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Stanovení koncentrace hydroxymethylfurfuralu v 
medu podle Winklera  

Princip:  

Roztok analyzovaného medu po reakci s p-toluidinem a kyselinou barbiturovou dává vínově červeně zbarvenou sloučeninu, vhodnou 

ke spektrofotometrickému stanovení.  

Postup:  

Příprava roztoku medu 

2 g vzorku medu se odváží do kádinky o objemu 

25 ml a kvantitativně se převedou do kalibrova-

né zkumavky a doplní převařenou destilovanou 

vodou na celkový objem 10 ml.  

Příprava kalibračních roztoků:  

Z čerstvě připraveného základního standardního 

roztoku HMF 100 mg.100 ml-1 se ředěním připraví 

koncentrace pracovních standardních roztoků HMF 

o koncentracích:  

 - 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 mg.100 ml-1. 

Vlastní stanovení — standardní roztoky: 

2 ml pracovních standardních roztoků se odpi-

petují do zkumavek se zabroušenými zátkami. 

V digestoři se postupně standardní roztoky 

smísí s 5 ml p-toluidinového činidla. Poté se 

přidá 1 ml kyseliny barbiturové a po promíchá-

ní na vortexu se po uplynutí 2 min 30 s změří 

absorbance při 550 nm.  

Vlastní stanovení — slepý vzorek ke standard-

ním roztokům: 

2 ml destilované vody se odpipetují do zkumav-

ky se zabroušenou zátkou. V digestoři se desti-

lovaná voda smísí s 5 ml p-toluidinového čini-

dla. Poté se přidá 1 ml kyseliny barbiturové a 

po promíchání na vortexu se po uplynutí 2 min 

30 s změří absorbance při 550 nm.   

Vlastní stanovení — slepý vzorek k roztoku 

medu: 

2 ml roztoku medu se odpipetují do zkumavky 

se zabroušenou zátkou, přidá se 1 ml destilova-

né vody a dobře promíchá. V digestoři se roztok 

smísí s 5 ml p-toluidinového činidla. Po promí-

chání na vortexu se po uplynutí 2 min 30 s změ-

ří absorbance při 550 nm 

Vlastní stanovení — roztok medu: 

2 ml roztoku medu se odpipetují do zkumavky se za-

broušenou zátkou. V digestoři se roztok medu smísí 

s 5 ml p-toluidinového činidla. Poté se přidá 1 ml ky-

seliny barbiturové a po promíchání na vortexu se po 

uplynutí 2 min 30 s změří absorbance při 550 nm. 


