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SÜTŐIPAR

Zsemlemorzsa
1965 I. n. é.-ben a Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet és a 

vidéki megyei minőségvizsgáló intézetek zsemlemorzsa célellenőrzést tartottak. 
Az elbírálás 1965 I. n.é-ben még az MSZ. 17674-54 sz. szabvány szerint történt. 
Az új morzsa szabvány ugyanis 1965 április 1-től lép érvénybe, ezért rövid 
összehasonlítást végzünk a két szabvány között.

Érzékszervi tulajdonságok szempontjából az előírások változatlanok. 
Szemcsenagyság szempontjából az új előírás szigorítást jelent, mert a régi 1,25 
mm-es szita helyett 1,0 mm-es lyukbőségű fémhuzal szitán kell maradéknélkül 
átesnie a morzsának. Ez azt jelenti, hogy a gyártott morzsát darálás után minden 
esetben át kell szitálni. A víztartalmat egységesen 12,0%-ban állapítottak meg. 
A sótartalmat a régi szabvánnyal szemben az egyes morzsafélékre külön-külön 
szabták meg./

A savfokot a legkeresettebb morzsaféléknél: zsemle, süteménymorzsa 
4,0-rol 4,5-re emelték fel.

A megengedett zsírtartalmat viszont minden egyes morzsafélénél csökken
tették; erre azért volt szükség mert a szabványban megengedett nagyobb zsír- 
tartalmú morzsák hamarabb avasodnak és az eltarthatóság időtartalmát csök
kentenék.

Szigorítást jelent az új szabvány a sómentes hamutartalom szempontjából 
is mert kisebb hamutartalmakat engedélyez. A múltban többször előfordult, 
hogy zsemlemorzsához kenyérmorzsát is kevertek, ami a morzsa színét előnyte
lenül befolyásolta. A zsemle és sütemény morzsára a régi szabványban megenge
dett túlmagas 0,8%-os sómentes hamutartalom erre lehetőséget is adott.

A többi követelmény változatlanul maradt.
Ezekután rátérnénk az országos célellenőrzés tapasztalataira. Ez az egyes 

intézetek területén nagy változatosságot mutatott. A vizsgálatok kiterjedtek 
penészsporával való szennyeződésre is. Nagyfokú penészspora szennyezettséget 
találtak Budapesten, Pécsett. Ez a nem kifogástalan nyersanyag és a nem kielégítő 
tisztaságnak a következménye.

A szemcsenagyság országszerte nem felelt meg, ugyanis egész különböző 
menynyiségben találtak szitálási maradékot. Ez arra mutat, hogy általában az 
előállítók a morzsákat nem szitálták meg.

A megengedettnél nagyobb homok-tartalmat találtak Budapesten és Kecs
keméten. A nagyobb homoktartalom (10%-os HCl-ben oldhatatlan hamu) 
annak a következménye, hogy a morzsa készítésre szolgáló selejt zsemlét babaj
kát szárítás előtt nem tisztítják meg eléggé a kemencéből rátapadó szennyeződé
sektől, továbbá hogy a szárítóul szolgáló kemencék teteje nincs kellően borítva 
(keramit kockával, bádoglemezzel, stb.) hanem a porladó vakolatra terítik, (pl. 
Főv. Sütőipari V. XIV. Hungária krt. 95.) Nagyobb konyhasó-tartalmú zsemle- 
morzsákat találtak Budapesten, Kaposváron, Szegeden. Ezek a le nem 
tisztított sós kiflikből származnak. Székesfehérváron fa szálkával és köménnyel 
szennyezett, Szombathelyen idegen izű, kesernyés izű morzsa mintákat kifogá
soltak. A vizsgált minták mintegy 75,0%-a esett kifogás alá. Tehát röviden 
összefoglalva:
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1. A morzsa készítésére szolgáló egészséges termékeket szárítás előtt ala
posan meg kell tisztítani.

2. Csakis az elnevezésnek megfelelő nyersanyagból készftsék a morzsát.
3. Jól tisztítható alzattal ellátott szárítón történjék a nyersanyag szárítása.
4. A megőrölt morzsát megfelelő lyukbőségű szitán át kell szitálni.

(J. K.-né)

Kenyerek jelzésének hiánya. Sütőipari üzemek látogatásakor gyakran lehet 
ragcédula nélküli kenyeret találni. Az ipar azzal védekezik, hogy a megrendelt 
ragcédulákat a nyomda vállalat nem szállítja időre. Igyekezzék a sütőipar korábbi 
megrendelés útján ragcédula szükségletét biztosítani.

(Ks. J .)

TEJIPAR

Kannatej hiányos lezárása. Egy vidéki tejüzem pasztőrözött kannatej- 
szállítmányainak kannáit acélplombával oly módon „zárja le”, hogy az acél
plombákat nem szorítja össze fogóval. A plombák így nem zárnak; a tejszállítás 
tehát nem zárt, hanem nyitott kannákban történik. Kár az anyagért és kár a 
plombák ráhelyezésének munkájáért.

(Ks. J )
Sajt

Vidéki ellenőrzések alkalmával rendszeresen találhatók a budapesti raktár
ból szállított „Túra” és „Hóvirág” sajtok, melyeknek csomagolóburkolata sérült, 
s ezért a sajt deformálódott. A vállalatnak nagyobb gondot kell fordítani termé
keinek csomagolására és szállítására.

(M. R.)
Joghurt

A Fővárosban a Tejipari Vállalat új formájú üvegekben, alumínium kupak
kal lezárva hozza forgalomba a joghurtot.

(M. R.)
Tojás

A dobozolt tojások héja sokszor szennyezett, s ez a vásárlóból kedvezőtlen 
hatást vált ki A Baromfiforgalmi Vállalatnak a válogatásnál nagyobb figye
lemmel kell eljárni.

(M. R.)

SÖRIPAR

Polietilén koronadugó
A MOSV kísérleteket folytat polietilén koronadugók felhasználására. A be

mutatott mintadarabok megfelelő zárást biztosítanak ugyan, de a palackok 
nyakáról viszonylag könnyen eltávolíthatók és visszahelyezhetők. Ez a konstruk
ciós hiba még nagyobb lehetőséget nyújt az utóbbi időben is gyakori visszaélésre, 
a palackok tartalmának kicserélésére illetve vizezésére. A polietilén koronadugók 
másik hibája, hogy a „hagyományos” sörnyitókkal viszont nem távolíthatók 
el a palackról!

( K. J .)  

159



BORIPAR

 ̂ Bor
A Vendéglátóipar olyan bort küldött vizsgálatra a székesfehérvári intézet

hez, melyet kékderítés Után a Borforgalmi V. szűrés nélkül hozott forgalomba. 
A mérgező berlinikék csapadék leüllepedett és a felette levő tiszta bort már ki is 
mérték. A mérgező üledéket csak a hordó aljánál vették észre. Tűlderítve nem 
volt a borkészlet. A bőriparnak az ilyen súlyos hibák megelőzése céljából, gondo
sabban kell figyelni a szűrésre.

V. P.

Soproni Kékfrankos. Az Á. P. G. budafoki üzeme által palackozott Soproni 
Kékfrankos érzékszervi tulajdonságai nem feleltek meg a bor jellegének. Külö
nösen színének intenzitása volt gyenge. Amennyiben a pincegazdaságnak nem 
áll rendelkezésére megfelelő minőségű alapbor, úgy szüneteltetni kell a Soproni 
Kékfrankos gyártását.

( K.  J . )

HÚSIPAR

Halszagtí és ízű zsír, hús stb. készítmények
Zsírt, sertéshúst, tepertőt, kolbászt azzal a panasszal hoztak vizsgálatra, 

hogy bűzös halszaga és íze miatt élvezhetetlen. Az ,,Érzékszervi Vizsgáló Bizott
ság” egybehangzóan megállapította, hogy a panasz jogos. Mivel ismeretes, hogy 
a talajspórás baktériumok között (Megatérium fajták) vannak olyanok, melyek 
elszaporodva a húsoknak, zsíroknak halra emlékeztető szagot és ízt kölcsönöz
nek, elvégeztettük a bakteriológiai vizsgálatokat is. Ennek eredménye negatív 
volt. A további vizsgálat során kiderült, hogy a sertéseket takarmány hallal 
táplálták és ez okozta a bűzös szagot és ízt. Figyelemmel kell kísérni a takar
mánytápok felhasználását a szóbanforgó szempontból is, a népgazdasági károk 
elkerülése céljából.

(T. A .)

KONZERVIPAR
Gyümölcsborok,gyümölcsvermut. Egyes konzervgyárak gyümölcsbor készítmé

nyeinek érzékszervi tulajdonságai nem felelnek meg az MSZ 20.611. Gyümölcsbor 
szabvány követelményeinek. Ugyanekkor más gyárak kiváló minőségű gyümölcs
borokat gyártanak. A hiba valószínű oka a hibás nyersanyag. A konzerviparnak 
az elkövetkező idényben úgy kell felkészülnie a gyümölcsborgyártásra, hogy csak 
elsőrendű nyersanyagot használjon fel. Lényegesen jobb általában a gyümölcs
vermutok minősége. A gyártáskor felhasznált izesítőanyagok ugyanis elfedik a 
kisebb érzékszervi hibákat. A túlzott és aránytalan fűszerezés azonban gyakran 
annyira dominál, hogy a termék elveszíti eredeti jellegét, sőt a fehér üröm 
kesernyés ízét is gyakorlatilag elnyomják az egyéb fűszerek (fahéj, szekfűszeg) 
s a „vermut jelleg” szinte fel sem ismerhető.

( K.  J . )
Halkonzerv

Az elmúlt félévben többségében szovjet, dán, vietnámi, NDK és albán 
eredetű halkonzerveket importáltak. Kisebb mennyiségű egyiptomi, jugoszláv 
és marokkói készítmények is kerültek a kereskedelembe. Az importált halkon-
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zervekben feldolgozott halfajták a hazai álló- és folyóvizekben nem fordulnak 
elő. Kivétel csak az elmúlt évek alatt meghonosodó angolna. Az import halkon
zervek főbb jellemzői:

Albán készítmények. Sazani. Vernirozás nélküli litografált fémdobozokba 
töltött 7 - 9  db megfelelően tisztított szardíniahús. Tisztasúly 9Э- 100 g, felöntő 
olívaolaj mennyisége 16-20 g. A dobozok kisebb mennyiségének belső oldalán 
korrózió latható, ezért a vizsgáló szervek gyors értékesítésüket javasolták. 
Nagyobb, 210 g tisztasúlyú dobozokban is kerül forgalomba. Gjuz. Jól 
vernirozott „club” dobozokba csomagolt egyenletes nagyságú, jól tisztított, 
tükrösen berakott apró, zöldesszürke hátcsíkozású apró halak. Állaguk 
kissé zsíros. A halhús mennyisége dobozonként 80 g, a felöntőolaj 15 g. 
A felöntő olívaolaj kissé zavaros. Halfilé. Lakkozás[nélküli ónozott fehérbádogle
mezből készített dobozokba töltött darabolt halhús. A halhús darabok nagyobb 
tengeri halak húsából lettek kialakítva. A halak bőre vastag, elvétve kemény 
csontok is vannak a halhúsban, amelyek felülete gyengén sárgás elszíneződött. 
A rosszul tisztított s kezdő avasodást mutató áru nem került behozatalra.

Dán készítmények. Sild sardines. Jól vernirozott 160 g-os fémdobozokba 
töltött ép bőrű puha heringhalak. A készítmény tisztasúlya 100 g, a felöntőolaj 
mennyisége 30 g. Lazac halkonzerv. A 310 g súlyú jól vernirozott dobozokba 
228 -  235 g egyenletesen szeletelt halványpiros színű, 20 -  30 g tiszta, zavarosság 
mentes olajjal felöntött lazachús van csomagolva. A készítmény konyhasótar
talma 8,5%, kevéssel több a korábbi hasonló készítmények sótartalmánál. 
A halszeletek állaga puha, omlós, egybeálló, a dobozokból zúzódásmentesen ki
szedhető. Hering, paradicsommártásban. Ovális, jól vernirozott 360 g-os dobozok
ba, 250 g megfelelően tisztított 6 - 8  szelet hering halhús van töltve. A halak 
állaga a szokásosnál puhább, bőrük még ép, a dobozokból sérülésmentesen kiemel
hetők. A paradicsomos felöntőlé mennyisége 30-35  g. Rákkonzerv. Jól verni
rozott 550 g-os hengeres fémdobozokba töltött, sós vízzel felöntött rákhús. 
A halvány vöröses színű jól tisztított, rugalmas állagú rákhús mennyisége 
dobozonként 250 g. Csemege boltokban közvetlenül s hideg konyhákon külön
böző készítményekben feldolgozva kerül forgalomba.

Vietnami készítmények. Tembola. 250 g-os kerek, jól vernirozott dobozokba 
töltött 2 - 3  db olajjal felöntött halhúsdarab. A készítmény töltősúlya 260 g. 
A halhús állaga és íze a készítmény jellegének megfelel.

Jugoszláv készítmények. Antipasto 200 g-os lapos litografált fémdobozokba 
töltött, paradicsomos mártással felöntött tonhaldarabok. A dobozok 50 g hal
húst, 65 g zöldségfélét (pirospaprika, ugorka, sárgarépa, hagyma és olivabogyó) 
s 40 g felöntő levet tartalmaznak. Olajos tonhal. 200 g-os kerek fémdobozokba 
töltött tonhal'nús darabok olajjal felöntve. A halhús súlya dobozonként-170 g, 
a felöntőlé 30 g.

Marokkói készítmények. Nocea szardínia. Litografált, ónozott fehérlemezből 
készült’ „club” dobozokba töltött 4 - 4  db megfelelően tisztított szardínia. A 168 
g-os dobozok 105 g halhúst és 20 g felöntő arachis olajat tartalmaznak. A felöntő
olaj tiszta, világossárga színű, zavarosságtól mentes. Normandie szardínia. 
Litografált ónozott fehérlemezből készült „club” dobozokba töltött megfelelően 
tisztított szardíniák. A halhús állaga puha, a halak bőre ép. A dobozok 100- 105 
g halhúst tartalmaznak. A sárgaszínű dobozok felöntőolaja olívaolaj, a pirosaké 
arachis olaj.

Izlandi készítmények. Kaviár. 50 g-os tisztasúlyban vernirozott fémlapkával 
lezárt lapos üvegbe, 1000 g súlyban fémdobozba töltött fekete színű, egyenletes 
nagyságú ikrák. Mindkét csomagolású kaviár 8 -9 %  konyhasót tartalmaz.

Szovjet készítmények. Szubak, (Előminta.) A 435 g súlyú dobozok 275 g dara
bos halhúst tartalmaznak. A paradicsomos felöntőlé súlya dobozonként 75 g, 
szárazanyagtartalma 16 Ref %. A készítmény közel azonos a korábban nagyobb
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mennyiségben importált Bicski paradicsomos halkonzervvel. Szaiaka. paradi
csomos mártással készült halkonzerv. A halhús mennyisége 240 g, a felöntő
mártásé dobozonként 110 g. Sztavrida. Kerek, jól vernirozott fémdobozokba töl
tött makrella halhús. A halhús állaga puha, omlós, zúzódás nélkül kiemelhető a 
dobozból. Töltősúly 205 g, felöntőolaj mennyiség 45 g. dobozonként. Sprottni. 
Jól vernirozott fémdobozokba töltött megfelelően füstölt, olajjal felöntött 
apró halak. A dobozok 250 g súlyban 38 -40  db halat tartalmaznak. A halak 
megfelelően tisztítottak, épek, jellegzetesen füstölt, enyhén sós ízűek. Szig 
zsarenij v maszle. Jól vernirozott fémdobozba rakott s olajjal felöntött fehérhusú 
vékonybőrű haldarabok. A halak állaga puha, omlós, tiszta ízű és szagú. A hal
hús súlya dobozonként 270 g, a felöntőolajé 83 g. Szig v. tomatom szauce. Az előb
bi készítménnyel azonos minőségű halhús darabokat tartalmazó halkonzerv. 
A felöntőlé azonban olajos paradicsom mártás. (R. L.)

Import dobozos hús- és ételkonzervek
Vietnami készítmények. Gúlát tac biet. (Előminta) 1/2-es, megfelelően 

vernirozott fémdobozokba töltött jól tisztított 2 - 3  cm nagyságúra vagdalt, 
paprikával színezett, zsíros, hagymás sertéshúsdarabok. A húsdarabok állaga 
puha, de kissé széteső. íze a hazai sertéspörköltre emlékeztető. A dobozok tiszta
súlya 320 g, töltősúlya 220 g. Saucesse pure porc au natúréi. (Előminta) 1/1-es 
dobozokba csomagolt hővel sterilezett húskonzerv. A dobozok 8 db egyenletes 
nagyságú 26 mm átmérőjű, természetes bélbe töltött kolbászt tartalmaznak. 
A kolbász burkolatának színe egyenletes, világosvörös. A burkolat ép, folyto
nossági hiánytól mentes. A töltelék jóminőségű sertéshúst s szalonnadarabokat 
tartalmaz. A nyersanyag kötőszöveti daraboktól mentes, kb 8 mm-es részekre 
aprított. A dobozok tisztasúlya 985g, töltősúlya 515g. Húspástétom. Jól verniro
zott kerek, ónozott fémdobozok 325 gpépesített állományú sertéshúst tartalmaz
nak. A húspástétom színe a megszokott azonos jellegű hazai készítményekhez vi
szonyítva fakult. Állaga összeálló, kissé száraz, gyengén kenhető, jól szeletelhető. 
A felnyitott készítmény felületén kisebb behúzódások s kevés zsírkiválás tapasz
talható. Májpástétom. Vernirozott, kerek fémdobozba töltött halvány rózsaszínű 
májtömb. A kibontott készítmények felületén kevés zsírkiválás látható. A máj
pástétom kissé száraz, rosszul szeletelhető. Egyéb érzékszervi tulajdonságai a 
jellegének megfelelőek. A dobozok tisztasúlya 320 g, akivált zsír mennyisége 20 g. 
Átlagos víztartalmuk 48%, zsírtartalmuk 28%. Tyúk- és libaragu. Hengeres 
alakú, vernirozott dobozokba töltött saját lében párolt tyúk, illetve libahús 
darabok. A hús állaga puha, széteső, ízesítése jellegének megfelelő. A dobozok 
tisztasúlya 310 g, töltősúlya 210 g. Sertéshús saját levében. Vernirozás nélküli 
kerek, ónozott fémdobozokba töltött sertéshús. A sovány sertéshús egyenletesen 
darabolt, világos rózsaszínű. A készítmény leve szobahőmérsékleten kocsonyás. 
A húsdarabok megfelelően tisztítottak, zsír- és kötőszövettől mentesek. A készít
mény tisztasúlya 315 g, töltősúlya 180 g, a felületén kivált zsiradék mennyisége 
20 g. Luncheon meat. Vernirozott, kerek fémdobozokba töltött, halvány rózsa
színű, darált, egybeálló hústömb. Állománya összeálló, jól szeletelhető, sziva
csos, kevés borsó nagyságú légzsákokkal. A vágásfelület rajza nem eléggé jelleg
zetes, a húspép tisztasúlya 325 g. Bab sertéshússal. Vernirozott dobozokba töl
tött sűrű, zsíros levű, bab és sertéshús. A bab állaga ép, megfelelően főtt. A hús
darabok egyenletes nagyságúra vágott csontos oldalas. A hús a csontról könnyen 
leválik. A dobozok tisztasúlya 340 g, a töltősúly (hús) 130 g, a bab súlya 130 g, 
a lé mennyisége a tisztasúly %-ban 26.

Kínai készítmények. Párolt kacsa. 500 g-os hengeres dobozokba töltött zsíros, 
sötétbarna színű különleges ízesítésű, kissé édeskés lével felöntött, egyenletes 
nagyságú, bőrös, csontos, far, hát, comb, kacsa húsdarabok. A húsok állaga
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puha, omlós. Színük vörösesbarna, egyes helyeken szürkés foltokkal. A készít
mény szaga, íze a hazai ízléstől teljesen elütő. Különösen szokatlan, hogy a fel
öntőlé édeskés ízű. Tisztasúly 410 g, töltősúly 230 g.

Bulgár készítmények. Töltött káposzta. 1/2-es kerek vernírozatlan fémdobo
zokba töltött 2 - 2  db savanyított káposztalevélbe töltött, vagdalthús és rizs- 
keverékéből készített húsgombóc. A készítmény tisztasúlya 415 g, töltősúlya 
200 g, a burkoló káposztalevél súlya 125 g. Jó minőségű konzerv.

(R. L.)

Konzervdobozok lakkozásának minősége
Az import dobozos konzervek vizs’gálata során megállapítható volt, hogy az 

azonos készítmények dobozainak lakkozása nem volt állandó minőségű. Több 
esetben gyengén égetett s ezért színtelennek tűnő, vagy a szükségesnél vékonyabb 
s ezért a korrózió ellen kellő védelmet nem nyújtó lakkréteggel bevont dobozok 
is kerültek behozatalra. Irodalmi adatok szerint, amelyeket a lefolytatott hazai 
vizsgálatok is igazoltak a 10 /í-nél vékonyabb lakkréteg (fedőréteg) a kívánt 
rendeltetési célnak (dobozfalvédelem, fém oldódás megakadályozása) már nem 
felel meg. Ezért ezeket a dobozokat gyakorlatilag lakkozatlannak (vernirozat- 
lannak) kell tekinteni. A lakkréteg vastagsága megfelelő lúgos kezelés után 
mikrométerrel mérhető. Több esetben előfordult, hogy a rosszul égetett lakko
zott felületek színtelenek maradtak. Ezért azokat a szemrevételezéssel történő 
minőségi átvételkor lakkozatlannak minősítették. Gyümölcslevek, szörpök 
paradicsommártású halkonzerveknél stb. a megrendelő kereskedelmi szervek a 
jövőben a lakkréteg minőségét, vastagságát is kikötik.

R. L.

Egyéb importáruk minősége
Angol készítmények. Jó minőségű zselatint, Ketchup elnevezésű fűszeres, ece

tes, paradicsomos mártást és Worcestershire, fűszeres, fokhagymás, ecetes mártást 
importálnak. A jó minőségű készítmények főkép. a vendéglátóiparban kerülnek 
felhasználásra.

R. L.

ÉLVEZETI CIKKEK

Tea. A jövőben a kereskedelmi teáknak a hazai szabvány minőségi követel" 
ményeit ki kell elégíteniük. Az import teák minősítése az MSZ 8170 szerint 
történik. Az eredeti külföldi csomagolású teákon (Grúz teák) csak a forgalomba- 
hozatal idejét és a fogyasztói árat kell feltüntetni. A fogyasztói ár megállapítása 
azonban a hazai minőségi osztályoknak megfelelően történik. így a Grúz extra 
tea I. osztályú, a Grúz kiváló tea II. osztályú s a Grúz I. tea III. osztályú áron 
kerül forgalomba. A beérkező teákat főkép tisztaság, törmeléktartalom, víztar
talom és a főzet érzékszervi tulajdonságai alapján minősítik. A minőségi osztály- 
basoroláshoz azonban a vízben oldható szárazanyagtartalom, homok és hamu- 
tartalom ismerete is szükséges. Utóbbi két jellemző értéke azonban gyakorlatilag 
az előírt határértéket nem lépi túl.

A keverék összeállítása a teatípusok indexszáma alapján történik. Az egyes 
típusokra megállapított indexszámok csak a kifogástalan fizikai, kémiai és érzék
szervi jellemzőkkel rendelkező teákra vonatkoznak. A nagyobb törmeléktar
talmú vagy jellegtelen zamatú teáknál a típusukra megállapított indexszámot 
teljes értékben nem fogadják el. Ilyen esetben értékcsökkenést állapítanak meg, 
vagy keverékeknél a nagyobb indexszámú teák arányát emelik. Az elmúlt negyed-
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évben főkép nagyobb törmeléktartalom fordult elő hibaként. A hazai szabvány 
a törmeléktartalom meghatározásához a 0,5 mm lyukbőségű fémszitát írja elő. 
A külföldi teaszabványok részben a 0,4 mm-es sziták használatát írják elő.

A fogyasztók nem kedvelik a nagy törmeléktartalmú teákat. Különösen 
idegenkednek a vásárlók, ha a tea olyan apró törmeléket esetleg teaport tartal
maz, amelyet a főzetből nem tudnak kiszűrni.

A múltban a teaminőségek megítélésében az importáló vállalat és a keres
kedelmi átvevő szervek közt rendszeres vita volt. Az importáló nem ismerte 
el a vásárlásaira a hazai szabvány minőségi előírásait. A KDB közelmúltban 
történt döntése megállapítja, hogy a külkereskedelmi vállalatok vásárlásaiknál 
a hazai szabványok minőségi előírásait "kötelesek figyelembe venni. Gyengébb 
minőség esetén az átadási árat mérsékelni kell s azt a fogyasztói árban is ér
vényre kell juttatni. Ez elvnek megfelelően egyik kisebb teatétel nagyobb 
törmeléktartalma miatt már csökkentett fogyasztói áron került forgalomba.

Pörköltkávé. A pörköltkávék egyes osztályainak minőségét, a kávék főze
tének élvezeti értékét a vonatkozó szabványban megadott indexszámok szabják 
meg. Az indexszámok azonban a minőségnek csak alsó, még elfogadható minő
ségét rögzítik. Ezért előfordulhat, hogy a fogyasztó az azonos minőségi osztályú 
jelzéssel ellátott, de különböző időszakban vásárolt kávék közt különbséget 
észlel. Az importáló külkereskedelmi vállalat nem tudja biztosítani, hogy állandó 
összetételben kerüljenek forgalomba a pörköltkávék. Különösen nehézséget' 
okoz, hogy a hazai ízlésnek jobban megfelelő brazil kávék megfelelő mennyi
ségben történő behozatala bizonytalanná vált. Ezért az indexszámok figyelembe
vételével a rendelkezésre álló Columbia, Etiópiái Djimma kávé, Indiai kévé és 
különböző származású Robusta kávékból kell az I., II. és III. osztályú pörkölt
kávékat készíteni. Ezért a II. bb. minőségű pörköltkávé, amelyet a múlt év 
nagyobb részében tisztán Minas 4, illetve Indiai mosott robustából pörköltek 
ez év márciusában a következő arányú keverékként lett elfogadva: 15% 
Columbia, 30% Djimma és 55% Ugandái Robusta. Az Iaa. keverék összetétele 
huzamosabb ideje állandó: 20% Columbia és 80% Santos kávé. A III. cc. keverék 
Viktoria vagy Robusta kávé. A Robusta kávék közül az Indiai és Jávái mosott 
Robusta II. osztályú kávékeverékben kerülhet forgalomba.

(R. L.)
Kávéital vizsgálata

A kereskedelmi ellenőrzések során a kávéital minőségének megállapítá
sához a dupla vagy szimpla italhoz felhasznált kávéőrlemény mennyiségének 
megállapításához, a szolgáltatás mértékének és a kávéfőzőgép hatásfokának 
vizsgálatához az ÁKF, a vendéglátóipari ellenőrök a következő mintamennyi
ségeket tartoznak a vizsgáló intézetekhez küldeni.

1 Kávéital vizsgálatához
a) Legalább egy, lehetőleg két dupla kávéital.
b) A kávé alja, mely a minta főzéséből maradt vissza.
c) 10 adag szimpla őrlemény, azaz 30 g őrölt, pörkölt kávé, a kávéital 

minta készítéséhez felhasznált őrleménnyel azonos minőségű.

2 . Őrölt kávé vizsgálatához:
a) 30 g pörkölt, őrölt kávé,
b) 30 g szemes pörkölt kávé, abból a tételből, amelyből a mintát őrölték.
Az eszpresszókávé vizsgálat céljára történő beküldése esetén azt is fel kell 

tüntetni, hogy a főzet egy vagy két dupla kávéitalnak felel meg.
( R .  L . )
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ÉDESIPAR

Új gyártmányok
Cherry konyakos meggy. A fóliába csomagolt konyakos meggy szemek mű

anyagfészkes, tetszetős csomagolásban kerülnek forgalomba. A csomagolási 
egység tisztasúlya, 200 g.

Marillen Coktail desszert. Műanyagfészkes csomagolásban, barack izű 
krém fondán szemeket tartalmazó díszdoboz kerül forgalomba. A desszert
szemek alkoholtartalma 3,5-3,8% . Tisztasúly 130 g.

Puncit Törtchen. A közismert puncs tortácskák tetszetős műanyagfészkes 
csomagolásban készülnek. A 'csokoládéshüvelyes desszertek alkoholtartalma 
3,6%. Tisztasúly 175 g.

Halászbástya díszdoboz. Reprezentatív jellegű 250x320x90 mm méretű 
-  arany rombusz -  mintázatú papírral bevont, „Halászbástya” dombor
zattal díszített tetszetős kartondoboz. A díszdoboz 1800 g súlyban, 
176 db desszertet tartalmaz két lapban csomagolva. A desszertek csokoládé
barna színű pergaminpapírból készített hüvelyekbe vannak helyezve. A válasz
ték a közismert legjobb minőségű desszertekből lett összeállítva. Csomagoltak: 
noisette, krokkant nugat, nicolette, gourmand, mocca trüffel. Csomagolatlanok: 
marcipán kocka, tejnarancs marcipán, töltött gránit, sakk nugát és meggyízű 
fondán. A mozgásmentes csomagolást vatta párnázattál biztosítják.

Diabetikus tejcsokoládé. 5 dkg-os súlyban egyenletesen vastag, sima felületű, 
ép, szeletbeosztásos a szokásos módon csomagolt és előírásosan jelölt táblákban 
kb. 42% zsírtartalmú s 6% laktózt tartalmazó diabetikus csokoládé kerül for
galomba. A készítmény a cukorbetegek étrendjének változatosabbá tételét 
célozza.

Dáma likőr díszdoboz. A tetszetős sok ablakos, különböző szinű fóliába 
csomagolt min. 3,0% alkoholt tartalmazó kéregöntésű likőrös desszerteket 
tartalmazó díszdoboz.

,,Kedves” tejcsokoládés cseresznye díszdoboz. A 20 férőhelyes műanyag 
fészkes könyvalakú díszdoboz csomagolású -  „Kedves” feliratú könyvborí
tóval ellátott új készítmény. (R. L.)

Csomagolás. A Szerencsi Csokoládégyár által gyártott „Pityu” elnevezésű 
nugátszelet egyedi csomagolásán a Budapesti Csokoládégyárat tüntették fel.

(B. J. I.)

NÖVÉNYOLAJIPAR — HÁZTARTÁS VEGYIPAR — 
KOZMETIKA

Étolaj. Általános hiba az étolajos üvegek szennyezett volta. A töltéskor 
elcsurgó olaj az üvegek külsején marad, a rászálló por beleragad a lassan meg
száradó olajba, ezt később már letörölni nem lehet. Az olaj minőségére termé
szetesen ez nincs hatással, mégis kifogásolandó mert minden kiszerelt élelmi
szertől el lehet és el kell várnunk a tiszta, higiénikus csomagolást. .

(L. B.)

Margarin: A vizsgálatok szerint a margarinok minősége a szabványnak 
megfelelt, eltekintve a csomagolási hibákat, valamint az ebből származó elszí
neződéseket és beszennyeződött margarinfelületet. A hibák oka a szállításnál 
elkövetett gondatlanság, de ezért egyaránt hibáztatható a kereskedelem és
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az ipar. A kereskedelem nem biztosítja a megfelelő szállítást, ennek oka az 
elegendő számú hűtőterű kocsi hiánya. Az iparnak azonban ép ezért a szállítást 
jobban elviselő csomagolást kellene alkalmaznia. Végül a cél az, hogy az áru 
a lakossághoz megfelelő állapotban jusson el, nem pedig az, hogy a két fél között 
felmerült vitában kinek van igaza.

Célszerű lenne erősebb burkolóanyagot is alkalmazni, mert az alufólia sok 
esetben elszakad már kis behatások következtében is. Ez ritkábban észlelhető 
pl. a pergamenburkolánál. Célszerűnek látszik pergamenre ragasztott alufólia, 
mert a margarin felületét a levegő oxigénjétől jobban elzárja, s megakadályozza 
a kiszáradását is, ezzel a felület elszíneződését.

' (L. B.)
Mosóporok: A mosóporok összetétele megfelelő, sőt gyakori a túlfakturálás. 

Ez ugyan a lakosság részéről nem kifogásolható, annál inkább a népgazdaság 
/  szempontjából.

Ha a túlfakturálás szándékos -  így nem reklamálják a készítmény össze
tételét, -  helyesebb lenne az ilyen módon feleslegesen alkalmazott anyagérték 
helyett inkább valamennyi mosóport a dobozon belül zacskóba is csomagolni, 
hogy ezzel a még mindig gyakori szóródást megakadályozzák

(L. B ).
Kölnivizek: Több kifogás merült fel a kölnivizek színe miatt. A gyártó 

vállalat a kölnivizek színének a beállítását nem végzi kellő gonddal, ezért pl. 
a 4711. Levendula kölni barnás árnyalatú, a MM. Chypre halvány zöldtől a 
barnás zöldig minden színárnyalatban előfordul, de még a márkaminőségű 
Opera kölninél sem ritka a színeltérés. A szabvány által többek között a színre 
előírt ajánlati mintákat a gyártó és az átvevő részére el kell végre készíteni, 
ez előnyös a vizsgáló szervek részére, de a gyártó félnek is, mert a gyártás során 
ehhez kell hasonlítania a kiszerelési egységeket, sőt a kiszerelés előtt a betöl
tésre előkészített kölnivizet is.

(L. В .)
Hintőporok: Az újabban kiszerelt egységek bórsavtartalma már megha

ladja az előírt minimumot, sőt sok esetben indokolatlanul nagy mértékben. 
Kifogásolni kellett a dobozok szóródását, a kiszerelésnél a dobozfenekek bera
gasztását nem végzik kellő gonddal, ezért a ragasztás mellett hullik a hintőpor.

(L. B.)
Fogkrém: A fogpépek tubusain a kiszerelés időpontja igen sok esetben olvas

hatatlan. A gépek gondos karbantartásával elérhető lenne, hogy a kiszerelés 
teljes dátuma teljes egészében felkerüljön a tubus végére. Ezt megkívánja a 
nevezett szer összetételéből eredő tulajdonsága, az ellenőrzések eredményessége, 
valamint a kereskedelem felé támasztott gondos tárolási követelmény.

(B. J. I.)

ÉLELMISZERRENDÉSZET

Az élelmiszeráruk forgalomban tartási ideje és az ezzel kapcsolatban alkalma
zott jelzésekről.

A jótállási idő a gyártás, illetve kiszállítás időpontjától kezdődik. Az 
árukon túlnyomórészt a gyártás, csomagolás ideje van megfelelő rejtjelzéssel, 
vagy dátumbélyegzővel feltüntetve, ettől számítódik a jótállás. De van olyan 
árucikk, pl. paprika, étolaj, ahol a felhasználhatóság végső időpontja van
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bélyegezve. Egyes árucikkeknél pl. pácolthal, a gyártás és a felhasználhatóság 
időpontja is fel van tüntetve.

Az egyes árucsoportok jótállási ideje és jelzésmódja a következő:
Fűszeráruk:

Az áru megnevezése Jótállási idő Jótállás jelzésmódja
Paprika 6 hónap Lejárat időpontja bélyegezve
Paprika (rózsa) 8 hónap УУ УУ УУ
Külföldi teák 1 év Csomagolás ,, ,,
Hársfa-tea 6 hónap УУ УУ УУ
Kamilla-tea 6 hónap У У У У У У
Tea fémdobozban 2 év У У У У У У
Nyerskávé 1 év У У У У У У
Pörkölt szemes kávé 6 hét УУ УУ УУ
Dörkölt szemes kávé,

fémdobozban 2 hónap У У УУ У У
Pörkölt őrölt szemes . -

kávé 6 nap УУ УУ УУ
Cikória kávé 5 év Gyártás és lejárat időp. nyomtatva
Családi kávé 5 év У У У У У У У У У У
Maláta kávé 5 év УУ УУ УУ УУ УУ
Zamat kávé 240 nap У У У У УУ УУ У У
Külföldi és hazai

fűszerféleség 18 hónap csomagolás időp. bélyegezve
Fahéj, őrölt 8 hónap У У У У У У
Bors, őrölt 8 hónap УУ УУ УУ
Vanília rúd 6 hónap У У У У У У
Vaníliás cukor 180 nap УУ УУ УУ
Sütőpor 360 nap УУ УУ УУ
Palacsinta por 180 nap УУ УУ УУ
Krémpor 540 nap У У У У У У
Krémpor,

földimogyorós 240 nap У У У У У У
Teaízesítő tabletta 180 nap У У У У У У
Étszóda 6 hónap У У У У У У
Szalalkáli 45 nap УУ УУ УУ
Likőr és rum-aroma 9 hónap У У У У у У
Diana 1 év уу уу уу
Zsemle morzsa 3 hónap УУ у у  УУ
Száraztészta, fehér 12 hónap УУ УУ у у

Száraztészta, tojásos 9 hónap УУ УУ УУ
Liszt, búzadara,

kiszer, zsákos УУ УУ УУ
. Globus kocka 3 hónap уу уу уу
Élesztő 7 nap Átvételtől számítva, tárolás plusz 2,

plusz 25 C fok között.
Lejárt fűszerárut csak a kijelölt minőségvizsgáló intézetek vizsgálata és 

szakvélemény után szabad újból forgalomba hozni, átbélyegzés, átcsomagolás 
vagy feljavítás után.

Konzerváruk: A konzervek jótállási ideje a gyártás időpontjától számítódik. 
A forgalomban tartás ideje, a gyári jótállási időtől függetlenül van szabályozva, 
mert a konzervek túlnyomó része a kísérletek alapján a gyári jótállási idő után 
is fogyasztható, illetve megfelelő tárolás esetén szabványos minőségűek marad-
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лак. A közölt forgalomban tartási időket az eddigi tapasztalatok alapján álla
pították meg.

A konzervek jelentős részén a gyártás-idejét rejtjelesen tüntetik fel. A le
járati idő csak a gyorsan romló készítményeken van feltüntetve.

A rejtjelzést dobozoknál a fedelen, üveges készítményeknél a zárókarikán 
általában bepréseléssel alkalmazzák. Az első szám a gyártási év utolsó szám
jegye, pl. 1964. =4. a második szám vagy betűjel a hónap jele, januártól szep
temberig 1-9-ig arab számmal, október = 0, november = N, december = D 
jelzéssel. A harmadik jel a gyár betűjele, pl. Budapesti Konzervgyár = B. (Az 
első három jelzést követő számok, vagy betűk a gyártás napját, műszak számát, 
és a készítmények azonossági jelét tartalmazzák.)

A jelzésrendszerből a kiskereskedelemnek leggyakrabban csak az első
két helyen levő jelzés ismerete szükséges, mert a forgalomban tartás ideje ettől 
számitva állapítható meg.

Az import konzerveken a forgalomba hozatal évének utolsó számjegyét 
tüntetik fel a készítmények. Ez az arab számjegy a tartalomra utaló magyar 
címke bal felső sarkában vagy a fogyasztói ár előtt található.

A konzervek értékesítési határideje a következő csoportosítás szerint lett 
meghatározva:

3 évig tarthatók forgalomban (rejtjelesen feltüntetett gyártási időtől számítva) 
a következő konzervek:

Fémdobozba csomagolt hús, illetve hústartalmú készítmények, 
dobozos ételkonzervek, 
dobozos diétás konzervek, 
májkrém, nyelvkrém,
K-hús,
Lunch-meat,
Szegedi halászlé, magyar olajoshalak,
Import húskonzervek,
Import halkonzervek,
fémdobozba csomagolt növényi konzervek közül:
zöldborsó,
zöldbab,
spárga,
paradicsom,
lecsó,
befőttek,
jamok, ízek,
import gyümölcskonzervek
üvegbe csomagolt készítmények közül
gyümölcsízek és jamok.

(V. Z.)
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