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Az élvezeti cikkek között -  a kávé után -  a forgalom értéke szerint is je
lentős a tea. Minőségi kérdésekkel hazai viszonylatban is egyre többen foglal
koznak. (1, 2).

Intézetünkben rendszeresen vizsgáljuk, mind a beérkezett import tételeket, 
mind a forgalomba kerülő tea keverékeket. A következőkben áttekintést kívá
nunk nyújtani az elmúlt 3 év tapasztalatairól.

A tea fogyasztása hazánkban a két világháború előtti szinthez viszonyítva 
is -  különösen a két utóbbi évben -  emelkedést mutat. Meg kell azonban je
gyezni, hogy messze elmarad az egy főre eső kávéfogyasztásunk évi mennyiségé
től, továbbá a világszínvonaltól. Egyes országokban -  pl. a Szovjetunióban és 
Angliában -  a tea fogyasztás kb. tízszerese a miénknek.

Az 1. táblázatban az egy főre eső tea és kávé fogyasztás évi mennyiségét 
szemléltetjük g-okban.

7. t á b lá z a t

Hazánkban 1 főre eső tea és kávé évi fogyasztás összehasonlítása :

Évek 1938 1957 1960 1961 1962 1963

Tea g-ban 30 24 32 28 45 47

Kávé g-ban 220 100 170 190 390 490

Megjegyzés: fenti mennyiségekben nincs benne az IKKA által forgalomba hozott és utasfor
galomban behozott tea és kávé évi mennyisége, de annak optimális becslésével a tea kb. 
5 g-al, a kávé pedig kb. 20 g-al tehető többre, az utóbbi 3 esztendőben.

Mind a tea-, mind a kávé fogyasztásunk emelkedését az utóbbi években tör
tént árleszállításokkal s az életszínvonal emelkedésével, illetőleg választék bővü
lésével és javulásával magyarázhatjuk.

A v á lasz ték  a laku lása

Míg 5 - 6  évvel ezelőtt csak kínai és szovjet teákat importáltunk -  köze
pes minőségben -  addig az utóbbi 3 évben már Ázsia majd minden tea termelő 
helyéről, többféle és jobb minőségű tea érkezett hazánkba.

Ezeknek a vizsgálati eredményeit a 2. táblázat tartalmazza. Az ott 
felsorolt teáknak kb. 90%-a ládákban, ún. ömlesztve érkezett és keverés, majd 
előrecsomagolás után került kereskedelmi forgalomba. A további kb. 10%-ot 
Grúziából csomagolva kaptuk. Ez utóbbiak igen kedveltek és állandóan nagyobb 
volt a kereslet, mint a behozatali lehetőség.

Az utóbbi 3 évi tea forgalmunk minőségi és mennyiségi változásait az I. 
ábrán, az összes forgalomnak pedig az 1957-63 évi mennyiségi adatait a
2. ábrán szemléltetjük.

M inőségi e lő írások , szabván yosítás

A teát vásárló külkereskedelmi vállalatok részére- a minőséget illetően -  
a tárgyidőszakban, más megkötöttség nem volt, mint, hogy az átvevő és csoma
goló vállalat részére előmintát, vagy évi típusmintát mutattak be. Ezekből a
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2. ábra

KERMI laboratóriumi vizsgálata alapján választották ki a keresletnek és a fo
gyasztói áraknak megfelelő minőségeket. Megjegyezzük, hogy ez az elv a fogyasz
tói igény kielégítésére, nem mindig és mindenben volt megfelelő. Ezt mutatja, 
hogy pl. elfogadott típusból régebbi termelésű tételek is érkeztek, sőt volt rá eset, 
hogy aromáját vesztett zöld teát is el kellett fogadni és a fekete teákba beke
verni, bár meg kell jegyeznünk, hogy a világ teakedvelő országaiban a fekete és 
zöld teák összekeverése általában nem elfogadott.

1963-ban a már ismert és folyamatosan érzkező teákon kívül: 25 db újabb 
előmintát vizsgáltunk meg és azok közül csak 12 db -ot javasolhattunk megvé
telre. (Ár és minőség figyelembevételével). A beérkező tea tételeket -  vasúti 
kocsirakományokat -  az előmintához, vagy elfogadott jellegmintához hason
lítva vizsgáljuk és minősítjük.

A tea hazai forgalmát szabályozó MSz 8170 „TEA” szabvány tárgyalása 
már 5 évvel ezelőtt megkezdődött, de különböző szervek ellenvéleményei miatt 
c§ak 1963. december hó 1-én vált kötelezővé. E szabványban a mintavételtől kez
dődően, a minőségvizsgálati módszerek, a tea keverékek arányai, a csomagolási 
és felirati előírások stb. mind megtalálhatók (4). Ezenkívül részletes jellemzés 
van benne mindazokra a tea fajtákra, illetőleg minőségekre, amelyeknek a beho
zatala a közel jövőben sorra kerülhet.
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V izsgálati eredm ények

Az utóbbi 3 évben beérkezett teák mintáinak a legjellemzőbb vizsgálati 
eredményei a 2. táblázatban láthatók. E kimutatásban szereplő „Index” 
számok a szabványosan elkészített teaitalok élvezeti értékszámait jelölik. (Mint 
már ilyen értékelést a kávék minősítésénél is alkalmaztunk. (3) A teáknál a kínai 
1013 számú minőségnek adtuk a 100-„bázis” számot, a szabványelőkészítő 
szakbizottság megállapítása alapján. Ennek megfelelően az 1013 kínai teánál 
jobb italt adó teákat, nagyobb-, a gyengébbeket kisebb értékszámokkal minő
sítettük. A gyakorlati igények szempontjából tekintve azonban célszerű lenne -  
legalább is a jövőre nézve -  ,,bázis”-nakegy Európa-szerte elfogadott „Háztar
tási tea keveréket” venni alapul, miáltal az értékelés a fogyasztói igényekhez 
közeledne.

Az átvételi minták vizsgálata alapján minősített teák keverési arányait -  
minőségi összetételeit -  az utóbbi 3 évben többször változtatták, de érvényesült 
az a törekvés, hogy az „Index” értékszám mindenkor elérje a szabványban előírt
minimumot. Ezek a következők:

Indiai tea (élvezeti értékszáma legalább) 125
Jangce tea ,, 120
Illatos tea ,, 110
Kínai tea 100
Panyong tea 90

A keverékek összetételeit a 3. táblázatban találjuk.
Mind az importőr, mind a csomagoló vállalat, de főként a fogyasztók ré

szére előnyösebb lenne, ha -  azonos néven és áron -  mindenkor azonos minő
ségű tea kerülhetne forgalomba. Az ilyen irányú törekvést gátló beszerzési lehe
tőségek, a jövőben remélhetőleg javulnak.

Csom agolás

A teát a hosszú tengeri útnak megfelelően csomagolják. A már ismertetett 
tea fajtákat kétféle ládás göngyölegben szállítják az európai kikötőkbe: A Szov
jetunió, India, Ceylon és Indonézia tea szállítmányainak falemezből készült lá
dái minden szegleten végig, fémlemez borítással vannak lezárva. E ládákon belül 
vékony fémlemez és havannapapír rétegek védik a teát. A kínai teák kisebb-,

Megjegyzések a 2. táblázathoz:
ad. I. A teaitalok színének és aromájának vizsgálatához a forrázatokat (2 g 200 

ml vízhez) a szabvány előírásai szerint készítettük, 
ad. II. A kínai teák minőségét évről évre azonos számozással jelölik. A hozzánk ér

kezettek közepes Pekoe teák.
ad. III. Az elsőszedésü tealevelekből készült forrázatok — azonos minőségen belül 

is — világosabb színűek, de illatosabbak. A későbbi szedésűekből sötétebb 
színű és fanyarabb forrázatot nyerünk. (6) 

ad. IV. A rövidítések jelentései a következők:
O. P. = Orange Pekoe
В. О. Р. = Broken Orange Pekoe
P. = Pekoe
В. P. = Broken Pekoe
P. S. = Pekoe Souchong
В. P. S. = Broken Pekoe Souchong

ad. V. Az Indonéz és vietnami Pekoe teák általában kissé füizüen fanyar forrázatot 
adnak, de keverékekben jól használhatók, 

ad. VI. A táblázatban felsorolt „Extrakt” a szabványban „Vízben oldódó rész” 
(szárazanyagtartalom %) jellemzéssel szerepel.



2 . tá b lá z a t

1961—63. években importált teák vizsgálati eredményei:

Származás Minőségi
jelzők

Víztartalom
0//0

Extrakt
%

A forrázat színe és 
aromája (Megj. I.) Index

К I NA 
(Megj. II.)

1013 5,5-10,1 2 8 -3 2 Aranysárga, enyhén 
fanyar, kellemes

100

1848 7 ,9 -  8,1 3 0 -3 2 Aranysárga, telt, enyhén 
füstös

106

2013 7 ,5 -  8,1 29-31 Világos aranysárga, 
üresebb, füstös

94

9012 6 ,4 -  8,2 2 7 -3 0 Világos aranysárga, 
gyengén fanyar 

(Lásd Megjegyzés III.)

100

SZOVJET
GRÚZIA

Extra 8,2-10 ,4 3 0 -3 9 Barnásvörös, telt, kel
lemesen erős

120

Kiváló 7 ,5 -  8,1 2 9 -3 6 Sötét aranysárga, 
eléggé telt

110

I. 7 ,1 -  9,8 2 8 -3 6 Közepes aranysárga, 
eléggé fanyar

106

Kereskedelmi
keverék

6 ,0 -  8,2 2 9 -3 8 Aranysárga, fanyar, 
eléggé telt

106

INDIA

(Megj. IV.), 
O. P. 7 ,2 -  8,4 3 4 -3 6 Sötét aranysárga, 

finom, telt, erős
130

B. O. P. 7 ,4 -  8 , - 3 0 -3 5 (Előzővel azonos) 130

P. 6 ,8 -  9 , - 31 -3 3 Világos aranysárga, 
üresebb

96

B. P. 6 ,8 -  8,3 3 3 -3 6 Előzővel azonos 96

Ceylon 
O. P.

7 ,8 -  8,5 3 2 -3 3 Vöröses aranysárga, 
tükrös, finom, telt 130

Assam 
О. P.

7 ,2 -  8,4 3 7 -3 8 Sötét aranysárga, kissé 
opálos, finoman fanyar

130

INDONÉZIA В. P. 8 ,5 -  9,5 3 2 -3 5 Kissé zöldes árny. 
sötét aranysárga, 
erősen fanyar

96

VIETNAM 
(Megj. V.)

О. P. 7 ,8 -  8,2 3 6 -3 7 Sötét aranysárga, 
kellemesen fanyar

110

В. 0 . P. 7 ,2 -  8 , - 3 5 -3 6 Előzővel azonos 110
P. s. 6 ,8 -  8,4 3 4 -3 5 Aranysárga, fanyar 96

B. P .S. 7 ,9 -  9,1 3 4 -3 8 Előzővel azonos 96
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3 . t á b lá z a t

1961—63. években minősített teák keverési arányai súly %-ban

PANYONG TEA

Keverési Időszakok 
(lásd a t. végén) 1 3 4 6 7 8 10 11 12 13

1013 50 60 30
KÍNAI 1848 60

2013 100 100 50 30
9012 50 30 30 30

VIETNAMI B. P. S. 30 10
S. 50

INDIAI В. P. 40 40

GRÚZIÁI kér. keverék 40 40 40 40 50

Összes súly %-ban 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

KÍNAI TEA

Keverési időszakok 1 2 4 5 6 7 8 10 12 13

1012 15 40 50
1013 80 80 30 50 25 25

KÍNAI 1848 70 15
2013 80
9012 85 10

O. P. 10
VIETNAMI B. P. S. 15 20

P. S. 5 10

INDIAI О. P. 25
B. P. 25 50 50

GRÚZIÁI kér. keverék 60 50 25

összes súly %-ban 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(Folytatás a következő oldalon)

У
44



3 . t á b lá z a t  (fo ly ta tása)

ILLATOS TEA KEVERÉK

Keverési időszakok 1 3 4 5 6 7 8 10 12 13

Jázmin 5 5 5 5 1 5 5 15 15 20
1012 40 20

KÍNAI 1013 80 50 15 65 20 43 43
2013 70
9012 60

JÄVAI О. P. 10

O. P. 10 15 30 15 25 25 25 25
VIETNAMI B. P. S. 45

S. 5

O. P. 10 30 17
INDIAI В. О. P. 25

B. P. 17

CEYLON О. P. 10

GRÚZIÁI kér. keverék 40 30

összes súly- %-ban 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

JANGCE TEA INDIÁÉ TEA

Keverési időszakok 4 8 10 13 4 8 9 10 12

1012 100
KÍNAI 1013 27

Jázmin 5 10 10

INDIAI О. P. 68 50 40 50
B. P. 90 90 60 80

CEYLON О. P. 60 50 40 20

ASSAM О. P. 50

összes súly %-ban 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(folyt, a keverési időszakok)
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3 . t á b lá z a t  (fo ly ta tá sa )

Keverési csoport szám Keverési időszakok

1. 1960. január 1-től 1960. szeptember 8-ig
2. 1960. szeptember 10-től 1961. november 1-ig
3. 1961. november 2-től 1961. november 9-ig
4. 1961. november 10-től 1961. november 23-ig
5. 1961. november 24-től 1962. január 9-ig
6. 1962. január 10-től 1962. október 15-ig
7. 1962. október 16-tól 1963. január 8-ig
8. 1963. január 9-től 1963. február 3-ig
9. 1963. február 4-től 1963. április 23-ig

10. 1963. április 24-től 1963. május 27-ig
11. 1963. május 28-tól 1963. augusztus 27-ig
12. 1963. augusztus 28-tól 1963. december 14-ig
13. 1963. december 15-től 1963. december 31-ig

M e g je g y z é s :  Ahol a táblázatban a keverési sorrendszám hiányzik ott e számhoz tartozó 
időszakban változás nem volt.

4 . t á b lá z a t

1963. évben forgalomba hozott tea keverékek

Elnevezés Tiszta súlyok g Csomagoló anyagok

Indiai tea 20, 50 Alufólia tasakok

100 Színes szegletes fémdoboz

Jangce tea
20, 50 Alufólia tasakok

100 Színes szegletes fémdoboz

Grúziái extra tea 
KIVÄL0 tea 
I. osztályú tea

25, 50, 100 Alufóliás szegletes csomagok

50, 100 Litografált színes fémdobozok 
(minőségenként változóan)

Illatos tea 10, 20 Alufólia tasakok

25, 50 Színes papírkartonok

Kínai tea 10, 20, 50 Alufólia lapos tasakok

50, 100 Színes szegletes csomagok

100 Színes papírkartonok

Panyong tea 10, 20, 50 Alufólia lapos tasakok

250 Pergaminpótló zacskó

M e g je g y z é s e k :  A fentiek közül a grúziai teák eredeti cirilbetűs csomagolásban — de hazai 
ár és forgalombahozatali idő feltüntetésével — kerülnek forgalomba. 
A vendéglátóipar — néhány reprezentációs üzeme kivételével -  a Panyong 
teát használja 250 g-os csomagolásban.
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puhafából készült, vékony deszkájú -  ládákban érzkeznek. Ezeken kívülről 
erős, sűrű fonású, gyékény bevonat; belül pedig alufólia és kétszeres papírréteg 
védi az árut. Sajnos ezek a puhafa-ládák a rakodások közben, a sarkaikon meg
törhetnek s a tea minőségét kevésbé óvják meg, mint a falemezes-fémszegletes 
ládák.

A belföldi forgalomba kerülő teák csomagolását az Élelmiszer és Vegyicikke
ket Csomagoló Vállalat végzi. A 3. táblázatban már ismertetett keveréke
ket a Bk. M., a KERMI és a fenti vállalat szakértői közösen határozzák meg -  
a rendelkezésre álló készletekből -  szabványos forrázatok szín és aroma vizsgá
latai alapján.

Állandó törekvés, hogy a csomagolás külsőre és a tea megóvása szempont
jából is évről-évre fejlődjék. E célt a legújabb hazai szakkönyv is szolgálja. (5) 
Ha figyelembevesszük, hogy az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1956. évi tea 
cikkében (6) még csak 3 minőségű tea keverék szerepel, mintegy 15 féle csomago
lásban; ezzel szemben most -  a 4 táblázatban -  8 teaféleségnek 30 cso
magolási egységét találjuk, akkor nyilvánvaló, hogy mind a tea minőségi válasz
téka, mind a csomagolás módja és változatossága jelentősen javult.

Fogyasztói előrecsQmagolásban külföldről, csak a grúziai teákból kaptunk 
25, 50 és 100 g-os egységekben. Ezek kedveltek s egyike a legkeresettebbeknek. 
Mennyiségük azonban hazánkban korlátozott.

E ltarthatóság

A tea eltarthatósága, helyesebben élvezeti értékének változatlansága, sok 
mindentől függ. Legdöntőbbek:

A csomagolás idején a normális 6 -7 %  víztartalom;
a minél légmentesebb csomagolás, illetőleg lezárás;
a tároló helyiségek megfelelő légnedvesség tartalma;
minden idegen, aromarontó szagoktól távoltartása.
Mindezek a követelmények a kereskedelemben-, vendéglátóipari üzemekben 

és háztartásokban is fontosak.
Optimális előfeltételek mellett a tea a feldolgozásától (7) és nagybani csoma

golásától számított 2 éven belül, lényeges minőségi változást nem szenved. A fel- 
dolgozási évnek az eredeti ládákon láthatóknak kell lenniük. így ellenőrizhető, 
hogy pl. az 1962-ben termelt és 1963-ban nálunk kicsomagolt és forgalombahozott 
teák, az innen számított egy évi szavatossági időn belül a szabványos követel
ményeknek megfelelők lehetnek.

A Szovjetunió teaszabványa (8) -  a szavatossági idő tekintetében, nagyon he
lyesen -  sokkal szigorúbb. Az az eredeti, ládás teáknál 3 hónap utáni felülvizs
gálatot ír elő. Ha ez kissé túlzottnak is látszik, irányt mutat a minőségi színvonal 
tartására. Hogy a legalább félévenkénti felülvizsgálat nálunk is indokolt, annak 
megerősítésére az alábbi 3 tapasztalat szolgáljon:

1. 1956 -  57. évi eredeti Kínai 1012 számú teákból 1958 -  60-ban nagy meny- 
nyiség érkezett. Noha már akkor átlagosan 2 éves volt, az aromája még kellemes
nek bizonyult és gyors bekeverésre alkalmas volt. Ez a nagy ára miatt nem volt 
lehetséges. „Jangce” néven szép csomagolásban próbálták értékesíteni, de ez csak 
jelentéktelen mennyiségben sikerült. (1. ábra) 1962 évégére a minősége annyira 
legyengült, hogy leértékelve, csak a legolcsóbb keverékekbe lehetett felhasználni.

2. Szintén 1956-57. évi eredeti csomagolású Kínai „Jasmina” teából 1958- 
-60. években olyan nagy mennyiség érkezett, hogy az 5%-os bekeverés mellett 
10 év alatt sem fogyna el. A minősége -  finom, jázmin-illata -  pedig évről- 
évre csökkent. Végül is 1963-ban az árát egyharmadára kellett leszállítani, hogy 
az „Illatos tea keverékbe” 15-20%-ot lehessen bekeverni és ezzel a felhaszná
lási idejét lényegesen megrövidíteni.



3. A kiskereskedelemben a tea minőségének a megóvása ez időszerint még 
nem mindenütt biztonságos. Előfordult, hogy tejcsarnokban, a nyirkos állvány
zaton, a tejtermékek közelében, teljesen penészes, csomagolt teát találtunk, az 
ellenőrzésünk során.

A tea szabványnak életbelépésével és pontos betartásával reméljük azon
ban, hogy a szórványos, de a népgazdaság kárát okozó hiányosságok leküzdhetők 
lesznek és a fogyasztók mindenkor azonos és kifogástalan minőségű teát vásárol
hatnak.

E helyen mondok közsönetet Dr. Telegdy Kováts László professzor úrnak 
és Ravasz László osztályvezetőmnek, szakmai tanácsaikért; F. dr. Bajthay 
Mártának és Homits Évának pedig számos vizsgálati segítségükért.
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