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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2091/2002

av 26. november 2002

om endring av forordning (EF) nr. 2870/2000 om fastsettelse av Fellesskapets referansemetoder for  
analyse av alkoholsterke drikker(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 1576/89 av  
29. mai 1989 om alminnelige regler om definisjon av, 
betegnelse på og presentasjon av alkoholsterke drikker(1), 
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, 
særlig artikkel 4 nr. 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Disse metodene er beskrevet i vedlegget til kommisjons-
forordning (EF) nr. 2870/2000 av 19. desember 2000 om 
fastsettelse av Fellesskapets referansemetoder for analyse 
av alkoholsterke drikker(2).

2) Fire analysemetoder for bestemmelse av transanetol i 
alkoholsterke drikker med anissmak, glycyrrhzinsyre og 
chalkoner i pastis og eggeplomme i eggelikør og likør 
med egg, er validert i henhold til internasjonalt anerkjente 
framgangsmåter som en del av et forskningsprosjekt som 
støttes av Kommisjonen.

3) Disse fire metodene kan godkjennes som fellesskapsrefer
ansemetoder og må tilføyes vedlegget til forordning (EF) 
nr. 2870/2000.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Gjennomføringskomiteen for alkoholsterke 
drikker —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 gjøres følgende 
endringer:

1. I innholdsfortegnelsen til vedlegget utgår angivelsen  
«(p.m.)» under nummer V, VI, VII og IX.

2. Kapittel V, VI, VII og IX i vedlegget til denne forordning 
skal tilføyes etter kapittel III.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2005/EØS/16/19

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 26. november 2002.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 322 av 27.11.2002, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2003 av 16. mai 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 39 av 31.7.2003, s. 9.

(1) EFT L 160 av 12.6.1989, s. 1.
(2) EFT L 333 av 29.12.2000, s. 20.
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VEDLEGG

V. ANETOL. GASSKROMATOGRAFISK BESTEMMELSE AV TRANSANETOL I ALKOHOLSTERKE 
DRIKKER

1.   Virkeområde

 Denne metoden er egnet til bestemmelse av transanetol i alkoholsterke drikker med anissmak ved kapillærg
asskromatografi.

2.  Referanse til standarder

 ISO 3696: 1987: Vann til analytisk laboratoriebruk — spesifikasjon og analysemetoder.

3.  Prinsipp

 Konsentrasjonen av transanetol i den alkoholsterke drikken bestemmes ved gasskromatografi (GC). Når 
estragol ikke er naturlig tilstede i prøven, tilsettes samme mengde av en intern standard, f. eks. 4-allylanisol 
(estragol), i analyseprøven og i en transanetol-referanseløsning med kjent konsentrasjon, som begge 
fortynnes med 45 % etanolløsning og sprøytes direkte inn i GC-systemet. Ekstraksjon er nødvendig før 
prøver av alkoholsterke drikker som inneholder store mengder sukker, framstilles og analyseres.

4.   Reagenser og materialer

 Under analysen skal det bare brukes reagenser med en renhet på minst 98 %. Det skal brukes vann minst av 
klasse 3 etter definisjonen i ISO-standard 3696.

  Referansekjemikalier bør lagres kaldt (ved 4 °C) og beskyttet mot lys, i aluminiumsbeholdere eller i fargede 
(oransje) reagensflasker av glass. Korkene skal helst være utstyrt med en aluminiumsforsegling. Transanetol 
må «tines» fra sin krystallinske tilstand før bruk, men temperaturen bør aldri overstige 35 °C.

4.1.  Absolutt etanol (CAS 64-17-5).

4.2.   1-metoksy-4-(1-propenyl)benzen (transanetol) (CAS 4180-23-8).

4.3.   4-allylanisol, (estragol) (CAS 140-67-0), foreslått intern standard (IS).

4.4.   Etanol 45 % vol.

 Tilsett 560 g destillert vann i 378 g absolutt etanol.

4.5.   Framstilling av standardløsninger 

  Alle standardløsninger bør lagres ved romtemperatur (15-35 °C), beskyttet mot lys i aluminiumsbeholdere eller 
i fargede (oransje) reagensflasker av glass. Korken skal helst være utstyrt med en aluminiumsforsegling.

  Transanetol og 4-allylanisol er praktisk talt uløselige i vann, og det er derfor nødvendig å løse transanetol og 
4-allylanisol i noe absolutt etanol (4.1) før tilsettingen av 45 % vol. etanol (4.4).

  Nye stamløsninger skal framstilles hver uke.

4.5.1.  Standardløsning A

 Stamløsning av transanetol (konsentrasjon: 2 g/l).

 Mål opp 40 mg transanetol (4.2) i en 20 ml målekolbe (eller 400 mg i 200 ml osv.). Tilsett noe absolutt etanol 
(4.1) og fyll opp til merket med 45 % vol. etanol (4.4). Bland omhyggelig.

4.5.2.  Intern standardløsning B

 Stamløsning av internstandard, f.eks. estragol (konsentrasjon: 2 g/l)

 Mål opp 40 mg estragol (4.3) i en 20 ml målekolbe (eller 400 mg i 200 ml osv.). Tilsett noe absolutt etanol 
(4.1) og fyll opp til merket med 45 % vol. etanol (4.4). Bland omhyggelig.
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4.5.3.  Løsninger for å kontrollere lineariteten til flammeionisasjonsdetektorens respons (FID)

  Lineariteten til flammeionisasjonsdetektorens respons skal kontrolleres med henblikk på analysen under 
hensyn til en rekke konsentrasjoner av transanetol i alkoholsterke drikker fra 0 g/l opptil 2,5 g/l. Under 
analysen skal de ukjente prøvene med alkoholsterke drikker som skal bestemmes, fortynnes 10 ganger 
(8.3). Med hensyn til de analysevilkår som er beskrevet i metoden, skal de stamløsningene som tilsvarer 
konsentrasjonene 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 og 0,25 g/l transanetol i prøven som skal analyseres, framstilles på 
følgende måte: 0,5, 1, 1,5, 2 og 2,5 ml av stamløsning A (4.5.1) overføres med pipette til separate målekolber 
på 20 ml. Overfør 2 ml av intern standardløsning B (4.5.2) med pipette til hver kolbe og fyll opp til merket 
med 45 % vol. etanol (4.4). Bland omhyggelig.

  Blindløsningene (8.4) brukes som 0 g/l-løsning.

4.5.4.  Standardløsning C

 Overfør med pipette 2 ml av standardløsning A (4.5.1) til en 20 ml målekolbe, tilsett 2 ml av intern 
standardløsning B (4.5.2) og fyll opp til merket med 45 % vol. etanol (4.4). Bland omhyggelig.

5.   Utstyr

5.1.   Gasskromatograf utstyrt med flammeionisasjonsdetektor og integrator eller annet databehandlingssystem til 
måling av topphøyder eller topparealer, og med automatisk prøvetakingsutstyr eller det nødvendige utstyr 
for manuell prøveinjeksjon.

5.2.   Injektor med/uten splitt

5.3.   Kapillærkolonne, for eksempel:

  Lengde: 50 m.

  Innvendig diameter: 0,32 mm.

  Filmtykkelse: 0,2 μm.

  Stasjonærfase: FFAP - modifisert TPA/polyetylenglykol på kryssbundet porøs polymer.

5.4.  Vanlig laboratorieutstyr: målekolber og måleglass av nøyaktighetsklasse A, analysevekt (presisjon: ± 0,1 
mg).

6.   Kromatograferingsvilkår

  Kolonnens type og dimensjoner og kromatograferingsvilkårene bør være slik at anetol og intern standard er 
atskilt fra hverandre og fra alle andre forstyrrende stoffer. Typiske vilkår for kolonnen som er oppgitt som 
eksempel i nr. 5.3, er:

6.1.   Bæregass: helium av analysekvalitet.

6.2.   Strømningshastighet: 2 ml/min.

6.3.  Injektortemperatur: 250 °C.

6.4.   Detektortemperatur: 250 °C.

6.5.   Ovnstemperatur: isotermisk, 180 °C i 10 minutter.

6.6.   Injeksjonsvolum: 1 μl, splitt 1:40.

7.   Prøver

 Prøvene bør oppbevares ved romtemperatur, beskyttet mot lys og kulde.

8.   Framgangsmåte

8.1.   Undersøking av prøvene for estragol

  For å sikre at det ikke er noe estragol naturlig til stede i prøven, bør en blindprøve uten tilsetning av intern 
standard analyseres. Dersom estragol er naturlig til stede, skal en annen intern standard velges (for eksempel 
mentol).

  Overfør med pipette 2 ml av prøven til en målekolbe på 20 ml og fyll opp til merket med 45 % vol. etanol 
(4.4). Bland omhyggelig.

8.2.   Framstilling av prøver som skal bestemmes

  Overfør med pipette 2 ml av prøven til en 20 ml målekolbe, tilsett 2 ml av intern standardløsning B (4.5.2) 
og fyll opp til merket med 45 % vol. etanol (4.4). Bland omhyggelig.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 16/184 2.4.2005

8.3.   Blindløsning

  Overfør med pipette 2 ml av intern standardløsning B (4.5.2) til en målekolbe på 20 ml og fyll opp til merket 
med 45 % vol. etanol (4.4). Bland omhyggelig.

8.4.  Linearitetskontroll

 Før analysen påbegynnes, bør lineariteten til flammeionisasjonsdetektorens respons kontrolleres ved å foreta 
en trippelanalyse av hver av linearitetsstandardløsningene (4.5.3).

 Framstill grafisk stamløsningens konsentrasjon i g/l mot forholdet R ut fra integratorens topparealer eller 
topphøyder etter hver injeksjon.

 R = topphøyden eller topparealet til transanetol dividert på topphøyden eller topparealet til estragol.

 Resultatet skal bli en rett linje.

8.5.  Bestemmelse

 Blindløsning (8.3) injiseres, etterfulgt av standardløsning C (4.5.4), deretter en av linearitetsstandardene 
(4.5.3), som fungerer som en prøve for kvalitetskontroll (denne kan velges på grunnlag av den antatte 
konsentrasjonen av transanetol i den ukjente prøven), etterfulgt av fem prøver som skal bestemmes (8.2). 
Deretter innføyes en linearitetsprøve (kvalitetskontroll) etter hver femte prøve som skal bestemmes, for å 
sikre stabile analyseforhold.

9.   Beregning av responsfaktor

 Mål enten topparealer (ved bruk av integrator eller annet databehandlingssystem) eller topphøyder (manell 
integrasjon) for transanetol og intern standard.

9.1.  Beregning av responsfaktor (RFi)

 Responsfaktoren beregnes på følgende måte:

 RFi = (Ci/areal eller høydei )*(areal eller høydeis/Cis)   

 der:

  Ci   er konsentrasjonen av transanetol i standardløsning A (4.5.1)

  Cis  er konsentrasjonen av intern standard i standardløsning B (4.5.2)

  areali   er topparealet (eller topphøyden) til transanetol

  arealis  er topparealet (eller topphøyden) til den interne standarden

  RFi beregnes ut fra de fem prøvene av løsning C (4.5.4).

9.2.  Analyse av løsninger for å kontrollere lineariteten

 Løsningene for å kontrollere lineariteten (4.5.3), injiseres.

9.3.  Analyse av prøven

 Løsningen av prøven som skal bestemmes (8.2), injiseres.

10.  Beregning av resultater

 Konsentrasjonen av transanetol beregnes ved følgende formel:

 ci = Cis * (areal eller høydei /areal eller høydeis)*RFi   

 der:

 ci  er den konsentrasjonen av transanetol som skal bestemmes

 Cis  er konsentrasjonen av intern standard i den prøven som skal bestemmes (4.5.2)

 Areal eller høydei  er topparealet eller topphøyden til transanetol

 Areal eller høydeis  er topparealet eller topphøyden til den interne standarden

 RFi  er responsfaktoren (beregnet som i 9.1)

 Konsentrasjonen av transanetol uttrykkes som gram per liter med én desimal.
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11.  Kvalitetssikring og -kontroll

 Kromatogrammene bør være slik at anetol og intern standard er atskilt fra hverandre og fra alle andre 
forstyrrende stoffer. RFi-verdien beregnes ut fra resultatene av de fem injeksjonene med løsning C (4.5.4). 
Dersom variasjonsfaktoren (CV % = (standardavvik/gjennomsnitt)*100)) er innenfor ± 1 %, er RFi-
gjennomsnittsverdien akseptabel.

 Beregningen ovenfor bør brukes til å regne ut konsentrasjonen av transanetol i den prøven som er valgt ut 
for kvalitetskontroll fra linearitetskontrolløsningene (4.5.3).

 Dersom de beregnede gjennomsnittsresultatene av analysene av linearitetsløsningen som er valgt som intern 
kvalitetskontrollprøve (IQC), er innenfor ± 2,5 % av de teoretiske verdiene, kan resultatene av de prøvene 
som skal bestemmes, godkjennes.

12.   Behandling av prøver av alkoholsterke drikker som inneholder store mengder sukker, og prøver av 
likør før gasskromatografianalyse

  Ekstraksjon av alkohol fra alkoholsterke drikker som inneholder store mengder sukker, med sikte på å 
bestemme konsentrasjonen av transanetol ved kapillærgasskromatografi.

12.1.   Prinsipp

  En delmengde av likørprøven tilsettes intern standard i en konsentrasjon tilsvarende konsentrasjonen av 
analytten (transanetol) i likøren. Deretter tilsettes natriumfosfatdodekahydrat og vannfritt ammoniumsulfat. 
Blandingen ristes godt og avkjøles. Det utvikler seg to lag, og det øverste alkohollaget fjernes. En delmengde 
av dette alkohollaget fortynnes med 45 % vol. etanolløsning (4.4) (Merk: det tilsettes ingen intern 
standard på dette stadiet, fordi dette allerede er gjort). Den løsningen som er framkommet, analyseres ved 
gasskromatografi.

12.2.   Reagenser og materialer

  Under ekstraksjonen skal det bare brukes reagenser med en renhet på over 99 %.

12.2.1.  Ammoniumsulfat, vannfritt (CAS 7783-20-2).

12.2.2.  Natriumfosfatdodekahydrat, tobasisk (CAS 10039-32-4).

12.3.   Utstyr

  Erlenmeyerkolber, ekstraksjonskolber, kjøleskap.

12.4.   Framgangsmåte

12.4.1.  Undersøkelse av prøvene for estragol

 For å sikre at det ikke er noe estragol naturlig til stede i prøven, skal det gjennomføres en blindekstraksjon 
(12.6.2) og analyse uten tilsetning av intern standard. Dersom estragol er naturlig til stede, skal en annen 
intern standard velges.

12.4.2.  Ekstraksjon

 Overfør med pipette 5 ml absolutt etanol (4.1) til en erlenmeyerkolbe, vei opp 50 mg intern standard (4.3) 
i samme kolbe og tilsett 50 ml av prøven. Tilsett 12 g vannfritt ammoniumsulfat (12.2.1) og 8,6 g tobasisk 
natriumfosfatdodekahydrat (12.2.2). Sett kork på erlenmeyerkolben.

  Rist kolben i minst 30 minutter. Et mekanisk risteapparat kan brukes, men ikke en teflonbelagt magnetrører 
siden teflonen absorberer noe av analytten. Merk at de tilsatte saltene ikke vil oppløses helt.

  Plasser den korkede kolben i et kjøleskap (T < 5 °C) i minst to timer.

  Etter dette skal det være to distinkte flytende lag og et fast bunnfall. Alkohollaget skal være klart. Dersom 
dette ikke er tilfelle, plasser kolben i kjøleskapet til det er oppnådd en tydelig deling.

  Når alkohollaget er klart, tas en delmengde (f. eks. 10 ml) forsiktig, uten å røre vannlaget, over i en oransje 
preparatflaske som lukkes omhyggelig.

12.4.3.  Framstilling av den ekstraherte prøven som skal analyseres

 La ekstraktet (12.4.2) nå romtemperatur.

 Overfør med pipette 2 ml av alkohollaget i den romtempererte ekstraherte prøven til en målekolbe på 20 ml. 
Fyll opp til merket med 45 % vol. etanol (4.4) og bland omhyggelig.
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12.5.   Bestemmelse

  Følg framgangsmåten i nr. 8.5.

12.6.   Beregning av resultater

  Bruk følgende formel for å beregne resultatene:

  Ci = (mis/V)*(areali/arealis) *RFi

  der:

  mis  er massen av den interne standarden (4.3) som er tilsatt (12.4.2) (i milligram)

  V  er volumet til den prøven som skal bestemmes (50 ml)

  RFi  er responsfaktoren (9.1)

  areali  er topparealet til transanetol

  arealis  er topparealet til den interne standarden

 Resultatene uttrykkes i gram per liter med én desimal.

12.7.  Kvalitetssikring og -kontroll

 Følg framgangsmåten i nr. 11.

13.   Metodens robusthet (presisjon)

 Statistiske resultater av analyser foretatt ved flere laboratorier:

 Følgende tabeller inneholder verdier for anetol.

 Følgende opplysninger er hentet fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse som ble foretatt etter 
internasjonalt anerkjente framgangsmåter.

 Året analysene ble gjort  1998

 Antall laboratorier  16

 Antall prøver  10

 Analytt  anetol

 Pastis:

Prøver A B C D E F

Antall laboratorier etter eliminering av 
laboratorier med avvikende resultater

15 15 15 13 16 16

Antall laboratorier med avvikende resultater 1 1 1 3 — —

Antall godkjente resultater 30 30 30 26 16 16

Gjennomsnittsverdi g/l  1,477 1,955 1,940 1,833 1,741 1,754

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) g/l 0,022 0,033 0,034 0,017 — —

Relativt standardavvik for repeterbarhet  
(RSDr) (%) 

1,5 1,7 1,8 0,9 — —

Repeterbarhetsgrense (r) g/l 0,062 0,093 0,096 0,047 — —

Standardavvik for reproduserbarhet (Sr) g/l 0,034 0,045 0,063 0,037 0,058 0,042

Relativt standardavvik for reproduserbarhet 
(RSDR) (%) 

2,3 2,3 3,2 2,0 3,3 2,4

Reproduserbarhetsgrense (R) g/l 0,094 0,125 0,176 0,103 0,163 0,119

 Prøvetyper:

A  pastis, blind dobbeltbestemmelse

B  pastis, blind dobbeltbestemmelse

C  pastis, blind dobbeltbestemmelse
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D  pastis, blind dobbeltbestemmelse

E  pastis, enkeltbestemmelse

F  pastis, enkeltbestemmelse

 Andre alkoholsterke drikker med anissmak:

Prøver G H I J

Antall laboratorier etter eliminering av 
laboratorier med avvikende resultater

16 14 14 14

Antall laboratorier med avvikende resultater — 2 1 1

Antall godkjente resultater 32 28 28 28

Gjennomsnittsverdi g/l 0,778 
0,530(*)

1,742 0,351 0,599

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) g/l 0,020 0,012 0,013 0,014

Relativt standardavvik for repeterbarhet  
(RSDr) (%) 

3,1 0,7 3,8 2,3

Repeterbarhetsgrense (r) g/l 0,056 0,033 0,038 0,038

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) g/l 0,031 0,029 0,021 0,030

Relativt standardavvik for repeterbarhet  
(RSDR) (%) 

4,8 1,6 5,9 5,0 

Reproduserbarhetsgrense (R) g/l 0,088 0,080 0,058 0,084

 Prøvetyper:

G  ouzo, to nivåer(*)

H  anis, blind dobbeltbestemmelse

I  likør med anissmak, dobbeltbestemmelse

J  likør med anissmak, dobbeltbestemmelse.

VI. GLYCYRRHIZINSYRE. BESTEMMELSE AV GLYCYRRHIZINSYRE VED HØYTRYKKSVÆSKE- 
KROMATOGRAFI

1.  Virkeområde

 Denne metoden er egnet til bestemmelse av glycyrrhizinsyre i alkoholsterke drikker med anissmak ved 
høytrykksvæskekromatografi (HPLC). I forordning (EØF) nr. 1576/89  er det fastsatt at alle alkoholsterke 
drikker med betegnelsen «pastis» skal inneholde mellom 0,05 og 0,5 g glycyrrhizinsyre per liter.

2.   Referanse til standarder

 ISO 3696: 1987: Vann til analytisk laboratoriebruk — spesifikasjon og analysemetoder.

3.   Prinsipp

 Konsentrasjonen av glycyrrhizinsyre bestemmes ved høytrykksvæskekromatografi (HPLC) med UV-
påvisning. En standardløsning og analyseprøven filtreres og injiseres hver for seg direkte inn i HPLC-
systemet.

4.  Reagenser og materialer

  Under analysen skal det bare brukes reagenser av HPLC-kvalitet, absolutt etanol og vann av klasse 3 som 
definert i ISO-standard 3696.
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4.1.   Absolutt etanol (CAS 64-17-5).

4.2.   Ammoniumglycyrrhizinat, C42H62O16.NH3 (ammoniumsalt av glycyrrhizinsyre)

  (Molekylvekt: 839,98) (CAS 53956-04-0): minst 90 % renhet.

  (Molekylvekt glycyrrhizinsyre: 822,94).

4.3.   Iseddik, CH3COOH (CAS 64-19-7).

4.4.   Metanol, CH3OH (CAS 67-56-1).

4.5.   Etanol 50 % vol.

 For 1 000 ml ved 20 °C:

– absolutt etanol (4.1): 521 ml,

– vann (2.0): 511 ml.

4.6.  Framstilling av HPLC-elueringsløsninger

4.6.1.  Elueringsløsemiddel A (eksempel)

 80 deler (i volum) vann (2.0),

 20 deler (i volum) eddiksyre (4.3).

 Elueringsmiddelet avgasses i fem minutter.

Merk: Dersom vannet som brukes, ikke er blitt mikrofiltrert, bør det framstilte elueringsløsemiddelet 
filtreres i et filter for organiske løsemidler med en porestørrelse mindre enn eller lik 0,45 μm.

4.6.2.  Elueringsløsemiddel B

 Metanol (4.4).

4.7.  Framstilling av standardløsninger 

  Alle standardløsninger må framstilles på nytt etter to måneder.

4.7.1.  Referanseløsning C

  Mål opp 25 mg ammoniumglycyrrhizinat (4.2) til nærmeste 0,1 mg i en 100 ml målekolbe. Tilsett 50 % vol. 
etanol (4.5) og løs opp ammoniumglycyrrhizinatet. Fyll opp til merket med 50 % vol. etanol (4.5) når det er 
løst opp.

  Filtrer gjennom et filter for organiske løsemidler.

4.7.2.  Standardløsninger for å kontrollere lineariteten til instrumentenes respons

 Framstill en 1,0 g/l stamløsning ved å veie opp 100 mg ammoniumglycyrrhizinat til nærmeste 0,1 mg i en 
100 ml målekolbe. Tilsett 50 % vol. etanol (4.5) og løs opp ammoniumglycyrrhizinatet. Fyll opp til merket 
med 50 % vol. etanol (4.5) når det er løst opp.

 Minst fire andre løsninger som tilsvarer 0,05, 0,1, 0,25 og 0,5 g/l med ammoniumglycyrrhizinat framstilles 
ved å overføre med pipette henholdsvis 5 ml, 10 ml, 25 ml og 50 ml av stamløsningen på 1,0 g/l til hver sin 
målekolbe på 100 ml. Fyll opp til merket med 50 % vol. etanol (4.5) og bland omhyggelig.

 Filtrer alle løsninger gjennom et filter for organiske løsemidler.

5.   Utstyr

5.1.   Separasjonssystem

5.1.1.  Høytrykksvæskekromatograf

5.1.2.  Pumpesystem som gjør det mulig å oppnå og opprettholde en konstant eller programmert strømningshastighet 
med stor nøyaktighet

5.1.3.  UV-spektrofotometrisk deteksjonssystem: skal stilles på 254 nm

5.1.4.  System for avgassing av løsemidler

5.2.  Datastyrt integrator eller -skriver som er forenlig med det øvrige systemet
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5.3.  Kolonne (eksempel):

  Materiale: rustfritt stål eller glass

  Innvendig diameter: 4-5 mm

  Lengde: 100-250 mm

  Stasjonærfase: silika kryssbundet med en (helst kuleformet) oktadekyl som funksjonell gruppe (C18), største 
partikkelstørrelse: 5 μm.

5.4.   Laboratorieutstyr

5.4.1.  Analysevekt med en presisjon på 0,1 mg

5.4.2.  Målekolber og måleglass av nøyaktighetsklasse A

5.4.3.  System for filtrering gjennom mikromembran  av små mengder.

6.  Kromatograferingsvilkår

6.1.   Elueringsdata: (eksempel)

– strømningshastighet: 1 ml/minutt,

– løsemiddel A = 30 %,

– løsemiddel B = 70 %.

6.2.   Påvisning:

– UV = 254 nm.

7.   Framgangsmåte

7.1.   Framstilling av prøven av den alkoholsterke drikken

 Filtereres om nødvendig gjennom et filter for organiske løsemidler (porediameter: 0,45 μm).

7.2.  Bestemmelse

 Når kromatograferingsvilkårene er stabile

– injiseres 20 μl av referanseløsning C (4.7.1),

– injiseres 20 μl av prøveløsningen,

– sammenlignes de to kromatogrammene. Glycyrrhizinsyretoppene påvises ved hjelp av retensjonstiden 
deres. Arealene (eller høydene) måles, og konsentrasjonen i g/l beregnes med to desimaler ut fra 
følgende ligning:

c = c ×
h × P × 823

H × 100 × 840

 der:

c  er konsentrasjonen i gram per liter glycyrrhizinsyre i den alkoholsterke drikken som blir analysert

C  er konsentrasjonen i gram per liter ammoniumglycyrrhizinat i referanseløsningen

h  er arealet (eller høyden) til glycyrrhizinsyretoppen i den alkoholsterke drikken som blir analysert

H  er arealet (eller høyden) til glycyrrhizinsyretoppen i referanseløsningen

P  er renheten til det ammoniumglycyrrhizinatet som brukes som referanse (i %)

823  er massen til et mol glycyrrhizinsyre

840  er massen til et mol ammoniumglycyrrhizinat.

8.   Metodens robusthet (presisjon)

 Statistiske resultater av analyser foretatt ved flere laboratorier:

 Følgende tabell inneholder verdiene for glycyrrhizinsyre.
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 Følgende opplysninger er hentet fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse som ble foretatt etter internasjonalt 
anerkjente framgangsmåter.

 Året analysene ble gjort  1998

 Antall laboratorier  16

 Antall prøver  5

 Analytt  glycyrrhizinsyre

Prøver A B C D E

Antall laboratorier etter eliminering av 
laboratorier med avvikende resultater

13 14 15 16 16

Antall laboratorier med avvikende resultater 3 2 1 — —

Antall godkjente resultater 26 28 30 32 32

Gjennomsnittsverdi g/l 0,046 0,092
0,099(*) 

0,089 0,249 0,493

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) g/l 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003

Relativt standardavvik for repeterbarhet 
(RSDr) (%) 

1,5 1,3 0,7 1,0 0,6

Repeterbarhetsgrense (r) g/l 0,002 0,004 0,002 0,007 0,009

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) g/l 0,004 0,007 0,004 0,006 0,013

Relativt standardavvik for reproduserbarhet 
(RSDR) (%) 

8,6 7,2 4,0 2,5 2,7

Reproduserbarhetsgrense (R) g/l 0,011 0,019 0,010 0,018 0,037

 Prøvetyper:

A  pastis, blind dobbeltbestemmelse

B  pastis, to nivåer(*)

C  pastis, blind dobbeltbestemmelse

D  pastis, blind dobbeltbestemmelse

E  pastis, blind dobbeltbestemmelse

VII. CHALKONER. METODE FOR PÅVISNING AV CHALKONER I PASTIS VED HØYTRYKKSVÆSKE-
KROMATOGRAFI

1.  Virkeområde

 Denne metoden er egnet til å bestemme om drikker med anissmak inneholder chalkoner eller ikke. Chalkoner er 
naturlige fargestoffer i flavonoidfamilien som finnes i lakrisrot (Glycyrrhiza glabra).

 For at en alkoholsterk drikk med anissmak skal kunne kalles «pastis», må den inneholde chalkoner (forordning 
(EØF) nr. 1576/89).

2.  Referanse til standarder

 ISO 3696: 1987: Vann til analytisk laboratoriebruk — spesifikasjon og analysemetoder.

3.  Prinsipp

 Det framstilles en referanseløsning av lakrisekstrakt. Forekomsten eller fraværet av chalkoner bestemmes ved 
høytrykksvæskekromatografi (HPLC) med UV-påvisning.

4.  Reagenser og materialer

  Under analysen skal det bare brukes reagenser av HPLC-klasse. Etanolen skal være 96 % vol. Bare vann av klasse 
3 (som definert i ISO-standard 3696) skal brukes.

4.1.   Absolutt etanol (CAS 64-17-5)

4.2.   Acetonitril, CH3CN (CAS 75-05-8)
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4.3.  Referansestoff: Glycyrrhiza glabra: lakrisrot

  Grovmalt lakrisrot (Glycyrrhiza glabra). Gjennomsnittlig størrelse på de stavformede partiklene: lengde: 
10-15 mm, tykkelse: 1-3 mm.

4.4.  Natriumacetat, CH3COONa (CAS 127-09-3)

4.5.  Iseddik, CH3COOH (CAS 64-19-7)

4.6.  Framstilling av løsninger

4.6.1.  Etanol 50 % vol.

 For 1 000 ml ved 20 °C:

– absolutt etanol (4.1): 521 ml,

– vann (2.0): 511 ml.

4.6.2.  Løsemiddel A: acetonitril

  Acetonitril (4.2) av renhet som svarer til HPLC-analyse.

  Avgasses

4.6.3.  Løsemiddel B: 0,1 M bufferløsning av natriumacetat, pH 4,66.

 Vei opp 8,203 g natriumacetat (4.4), tilsett 6,005 g iseddik (4.5) og fyll opp til 1 000 ml med vann (2) i en 
målekolbe.

5.   Framstilling av referanseekstrakt av Glycyrrhiza glabra (4.3)

5.1.  Vei opp 10 g malt lakrisrot (Glycyrrhiza glabra) (4.3) og plasser i en rundbunnet destillasjonskolbe,

– tilsett 100 ml 50 vol % etanol (4.6.1),

– kok under tilbakestrømning i en time,

– filtrer,

– sett filtratet til side for senere bruk.

5.2.  Ta vare på lakrisekstraktet fra filteret,

– plasser i en rundbunnet destillasjonskolbe,

– tilsett 100 ml 50 % vol. etanol (4.6.1),

– kok under tilbakestrømning i en time,

– filtrer. Sett filtratet til side for senere bruk.

5.3.  Ekstraksjonen av lakrisrot skal utføres tre ganger etter hverandre.

5.4.  Slå sammen de tre filtratene.

5.5.  La løsemiddelfasen (fra 5.4) fordampe i en rotasjonsfordamper.

5.6.  Samle opp resten av ekstraktet (fra 5.5) med 100 ml 50 % vol. etanol (4.6.1).

6.   Utstyr

6.1.   Separasjonssystem

6.1.1.  Høytrykksvæskekromatograf

6.1.2.   Pumpesystem som kan oppnå og opprettholde en konstant eller programmert utstrømningsmengde under 
høyt trykk

6.1.3.    Spektrofotometrisk deteksjonssystem for UV/synlig lys som kan stilles på 254 og 370 nm

6.1.4.  System for avgassing av løsemidler

6.1.5.  Kolonneovn som kan stilles på 40 ± 0,1 °C

6.2.  Datastyrt integrator eller -skriver som er forenlig med det øvrige separasjonssystemet
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6.3.  Kolonne

  Materiale: rustfritt stål eller glass

  Innvendig diameter: 4-5mm

  Stasjonærfase: silika kryssbundet med en oktadekyl som funksjonell gruppe (C18), største partikkelstørrelse: 
5 μm (kryssbundet fase).

6.4.  Vanlig laboratorieutstyr, herunder:

6.4.1.  analysevekt (presisjon: ± 0,1 mg),

6.4.2.  destillasjonsapparat med tilbakeløpskondensator, som består av for eksempel:

– en rundbunnet kolbe, 250 ml, med standardtilpasning,

– en 30 cm lang tilbakeløpskondensator, og

– en varmekilde (pyrogene reaksjoner i tørrstoffene skal unngås ved å bruke egnet utstyr).

6.4.3.  Rotasjonsfordamper

6.4.4.  Filtreringsinnretning (f.eks. Büchner-trakt)

6.5.  Kromatograferingsvilkår (eksempel)

6.5.1.  Elueringsdata for løsemiddel A (4.6.2) og B (4.6.3):

– endring fra gradient 20/80 (v/v) til 50/50 (v/v) på 15 minutter,

– endring fra gradient 50/50 (v/v) til 75/25 (v/v) på fem minutter,

– konstant konsentrasjon 75/25 (v/v) i fem minutter,

– stabilisering av kolonnen mellom injeksjonene,

– konstant konsentrasjon 20/80 (v/v) i fem minutter.

6.5.2.  Strømningshastighet: 1 ml/minutt.

6.5.3.  Innstillinger for UV-detektoren:

 detektoren skal stilles inn på 370 nm for å påvise chalkoner, og deretter på 254 nm for å påvise 
glycyrrhizinsyre.

Merk: endringen av bølgelengde (fra 370 nm til 254 nm) skal utføres 30 sekunder før starten av elueringstoppen for 
glycyrrhizinsyre.

7.   Framgangsmåte

7.1.   Framstilling av prøven av den alkoholsterke drikken

 Filtreres gjennom et filter for organiske løsemidler (porediameter: 0,45 μm).

7.2.   Framstilling av restekstraktet av lakrisroten (5.6)

 Lag en løsning med forholdet 1:10 med 50 % vol. etanol (4.6.1) før analysen.

7.3.  Bestemmelse

7.3.1.  Injiser 20 μl av det framstilte lakrisekstraktet (7.2). Utfør analysen ved å bruke de kromatograferingsvilkåre
ne som er beskrevet ovenfor (6.5).

7.3.2.  Injiser 20 μl av prøven (7.1) (prøve av alkoholsterk drikk med anissmak). Utfør analysen ved å bruke de 
kromatograferingsvilkårene som er beskrevet ovenfor (6.5).

7.3.3.  Sammenlign de to kromatogrammene som er framkommet. Det må være stor likhet mellom de to 
kromatogrammene i utgangsområdet for chalkoner (ved påvisning ved 370 nm under analysevilkårene 
beskrevet ovenfor) (se figur 1).
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8.  Typisk kromatogram for en pastis

Figur 1

Kromatogram som er framkommet ved metoden beskrevet ovenfor, og som viser forekomsten av chalkoner 
i en «pastis». Topp 1-8 er chalkoner og topp 9 er glycyrrhizinsyre.

9.  Metodens robusthet (presisjon)

 Resultater av analyser foretatt ved flere laboratorier:

 Følgende tabell viser resultatene av analyser med hensyn til forekomsten eller fraværet av chalkoner i pastis 
og alkoholsterke drikker med anissmak.

 Følgende opplysninger er hentet fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse som ble foretatt etter 
internasjonalt anerkjente framgangsmåter.

 Året analysene ble gjort  1998

 Antall laboratorier  14

 Antall prøver  11

 Analytt  chalkoner

Prøver A B C D E F

Antall laboratorier etter eliminering av 
laboratorier med avvikende resultater

14 14 14 14 14 13

Antall laboratorier med avvikende resultater — — — — —         1(*)

Antall godkjente resultater 28 14 14 28 28 26

Antall resultater for forekomst av chalkoner 28 14 14 0 28 0

Antall resultater for fravær av chalkoner 0 0 0 28 0 26

Prosentdel korrekte resultater (%) 100 100 100 100 100 100

(*)  Resultatene av de to dobbeltbestemmelsene er uforenlige på grunn av feil ved prøvetakingen
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 Prøver G H I J K

Antall laboratorier etter eliminering av 
laboratorier med avvikende resultater

14 14 14 14 14

Antall laboratorier med avvikende resultater — — — —  —

Antall godkjente resultater 28 14 14 28 28

Antall resultater for forekomst av chalkoner 0 0 0 0 0

Antall resultater for fravær av chalkoner 28 14 14 28 28

Prosentdel korrekte resultater (%) 100 100 100 100 100

Prøvetyper:

A  pastis, blind dobbeltbestemmelse

B  pastis, én prøve

C  pastis, én prøve

D  «pastis» (som ikke inneholder chalkoner), blind dobbeltbestemmelse

E  «pastis» (som ikke inneholder chalkoner), blind dobbeltbestemmelse

F  likør med anissmak (som ikke inneholder chalkoner), blind dobbeltbestemmelse

G  likør med anissmak (som ikke inneholder chalkoner), blind dobbeltbestemmelse

H  ouzo (som ikke inneholder chalkoner), én prøve

I  ouzo (som ikke inneholder chalkoner), én prøve

J  anis (som ikke inneholder chalkoner), blind dobbeltbestemmelse

K  «pastis» (som ikke inneholder chalkoner), blind dobbeltbestemmelse

IX. EGGEPLOMME. BESTEMMELSE AV KONSENTRASJONEN AV EGGEPLOMME I ALKOHOLSTERKE 
DRIKKER — FOTOMETRISK METODE

1.  Virkeområde

 Denne metoden egner seg til bestemmelse av konsentrasjonen av eggeplomme i intervallet 40-250 g/l i 
eggelikører og likører med egg.

2.   Referanse til standarder

 ISO 3696:1897: Vann til analytisk laboratoriebruk — spesifikasjon og analysemetoder.

3.  Prinsipp

 Etanolløselige fosforforbindelser i eggeplomme ekstraheres og bestemmes fotometrisk i form av et kompleks 
av fosfor og molybdat.

4.  Reagenser og materialer

4.1.  Dobbeltdestillert vann

4.2.  Kiselgur

4.3.  Absolutt etanol (CAS 64-17-5)

4.4.  Løsning med 15 % magnesiumacetat (CAS 16674-78-5) 

4.5.  10 % svovelsyre (CAS 7664-93-9)
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4.6.  1 N svovelsyre

4.7.  0,16 g/l løsning av kaliumdihydrogenfosfat (CAS 778-77-0), KH2PO4

4.8.  Reagens for bestemmelse av fosfat:

 løs opp 20 g ammoniummolybdat (CAS 12054-85-2), (NH4)6Mo7O24.4H2O i 400 ml vann ved 50 °C. 

 Løs opp i en annen beholder 1 g ammoniumvanadat (CAS 7803-55-6), NH4VO3, i 300 ml varmt vann, avkjøl 
og tilsett deretter 140 ml konsentrert salpetersyre (CAS 7697-37-2). Bland de avkjølte løsningene i en 1 000 
ml målekolbe og fyll opp til merket for 1 000 ml.

5.  Utstyr

5.1.   100 ml erlenmeyerkolbe

5.2.   Ultralydbad (eller magnetrører)

5.3.   100 ml målekolbe

5.4.   20 °C vannbad

5.5.   Filter (Whatman nr. 4 eller tilsvarende)

5.6.   Porselensdigel (eller platinadigel)

5.7.   Kokende vannbad

5.8.   Varmeplate

5.9.   Muffelovn

5.10.   50 ml målekolbe

5.11.   20 ml målekolbe

5.12.  Spektrofotometer innstilt på 420 nm

5.13.  1 cm kuvette.

6.  Prøver

 Prøvene oppbevares ved romtemperatur før analysen.

7.  Framgangsmåte

7.1.  Framstilling av prøven

7.1.1.  Vei opp 10 g av prøven i en 100 ml erlenmeyerkolbe (5.1).

7.1.2.  Tilsett gradvis 70 ml etanol (4.3) i små porsjoner samtidig som kolben roteres for hver tilsetning. Blandingen 
plasseres i et ultralydbad (5.2) i 15 minutter (eller røres om med en magnetrører (5.2) i 10 minutter ved 
romtemperatur).

7.1.3.  Overfør innholdet i kolben til en 100 ml målekolbe (5.3) ved å skylle med etanol (4.3). Fyll opp til 
målestreken med etanol (4.3) og plasser kolbene i 20 °C vannbad (5.4). Fyll opp til målestreken ved 20 °C.

7.1.4.  Tilsett en liten mengde kiselgur (4.2) og filtrer (5.5), idet de første 20 ml helles bort.

7.1.5.  Overfør 25 ml av filtratet til en porselensdigel (eller platinadigel) (5.6). Filtratet skal deretter konsentreres ved 
forsiktig fordamping i et kokende vannbad (5.7), med tilsetning av 5 ml løsning med 15 % magnesiumacetat 
(4.4).

7.1.6.  Plasser diglene på en varmeplate (5.8) og varm opp til de er akkurat tørre.

7.1.7.  Resten glødes til aske ved 600 °C i en muffelovn (5.9) til asken er hvit. Asken skal glødes i minst en og en 
halv time, men kan stå over natten.

7.1.8.  Samle opp asken med 10 ml med 10 % svovelsyre (4.5), overfør ved å skylle med destillert vann (4.1) til en 
50 ml målekolbe (5.10) og fyll opp til merket med destillert vann (4.1) ved romtemperatur. En delmengde på 
5 ml av denne askeløsningen skal brukes til å framstille prøveløsningen for fotometrisk fosfatbestemmelse.

7.2.  Fotometrisk fosfatbestemmelse

7.2.1.  Referanseløsning

7.2.1.1.  Hell 10 ml med 10 % svovelsyre (4.5) i en 50 ml målekolbe (5.10) og fyll opp til merket med destillert vann 
(4.1).
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7.2.1.2.  Tilsett 1 ml med 1 N svovelsyre (4.6) og 2 ml fosfatreagens (4.8) i en delmengde på 5 ml av denne løsningen 
(7.2.1.1) i en 20 ml målekolbe (5.11). Fyll opp til 20 ml med destillert vann (4.1).

7.2.1.3.  Sett i en løstsittende kork, rist, og varm opp i et kokende vannbad (5.7) i 10 minutter, avkjøl deretter i et 
vannbad med 20 °C (5.4) i 20 minutter.

7.2.1.4.  Fyll en 1 cm kuvette (5.13) med denne referanseløsningen.

7.2.2.  Prøveløsning

7.2.2.1.  Tilsett 1 ml med 1 N svovelsyre (4.6) og 2 ml fosfatreagens (4.8) i en delmengde på 5 ml av askeløsningen 
(7.1.8) i en 20 ml målekolbe (5.11). Fyll opp til 20 ml med destillert vann (4.1).

7.2.2.2.  Sett i en løstsittende kork, rist og varm opp i et kokende vannbad (5.7) i 10 minutter, avkjøl deretter i et 
vannbad med 20 °C (5.4) i 20 minutter.

7.2.2.3.  Den gule løsningen som framkommer, skal umiddelbart analyseres spektrofotometrisk (5.12) i en 1 cm 
kuvette (5.13) ved 420 nm mot referanseløsningen (7.2.1.4).

7.2.3.  Kalibreringskurve

7.2.3.1.  For å framstille kalibreringskurven, tilsett 2 ml delmengde av fosfatreagens (4.8) i 20 ml målekolber (5.11) 
som hver inneholder 1 ml med 1 N svovelsyre (4.6), og henholdsvis 0, 2, 4, 6, 8 og 10 ml løsning av 
kaliumdihydrogenfosfat (4.7), og fyll opp til merket for 20 ml med destillert vann (4.1).

7.2.3.2.  Sett i en løstsittende kork, rist, og varm opp i et kokende vannbad (5.7) i 10 minutter, avkjøl deretter i et 
vannbad med 20 °C (5.4) i 20 minutter og analyser spektrofotometrisk (5.12) i en 1 cm kuvette (5.13) ved 
420 nm mot referanseløsningen (7.2.1.4).

7.2.3.3.  Framstilling av kalibreringskurven:

dihydrogenfosfatløsning (ml) 0 2 4 6 8 10

P2O5 (mg) 0 0,167 0,334 0,501 0,668 0,835

8.   Angivelse av resultater

 Innholdet av eggeplomme i g/l er beregnet ut fra følgende formel:

g/l eggeplomme = mg P2O5 ×
110 × tetthet

E/40

 der:

 110  er omregningsfaktoren for samlet mengde P2O5 i g i 100 g eggeplomme

 mg P2O5  er verdi fastsatt ut fra kalibreringskurven

 tetthet  er masse per volumenhet (g/ml) i eggbaserte likører ved 20 °C

 E  er den eggbaserte likørens vekt i g

 40  er fortynningsfaktor for en 5 ml delblanding av askeløsningen.

9.   Metodens robusthet (presisjon)

 Statistiske resultater av analyser foretatt ved flere laboratorier:

 Følgende tabell viser verdiene for eggeplomme.

 Følgende opplysninger er hentet fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse som ble foretatt etter 
internasjonalt anerkjente framgangsmåter.

 Året analysene ble gjort  1998

 Antall laboratorier  24

 Antall prøver  5

 Analytt  eggeplomme
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Prøver A B C D E

Antall laboratorier etter eliminering av 
laboratorier med avvikende resultater

19 20 22 20 22

Antall laboratorier med avvikende resultater 3 4 2 4 2

Antall godkjente resultater 38 40 44 40 44

Gjennomsnittsverdi 147,3 241,1 227,4 51,9(*)
72,8(*) 

191,1

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) g/l 2,44 4,24 3,93 1,83 3,25

Relativt standardavvik for repeterbarhet 
(RSDr) (%) 

1,7 1,8 1,8 2,9 1,7 

Repeterbarhetsgrense (r) g/l 6,8 11,9 11,0 5,1 9,1

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) g/l 5,01 6,06 6,66 3,42 6,87

Relativt standardavvik for reproduserbarhet 
(RSDR) (%) 

3,4 2,5 2,9 5,5 3,6

Reproduserbarhetsgrense (R) g/l 14,0 17,0 18,7 9,6 19,2

Prøvetyper:

A  Advocaat, blind dobbeltbestemmelse

B  Advocaat, blind dobbeltbestemmelse

C  Advocaat, blind dobbeltbestemmelse

D  Advocaat (fortynnet), to nivåer(*)

E  Advocaat, blind dobbeltbestemmelse


