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SÜTŐIPAR
A Belkereskedelmi Minisztérium illetékes szervei a Balaton déli partján a 

kiskereskedelmi és Csemege boltokban ellenőrizték a sütőipari készítmények 
minőségét. Az egyes készítményeknél a következő általános minőségi meg
állapításokat tették:

A finom fehér kenyér és a fehér kenyér béltulajdonságai nem voltak meg
felelőek, mert sületlenek, erősen ragacsosak és rugalmatlanok. A kenyereken 
árucímke nincs.

A vizes zsemlye feltűnően kicsi térfogatú, tésztaszínű, palaszerűen merev 
héjú, tömött belű.

A zsemlye-cipó érzékszervi tulajdonságai a vizes zsemlyéével azonosak.
A tejes kifli tésztaszínű, kellően lazított.
A szegedi vágott jellegtelen alakú, kicsi térfogatú és elégtelenül lazított

belű.
A % kg-os uzsonnakenyér tésztaszínű, palaszerűen merev héjú, tömött belű.
A % kg-os finom fonott kalács egy részének héját nem kenték be tojással, 

fénytelen, gyengén sült, bele nedves tapintású.
A súlyellenőrzéskor megállapították, hogy kevés kivétellel az egyes boltok

ban mért átlagsúlyok nem érték el az előírt alsó határt. A súlyhiány 3 ,7- 
20,0% közt ingadozott. Az ellenőrzés eredményeként megszigorították a sütő
ipari termékek minőségi átvételét.

R. L. (Budapest)

Import élelmiszerek vizsgálata
Az Egészségügyi Minisztérium az OÉTI javaslatára a Belkereskedelmi 

Minisztériummal egyetértésben a 2/1960 Eü. Min. rendeletet módosította. Ezzel 
kapcsolatban a Bk. M. Élelmiszer, Háztartási és Vegyi Főigazgatóság vállalatai 
felé a következő utasítást adta ki:

1. Egészségügyi vizsgálatok
a) Konzervek. Az OÉTI minden újfajta konzervből 2 db előmintát, illetve 

ennek hiányában az első beérkező tételből a forgalombahozatal előtt 8  db. jel
legmintát vizsgál mikrobiológiai, kémiai, toxikológiai, valamint egyéb egészség- 
ügyi szempontból.

- A forgalombahozatali engedélyt az OÉTI vizsgálatai alapján az Egészség- 
ügyi Minisztérium adja ki.

b) Déli gyümölcsök. A szárított gyümölcsök, déligyümölcsök, aszalványok 
parazitológiai és mikrobiológiai értékhatárait az OÉTI állapítja meg.

Minden ilyen, de újfajta behozatalra kerülő áruból megfelelő mennyiségű 
előmintát kell az OÉTI részére biztosítani. Előminta hiányában az első behozott 
tételből kell vagononként megfelelő számú mintát biztosítani.

2. KÉR M I vizsgálatok
a) Konzervek. Az import konzervek esetében a KERMI megvizsgálja az 

előmintákat, illetve az első beérkező tétel mintáit és a fennálló rendelkezések 
értelmében nyilatkozik a kereskedelmi forgalombahozatal szempontjából. Az 
első mintából megállapítja a készítmény minőségi jellemzőit.
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A beérkező szállítmányok minden vagonjából 8 - 8  db mintát kap, össze
hasonlító vizsgálatokat végez és a mintákat egyhetes termosztát próbának veti 
alá.

Egy szállítótól több vagon azonos fajtájú és kiszerelésű áru esetén a KERMI 
a vizsgálatokat csökkentett mintaszámmal is végezheti, ha a minőség megfelelő.

Amennyiben az összehasonlító vizsgálat eredményei megfelelnek az elő- 
minta vizsgálati eredményeinek és a termosztát próba eredménye megfelelő, úgy 
a tétel forgalombahozatalát a KERMI engedélyezi.

Amennyiben a termosztát próba eredménye nem megfelelő, vagy a KERMI 
vizsgálatai során egyéb gyanú merülne fel, úgy erről az OÉTI-t és a DÉLIM- 
PORT-ot értesíti. Ilyen esetekben az OÉTI megfelelő számú mintát kér be a 
DÉLIMPORT-tól és az egészségügyi szempontból szükséges vizsgálatokat 
elvégzi. Kedvező vizsgálati eredmények esetén a forgalombahozatalt engedé
lyezi.

b) Déli gyümölcsök. A beérkező déligyümölcsökből a KERMI részére vagonon
ként az általa meghatározott mennyiségű mintát kell biztosítani. Kivételt képez 
a citrom és narancs. Ezekből kötésenként egy vagont kell a KERMI részére meg
mintázni.

Mazsolát, fügét és datolyát kizárólag a KERMI kedvező vizsgálati ered
ménye alapján lehet forgalomba hozni.

3. A DÉLIMPORT V. feladatai:
a) Konzervek. A DÉLIMPORT V. gondoskodik arról, hogy új cikkekből meg

vásárlás előtt -  amennyiben megfelelő mintaszám áll rendelkezésre -  2  db 
előmintát az OÉTI-nek vizsgálatra külJjön. Ennek hiányában a szállítmányok 
első vagonjaiból 8 - 8  db mintát küld az OÉTI-nek, illetve a KERMI-nek vizs
gálat céljára.

A további tételekből vagononként 8 - 8  db mintát küld a KERMI-nek. 
A FŰSZERT vállalatokhoz közvetlenül érkező tételeknél a mintákat továbbítja 
a KERMI részére.

A DÉLIMPORT V. az új cikkek minőségi jellemzőiről az átvevő vállalato
kat -  lehetőleg jellegminta kíséretében -  tájékoztatja.

Amennyiben a DÉLIMPORT V. 1 -1  cikknél minőségegyenetlenségről, 
vagy minőséghibáról szerez tudomást, tartozik az átvevő vállalatokat erről érte
síteni. Ha aminőség olymértékben tér el, hogy kérdésessé válik a forgalomba- 
hozhatóság, illetve kisebb áron való értékesítés szükségessége merül fel, a DÉL- 
IMPORT az áru értékesítését előzetes vizsgálatokhoz kötheti.

A DÉLIMPORT V. az OÉTI részére tájékoztató jeleggel évenként és áru
fajtánként 2 - 2  db. mintát küld.

b) Déli gyümölcsök A DÉLIMPORT V. gondoskodik róla, hogy minden olyan 
újfajta déligvümölcsből, amely nálunk még forgalomba nem került, vásárlás 
előtt az OÉTI megfelelő mennyiségű előmintát kapjon.

Biztosítja, hogy minden behozatalra kerülő déligyümölcsből -  citrom, 
narancs kivételével -  a KERMI vagononként meghatározott mennyiségű min
tát kapjon.

A FÜSZÉRT vállalatokhoz közvetlenül leszállításra került déligyümölcsök 
(mazsola, füge, datolya) mintáit továbbítja a KERMI-hez.

4. FÜSZÉRT vállalatok feladatai
a) Konzervek. A FÜSZÉRT vállalat fiókja a közvetlenül raktárára érkező 

konzerveket minőségileg megvizsgálja, összehasonlítja a DÉLIMPORT Vállalat 
minőségi elírásával (jellegmintájával) és vagononként 8 - 8  db mintát vesz. A 
mintafelvételnél gondoskodik arról, hogy legalább 2 0  láda, illetve karton kerüljön
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felbontásra és a vett minták a vagonok különböző ládáiból kerüljenek kivételre. 
Az igazgató által külön e célra kijelölt személy (a vállalati központ minőségi 
ellenőre, vagy szakraktárosa stb.) írásbeli házi vizsgálaton alapuló nyilatkozatot 
ad az áru minőségére vonatkozóan. Amennyiben a beérkező áru minősége az 
előírásoknak megfelel, a vagononkénti 8 -  8 db mintát, továbbá a megfelelő minő
séget igazoló vizsgálati jegyzőkönyvet 2 példányban a DÉLIMPORT-nak elküld
ték, a KERMI vizsgálati eredményének bevárása nélkül az áru értékesítését meg
kezdhetik. Kivételt képeznek azok a konzervek, melyekre nézve a DÉLIMPORT 
előzetes értesítést ad, hogy a forgalombahozatal megkezdése az OÉTI (KERMI) 
előzetes engedélyéhez van kötve. Amennyiben az átvételnél minőségi hibát 
tapasztalnak, vagy a szállítmány nem egységes minőségű, a mintákat ennek 
bizonyítására veszik és a jegyzőkönyvben ezt rögzítik. Az ilyen áru értékesítését 
a döntésig nem lehet megkezdeni.

b) Déligyümölcsök. A FŰSZERT vállalat fiókja a közvetlenül raktárára 
érkező mazsola, füge, datolyából a DÉLIMPORT Vállalat által meghatározott 
mennyiségű mintát pecsétel és felküdi továbbítás végett a DÉLIMPORT köz
pontjába. Ezen déligyümölcsök forgalombahozatalát csak a DÉLIMPORT 
Vállalat által kiadott forgalombahozatali engedély alapján lehet megkezdeni.

A Belkereskedelmi Minisztérium és a Külkereskedelmi Minisztérium gondos
kodik arról, hogy a kifogásolt előminta szerinti tétel ne kerüljön behozatalra, 
továbbá amennyiben valamely beérkezett tétel egészségügyi szempontból nem 
megfelelő, úgy az forgalombahozatalra nem kerülhet.

A módosítás kizárólag a konzervekre vonatkozik. Prezervek (ringli, kaviár 
stb.) vizsgálata továbbra is a rendelet utasítása szerint történik.

R. L. (Budapest)

Halkonzervek
A kereskedelem folyamatosan importál halkonzerveket a Német Demokrati

kus Köztársaságból. A megfelelően tisztított, ép, puhahúsú heringhal szeletek 
kerek, vernírozott alumínium dobozokba vannak töltve s különböző ízesítésű 
zamatos mártással feltöltve. A dobozok színes papírba csomagoltak, a doboz
tetőre ráhajtott papírvégek, kerek feliratú címkével vannak leragasztva. A dobo
zok teljes súlya 283-285 g, tisztasúlya 245-259 g, töltősúlya 130- 140 g, a fel
öntő mártás mennyisége 11 -  16 g. A halkonzervek a következő mártásokban ke
rülnek forgalomba: kapros, gombás, boros, mustáros, paradicsomos és curry. A 
készítmények élvezeti értéke közel azonos a korábban ismertetett mártásos dán 
halkonzervekkel.

Nagyobb mennyiségben hoz forgalomba a kereskedelem szovjet gyárt
mányú paradicsomos hering halkonzerveket. A ,,Szeldj v. tomatom szouce” 
elnevezésű készítmény vernírozott fémdobozokba töltött olajos paradicsom
mártással feltöltött heringhalhús darabokat tartalmaz. Az egyenletes nagyságúra 
darabolt, panírozott és elősütött halak húsa omlós, íze, szaga tiszta, jellegzetes, 
színe kissé sötét. A dobozok teljes súlya 320 g, tisztasúlya 250 g, töltősúlya 170 g. 
A paradicsommártás ref. %-a 13. A folyamatosan érkező szovjet tőkehalmáj minő
sége továbbra is megfelelő. A kerek, belül vernírozott dobozok tisztasúlya 230- 
240 g. A világos barna színű halmájdarabok tiszta, zavarosságtól és üledékes
ségtől mentes olajjal vannak feltöltve. Ízesítésük mustármaggal és babérlevél
lel történt.

R .  L .  ( B u d a p e s t )

3 0 1



HÚSIPAR
Sertéshús

A húsipar tájékoztatta a belkereskedelmi szerveket arról, hogy a jövőben 
vágás után a sertéshúst vízpermettel fogja hűteni. A sertéshús vágás utáni víz- 
permettel történő hűtése előnyös, mert megakadályozza az esetleges befülledést. 
A zuhanyozás után azonban a felületek azonnali szárítása szükséges. Ha ez 
utóbbi műveleteket nem megfelelően végzik, úgy minőségileg romlás léphet fel a 
további tárolás közben. A kérdésnek egészségügyi vonatkozása is van. A keres
kedelmi szervek ennek tanulmányozására az OÉTI-t kérték fel.

I R. L. (Budapest)

Húsipari készítmények minősége
A kereskedelmi ellenőrző szervek június hónapban a korábbi vizsgálati idő

szakokkal szemben jelentős minőségjavulást tapasztaltak a húsipari készítmé
nyeknél. A vizsgálati eredményekből már nem állapítható meg olyan tendencia, 
hogy a vállalatok az 1966. február 1-i gazdasági intézkedésekkel kapcsolatos hús 
és zsír közötti árkülönbséget tudatosan kihasználnák és a húsipari készítmények
ben a fehérjetartalom rovására a zsírtartalmat növelnék. A hurkák, sajtfélék 
és májas (kenős) áruk, valamint egyes a kolbászfélék csoportjába tartozó ter
mékeket továbbra is nagyon zsírosnak találták. A nagyobb zsírtartalmat azonban 
a víztartalom s nem a fehérjetartalom rovására tartalmazták a vizsgált ter
mékek. A nem megfelelőnek minősített vörösáruk és felvágottfélék százalékos 
arányát közel azonosnak találták az 1965. évi szinttel. A vizsgált turista sza
lámik jelentős hányada a megengedettnél t,öbb vizet tartalmazott. Továbbra is 
azt tapasztalták, hogy a főtt, füstölt húsfélék túlsózottak. Egyes húsipari vál
lalatok gyulai módra készített kolbásztermékei minőségének feljavítását szük
ségesnek tartották.

R. L. (Budapest)

DOHÁNYIPAR
A Magyar Dohányipar két új füstszűrös szivarka gyártmányt mutatott be. 

Mindkét prototípus B, azaz Virginia és kevert (blend) típusú, pácolt, illatosított 
dohány. A vizsgálati eredmények a következők voltak:

,,K f” jelű „100” jelű 
filteres szivarkák

Érzékszervi tulajdonságok: ' megfelelnek
Égőképesség% ................................................................  90 90
Kocsánytartalom % ....................................................... 0,6 1,5
1 db súlya (szopókával) g ...............................................  1,42 1,21
1 db súlya (szopóka nélkül) g .......................................  1,26 1 , 0 1
1 db hossza (szopókával) mm .............., .......................  78 78
1 db hossza (szopóka nélkül) mm .................................  65 60
A szűrőréteg füstszűrő hatása % ...................................  66,7 68,4

A vizsgálati eredmények alapján az eredeti jelzéssel ellentétben a ,,Kf” jelű 
szivarka 154, a ,,100” jelű 444 minőségi megjelölésnek felelt csak meg. E két 
prototípussal a f. évben bemutatott új szivarka gyártmányok száma ötre emelke
dett. A dohányipar választékbővítő tervében három új szivarka szerepel. Mivel a 
Budapest füstszűrös szivarka már forgalomba került, a jelenleg ismertetett 
s a korábban a Figyelő rovatban már közölt négy szivarka közül választják ki a 
forgalomba kerülő két új terméket.

R .  L .  (Budapest)
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FAGYLALT
A vendéglátóipar sem friss gyümölcsből, sem tartósított gyümölcsből (fagy

laltvelő) nem tudja megfelelően kielégíteni a fagylaltgyártással kapcsolatos 
nyersanyagigényét. A közelmúltban megjelent új fagylaltszabvány (MSZ 9442- 
65) citrom és narancs fagylaltnál 1,0, egyéb gyümölcsfagylaltnál 2,3% gyümölcs
szárazanyagot követel meg. A citrom és narancsfagylaltoknál ezt a minőségi kö
vetelményt minden nehézség nélkül teljesíteni tudják. Az egyéb gyümölcsfagy
laltoknál azonban csak akkor, ha a fagylaltvelő, gyümölcslé, illetve friss gyümö- 
mölcs legalább 10% szárazanyagot tartalmaz. Kisebb szárazanyagtartalmú 
gyümölcsnyersanyag esetén a víz rovására arányosan több gyümölcsnyersanya
got kell a szabvány függelékében megadott tájékoztató jellegű anyagösszetétel
ben szereplő értékeknél venni. Több próbálkozás történt jam, gyümölcsíz gyü
mölcsfagylalthoz történő felhasználására is. A szabvány világosan kimondja, 
hogy a gyümölcsíz, -  szörp, jam fagylalt készítéséhez nem használható fel. Ezek 
a gyümölcskészítmények ugyanis olyan nagy mennyiségű cukrot tartalmaznak, 
hogy a cukor arányát figyelembe véve a belőlük készítendő fagylalt gyümölcs
szárazanyag tartalma nem érheti el az előírt minimális értékét s a feldolgozás 
során megkövetelt hőkezelés alatt a nyersanyagok zamata jelentősen csökken, a 
belőlük készíthető termék élvezeti értéke többnyire kicsiny.

A konzervgyárak tervbevették gyümölcsfagylaltanyag gyártását. A készít
mények lényegében 5/1-es üvegekbe töltött fogyasztásra kész fagylaltkeverékek.

R. L. (Budapest)

Tejföl
TEJIPAR

A Budapesti Tejipari Vállalat a tejfölös poharakon a hét napjaival jelezte a 
szavatossági időt. Ez a megjelölés nem volt egyértelmű, ezért a szavatosság 
jelölésére a poharak fülébe ütötték bele a dátumot. Sajnos a jelzés annyira olvas
hatatlan volt, hogy a vevők nem vették észre. A beérkezett sok panaszra a válla
lat új pofákat készíttetett, gondosabb kivitelben, és ezért a számok jól olvas
hatók.

M. R. (Budapest)
Reszelt sajt

A kereskedelmi hálózatban csak olyan szikkadt, száraz sajtot szabad előre 
lereszelni, (márvány- és ömlesztett sajt kivételével) -  ami egyébként kifogás
talan minőségű és szabályosan tárolták. ízhibás (avas, keserű), romlott vagy 
penészes sajtot valamint a sajt kérgét, ill. külső héját nem szabad lereszelni.

V. Z. (Budapest)

Ízesített ömlesztett sajtok
A Tejipar foglalkozott ízesített ömlesztettsajtok gyártásának gondolatával. 

A minősítő szervek érzékszervi vizsgálat alapján a gombával ízesített félkövér, a 
gyulai kolbásszal ízesített félkövér és a szárított zöldséggel ízesített félkövér 
ömlesztett sajtokat találták megfelelőnek. A gyulai kolbásszal ízesített termék
nél felmerült az a kérdés, hogy az ízesítőanyaggal idegen zsiradék és fehérje 
bevihető-e a sajtba. A további kísérletek részben nyersanyagprobléma, részben 
kereskedelmi szempontok (a választék bővítése egyelőre sajtoknál nem időszerű) 
miatt abbamaradtak.

R. L. (B ud apest)
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Termelői tej tompítása mosószerrel
A Szegedi Tejüzem egyik tejbegyűjtési körzetéből egyidőben rendszeresen, 

feltűnően alacsony savfokú (4,8 -5 ,8  S. H.°) tejek érkeztek a telepre. A tejek 
fajsúly és zsírtartalom tekintetében rendellenességet nem mutattak. Mivel 
szarvasmarhabetegség a körzetben nem fordult elő, a savfokbeli rendellenességet 
tompításnak lehetett tulajdonítani. A tompítást -  a helyi viszonyok ismereté
ben -  feltehetően szintétikus mosóporral végezték. Laboratóriumi kísérleteink 
alapján végzett számításunk szerint 1 0 0 0  liter pasztőrözött tejhez adott 2 0 0  g 
„Tisztaság” mosópor 3 órai behatás után 0,6 S. H.°-nak megfelelő savfokcsök- 
kenést okozott. Az ilyen módon tompított tej érzékszervi tulajdonságai nem 
változnak meg. A polifoszfátok oly mértékben pufferolják a közeget, hogy a 
savfokmeghatározásnál a fenolftalein színváltozása csak lassan, vontatottan 
következik be.

A feltevés után az ellenőrök a termelőktől savfokra vették át a tejeket, és 
felhívták figyelmüket, hogy szintetikus mosóporral a tejtároló és szállító edé
nyeket ne tisztogassák. Az ellenőrzés óta a tapasztalt hiba nem ismétlődött meg.

Mi. J. (Szeged)

ÉDESIPAR
Sima mézes

A kereskedelemből több panasz érkezett, hogy a győri készítésű sima mézes 
sütemények nyomottak, töredezettek, gyorsan kiszáradnak. A minőségellenőrző 
szervek megállapították, hogy a hullámkarton e készítmény csomagolására nem 
alkalmas. A korábbi, 8 -1 0  cm mélyfedelű, fűzött kartondobozok a 3 kg mennyi
ségű mézes sütemények csomagolására megfelelőbbek voltak. Az édesipar a régi 
csomagolási módra visszatért.

R. L. (Budapest)
Győri édes konzum keksz

A tárolási kísérletek alapján megfelelőnek találták a győri édes konzum- 
keksz 4 kg-os mennyiségben hullámkartondobozba történő csomagolását. A 
kereskedelem a jövőben ezt a csomagolási módot is elfogadja.

R. L. (Budapest)
Mííanyagformában formázott apró tömör csokoládé minősége

A szerencsi üzem az apró tömör csokoládé készítményeit újabban műanyag
formában készíti. A műanyagformák az eddigi tapasztalat szerint kevésbé alkal
masak mint a hagyományos fémformák olyan csokoládé termékek készítésénél, 
amelyeknél a fényes, ép, levegőzárványoktól mentes felület jelentős minőségi 
követelmény. A műanyag formák csokoládéalakzatoknál beváltak. Ezeknél a 
termékeknél ugyanis kevésbé rontja a tetszetősséget a helyenként foltos felület és 
a légbuborékokból eredő bemélyedések. A műanyagformában a rázás közbeni 
légbuborék eltávolítás maradék nélkül nem oldható meg. A formák hővezetése is 
rosszabb. Ennek tulajdonítható, hogy különösen a szögletesre formázott dara
bok éleinél az el nem távolított légbuborékok helye meglátszik s a felületek gyen
gén foltosak. A fogyasztókban a légbuborékok helye a kukacosodásra való gyanút 
keltheti, amit néhány vevőreklamáció már igazolt is. A kereskedelmi átvevő 
szervek a légbuborékos felületű apró tömör csokoládékat minőséghibásnak te
kintik.

R. L. (Budapest)
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Töltött ostyák csomagolóanyagának átzsírosodása
A nyári melegben előfordul, hogy a zsírálló bélésű papírzsákokba csomagolt 

töltöttostyák külső burkolópapírja foltokban átzsirosodik. A kereskedelmi szer
vek ezt nem tekintik hibának, ha a jótállási időn belül a papírba szívódott zsira
dék nem avasodik meg s a töltött ostyák íz- vagy szagelváltozást nem szenved
nek.

R. L. (Budapest)
Szaloncukor

Folyó évben az I. osztályú kandírozott és mártott szaloncukor ízválasztéka 
a következő: kakaós, mogyorós, narancsos, málnás marcipános és kávés. Egy-egy 
csomagolási egységen belül legalább négy ízesítésnek lehetőleg arányos eloszlásban 
kell lennie. Minden dobozban kakakós és mogyorós szaloncukornak kell lennie. 
A többi ízesítést a gyártó tetszés szerint változtathatja. Az I. osztályú szalon
cukrot csak természetes ízesítőanyagokkal szabad készíteni.

A II. osztályú ún. konzum szaloncukor ízválasztéka a következő: kakaós, 
vaníliás, citromos, narancsos, málnás, barackos. A kakaós és vaníliás ízesítés egy 
csomagolási egységen belül kötelező. A további négy ízből a gyártó tetszés sze
rint kétfélét használhat. Múlt évben az MSZH az 1 kg-os csomagolású szalon
cukorkák súlytűrésére vonatkozóan eltérési engedélyt adott. Amennyiben az 
édesipar folyó évre az eltérési engedélyt nem tudja meghosszabbíttatni, úgy a 
csomagolási egységek súlytűrésére vonatkozóan a szabványban rögzítettek 
irányadók.

R. L. (Budapest)
Télapó csokoládéfigurák csomagolása

Az édesipar nagyobb mennyiségű lilás színű alumíniumfóliát szerzett be. 
Télapó csokoládéfigurák csomagolására ez nem használható fel. E célra csak a 
tetszetős piros, jellegzetes színű alumíniumfóliát szabad felhasználni.

R. L. (Budapest)
Rumpraliné minősége

A rumpralinénál a talpaknál előforduló ún. csokoládéfarkakat a kereskede
lem jelentéktelen hibának tekinti, ha dobozbarakásnál azok csak olyan mérték
ben töredeznek le, hogy a csokoládébevonat épségét még nem veszélyeztetik.

R. L. (Budapest)
Pipitojás

Az illetékes átadó és átvevő szervek megállapodtak, hogy pipitojásnál 
csomagolási egységenként 2  db repedt és 8  db hajszálrepedt kissé gyöngyöző 
talpú szemet még jelentéktelen hibának tekintik. A készítmény csomagolásánál 
előfordul, hogy a talpával egymásra fektetett két féltojás az alumíniumfóliába 
történő csomagoláskor kissé elcsúszik. 3 mm-ig terjedő elcsúszást a kereskedelem 
még nem tekint hibának. Az ismertetett megállapodás számos korábbi vitát 
szüntet meg.

R. L. (Budapest)
Édesipari űj gyártmányok

A Magyar Édesipar több új gyártmányt mutatott be. A következőkben 
azokat ismertetjük, amelyeket a kereskedelem forgalomba hozni kíván.

Tokaji kulacs bonbon. Félgömb alakú, fényes, szürküléstől mentes csokolá
déban mártott kéregöntésű cukorkák. Csokoládéhányad 34,2%.
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Kávés ostyaparány. A közismert mártott paránnyal azonos küllemű kávés 
ízű nugatos töltelékkel töltött ostyaszeletek. Kétféle minőségben ét- és tej
csokoládéban mártva kerülnek forgalomba kis egységű, kartondobozos előre- 
csomagolásban.

Tejszínes csokoládé. Teavajjal dúsított zamatos tejcsokoládé kerül tejszínes 
csokoládé néven forgalomba. Az 5 dkg-os táblák alumíniumfóliába lesznek csoma
golva s tetszetős burkolócímkével ellátva.

,,Zöldségfélék” elnevezésű cukorka. Paprikahüvely alakú celofánzacskóba 
töltött apró, fényesfelületű kis gömbalakú fehér, piros, narancssárga és zöld 
színű cukorkák kerülnek e néven forgalomba. A nyaknál műlevéllel díszítettek 
csomagolásuk piros paprika, fehér, sárga répa és zöldpaprika utánzata. A3 dkg-os 
súlyban előrecsomagolt citrom- és narancsízű cukorkák választékbővítő jellegűek.

Favorit. 10x3,5x 1,5 cm nagyságú tejcsokoládé hüvelybe töltött mogyoró
krém. A csokoládé mennyisége 52,8%. Az alumíniumfóliákba csomagolt töltött 
csokoládé darabonként kerül forgalomba.

Tilla. 4 cm átmérőjű, 1,5 cm magas kerek tejcsokoládéhüvelybe töltött 
almazselét és szeszes meggyel dúsított krémfondánt tartalmazó korpusz. A tej
csokoládé mennyisége 36%. A készítmény a melegre érzékeny édesipari termékek 
I. csoportjába lett sorolva. Jótállási ideje a hűvösebb hónapokban 60, a melegebb 
hónapokban 45 nap.

Nari. 3,5 x 3,5x1 cm nagyságú, fényes, szürküléstől mentes tejcsokoládé 
hüvelybe töltött almazselét és cukrozott narancshéjjal dúsított krémfondán 
korpuszt tartalmazó készítmény. A csokoládéhányad 35%. Hasonlóan a Tiná
hoz a melegre érzékeny édesipari termékek I. csoportjába lett sorolva, jótállási 
ideje is a Tilláéval azonos. A kereskedelemben a megállapított jótállási időn 
túl, a jótállási idő egyharmadának megfelelő idővel lehet a készítményeket felül
vizsgálat nélkül forgalomban tartani.

Kari. 6 , 8  x 3,2x1 cm nagyságú tejcsokoládé bevonatú krémfondán kor- 
puszú készítmény. A tejcsokoládé mennyisége 30%. Kétféle minőségben kerül 
forgalomba. A Meggy Kari korpusza szeszes meggydarabkákkal, a Narancs Kari 
krémfondán korpusza cukrozott narancshéjjal dúsított. Mindkét készítmény 
választékbővítő jellegű.

Színes levelezőlap díszdoboz. Kis mélyfedelű kartondoboz, barna színű per- 
gaminpapírral bélelve. A dobozba rakott desszertek, barna színű pergamin 
papírhüvelybe vannak helyezve. Az egy lapba csomagolt desszertek celofán
lappal fedettek s a bélelőpapír ráhajtott szélei aranyszínű emblémával vannak 
leragasztva. A desszerteket a nyomódástól vékony papírpárna védi. A dobozok 
tetejére színes nyomású levelezőlap van ragasztva s a doboz celo'fánnal burkolt. 
Egy-egy doboz 16 desszertet tartalmaz, amelynek tiszta súlya 150 g. Választék: 
Figaró 1 db, mandulanugát 1 db, krémnugát 2 db, Brezil 2 db, tejszínes fondán 
2  db, alumíniumfóliába csomagolt folyékony fondán töltésű ún. kagyló desszert 
1 db, sakk nugát 2  db, alumíniumfóliába csomagolt krémüveg 1 db, párizsi 
krémes csokoládédesszert 2 db, marcipános desszert 1 db, Montalimár 1 db.

R. L. (Budapest)

NÖVÉNYOLAJ IPAR

Olívaolaj. Jól lakkozott bádogdobozba csomagolt finomított olívaolaj került 
forgalomba. A dobozok tisztasúlya 790 g. Az olaj zöldessárga színű, fátyolos
ságtól mentes. Jódszáma 87,5, savszáma 0,38.

R. L. (Budapest)
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ÉLVEZETI CIKKEK
Pörköltkávé

A kereskedelmi munka, illetve a fogyasztók vásárlásának megkönnyít ése 
céljából a pörköltkávénál fajtánként „színcsaládokat” vezetnek be.

Tekintettel arra, hogy jelenleg a régi mellett új, korszerű csomagoló
anyagban is kerül pörköltkávé forgalomba, ezért szükséges azj átmeneti 
állapotról az alábbiak szerint tájékoztatni.

„Színcsaládok” színezékének felsorolása.

Tájékoztató az összes kiszerelési egységekre (extra, I/AA, II/BB, IIÍ/CC 
pörköltkávék) vonatkozó, jelenleg forgalomban levő tasakokról és a véglegesnek 
előrelátható időpontjáról.
1. 20  g - o s  p ö r k ö l tk á v é

a) Az I/AA 20 g-os pörköltkávé a régi négerfejes piros grafikájú zacskóban 
kerül forgalomba. A készletek felhasználása után az I/AA minőségű kávéra 
kialakított grafikával és színezésekkel ellátott zacskóba fogják csomagolni. 
Előreláthatóan ez év folyamán még a régi négerfejes zacskóba csomagolnak.

b) A II/BB 20 g-os pörköltkávé ezüstpergamennel bélelt, lapos kivitelű 
barna-piros színezékkel ellátott zacskóban kerül forgalomba.

c) A III/CC minőségű pörköltkávé előreláthatóan ez év végéig négerfejes 
sárga színezékű zacskóban kerül forgalomba.
2 . 50  g  p ö r k ö l tk á v é

a) Az I/AA 50 g-os pörköltkávé ezüstpergamennel bélelt, lapos kivitelű, 
barna-sárga színezékű zacskóban kerül forgalomba.

b) A II/BB 50 g-os minőségű pörköltkávé jelenleg is a 20 g-osnál leírt 
kivitelű zacskóba csomagolva kerül forgalomba.

c) A III/CC 50 g-os pörköltkávé ezüstpergamennel bélelt barna-zöld sávos 
színkockákból, állandó grafikával és színezékkel ellátott zacskóban kerül for
galomba.
3 . 100 g - o s  p ö r k ö l tk á v é

a) Az I/AA 100 g-os pörköltkávé ezüstpergamennel bélelt, celofán redős
talpas tasak -  barna-sárga kockáju, I. osztályra jellemző színezékkel és 
grafikával ellátott csomagolásban kerül forgalomba. A régi barna színezékű 
négerfejes, talpas papírtasakban előreláthatóan még július hó közepéig lesz 
forgalomban.

b) A II/BB 100 g-os pörköltkávé -  egyenlőre -  kétfajta csomagolásban 
kerül forgalomba, éspedig:

----barna-piros csíkozású, ezüstpergamen bélésű talpas tasakban és
----előrevágott szeletekből, ugyancsak ezüstpergamen bélésű, hasáb alakú,

azonos színösszeállítású, más, tetszetősebb grafikával készített csomagban.
c) A III/CC 100 g-os pörköltkávé a 250 g-osnál ismertetett grafikával, a 

III/CC minőségre jellemző színösszeállítással ellátva, talpas kivitelű tasakban 
kerül forgalomba.

Minőség: Szín család:
Extra fekete-sárga

barna-sárga
barna-piros
barna-zöld

I/AA.
II/BB.
III/CC.
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4 . 2 5 0  g - o s  p ö r k ö l tk á v é

a) Az I/AA 250 g-os pörköltkávé június hó 1-től kezdve már csak a végleges 
ezüstpergamennel bélelt, celofán redős-talpas tasakban kerül forgalomba, az 
I/AA pörköltkávéra jellemző barna-sárga kockás színezékkel és grafikával.

b) A II/BB 250 g-os pörköltkávé már csak a végleges grafikájú és színe- 
zékű barna-piros kockás alapú, ezüstpergamennel bélelt, celofán redős-talpas 
tasakban kerül forgalomba.

c) A 1II/CC 250 g-os pörköltkávé már a III. osztályú színcsaládra jellemző, 
korszerű, új, ezüstpergamennel bélelt, redős-talpas tasakok felhasználását barna
zöld sávos színkockákból állandó grafikával és színezékkel kerül forgalomba.

Mindhárom 250 g-os kávé a fenti végleges csomagolóanyagban ez év szep
tember havától kezdve szoros burkolatot alkotó gépi (zupack) zárással és ori- 
ginálással kerül forgalomba.

V. Z. (Budapest)

EGYÉB
Z s e la t in .  Nagyobb mennyiségű porzselatint importál rendszeresen a keres

kedelem. A beérkezett mennyiség nagy része a vendéglátóiparban kerül fel- 
használásra. A készítmény apró szemcsés, színe sárgásfehér. Víztartalma 11,2%. 
2 %-os vizesoldata szobahőmérsékletre lehűtve megfelelő szilárdságú kocsonyát 
ad. Egyéb jellemzőiben kielégíti a vonatkozó gyógyszerkönyvi előírásokat.

R. L. (Budapest)

A  S Z O V JE T U N IÓ  M IN Ő S É G I J E L E T  V E Z E T  B E *

A Szovjetunióban bevezetik az állami minőségi jelet. A minőségi jelnek két 
fokozata lesz. Azok a termékek, amelyek megfelelnek az országos szabvány 
követelményeinek, valamint a hasonló külföldi termékek minőségi szintjének, 
megkapják a „Minőségi jelet”, míg a „Kiváló minőség jelét” azoknak a termé
keknek ítélik, amelyek felülmúlják az országos szabvány követelményeit, 
valamint a külföldi termékeket.

A minőségi jellel ellátott gyártmányokért az előállító üzemeknek felárat 
fizet a nagykereskedelmi vállalat, és ezáltal növekszik az üzemek nyereség, vala
mint prémiumalapja. Ugyanakkor azoknak a termékeknek a nagykereskedelmi 
árát, amelyeknek nincs minőségi jele, csökkenteni fogják. Ez természetszerűleg 
ösztönzően hat a jobb minőségű termékek előállítására. A fogyasztói árak 
mindkét esetben változatlanok maradnak.

* A „ M i n ő s é g i  j e l ” a l k a l m a z á s á v a l  f o g l a l k o z o t t  Ravasz L. c ik k e  e f o l y ó i r a t  160. o l d a lá n  
( S z e r k ) .
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