te New-York en in Holland geimportperd door de
N. V. CORN PRODUCTS COMPANY,,+?,4 msterdam.' 

*

Het komt echter dagelijks voor, dat .-ç¡ ni"rwe merke n z.g. Maizena's ziet komen
en gaan, doordat men er voordeel intJiet minderwaardige producten met den door
de Heeren DURYEA uitgevonden naam,,Maizena" te bestempelen, zonder dat door
dii gebruik van den naam Maizena het artikel echter voldoet aan de eischen voor
echte Maizena te stellen.

Bij het gebruik zult U zelf ondervinden, dat wij van DURYEA niets te veel hebben
gezegd en raden U aan, indien U met dit artikel nog geen kennis mocht hebben
giemaakt, de N.V. Corn Products Co., te Amsterdam, Afd. Reclame te schrijven om-
trent het gratis beschikbaar gestelde, aardig geïllustreerde kookboekje.

Bij het koopen van Maizena lette men dus op den naam DURYEA en eische de
.EENIGE ECHTE MAIZENA.

Onderstaand geven wij U een kijkje op een der enorme fabrieken der Corn Products
Refining Company, waar DURYEA MAIZENA vervaardigd wordt.

N. V. CORN PR0DUCTS Co' ,,DURYEAHUIS'' AMSTERDAM.
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,OVERWEEGT BIJ UWE INKOOI
voor den gevraagden prijs zult ontr
SLAAF-PRODUCTEN, voorzien va

handelsmerk zal Uwe
Wij leveren onze MACARONIPRODUCTEN als;

NtEzzAr! 1'_9lAc H ETTI, sT IVAL ETT| en DTTAL I N t, er
OOK ONZE VERMICELLI, HAVERMOUT Eil HAV¡ñIUECU
in Grocit- en Kleinverpakking. r¡ r, F ^ a. r¡ -N.V. FARINA
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N.V. Vereen igde Bakkerijen
De Haagsche Broodfabriek en de oude vette nln
Bilderdijkstraat 199 - DEN HAAG - Tel. Marnix gg2o

BROOD ¡ BESCHUIT. BANKET
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Ltil$vEtT 1{tc0tA
DEN HAAG
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ONZE ADVERTENTIES.

ln nummer I van ons orgaan schrijft de redactie:

,,Wij hebben als redactie, bij ons contract met dê
uitgeefster, het recht van cenEuur op de advertenties
bçdongen, omdat wij rtiet wilden, dat in dit orgaan, dat
de belangen van het Nederlandsche volk, voor zoover
het zijne voeding betreft, wil dienen, reclame zou worden
gemaakt voor gevaarlijke en schadelijkq producten b.v.
voor kwakzalversmiddelen; ook willen wij ons blad niet
laten drijven' op de finantieele kurk, der uitgeefster ver-
schaft door fabrikanten van minderwaardige artikelen.

Wij zullen dus alle advertenties bekijken voor we
toestemming tot plaatsing verleenen; die toestem'ming
zullen zrl niet geven, indien wij den inhoud der
advertentiën voor misleidend houden of in strijd met
de eerlijkheid in den handel achten.

. Maar verder gaat onze ve¡antwoordelijkheid niet.
Het is ons onmogelijk te. garandeeren, dat de inhoud
van de advertentie ,,de geheele waarheid eñ niets dan
de 'waarheid" bevat. Wij hopen intusschen dat onze
adverteerders rekening zullen houden met onzen wensch,.
dat dit inderdaad het geval zij,.

WiJ meenen goed te doon met dezo opvatting
van de nedactie nu on dan úer kenniemaking van
onz6 lezens en onze adve¡.teerdere te brengen.

ERDAM.
BESCHIKBAAR.

DE ADMINISTRATIE.
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RAADSVELD'S WINKELS KAASHUIS'',,HET
I

gTF JE ADRES

I

V¡¡f maal minder breuk
dan b¡¡ het gebruikelijke glas

Yfeqgl pqijsopgave O¡i , Dr. D. H. COCHERET
ZIJPENDAALSCHTWEG 15 ARNHEM

vooR VERSCHE MARKTEIEREN
EN PRIMA STOLKSCHE KAAS

Het papien voon dit blad wordt geloverd doon,de Hollandschä Papier-industrie, E. DE VRTES Co., Amsterdam


