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HÚSIPARI KÉSZÍTMÉNYEK

Csemege szalámi
A Fűszért vállalatok rendszeresen vizsgáltatják a tartós száraztöltelékes hús

ipari készítményeket. A II. n. évben a csemege szalámik alakja, állaga, szaga 
megfelelő, íze a jellegzetesnél kevéssel gyengébb, a nyersanyag felaprítása álta
lában kielégítő volt. A héj mentén a széleken körbefutó, kismértékű elszíneződés, 
a minták többségénél megfigyelhető volt. Egyes minták durva szemcsézettűek 
voltak. A vizsgált kémiai és fizikai jellemzők átlagos értékei:

Víztartalom 24,4%, zsírtartalom 47,0%, konyhasótartalom 3,9%, fehérje- 
tartalom 2 1 ,1% (utóbbi értékek 28%-os víztartalomra számítottak).

Gyulai módra készült kolbász
Az év.első öt hónapjában vizsgált minták alakja, színe általában megfelelt. 

Szaguk és ízük nem volt eléggé jellegzetes. Szórványosan füstös mellékízű min
ták is előfordultak. A kolbászok állaga többségükben kissé kérges, nyersanyag 
elkészítési hibaként megállapítható, hogy a vágásfelületeken sok kiolvadt 
zsiradék volt látható.

A fizikai és kémiai jellemzők átlagos értékei: víztartalom 23,1%, zsírtar
talom 45,9%, konyhasótartalom 4,1%, fehérjetartalom 22,6%.

Hálóba kötözött füstölt karaj
Vevőreklamáció alapján a minőségellenőrző szervek felfigyeltek arra, hogy 

gumi hálóba kötözött, főtt, füstölt karajt hoztak egyes termelőszövetkezetek 
forgalomba. Főzéskor keserű ízű, kellemetlen szagú anyag oldódott ki a hálóból, 
s a hús is élvezhetetlenné vált. A húsipari termékek gyártásával és forgalomba 
hozatalával foglalkozó szervek figyelmét ismételten felhívták a 10/1960. Eü. M. 
számú utasításra, amely kötelezően előírja az újonnan alkalmazni kívánt cso
magoló anyagokra az előzetes egészségügyi vizsgálatot.

Érvényben van a 120/1961. sz. Élm. M. és Bk. M. együttes utasítása is, 
melynek előírásai szerint a kérdéses mintát be kellett volna mutatni a Fogyasztói 
Élelmiszercsomagolásfejlesztő Bizottságnak.

Házi füstölt kolbász
Veszprém megyében főzés nélküli, fokhagymával erősen fűszerezett, kissé 

puha állagú, egybeálló, szeletelhető, mozaikos metszéslapú füstölt kolbászt 
hoznak forgalomba.

A minták fizikai és kémiai jellemzőinek átlagos értékei: víztartalom 32,5%, 
zsírtartalom 46,5%, konyhasótartalom 3,8%, fehérjetartalom 21,1% (utóbbi 
értékek 28% víztartalomra számítva).

Füsté Ithús
Az elmúlt hónapokban többször előfordult, hogy a boltok nem vették figye

lembe azokat a vevőpanaszokat, amelyeket a füstölt húsok túlzott zsírossága 
miatt emeltek. A füstölt kötözött sonka és lapocka szalonnarétegének vastag
sága a 2 cm-t csak akkor haladhatja meg, ha a hús és szalonna aránya 4 : 1-nél 
nem kevesebb.
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A boltok figyelmét ismételten felhívták a vásárlói kifogások intézézéről 
szóló 1/1964. (I. 11.) Bk. M. számú rendelet, ill. annak végrehajtása tárgyában 
kiadott 41/1964. (K. É. 15.) Bk. M. SZÖVOSZ számú együttes utasítás betartására. 
A hivatkozott jogszabályok intézkednek, hogy a kereskedelem köteles

1. a vásárló kívánságára az árut hibátlanra kicserélni,
2 . az árut visszavenni és az ellenértéket megtéríteni.

Sült sertésbó'rke
A Győr-Sopron megyei Húsipari V. polietiléntasakba csomagolt s hegesz

téssel zárt sertésbőrke előmintáját mutatta be. A kb. 3 x 3  cm egyenletes nagy
ságú halványsárga színű bőrkék omlós, ropogós állagúak, sózott, sült sertésbőr
kére jellemző ízűek. Az előminta víztartalma 5,9%, zsírtartalma 31,4%, kony
hasótartalma 8,5%.

Rábaközi májpástétom
Lakkozott dobozba töltött májpástétom teljes súlya 1890 g, tiszta súlya 

1670 g. A hengeres dobozt az összeálló, formatartó májpástétom jól kitölti. 
Színe egyenletes, barnásvörös, szaga, íze tiszta, jellegzetes, állománya: jól szele
telhető, simán kenhető. Víztartalma 46,7%, zsírtartalma 34,5%, konyhasó
tartalma 2,2%, fehérjetartalma 13,7%. Választékbővítő készítmény.

Gépsonka
Az elmúlt negyedévben előfordult, hogy a minőséellenőrző szervek a hálózati 

ellenőrzéseik során nem kellően átfőtt-pácolt, rágós állagú gépsonkát találtak. 
Ezeknél a mintáknál nyersanyag elkészítési hibákat is meg lehetett állapítani. 
A hiányos főzésű, nyers gépsonkák forgalombahozatalra, értékesítésre már alkal
matlanok voltak.

Párizsi
Vásárlói panaszok alapján megállapították, hogy több bolt az üreges, 

elszíneződött részeket a párizsiból nem vágja ki, azzal együtt árusítja. Azok 
ellen, akik ilyen tárgyú vevőreklamációknak nem adtak helyet, a KÖZÉRT válla
latok igazgatói fegyelmi eljárást indítottak. Az eladó mindenkor köteles az üreges 
(elszíneződött falú) részeket szeletelés közben a párizsiból eltávolítani.

HÚSKONZERVEK

Sertésmájkrém
A Budapesti Konzervgyár fűszerolajjal ízesített sertésmájkrém eiőmintáit 

mutatta be. A hagyományosan fűszerezett sertésmájkrémmel összehasonlítva 
jelleget befolyásoló eltérést a minősítésnél nem lehetett megállapítani.

Sertéspörkölt
Az élelmiszernagykereskedelem 1965. és 1966. években gyártott marha- 

pörkölt mintákat vizsgáltatott. Az üveges készítmények tartalma káros elválto
zást még nem szenvedett. A fedőlapka belső felületén azonban erős korróziós 
eredetű foltosodás volt megállapítható. A fekete szulfidréteg az üvegek szájára 
is behúzódott s az üvegek tartalmát kiöntéskor elszennyezte. Szabványon kívüli 
minőségű, csökkent értékű terméknek minősültek.
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Marhapörkölt
A nagykereskedelmi raktárakból vett 1966. és 1967. évi marhapörköltek 

mintái közül egyeseknél nagymértékű léelválás volt tapasztalható. A minták íze 
és szaga még megfelelő, élvezhető volt, a fedőlapkák belső felületén azonban 
kedvezőtlen korróziós eredetű szulfidkiválás volt látható. A szabványon kívüli 
minőségű marhapörköltek értékcsökkent áruként kerültek forgalomba.

Különleges vagdalthús
Az elmúlt negyedévben az élelmiszerkereskedelmi vállalatok nagyobb 

mennyiségű 1/5-ös lakkozatlan fémdobozokba töltött különleges vagdaíthús 
konzervet vizsgáltattak. A dobozok tartalma még megfelelő minőségű volt. 
A dobozok belső falán azonban erős korrózió volt tapasztalható. Ezért az MSZ 
1800 „Általános előírások” szabvány minőségi követelményeit nem elégítették 
ki. Szabványon kívüli értékcsökkent árunak minősültek.

Marhamájkrém
Vevőreklamáció alapján felülvizsgálták a Veszprém megyei élelmiszerbol

tokban árusított marhamájkrémek minőségét. A reklamációk nem minősültek 
jogosnak. Szőrszálakat vagy más idegen anyagot a minták nem tartalmaztak. 
Egyes minták állaga kissé rostos volt. Rendeltetésszerű felhasználásra azonban 
még alkalmasak voltak s kielégítették a szabványos követelményeket.

HALKONZERVEK
Kaviár

Ismételten előfordult, hogy a „Samband” elnevezésű izlandi kaviár tárolás 
közben elszíneződött. Az elszíneződést a Streptococcus Lactis nagymérvű elsza
porodása okozta. A boltok figyelmét felhí\rták, hogy csak hűtőszekrényben 
tárolják a kaviárt.

F ü s t ö l t  hal
A Halértékesítő Vállalat élelmezés egészségügyi ellenőrzés mellett füstölt 

halat hoz forgalomba. A 20 — 21 cm hosszú, megfelelően tisztított (zsigerelt) 
halak füsttel megfelelően kezeltek. Színűk sötét, a kopoltyúknál világosabb, 
fénylő óarany. Állaguk puha, sóérett. Konyhasótartalmuk 2,3%.

NDK származású halkonzervek
Az élelmiszernagykereskedelmi vállalatok felülvizsgálták a többségükben 

1966. évi gyártású, lakkozott alumínium dobozba töltött különböző mártásokkal 
felöntött heringfilé készítményeiket. A mintákkal termosztátos .vizsgálatot is 
végeztek (7-szer 24 órán át 37 °C-os termosztátban tartva). Minőségi elváltozást 
a készítményeknél nem tapasztaltak.

Jugoszláv halkonzervek
* Új halkonzerveket importáltak. „Sardinice u rafiniranom sjemenowom 

ulju” elnevezésű készítmény teljes súlya 176 g, tiszta súlya 126 g, töltő súlya 
85 g, 10 db megfelelően tisztított (zsigerelt) halhús, belül lakkozott, ónozott 
fémdobozba töltve. A doboz tetszetősen nyomott plakátpapírba s celofánba 
burkolt. A dobozban oldalukra döntött, zsigereiktől, farok uszonyaiktól tisztí
tott, fej nélküli halak állaga kissé szívós. A felöntőolaj nem kellően tisztított, 
enyhén pörzs ízű, a ha] íze kissé kesernyés, de még élvezhető.
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,,Alkar Sardine u rafinira nőm sjemenowom ulju II. Kvalitate” elnevezésű 
és megjelölésű készítmény teljes súlya 169 g, tiszta súlya 127 g, töltő súlya 90 g. 
A lakkozott dobozba töltött halak száma 10. A doboz nyomott plakátpapírba 
s celofánba burkolt. A halak tisztítottsága a korábban ismertetett termékkel 
azonos. A felöntőolaj nem kellően tisztított, enyhén pörzs ízű, a halhús íze sós, 
állaga kissé szívós.

Mindkét termék minősége gyengébb a korábban importált jugoszláv hal
konzervekénél.

„Sardine Marka Beográd” elnevezésű halkonzerv teljes súlya 174 g, tiszta 
súlya 121 g, töltő súlya 92 g. A halhúsok megfelelően tisztítottak. A dobozból 
sérülés nélkül kiemelhetők, a felöntőolaj tiszta, üledékmentes.

Minőségi szintje magasabb, a korábban vizsgált Apátija, Mirna, Schmal, 
Rovinj készítményeknél.

„Galeb Sardine u rafiniranom” készítmény csomagolása, tiszta súlya és mi
nősége azonos a Beográd halkonzervével.

„Sardino Brand Sardine u rafiniranom ulju 28 — 32 g” elnevezésű készítmény 
tiszta súlya 126 g, töltő súlya 105 g. A halak húsa kissé szívós, bőrük sérült, 
a bőr alatt barnás elszíneződés figyelhető meg. A felöntőolaj íze kissé karcos, 
sárgásbarna üledéket tartalmaz. Minőségi értéke 20 —25%-kal kisebb a Beográd 
szardíniánál.

Spanyol halkonzerv
„Ellegionario Brand. Sardines en Aceite” elnevezésű készítmény lakkozott 

fémdobozba töltött 3 db halhúst tartalmaz. A halak bőre kissé sérült, a halhús 
helyenként kissé barna, a hasüregek ikrával teltek, néhány zsigermaradvány 
a hasüregben található. A litografált dobozok tiszta súlya 127 g, töltő súlya 
95 g, a felöntő olaj refrakciója 20 °C-on 1.4812. A készítmény minőségi értéke 
a korábban bemutatott, illetve importált spanyol és marokkói szardíniáknál 
gyengébb.

Szovjet halkonzerv
„Saira” elnevezésű szovjet halkonzervek minősége a korábban vizsgált 

előmintákkal és beérkezett tételekkel azonos volt. A halkonzervek tiszta súlya 
250 g, töltő súlya 210 g volt. A dobozok 14— 17 db halhúst tartalmaztak.

Dán halkonzerv
„Limfjord Sardines in pure oil” elnevezésű készítmény lekerekített végű 

lakkozott alumínium dobozba töltött olajjal felöntött 4 db fiatal heringhúst 
tartalmaz. A dobozok teljes súlya 152 g, tiszta súlya 122 g, töltő súlya 98 g.

Az élelmiszer nagykereskedelem kérésére felülvizsgálták a Sild Sardines in 
pure oil, Regatta Sardines in oil,Troni Danish sardines in Oil Royal Sild Sardines 
halkonzerveket. Minőségi elváltozást nem tapasztaltak.

Marokkói halkonzerv
„Chellak Sardines a 1’ huile” elnevezésű halkonzerv tiszta súlya 125 g, töltő 

súlya 85 g. A halhúsok bőre ép, sérülésmentes, állaga puha, omlós, a dobozból 
épségben kiemelhető. A halak megfelelően tisztítottak, a felöntő olaj tiszta, üle
dékmentes. Jó minőségű termék.

Román halkonzervek
„Scrumbii de Dunare in ulei din germeni de porumb” elnevezésű készítmény 

ovális alakú, lapos, belül lakkozott fémdobozba töltött egyenlő nagyságúra 
vágott, egyenletesen elrendezett dunai szkumbria haldarabokat tartalmaz. A
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jelzések a doboz oldalán körberagasztott címkén vannak feltüntetve. A halhús 
kissé puha, de még nem széteső. A felöntőolaj babérlevéllel ízesített, üledékmen
tes. Teljes súlya 196 g, tiszta súly 142 g, töltő súly 105 g. A kereskedelem a ké
szítmény diétás jellegének (sószegény) feltüntetését tervezi, amelyhez az egész
ségügyi szervek hozzájárulása szükséges.

,,Marina de macrouri 300 g STAS 1501-60 Intreprindrea Pisciola Braila” 
elnevezésű készítmény kerek lakkozott dobozokban téglavörös színű paradi
csomos mártásban 2 db makrella haldarabot tartalmaz. A halhús állománya 
kissé szívós, a paradicsommártás hígan folyó, olajszegény. A halak a dobozban 
egyenetlenül vannak elhelyezve. Teljes súly: 375 g, tiszta súly 307 g, töltő súly 
189, a mártás szárazanyagtartalma 11,2 Ref %. Minőségi értéke a forgalomban 
levő szovjet paradicsomos halkonzervekével azonos.

Lengyel halkonzervek
,,Dorsz w sosie pomidoroxym” elnevezésű készitmény, kerek, lakkozott 

dobozba töltött 5 db halhúst tartalmaz. A doboz magasságával egyenlő nagysá
gúra vágott haltörzsdarabok, a vágásfelületekkel lefelé vannak a dobozba he
lyezve. A halhús rostos, szívós, nem kellemes. A felöntőlé higan folyó paradi
csommártás. Teljes súly 392 g, tiszta súly 317 g, töltő súly 217 g, a felöntőlé szá
razanyagtartalma 12,9 Ref %. A termék gyenge minőségű. Minőségi szintje 
alacsonyabb a jelenleg forgalomban levő szovjet paradicsomos halkonzervekénél.

,,Saproty w oleju popularne” elnevezésű készitmény lakkozott kerek (teljes 
súly 150 g) és szögletes (teljes súly 105 g) dobozban enyhén füstös, olajos ízű, 
tükrösen rakott, oldalukra döntött, ép, sérülésmenetes, puha húsú halakat tar
talmaz. A halak száma dobozonként 13- 14 db. A felöntő olaj mennyisége 20-21 
g. Minőségi szintjük a szovjet és NDK sprotnikkal azonos.

KÁVÉ
Április hónapban mind az 1., mind 11. osztályú pörköltkávé keverékének 

összetételét megváltoztatták.
1 .  I I .

Columbia extra 12% Minas 30%
Cuba Montana 25% Ecuador II. 30%
Minas 13% Indiai robusta 11. 40%
Santos 25%
Tanzánia 25%

II. osztályú pörköltkávé
Az elmúlt hónapokban vizsgált II. osztályú pörköltkávék jellemzőinek 

átlagos értéke a következőképpen alakult:

Március M ájus Június

K iolajosodott felületű szernek mennyisége % - b a n ......... 8 14 6

Zúzott, tö rö tt szemek % -ban ............................................... 2 , 8 4,5 3,6
R ágott, fú rt szemek %-ban ................................................. 5,4 4,1 4,0
Átlagosnál vil. szemek %-ban ............................................. 4,0 8 , 2 5,0
Átlagosnál sőt. szemek %-ban ............................................. 0 , 2 1 , 0 0,4

Selejtes rész összesen 12,4% 17,8% 13,0%
V íztartalom  % - b a n ................................................................... 3,8 4,3 4,2
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Presso kávé
A vendéglátóipar részére szállított pörköltkávé vizsgálat jellemzőinek átla

gos értéke a következőképp alakult:

Március M ájus Június

Kiolajosodott szernek mennyisége %-ban ......................... 5,0 8 , 0 5,0

T örött, zúzo tt szem ek % -ban ................................................ 9,6 3,2 1 , 6
R ágott, fú rt szemek % -ban .................................................... 2 , 8 2 , 2 2 , 0
Átlagosnál vil. szem ek % - b a n ................................................ 1 , 2 0 , 8 0 , 8
Átlagosnál sőt. szem ek % -b an ................................................ 0 , 8 0 , 8 1 , 0

Selejtes szem ek összesen 14,4% 7,0 % 5,4%'
V íz ta rta lom  % - b a n .................................................................... 3,1 3,2 3,5

FŰSZEREK
Fehérbors

Április hónapban Indonéziából érkezett fehérbors III. oszt. minőségű volt. 
100 szem súlya 4,7 g, idegen szervetlen anyagtartalma 0,1%, szárazanyagra 
számított illóolajtartalma 1,14%, víztartalma 14,0%, volt.

Feketebors
Indiából március hónapban két tétel feketebors érkezett. Mindkettő minő

sége I. osztályú volt. 100 szem súlya 3,8 —4,5 g, szárrész és idegen szervesanyag 
0,1, 0,2%, víztartalom mindkét mintánál 10,5%, szárazanyagra számított illó
olajtartalom 3,0, 3,4% volt.

Fahéj
Az első félévben három tétel fahéj érkezett a csomagoló vállalathoz. Vizsgá

lati eredmények:

K ínai fahéj 
1

Kínai fahéj 
2

Indonéz
fahéj

3 —5 mm vastag  fahéj mennyisége % -ban ......................
5. sz. szitán áteső törm elék %-ban ....................................
Illóolajtartalom  %-ban ............. ............................................
V íztartalom  % - b a n .................................
Minősítés ................"....................

42,5
0,75
3,1

1 0 , 0
III.

osztályú

78,3
0,33
4,3

1 2 , 0
szabvá

nyon
kívüli

46.4

1 , 6
10.5 

III.
osztályú

A szabványon kívüli tétel átdolgozás (tisztítás) után kerül csak forgalomba. 
Szegfűszeg. A Zanzibárból érkezett szegfűszeg minősége III. osztályú volt. 

Tisztasága 89,1%, különvált részek súlya 9,0%, apró zsugorodott szemek meny- 
nyisége 1,9%, szerves idegenanyagtartalom 0,13%. Illóolajtartalom 16,5%, 
víztartalom 9,0%.

Szerencsendió. A Singapore-ből importált szerecsendió szabványon kívüli 
minőségű volt. Bolti forgalomba nem kerül. Egészséges rész (a teljes minta meny- 
nyiség hosszában való felvágása után kiértékelve) 89,7%, penészes rész meny- 
nyisége 10,3%, illóolajtartalma 2,5%, víztartalma 6,5%.

Vanília
A Bourbon vanília 18 — 20 cm hosszú, 0,5 —0,7 cm széles, zsíros tapintású, 

fényes, fekete-barna színű volt. Vanillintartalma 1,6%, víztartalma 37,5%.
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F ű szerk ev er ék

A Szegedi Papríkafeldolgozó V. a következő kolbász fűszerkeverékeket 
mutatta be:

Megnevezés
V íztartalom

%-ban

Csabai házikolbász .............. 8,9
Debreceni házikolbász „  . . 4,0
Csabai s z a lá m i ....................... 8 , 0
Szegedi csípős ....................... 6,5
Gyulai k o lb á s z ....................... 7,0
S ev acs ic sa ................................ 6 , 6

A fűszerkeverékek külleme, íze és illata jellegüknek megfelelő volt. A hasz
nálati utasításban leírt arányban nyershűshoz adagolva a készített kolbászok 
jellegzetes zamatúak, jó minőségűek voltak.

TEA

Kínai tea
Sötét szürkésfekete színű, közepes vágású, laza sodrású tealevelek. Forrázata 

gyenge zamatú. Víztartalma 7,6%, vízben oldható rész 31,2%. Minősége a szab
vány III. osztályú követelményeit elégíti ki.

Grúz teák
Fekete színű, közepes nagyságú levelek, egyenlőtlen nagyságra vágott, 

részeiből lazán sodort Broken Pekoe típusú teák. Forrázatuk zamatos. Minősé
gük a szabvány II. osztályú követelményeit elégíti ki.

Ceyloni tea
Sötétfekete szinű, finom erezetű tealevelek, kissé durván, lazán sodorva. 

Forrázata aranysárga színű, zamatos ízű. 0,5 mm-es szitán áteső tearészek meny- 
nyisége 1,4%. Vízben oldható rész mennyisége 36,5%. Víztartalma 6,3%. Minő
sége a szabvány I. osztályú követelményeit elégíti ki.

Vietnami tea
Szürkés-fekete színű, egyenlőtlen vágású, laza sodrású tea. Forrázata sötét, 

de gyenge zamatú. 0,5 mm szitán áteső rész mennyisége 0,7%, víztartalma 9,0%, 
vízben oldható részének mennyisége 3 5 ,0 %.

Minősége a hazai szabvány III. osztályú követelményeit elégíti ki.
V

IMPORT NÖVÉNYI KONZERVEK

Vietnami készítmények
,,Banana nectar” elnevezéssel 1/2 -es lakkozott fémdobozba töltött banán

levet importáltak. A banán gyümölcslé gyengén jellegzetes zamatú, túlságosan 
édes, hígan folyó, finoman rostos. Tiszta súlya 335 g. Szárazanyagtartalma 16,2 
Ref %. Minőségi szintje gyengébb a hazai gyümölcslé készítményeknél.
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Albán készítmények
„Syrop pomaranczowy. Sirop d’orange” elnevezésű termék 0,35 literes, 

koronadugóva! zárt üvegbe töltött narancsszörp. Színe sötét narancssárga, íze 
gyengén jellemző, enyhén terpénes. A sűrűn folyó szörp szárazanyagtartalma
6 6 .6  Ref%, összes savtartalma (citromsavban) 7,3 g/kg, hamutartalma 0,12%, 
hamulúgossági száma 11,3. Minőségi szintje az izraeli narancssűrítményből hazai 
konzervgyárakban előállított ,,Jaffa” narancsszörpnél gyengébb.

Spanyol készítmények
,,Sunfix natural orange juice” elnevezésű termék lakkozatlan fémdobozba 

töltött, hígan folyó, rostos narancslé. Kellemes, tiszta zamatú. Tiszta súlya 
565 g, szárazanyagtartalma 11,5 Ref %, összes savtartalma 7,9 g/kg, óntartalma 
30 mg/kg. Minőségi értéke a korábban beérkezett jó minőségű izraeli narancsleve- 
kével azonos. Eltarthatósága rövidebb, mivel lakkozatlan dobozokba van töltve. 
„Zumo de naranja. Tio Pepe Orangezseft” elnevezésű termék, lakkozatlan fém
dobozba töltött narancslé. íze jellegzetes, zamatos, de enyhén kesernyés mellék
ízzel. A gyümölcslé hígan folyó, finom rostú. Tiszta súlya 595 g, szárazanyag
tartalma 13,0 Ref %, összes savtartalma (citromsavban) 11,0 g/kg óntartalom 
30 mg/kg. Élvezeti értéke megfelelő.

Lengyel készítmények

„Walbrzyskie zaklady spozywcze prz. Musztarde Stokowa” elnevezésű 
termék műanyagfedővel zárt üvegpohárba töltött világos sárga színű mustár, 
íze, szaga jellegzetes, szárazanyagtartalma 2 0 ,8%, összes savtartalma 2 2 ,0  g/kg. 
A lengyel mustár szárazanyagtartalma és savtartalma kevéssel kisebb a hazai 
készítménynél. Zamata jellegzetes, de kevésbé fűszeres. Minőségi értéke meg
felelő.

,,Sauerkraut Product of Poland” elnevezésű termék lakkozott fémdobozba 
töltött savanyú káposzta. Színe krémsárga, illata felnyitáskor enyhén kellemet
len mellékszagú, de levegőn rövid ideig állva a kellemetlen szag eltávozik. íze 
kellemes, jellegzetes. Tiszta súlya 855 g, töltő súlya 840 g, összes savtartalma
11.6 g/kg, konyhasótartalma 18,3 g/kg. Minőségi értéke megfelelő. Eltarthatósága 
a hőkezelt növényi konzervekével azonos.

„Szamóca befőtt.” 1/1-es lakkozott fémdobozba töltött, puha állagú szamóca 
gyümölcs, kissé fátyolos cukoroldattal felöntve. A gyümölcs barnáspiros, a fel- 
öntőlé élénkpiros színű. Tiszta súlya 850 g, töltő súlya 420 g, szárazanyagtartalma
25,8 Ref %. Minőségi értéke a hazai másodosztályú szamócabefőttel azonos.

„Egres befőtt” Világos sárgászöld színű, ép, egyenletes nagyságú, megfelelő 
egres szemek 5/4-es üvegbe töltve, tiszta üledékmentes cukoroldattal felöntve. 
Tiszta súly 970 g, töltő súly 530 g, szárazanyagtartalom 24,0 Ref %. Minőségi 
szintje a hazai I. osztályú egres befőttel azonos.

Izraeli konzervek
„Assis. Jaffa natural orange juice” elnevezésű termék megfelelően lakkozott 

fémdobozban 580 g tiszta súlyban narancslevet tartalmaz. A narancslé kissé 
rostos, enyhén kesernyés, terpénes mellékízű. Szárazanyagtartalma 11,8 Ref %, 
összes savtartalma citromsavban 11,4 g/1.

„Assis. Jaffa grape fruit juice” elnevezésű készítmény jól lakkozott, fémdo
bozban 590 g tiszta súlyban grape-fruit levet tartalmaz. A termék jellegzetes
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zamatú, enyhe idegen mellékízzel. Szárazanyagtartalma 11,6 Ref %, összes sav
tartalma 15,5 g/1.

Mindkét készítmény gyengébb minőségű, a korábban bemutatott izraeli 
citromos gyümölcsleveknél.

Olasz konzervek

,,Jus d’orange” elnevezésű termék lakkozott dobozba 575 g tiszta súlyban 
töltött finom rostos narancslé. Jellegzetes tiszta zamatú. Szárazanyagtartalma
13.0 Ref %, összes savtartalma 9,6 g/1. Jó minőségű termék.

Egyiptomi konzerv

,,KAHA Orange juice” elnevezésű termék lakkozatlan fémdobozba 362 g 
tiszta súlyban töltött narancslé. Gyengén főtt mellékízű. Szárazanyagtartalma
17.1 Ref %, összes savtartalma citromsavban kifejezve 5,5 g/1, óntartalma 38 
mg/kg.

Bolgár konzervek

Töltött káposzta. Lakkozott fémdobozba töltött 2 db káposztalevélbe 
burkolt rizses húsos töltelék. Gyengén fűszerezett, kellemes izű és szagú termék. 
Tiszta súlya 420 g, töltő súlya 225 g. Óntartalma 21 mg/kg.

Szilvabefőtt .Felezett, magozott kékszilva, Omnia zárású üvegekbe töltve. 
Tiszta súlya 865 g, töltő súlya 450 g. A felöntőlé szárazanyagtartalma 23,9 Ref%. 
A termék minősége a korábban beérkezett bolgár szilvabefőttekkel azonos. Mi
nőségük az 1. osztály követelményeit kielégiti.

Körtebefőtt. Felezett és hámozott, magházától gondosan megtisztított, 
helyenként foltos felületű körtegyümölcs, Omnia zárású üvegbe töltve. Tiszta 
súlya 860 g, töltő súlya 450 g, felöntőlé szárazanyagtartalma 24,0 Ref %. Jó mi
nőségű termék.

Őszibarackbefőtt Felezett és magozott őszibarack Omnia zárású üvegbe 
töltve. Hámozott és hámozatlan minőségben nagyobb mennyiséget importált 
a Délker. V. Tiszta súlya 870 g, töltő súlya 455 g. Szárazanyagtartalma 22,0 Ref 
%, Kisebb mennyiségben túlságosan szétfőtt, foszlányos, ráncos gyümölcsda
rabokat tartalmazó tétel is érkezett. Felöntőleve a gyümölcshús részektől és 
foszlányoktól zavaros volt. Leértékelve került forgalomba.

Román konzervek

Zöldborsó. 1/2-es fémdobozba, 280 g súlyban töltött zöldborsó. A beérkezett 
szállítmány egy része minőséghibás volt. Feltehetően befülledt zöldborsót dol
goztak fel. A minőséghibás áru nem került forgalomba.
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HAZAI KONZERVIPARI TERMÉKEK

Málnaszörp
Az elmúlt negyedévben több kereskedelmi vállalat kifogásolta, bogy a 

málnaszörppel töltött üvegek, műanyagkancsók nyakában habgyűrű keletkezik. 
A vevőreklamációk alapján beküldött és megvizsgált minták szabványos minő
ségűek voltak. Szárazanyagtartalmuk 67,2-67,4 Ref %, összes savtartalmuk 
(citromsavban) 7 ,2-7 ,4  g/kg volt. Egyes minták gyengén jellegzetes málna- 
zamatuk miatt az érzékszervi minősítésnél csak 78 pontot értek el.

C-vitamindús eperszörp
A győri Űj Élet Mezőgazdasági Termelőszövetkezet eperszörp mintát m uta

tott be, amelyet C citamindus jelzéssel kíván forgalomba hozni. A minta száraz
anyagtartalma nem érte el a minimális szabványos előírást (65,5 Ref %), összes 
savtartalma citromsavban 5,4 g/kg, hamutartalma 0,15%, hamulúgossági száma 
10,6, C-vitamintartalma 1,4 mg % volt. Sem összetétele, sem érzékeszervi tulaj
donságai nem kielégítőek. Csak feljavítva hozható forgalomba.

A termelőszövetkezet egyidejűleg bemutatott málnaszörpjének minősége 
megfelelő volt.

Feketerifcizke szörp
A fertődi kutató intézet üzemének egy kisebb tételű feketeribizke szörpje 

kisebb hamutartalma miatt nem elégítette ki a szabványos követelményeket. 
Érzékszervi minősítésnél is csak 75 pontot ért el. A termék szárazanyagtartalma
68,9 Ref %, összes savtartalma 8 ,6  g, hamutartalma 0,10%, hamulúgossági 
száma 9,5 volt. Mesterséges színezéket nem tartalmazott.

Hőkezelt uborkakészítmények
A Termál savanyító üzem hőkezelt uborkakészítményeket hozott forga

lomba. A „Darabolt uborka” 5/4-es üvegekben nem „csemege”, hanem „ecetes” 
uborkára jellemző gyengén fűszerezett ecetes ízű és illatú, egyenlőtlen darabo- 
lású, puha állományú uborkát tartalmazott. Az uborkadarabok hosszmérete 
erősen eltért. A felöntőlé fátyolos volt. Töltő súly 520 g, összes sav 10 g/1. Konyha
sótartalom 12,5 g/1.

Azonos küllemű és azonos kémiai jellemzőkkel rendelkező volt a „Negyedelt 
uborka” 5/4-es készítmény. Állaguk túlságosan puha volt. A termékek minősége 
nem elégíti ki a „Hőkezeléssel tartósított uborkakészítmények” szabvány elő
írásait. Gyenge minőségű készítmények.

Leveskészítmények
Az élelmiszernagykereskedelem május hónapban felülvizsgáltatta raktárai

ban levő leveskészítményeket, mivel azok jótállási ideje a közeljövőben lejár. 
A különböző leveskészítmények minőségi elváltozást nem szenvedtek. A minő
ségellenőrző szervek gyors értékesítésüket javasolták.

R. L. ( Budapest)
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