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VERSLAG 82 . 63
Projekt : Normalisatie monsterneming en analyse .
Onderwerp: Verslag studiereis naar Engeland

Doel:
Het bezoeken van enige Engelse instituten , die zich bezighouden met
onderzoek op terreinen waar wij ook mee bezig zijn (o . a . "Hormonen") ,
teneinde ter plaatse kennis te nemen van hun

werk1o~ijzen.

Samenvatting:
Tijdens deze st ud iereis werden vier instituten bezocht:
- het ARC Instit ute for research on animal diseases te Compto n (1 dag)
- het HAFF Food Labaratory en het ARC Food Research Institute te
Nono~ich

(1 dag)

-Het Labaratory of t he Government Chemist t e Lond en (2 dagen).
In Compton ,.,erd

vrij1o~el

uitslui tend gesproken met Heizmann , in

Engeland de autoriteit op he t gebied van anaboli ca .
Het bezoek aan

Nono~i ch

betrof voorname lijk het Food Labaratory ,

1o~aar

men zich eveneens bez ig houdt met het onderzoek naar anabolica .
He t Food Resea rch Institut e heeft een zeer brede taakstelling en werkt
o.a . aan houdbaarheid van voedingsmiddele n.
Het Labaratory of the Government Chemist i s het bela ngrijkste overheirlsinstit uut op analytisch chemisch gebied. Daar werd gesproken met
medewerkers van de afdelingen Fertilizers and feeding stuffs, Food
compositio n en food cammodities e n Research and special services.

Verantwoordelijk : dr W.G. de Ruig
Samensteller

dr W.G. de Ruig

Projektleider

dt· \o/. G. de Ruig
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1. Bezoek aan het ARC Institute for Research on animal diseases te
Campton
Het overkoepelende orgaan voor het landbouwkundig onderzoek in het
Verenigd Koninkrijk is het Agricultural Research Council (ARC). Hieronder vallen 8 ARC institutes, 6 ARC units, 15 state aided institutes
in England and Wales en 8 state institutes in Scotland. In verband met
bezuinigingen worden twee instituten gesloten en moeten vele andere
drastisch inkrimpen.
Het ARC institute for research on animal diseases, Compton , Newburg,
Berkshire is het oudste ARC instituut, gesticht in 1938. Het bezit
2000 acres land en heeft+ 300 mensen in dienst. Het research werk van
het instituut bestaat uit het bestuderen van ziektes van landbouwhuishouddieren , speciaal runderen, schapen en varkens. Hiervoor zijn, naast
de laboratoria, op de boerderij isolatieafdelingen beschikbaar in 22
aparte gebouwen voor in totaal 600 volwassen runderen en een nog

gro~

ter aantal kleinere dieren.
Het instituut omvat 8 afdelingen: Biochemie, Pathologie, Funktionele
pathologie, Immunochemie, Microbiologie, Parasitologie, Klinische geneeskunst en Statistiek.
Er is ee n zeer uitgebreid research programma, onderverdeeld in de volgende projektgebieden:
1. Atroptic Rhinitis: ziekte bij varkens
2. Enteritis: oorzaken en bestrijding van diarrhee
3. Infections Bovine Kerato conjunctivitis: bestrijding van ooginfecties
4. Infertility: oorzaken en bestrijding van embryonale mortiliteit
5. Liver Fluke: immunologische methoden ter voorkoming van

leveraan~

doeningen
6. Mastitis and natural defence mechanisms: oorzaken opsporen waarom
bepaalde

bacteri~n

virulent zijn

7. Metabolic pathologie - Debility and ageing: gevaren van ondervoe ding van vee
8. Production disease: door inbalance tussen input van veevoer en output aan hoogwaardige melkkoeien kunnen omstandigheden ontstaan die
samengevat worden onder "production disease". Een veelbelovende
wijze van bestrijding is toedienen van extra spoorelementen.
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Production disease - Future hazards: sommige niem1e methoden voor
een hoge produktie zijn niet zonder gevaar , b.v. toepassing van
anabole sterolden

10. Protozoa infections: vaccins tegen bloed protozoa
11. Respiratory disease: vaccins hier tegen maken

12. Salmonellosis: oorzaken en detectie bestuderen
13. Scrapie:

14. Wildlife disease: ziekten van dieren in het wild bestuderen, deze
kunnen gevaarlijk zijn voor de landbouwhuishouddieren en de mens.
De reden van mijn bezoek was het onderzoek van anabolica, dit instituut is in Engeland hèt centrum hiervoor. Dit onderzoek geschiedt onder
leiding van Heizmann, die op dit gebied momenteel een van de leidende
onderzoekers van de wereld is.
Idee~n

van Heizmann over analysemethoden voor anabolica

Een succesvolle methode moet voldoen aan de volgende eisen: specifiek,
snel, goedkoop. In de residu- analyse zijn er twee gescheiden problemen
bij de analyse van een monster: de zuivering en de eindpuntanalyse.
Keuze hangt af van de aard van het monster. De eenvoudigste vorm is
een eindpunt bepaling helemaal zonder zuivering . Volgens Hoffmann zou
dat voor DES-RIA in urine kunnen, maar Heizmann gelooft het niet: hij
acht een enkele extractiestap , met ether , toch noodzakelijk. Er zijn
b.v. voor vlees lange solvent verdelingsmethoden, die zijn niet
ideaal. Heizmann was zeer geïnteresseerd in onze ervaringen met LC-EC,
deze techniek heeft hij niet ter beschikking.
Analyseprobleem splitsen:
- monitoring, screening: grote verwerkingscapaciteit
- bevestiging: gevoelige specifieke methode.
Dit is dus dezelfde gedachte als waar wij in Nederland ook mee bezig
zijn.
De grote vraag is: hoe kunnen we de e norme hoeveelheden slachtdieren
aan? Voor biologische vloeistoffen ziet Heizmann een perfecte oplossing: spuit deze in bacteriologische titratieplaten die voorzien zijn
van een laag met antilichaam, de capaciteit is honderden per dag. Dat
is de oplossing. We zijn daar nog zeer ver van verwijderd. In de tussentijd moeten '"e bestaande methode n versnellen. Goed voorbeeld:

HPLC

met automatische monstertoevoer, zoals dat op he t RIV toegepast wordt.
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Wetgevende gedachten in de EEG. De commissie praat nu over een basis
monitoring van 300 dieren per soort per drug per jaar. Voor de 5 dier•
soorten die in aanmerking komen: runderen; koeien en kalveren, schapen, varkens en gevogelte en 5 stoffen: 3 stilbenen, zeranol en tren•
bolone betekent dit 5 x 5 x 300

= 7500

monsters in duplo

= 1500°analy-

ses per jaar of, : 180 is ongeveer 100 per dag.
Huidige capaciteit:
DLC
RIA (weefsels, vloeistoffen)

20 per persoon per week in duplo
200 per persoon per week in duplo

Bij positieve uitslagen zal de commissie vrijwel zeker een nader

on ~

derzoek bevelen in 0,5-2% van de gevallen .
In Engeland is een praktisch probleem dat vee vrij op de open markt
gekocht en verkocht wordt.
Het gebruik van anabolica in Engeland is realistisch: het levert
fl. 100 per dier op. In het V.K . zijn trenbolone, zeranol, estradiol ,
progestrol en testosteron toegelaten. Door de EEG richtlijn zijn DES,
hexoestrol en methyltestosteron nu niet meer toegelaten . Deze middelen
zijn nu al uit de verkoop en mogen na

1982 ·07~01

niet meer gebruikt

worden.
Bij zeranol is het probleem dat verwante natuurlijke

micro~ estrogenen

in diervoeders aanwezig kunnen zijn. Zo is zeralenon in mais gevonden.
Meet je bij de eindpuntbepaling ook de metabolieten van zeranol mee?
Heizmann heeft onderzoek gedaan aan de scheiding van metabolieten met
HPLC:

Omstandigheden:
Kolom: Zorbax ODS 4,6 x 25
Oplosmiddel: 35% H20, 65 % MeOH
Doorstroomsnelheid: 30 ml/h
Injectie: 10 lJl.

Met HPLC is op deze wijze zeranol specifiek te isoleren. Dit wordt
gekoppeld aan een zeranol antibody, hiervan bestaan er drie. 20%
kruisreactie met zeralenon.
In onze discussie of je bij urine niet voordeliger me t niet gehydrolyseerde urine zou kunnen ,.,erken was Heizmann van oordeel dat dit \vel
zou kunnen. Voor RIA moet je dan een antilichaam voor het gluceronide
hebben.
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De huidige situatie aan het analysefront is als volgt.
Stilbenen in urine, gas, bloed met RIA: geen probleem.
Zeranol: enorme problemen, gebrek aan specificiteit.
Heizmann werkt met zelfgemaakte antilichamen, geinjecteerd in schaap .
Zoekt naar monoclone antilichamen in muizen.
DLC is voor hexoestrol en zeranol niet gevoelig genoeg . De enige hoop
is RIA, maar daar zijn ook nog vele problemen.
Kruisreacties hangen af van het antilichaam . Voor de Rousselot antilichamen geldt:
254 DES specifiek
6139 meer hexoestrol specifiek
6024 aspecifiek, extreem lage blanco's •
Om zeker te zijn van hexoestrol: scheiding

~

GCNS.

De GCNS methode voor hexoestrol komt overeen met die van DES,

~"ordt

voor Heizmann uitgevoerd in Bristol en Cambridge.
Literatuur

s.N.

Dixon- RIA of the snobolie agent zeranol I. Prepara tien and pro-

perties of a specific antibody to zeranol . J. ret. Pharmacol.
The rap.

1

(1980) 177-181.

D.J. Harwood, R.J. Heizmann and A. Jouquey- A RIA methad for the
maasurement of residues of the anabolic agent, hexoestrol, in tissues
of cattle and sheep.
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2. Bezoek aan het Food Laboratoryen het ARC Food Research Institute,
te Norwich
2.a Food Laboratory (Colney)
De Food Laboratodes zijn instituten van het Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food (MAFF), de ambtelijke indeling is als volgt :
MAFF
Food Science Division

Branch A

Branch B

Branch C

Branch D

Branch E

Food Composition

Food

Atomie

Food

Administra-

Nutrition and

Safety and

Energy

Technology

tion

Information

Surveillances

and
Laboratorles

Food Technology

Methods of

Food laboratorles

Analysis and
Sampling
d r R.

\~ood

Nadat het Laboratory of the Government Chemist alleen onderzoek tegen
betaling ging uitvoeren, k\.;ram HAFF op het idee, dat het dan net zo
goed zelf dit onderzoek kon gaan uitvoeren en '"erd het Food Laboratory
in Londen gesticht. Toen dit te klein '"as,

k'o~am

er een

t'o~eede,

onderge-

bracht in een paar zalen van het Food Research Institute te Nondch.
Beide staan onder leiding van dr . G. Shearer . In Londen wordt routinecontrole uitgevoerd, in Norwich ook wel, naar voornamelijk basisresearch: be,warproblemen, spooranalyse, zware metalen, weekmakers,
trosaminen, pah, mycotoxinen, pesticiden, sinds kort veterinaire

ni~
resi~

duen, o.a . antibiotica en anabole hormonen.
Tenslotte is er nog een derde nederzetting, in Norwich centrum, waar
massaspectrometrie bedreven wordt.
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De verspreide ligging over drie locaties blijkt niet

effici~nt

te wer•

ken en men hoopt eerlang in €ên gebouw gehuisvest te kunnen worden.
De totale sterkte van de Food Science Division is 110 1/2 personen,
waarvan 47 in de Food Laboratories.
Taakverdeling
Shearer

Norwich: drugs, thyrostatica, antihelmintica
Londen

pesticiden , food colours, microbiologie

Gilbert

l1S, verpakkingen, mycotoxinen

He

nitrosaminen, PAR, (zware) metalen.

\~eena

Onderzoek hormonen
Hen steunt hiervoor sterk op het researchwerk van Heizmann. RIA wordt
uitgevoerd in triplo aan nier en spierweefsel.
Het blanco's en ijkmonsters kan êên persoon 6 monsters

24 analyses

in twee dagen afwerken, met automatische berekening.
Eên persoon werkt aan DES-, êên aan

trenbolon~voorbehandeling;

een

der doet de RIA en HPLC werk. Een vierde onderzoekt de research
ten: immunoradiometrische bepaling met 125 J antiserum.
DES + overmaat 125J -AB
DES - 125J-AB + vrij 125J-AB

an~

aspec~

y t e llen.

Bij vloeistofscintillatietelling heeft men een totaalvolume van <6 ml
nl. 4 ml scintillator (Beckman Ready-Solv . EP), 0,5 ml water en 1 ml
RIA oplossing .
De voorzuivering van gal voor de bepaling van trenbolon, DES en zeranol doet men met HPLC t.w. met Waters ultra styragel 100
Voor het verdampen van methanol -water oplossingen van weefsel monsters
gebruikt men een Savant Speed Vac Concentrator, met een koude vinger:
Savant Condensation Trap.
Tenslotte heeft men twee met capillaire en twee met gepakte kolommen
voorziene gaschromatografen voor de bepaling van sulfonamides en
chloramfenicol.
Shearer en medewerkers hebben veel onderzoek verricht over de analyse
van caramels . Deze werden zo goed mogelijk gedefinieerd aan de hand
van vastestofgehalte, stikstofgehalte, pH en absorptie.
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T~-1intig

soorten, verstrekt door U.K. fabrikanten

~o1erde n

eerst gescheip

den door ultrafiltratie, de laag pmoleculaire fracties werden nader onderzocht met GC en HPLC, ze bleken zeer heterogeen te zi jn. Het Food
Additives and Contaminants Committee wil een goed gedefinieerde samenstelling voor zijn additievenlijst . In U.K . is het caramelgehalte van
bier 8 g/1.
2.b ARC Food Resea r ch Institute (FRI)
Aangezien ik de meeste tijd besteed heb aan het MAFF Food Laboratory,
dat gastvrij heid geniet in een paar zalen van he t Food Research Insti tute, schoot er voor dit laatste instituut weinig tijd meer over . Ik
heb daar ook alleen maar kunnen spreke n met dr A.W. Tomalin, liaison
officer .
In 1922 is het Lm-1 Temperature Researc h Station opgericht, om de we ..
tenschappelijke problemen te bestuderen rond bewaring van voedingsmid·
delen, in het bijzonder gekoeld transport en ops l ag . In 1962 is dit
instituut gesplitst in het Meat Research Institute en het Food Research
Institute.
Het Food Research Institute kreeg een veel bredere taak t.a.v . voedingsmiddelen m.u.v . rood vlees.
Hoewel in het algemeen de ARC instituten drastisch moeten bezuiningen,
heeft het FRI daar geen last van: men is aan het inkrimpen bij de
landbouwinstituten, maar breidt juist uit bij de voedingsmiddeleninstituten . Het FR! heeft een sterkte· van 208 personen .
Het FRI onderzoekprogramma wordt als volgt omschreven.
Een greep uit de huidige activiteiten van FRI :
Verse produkten.
Aardbeien , bessen, vruchten.
Gevogelte , eieren.
Eetbare

oli~n

en vetten.

Conserveringsmethoden.
"Kl-lali telt": geschiktheid voor doel.
Negatieve kwaliteit: bederf (ongewenste smaak) .
Hygi~ne,

verkwisting van voedsel, vergiftiging.

Nuttige micro-organismen.
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Voeding- en voedselkwaliteit, acceptabiliteit voor de cons ument,
proe fpanels.
Spoorelementdefici~ntie

(Zn).

Öpslag fruit en groenten: atmosfeer bij opslag wijzigen.
Apparatuur, o.a. electronenmicroscoop, MS, HPLC, geautomatiseerde aminozuuranalysator.
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3. Bezoek aan het Labaratory of the Government Chemist te Londen
Het Labaratory of the Government Chemist staat ten dienste van alle
ministeries en is daarom moeilijk op een logische

\o~ijze

in de ambte-

lijke organisatie in te passen . Thans ressorteert het onder het Department of Industry.
Onderzoekingen worden uitgevoerd op basis van opdrachten, die berekend
worden. In principe moet voor al het werk dat men uitvoert een opdrachtgever gevonden worden die ervoor betaalt. Dit systeem beperkt
het instituut ernstig in zijn mogelijkheden, vooral in deze tijd van
recessie. Het aantal tnedewerkers is dan ook drastisch verminderd: van

+ 450 ongeveer 4 jaar geleden tot + 350 nu en voorjaar 1982 moet dit
nog eens met 8% verminderd zijn. Een van de belangrijkste klanten is
de douane, deze laat al het laboratoriumwerk door dit instituut uitvoeren. Mede hierdoor - al het onderzoek van inbeslaggenomen partijen
drugs vindt hier plaats - zijn de laboratoria thans extra beveiligd:
binnendeuren ook overdag op slot, door het personeel slechts te openen
met een magneetkaart + een code .
Het instituut is onderverdeeld in een aantal divisions. Onder de
deputy director Customer Services vallen:
- Health and forensic services
- Agricultural materials and consumer hazards
- Food and nutrition
- Alcohol, oils and tariff classification.
Onder de deputy director Resources vallen:
- Teehoical administratlon division
- Environmental and material sciences.
- Research and special services.
De formele organisatie van het instituut is

merk\o~aardig:

het is niet

een instituut met een direkteur aan het hoofd, maar er is één officiE!le overheldschem1cus: "The Governntent Chemist" die een laboratorium
tot zijn beschikking heeft. Deze Government Chemist

l~eft

in Engeland

groot gezag : zijn oordeel is per definitie doorslaggevend. Per
1982-01-01 is The Gaveroment Chemist dr H. Egan met pensioen gegaan en
opgevolgd door dr Coleman.
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Tijdens mijn bezoek heb ik gesproken met medewerkers van de afdelingen
Agricultural materials and consumer hazards, Food and nutrition en
Research and special services.
Crosby

Fertilizers and feeding stuffs

Me n is bezig alle methoden voor drugs in veevoeder om te zetten in
JIPLC methoden.
Onder andere methode voor vitamine A met

l~aters

HPLC en fluorescentie/

UV detector.

Het bepalen van ruwe ve zels (asbest) is een probleem in de EEG . Dit
doet men met Tecatordestructie.
Food composition

Cooke

Huidig onderzoek o.a. Cyaniden in ingeblikte voedingsmiddelen, gaat
met GLC. Styreen monomeren in plastics.
Tot voor kort werd voedsel onderzocht voor 10- 20 groepen eters , onderzoek o.a. op pesticiden, zwa r e metalen. Gebeurt nu niet meer: geen
geld.
Onderzoek aan verpakkingsmaterialen, hierover contact met ECN, Petten
(dt· Karcher).
Food cammodities

Kirk, Cohen.

Deze afdeli ng verricht onderzoek aan allerlei voedingsmiddelen, o.a.
voor tariefsbepaling door de douane.
Specialiteiten:

oli~n

en vetten geschiedt met capillaire GC; triglyce-

riden met DLC.
Literatuur
H. Egan , R.S. Kirk, R. Sawyer, Pearson's Chemica! analysis of Foods ,
Be ed. 1981.

Churchill Living stone , London, Edinburgh, ISBN 0 443 02149.
N.T. Crosby, Food packaging material - Aspects of analysis and migration of contamina nts. 1981.
Applied Science. ISBN 0-85334-926-6.
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Reilly , Metal contami nation of food 1980. Applied Science. ISBN

0·85334 -905 - 3.
Me Cance and

l~iddowson's

The compos ition of Foods.

4e ed. 1978. Elsevier. ISBN 0· 444 · 80027 · 1.
Food Surveillance paper. No. 5: Survey of Cu and Zn in food .
Her Majesty's Stationery Office. ISBN 0 • 11 •241199 • 1.
No. 1: Hg, 2: Pb, 3: Hg s uppl., 4: Cd.
N.P. Boley, N.G. Bunton, N.T. Crosby, A.E. Johnson, P. Roper and
L. Somers. Determination of synthetic colours in foods using HPLC Analyst 105 (1980) 589 · 599 .
N.P. Boley, N.T. Crosby, P. Roper and L. Somers. Determination of indigo carmine in hoiled sweets and similar confectionery products •Analyst
106 (1981) 710-713.
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Division Research and Special Services
Referentiematerialen nodig. B.v. voedingsmiddelen gecertificeerd voor
vitamines A, C, D moeten wel stabiel zijn. Het National Physical Labo·
ratory maakte RM's: nu gesloten . Nen heeft zelf gewerkt aan spoorele·
menten in gisten, echter gekapt.
Deze divisie heeft voor elementanalyse twee ICP's: een ARL uit 1975
met 25 kanalen, 1 m rooster, strooilichtproblemen, met direct reader,
gebruikt voor routine.
En een nieuw, zelf gebouwd sequentieel apparaat met Plasma Therm ICP
2500 en Spex Scanup monochromator, voor speciaal onderzoek, b.v. van
zeldzame aarden.
Verder een Perkin Elmer AAS 5000, hiermee meet men ook 's nachts. Men
heeft moeilijkheden gehad t.g.v. cross• talk van de microprocessors.
De monstermetrix is nogal kritisch. Voor lood is standaardadditie niet
beslist nodig, voor cadmium wel.
Deze afdeling doet eigen werk en werk voor andere afdelingen. Men
heeft voorgesteld alle onderzoek aan spoorelementen door deze afdeling
te l aten doen, dit is echter niet gebeurd, het gevolg is dat andere
afdelingen het zelf doen e n pas komen als ze het helemaal niet kunnen.
Andere apparaten waarover men beschikt zijn electronenmicroscoop en
RHntgenfluorescentie. Onder andere gebruikt voor onderzoek van asbest .
Verder MS: Finnigan quadrupooi en Kratos (AEI) MS 50, hiermee o. a .
vluchtige nitrosaminen.
Men was nogal enthousiast over

N~tR.

Toepassingen: Fytic zuur, komt

veel voor in bruin brood, wordt lat er gehydrolyseerd. Va n belang voor
bewaren van fosfaten in zaden. Afbraak door fytase.
Diëten: onbalans van s poorelementen door chelaatvorming. Specifieke be paling van hexafosfaat.
Polyfosfaten in bevroren voed i ngsmiddelen. Voorverpakte en bevroren
kip worden met polyfosfaten geinjecteerd, direct na het slachten.
Smaak bet er , maar ook: meer water.
Apparatuur: CW-NMR (continuous wave)
l3C-NHR (l/6000e van 3H•NHR)
Een voordeel van NMR is dat het gebruikt kan \oTO rden zonder referentie•
spectra.
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IR wordt gebruikt vo or o.a. gemodificeerde zetmelen (veresterd of verp
etherd, EEG voedingsrichtlijnen), a-caroteen, tocoferolacetaat, ver•
pakkingsmiddelen (deze met ATR), controle van standaarden.
Apparatuur: Perkin Elmer 580 B + data station.
Benodigde hoeveelheid min

1

~g.

Een van de grootste problemen komt uit het KBr. Dit bevat organische
stoffen, die voor een store nde achtergrond zorgen. Men rekristalli·
seert het KBr zelf.
Ook beschikt men over een eiRA 101 met PE 621 als primitieve Ge·IR
combinatie. Gebruikt voor vernissen, mengsels van oplosmiddelen, plas•
tic balonnen, benzineoplosmiddelen.
Literatuur
H. Douglass,

I>f .P.

Ne Donald, l.K. O'Neil, R.e. Osner and e.p. Richards.

A study of the hydralysis of polyphosphate additives in chicken flesh
during frozen starage by 31 P· FTNHR spectroscopy - J. Food Techno!. 14
(1979) 193 p197.
l.K. O'Neil, H. Sargent, H.L. Trimble. Determination of phytate in
foods by P•31 FTNHR • Anal. Chem.

_g_

P.J. King and e.P. Richards. 31 P-NHR

(1980) 1288·1291.
studies of synthetic phosphates

in chicken muscle. • Bull. Hagn. Re s. 2 ( 1980) 383.
l.K. O'Neil and C.P. Richards. Specific detection of polyphosphates in
frozen chicken by combination of enzyme blocldng and 31 P F.T. n.m.r.
spectroscopy- Chem. J. Ind . 1978, jan., 66·67.
l.K. O'Neil e . a. e-13 pulsed FT NMR determination of 4 · hydroxy• l •proline in meat • Comparison witl1 the colorimetrie method. • Meat Science
1979 223-232.
M.L. Jozefowicz, l.K. O'Neil and H.J. Prosser . Determination of 1·
hydroxyproline in meat protein by quantitative C13-FTNHR • Anal. ehem.
~

(1977) 1140- 1143.
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Laboratory of the
Government Chemist
The Labaratory provides a wide variety of ana lytica!. investigatóry and technica ! advisory services to government departments. pub lic
institutions. loca l authorities ahd official international organisations. The m·ain customers are H M Cu stoms and ·Excise. M i nistry of
Ag riculture. Fisheries and Food. Ministry of Defence. Department of t he En vironment and Department of Health and Social
Security. The Government Chemist has statutory functions as officia l analyst or referee under various Acts of Parl iament.
In addition. research is undertaken on the development and impravement of methods of analysis. Provided that its
statutory functio ns are not impa ired. the Labaratory may a lso undertake appropriate work fo r the private sector.
An illustrated brochu re describing the Laboratory's services and facilities can be had on request.
The Lab aratory of the Government Chemist is a Research Establishment of the
Department of I nd ustry.
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RESEARCH

OBJECTIVES AND SCOPE

CURRENT WORK

The objectives of the Food Research lnstitute are to
carry out medium and long term research:-

The major topics of research are: -

to support the broad national interest of
consumers in the qual ity, e.g. safety, nutritive
va lue and acceptability, of the food supply in
t he United Kingdom

-_ -

ITIITE ~~
·:;·:· .:.:·,~·:·
·····. _., -·
-

. Chemistry and physics of proteins, ·c arbohydrates
·• and lipids in relation to the processing and
culinary characteristics _of foods.
.· Propert ies of microorganisms which affect the
- quality or safety of food or influence the
economics of food processing.

ORGANISAT ION
ï

-~

Technology. and hygiene of poultry processing.

...

Properties of vegetables and soft fruit relevant to
their storage and suitability for processing.

. . Microbiology :~·

•:

..

.-;

•

• ·-

• •. •

..

~

~

f

'

Naturally Óccurring toxic constituents of foods
and feeds; chemistry of taints.

• .1 ~ -

":' .

Development and application of mass speetrometry and other analyt.ical techniques to the
analys\s of foods.

The lnstitute can engage in contract research, but
th is is primarily the taskof the 'relevant Research
Assoc iations, with w hi ch the lnstitute maintains
close contacts.

~

The research programme of the lnstitute is
determined by the Diractor and senior staff taking
into account:- '
·
·

STAFF . ·.
th e requirements of the Agricultural Research
Council

the advice of the Advisory Board to the Diractor
the views of relevant food trade bodies

·.- ·

The total lnstitute staffis 175 of which 110 are
in scientific and techn ica! grades.

the commissioning requirem ents of the Ministry
of Agriculture, Fisheries & Food

LOCATION
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· Liaison & ,lnformatlotî
Se,.Vicès'· • ·
11
.I . ·

.""

•

-

~.

.....

-;

· ., 1· '

'

·~~

•

General Ser'yices
ion
. .& Adm. inistrat
.":" .;·
~

~_.·,

FUI\!DING
The Agricultura l Research Council is fund ed
al most 'e qually by the Department of Ed ucatio n
& Science and the Ministry of Agricultu re, Fisheri es
& Food. The f unds from MAFF are provided on a
customer-contractor basis.

MANAGEMENT OF RESEARCH

.

Chemistry & "B iochemistry·~ :: . . : : -.

.i :

..

' ,,:

The lnst lt ut e is'organisect ih six Divisions::

:~:~-···: ' l":"t?-

the recommendations of the Joint Consultative
Organisation

:

Composition of fresh and processed foods,
especially from UK agricultural sources, in
relation to nutritional value and sensory
acceptance; interact ions affecting the availability
of nutrients.

in coliaboration with the Research Associations,
to assist t he food manufacturing industry in
maximising its efficiency and effectiveness.
Thema in commodities on which the lnstitute
wo rks are pot atoes, veget ables, soft fru its, eggs and
po ultry. Other ca mmod ities e.g. milk, red meat ,
and top fruit s are pr ï'marily t he specific responsibi lity
of other A.R.C. establishments. In addition to
commodity studies-the Food Research lnstitute is
concerned with general investigat ions of the component prot eins, carbohydrates and lipids used in
food manufacture, and wit h other problems o f the
food manufacturing industry. There is a major
interest in food composition and the nutritiona l .
quality of food in the U.K. diet.
·

NS

I

. The .lnstitute is locat ed 3 miles west of the cit y
Qf Norwich ju st off the 81108 road, close to the
Univarsity of East Anglia, with w hich it is closely
associated.

. . 't~-1
. ...·:--~ ....

ORIGINS ··. ·'~_'

~-~ :_'- _..._:.•·:-..:. .

The formation of the A.R.C. Food Research
lnstitute and of the A R.C: M·e at Research lnstit ute
resu lted f rom a reorganisation of food research th at
involved the ciosure of the 'Low :remperatu re Research
St at ion át Cambridge and· the Ditton La baratory in
Kent. A major•transfer of staff from these two labo ratorles to Norwtch oc.cu'rred when the lnstit ute's
present building was occupied in 1968. T he actua l
faunding of the Food Research lnst itute dates from
late 1964 when a smal! nucleu's of staff moved into
t emporary laboratories in Norwich. Occupation
of t he new building was foliowed by a rapid build-up
of st affin the.·firsÜew .vears and ä continuo us
broade ning of reseá rch interests beyond t hose
inherited f rom the 'parent'inst itutes.
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