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Több mint egy kóstolás… 

• Gisela Jellinek: Sensory Evaluation 
of Food – Theory and Practice 
(Vch Publishers – 1985) 

Érzékszervi 

vizsgálat 
Organoleptikus 

teszt 



Lehetséges fejlesztési irányok 

• Bírálók felkészítése (, képességek tesztelése, 
referencia minták, aromakerekek) 

• Kísérleti terv kialakítása (mintaszám / bíráló) 

• Bírálati körülmények (mobil fülkerendszerek) 

• Bírálati lapok felépítése 

• Célszoftver fejlesztése 



Bírálók felkészítése – Általános 
alapok 

• Alapvető érzékszervi képességek 

– Szín megkülönböztető képesség 

– Íz érzékenység 

– Illat érzékenység 

– Állomány megkülönböztető képesség 
(termékspecifikus) 

• Lehetséges módszerek 

– ISO, MSZ ISO, IDF szabványok 

– Szakmai szervezetek, szakkönyvek ajánlásai 



Látással kapcsolatos érzékszervi 
bírálókiválasztó tesztek 

• MSZ 7304-12:1982 Élelmiszerek érzékszervi 
vizsgálati módszerei. Színmegállapító képesség 
vizsgálata 

– 3 szín (piros, sárga, zöld), 10 koncentráció 

• MSZ EN ISO 8586:2014  
3 szín (sárga, kék, piros), 
11 koncentráció 

– szürkeárnyalatos teszt 

– 2 hiba megengedett 

 

http://mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=011130&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=011130&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=011130&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=157623&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search


Ízküszöbérték teszt 

• Ízküszöbérték-vizsgálat (MSZ ISO 3972)  

• Egyazon íznek 8-11 mintájú sorozatát kapja 
növekvő koncentráció szerinti sorban.  

• Jelölje meg azt a mintát, amelyiknél 
egyértelműen azonosítani tudta az alapízt.  

• Ha 8-nál több mintát kapott: 
koncentrációismétlés is lehetséges. Ez esetben 
külön jelölje, ha a bírált minta koncentrációja az 
előző mintáéval megegyezik. 

• 6 alapíz (4 + umami és fémes) 



Ízfelismerés teszt 

• Ízfelismerés-vizsgálat (MSZ ISO 3972)  

• 9-15 mintából álló mintasor 

• A hat alapíz (édes, keserű, savanyú, sós, fémes, 
umami) minimum egyszer szerepel (max. 3 
alkalommal) 

• a semleges íz egy vagy két alkalommal.  

• A különböző ízek sorrendje véletlenszerű. Kérjük 
azonosítsa a mintákat. 

• 6 alapíz (4 + umami és fémes) 



Ortonazális / retronazális szaglás 

• Ortonazális szaglás 
– Orrnyíláson át belépő levegő 

– 5-30%-os arányban jut el a szaglóhámig 

– Adaptáció 

• Retronazális szaglás 
– Szájüregből jut a szaglóhámhoz 

– Rágás, nyelés során bekövetkező 
jelenség 

– Megfázás (orrcsipesz) 

– Az íz (flavor) jelentős részben 
retronazális illat 

– Korábban szakértői technika illatanyag 
hamisításokhoz 

 



Illatfelismerés vizsgálat (ISO 5496) 

• Ismerkedés: gyakran előforduló 
illatok 

• Képzés: illatok azonosítása és 
értékelése 

• Kifejezések, szavak 
egységesítése 

• Meglévő képességek fejlesztése 

• Eltérő típusú illatok felismerése 
(anosmia szűrése) 

• Hibák bemutatása 



Bírálók felkészítése – 
Termékspecifikus képzés 

• Sajt típusok 

– Főbb érzékszervi jellemzői, intenzitásaik 

– Főbb érzékszervi hibák, intenzitásaik 

– Egy adott típus sokfélesége, irányzatok 

• Lehetséges módszerek 

– Szakértők által vezetett képzések 

– Szakmai rendezvények, utak 

– Egyéni, tudatos kóstolások 



Sajtok érzékszervi jellemzői 

• Definíciók és referencia anyagok a képzéshez 

https://www.researchgate.net/publication/250007261_Sensory_properties_and_volatile_composition_of_full_and_non-fat_cheese_produce_from_curd_-_Ripened_fried_acid_tvarog


Sajtok érzékszervi jellemzői 

• Definíciók és referencia sajtok a képzéshez 

https://www.cdr.wisc.edu/sensory/resources


Példa a borászatból 
Heimann Zoltán, Szekszárd 

„Minden hónapban minimum egyszer tartunk 
kóstolót. Bárki eljöhet, mindenki hozza a borát, 
mindet megbeszéljük. Ennek számtalan hozadéka 
van. Fölállsz, elmondod, mit hogyan csináltál, 
megdicsérnek, kapsz kritikát is. Kóstolod a többi 
bort, tudod, hogy hol a helyed. Látod, ki csinálja jól. 
Ez ízlés- és stílusformáló erővé kezd válni. Ez a 
legnagyobb értékünk: az alapos, megfontolt 
műhelymunka, amely közben az is kiderül, hogy 
nem egymás ellenfelei vagyunk, hiszen 
ugyanazokkal a kihívásokkal küzdünk. 
Beszélgetünk, egy csapatban vagyunk.” 

https://mno.hu/nagyinterju_magazinban/a-bor-legyen-tobb-mint-egy-alkoholos-ital-1378898






Cheddar sajtok aromakereke 



TALAVERA-BIANCHI, M. and CHAMBERS, D. H. (2008), SIMPLIFIED LEXICON TO DESCRIBE 

FLAVOR CHARACTERISTICS OF WESTERN EUROPEAN CHEESES. Journal of Sensory 

Studies, 23: 468–484.  



TALAVERA-BIANCHI, M., CHAMBERS 

IV, E. and CHAMBERS, D. H. (2010), 

DESCRIBING FLAVOR USING FEWER 

AND SIMPLER “HITS” (HIGH IDENTITY 

TRAITS) PROFILING: AN EXAMPLE 

WITH CHEESE. Journal of Sensory 

Studies, 25: 481–493. 

 



Tejipari Kutató Központ, Wisconsin University, USA 

https://www.cdr.wisc.edu/sensory/resources


MSZ ISO 29842:2015 Nem teljes körű kiegyenlített blokkelrendezések  

http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz;jsessionid=8BF7E02272B7109F76CFDA9430247F5A?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=159886&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search


Mobil bírálati fülke 

http://www.isi-goettingen.de/front_content.php?idcat=358&lang=7


Thelabinthebag.com 
video 

http://youtu.be/QkwlIxBbJWM


Minőségellenőrzésben használt lap 

https://www.cdr.wisc.edu/sites/default/files/sensory/QC_Ballot_Example.docx


Szöveges megjegyzések 

• Nehéz számszerűsíteni 

• Szövegbányászati módszerek 

• Segíthet az eredmények pontosabb 
megértésében 



Érzékszervi célszoftverek 

• Compusense 

• Fizz 

• EyeQuestion 

• RedJade 



Irányelvek minőségellenőrző 
érzékszervi bírálóbizottság részére 

1. ‚aranyminta’ kialakítása 

2. az aranyminta 
kulcsfontosságú 
érzékszervi jellemzői 

3. lehetséges hibák 
deifiniálása 

4. Elfogadható intervallum 
a + és – jellemzők esetén 

5. A bírálók képzése az 
intervallumok 
érzékeléséhez 

 

6. Képzés hibák 
felismerésére 

7. Minden bírálatot 5-8 fő 
végezzen 

8. Biztosítsuk a bizottság 
összhangját 

9. Minden termékhez 
legyen standard bírálati lap 

10. Termék eredmények 
és bizottság teljesítmény 
nyomon követése 

forrás: Centre for Dairy Research, University of Wisconsin-Madison 

https://www.cdr.wisc.edu/sensory/resources
https://www.cdr.wisc.edu/sensory/resources


Forrás: Clark et al. The Sensory Evaluation of Dairy Products 

http://www.springer.com/la/book/9780387774060


Értékesítés 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket! 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-4-III-

SZIE-3 Új Nemzeti Kiválóság Programjának 
támogatásával. 


