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SÜTŐIPAR
A Magyar Szabványügyi Hivatal 212/6779 sz. alatt az MSZ 20501-58 

,,Sütőipari termékek vizsgálati módszerei” c. szabvány ,,10. Zsírtartalom meg
határozása” c. fejezetben előírt vizsgálati módszer helyett továbbra is a 
FŐVEGY által kidolgozott „Savas feltárással összekapcsolt extrakció” módsze
rére a módosítás alatt álló MSZ 20501-58 megjelenéséig az eltérési engedélyt 
megadta.

Ugyancsak megadta az eltérési engedélyt fenti szám alatt arra, hogy az 
MSZ 11917 — 64 módosításának megjelenéséig, a „Sütőipari Fehértermékek” 
tárgyú szabvány 3.2 „Fizikai és kémiai jellemzők c. szakaszában a táblázat 6. 
oszlopában levő „zsír % min.” előírás helyett az alábbi — termékcsoportonként 
felsorolt — értékeket átlagértéknek, a feltüntetett megengedhető maximális 
plusz tűrés figyelembe vételével:

T erm ékfajta
Z sírtarta lom  a bél száraz- 
an y ag áraszám ítv a  % -ban

á tlag érték tű rés

T ejestésztából k ész íte tt te rm ékek 2,7 ± 18%

V ajastésztábó l k é sz íte tt te rm ékek 5,1 ±15%

Tojásos tésztából 
k ész íte tt term ékek

Stefánia  kifli 6 , 8 ± 1 0 %

V ajas cipócska 
M olnárka
Finom  fo n o tt kalács 
Briósok

9,5 ± 1 0 %

Puffancs 
Foszlós kalács

9,6 ± 1 0 %

Kuglófok 12,4 ± 1 0 %

A hivatkozott szabványok minden egyéb előírása változatlan marad.

TÉSZTAIPAR
A Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek is bekapcsolódnak fokozott mér

tékben a száraztészta termelésbe. Különösen a gyárak által nem készített „házi” 
készítmény jellegű tésztafélék kedveltek. Ilyenek: az eperlevél, a szabálytalan 
nem sima felületű tarhonya, a menyasszony tészta, csiga, lebbencs, „házi 
csusza” stb.

Az év folyamán igen nagyszámban vizsgáltunk ilyen termékféleségeket. 
A kifogások egyik része a jelzettnél kisebb tojástartalomból származott, másik 
része a meg nem felelő tárolás miatt kukacos, penészes, dohos lett.

Cs. I-né (Budapest)

NÖVÉNYOLAJIPAR
ARAN Y  elnevezésű repceolajat hozott forgalomba Növényolaj és Mosó

szergyártó Orsz. Vállalat. Az étolaj minőségi jellemzői a napraforgó étolaj szab
ványértékeit kielégítik, csomagolása 0,75 1-s renopack.
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TÉSZTAKÉSZÍTMÉNYEK

A minőségvizsgáló intézetek javaslatára az MSZH a tarhonya vizsgálatánál 
eltérési engedélyként 1970. március 31-ig a szétfővés mértékének megállapítása
ként a következő módszert engedélyezte: 100 db tarhonyát, a tarhonya méreté
től függően az előírt mennyiségű zsiradékban 2  percig pirítjuk, hogy a tészta 
világosbarna színű legyen. A megpirult tarhonyához 100 ml forró vizet kell adni 
és lefedve puhulásig főzni. Főzés közben az elpárolgó vizet szükség esetén forró 
vízzel kell pótolni. A szétfővés mértékét a szétfőtt szemek száma adja meg.

A ta rhonya  m érete 100 db ta rhonya  körül
belüli súlya g-ban

A vizsgálathoz szükséges 
zsír mennyisége g-ban

Nagy m éretű .................... 6,0 2,0
Közepes m éretű  .................. 3,5 1,5
Kis méretű ........................... 2,0 1,0

SÜTŐIPAR

A „Rákóczi” Sütőipari KTSZ burgonyás kenyér új termékét mutatta be a 
kereskedelemnek. A burgonyás kenyér alakja szabályos, súlyával arányos. Héja, 
fényes, cserepes. Szaga, íze burgonyás kenyérre jellegzetes. A minta bele meg
felelően lazított, rugalmas, összefüggő, egységes színű volt. Savfoka 3,2, a bél 
víztartalma 46,5%. A burgonyás kenyér választékbővítő jellegű.

TARTÓSÍTÓIPARI TERMÉKEK

A Konzervipari Tröszt üzemei az elmúlt negyedévben több új termék elő- 
mintáit mutatták be.

Nagyatádi Konzervgyár termékei: Boros vegyesbefőtt. Hámozott, felezett, 
magházától megtisztított almát, körtét, hámozott, egész őszibarackot, egész 
szilvát és cseresznyét tartalmaz. A felöntőlé almaborral dúsított cukorszörp. 
A vegyesbefőtt 5/4-es üvegbe töltött, kellemes, harmonikus, tiszta illatú és ízű 
termék. A felöntőlevet a szilva színanyagai világos, barnáspirosra színezték s 
kevés gyümölcsfoszlányt tartalmaz. A 610 g töltősúly megoszlása: alma 47%, 
körte 17%, szilva 15%, őszibarack 18%, cseresznye 3%. A felöntőlé szárazanyag
tartalma 24,0 Ref %, alkoholtartalma 1,5%. Űjszerű, választékbővítő jellegű 
termék.

Ribizlijam műanyag (formpacker) csomagolásban. A jam tiszta, kellemes 
ribizli illatú és ízű. Állománya kocsonyás, kenhető. A műanyagdoboz tetejéről 
a kasírozott alumínium zárófóliát eltávolítva, megfordítva, a dobozból a jam 
nem esik ki, léelválás nem tapasztalható. Szobahőmérsékleten (20-22 C°-on), 
valamint 36 C° hőmérsékletű termosztátban 14 napig tárolt mintákban ízelvál
tozás, léelválás nem volt megállapítható.

Gyümölcs- és Főzelékkonzervgyár termékei: Zöldborsófőzelék marhahússal. 
Az 5/8-os üvegbe töltött termék krémszínű, sűrű mártásban, sárgászöld borsó
szemeket s 2 kis szelet marhahúst tartalmaz. A termék hidegen összeáll, melegítve 
a mártás kellően sűrű. A hússzeletek megfelelően puhák, a borsószemek közt sok 
a „keményebb”. Töltősúlya 80-90  g.
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Vadas marhaszelet. Ugyancsak 5/8-os üvegben vörösbarna, sűrűn folyó már- 
i fásban egy tetszetős, aránylag nagyméretű marhahús szeletet tartalmazó készít

mény. A mártás fűszerezése nem jellegzetes, a hús állománya kissé kemény. 
Töltősúly: 100 — 110 g.

Húsleves marhahúsból. Világosbarna, levesszerűen folyó, barnás színű, lében 
főtt sárgarépa, fehér gyökérszeletek s marhahúsdarabok találhatók. Illata, íze 
jellegzetes, de gyengén főszerezett. Tiszta súlya az 5/8-os üvegben 450 — 460 g, 
töltősúlya 45-50  g, a zöldség súlya 40 —45 g.

Mindhárom termék minősége kielégíti a MÉMSZ 1054 sz. „Ételkonzerv Ál
talános műszaki előírások” tárgyú ágazati szabvány követelményeit.

>, Vegyes gyümölcsíz”. 300 g súlyban kasírozott alumínium fóliával zárt mű
anyagdobozba csomagolva. Állománya rugalmas, jól szeletelhető. Színe sötét
piros. Illata, íze vegyesízre jellemző. Szárazanyagtartalma 64 — 65 Ref %. Összes 
cukortartalma (invertcukorban) 55 — 56%. Redukálóanyagok S02-ben 64 mg/kg, 
szorbinsavtartalom 0 ,8  g/kg.

A korszerű csomagolású termék minősége kielégíti a MÉMSZ 1451 sz. 
,.Vegyes gyümölcsíz” tárgyú ágazati szabvány előírását.

Nagykőrösi Konzervgyár termékei: Vöröskáposzta saláta. A szeletelt vörös
káposztát és felöntő levet tartalmazó készítményt 5/4-es üvegben hozzák forga
lomba. A jellemzően vörös színű káposzta ropogósán kemény húsú. A felöntőlé 
tiszta, üledékmentes. A termék töltősúlya 470 — 490 g, összes savtartalma ecet
savban 7,8-8,1 g/1, konyhasótartalma 13,5-13,7 g/1. Áz üvegek fém zárólapká
jának belső felülete jól lakkozott.

Zellersaláta. A sárgásfehér színű, helyenként kissé foltos, egyenlőtlen nagyság
ra szeletelt, jól tisztított zeller 5/8-os üvegbe van töltve és sós felöntőlével fel
töltve. A saláta íze, illata tiszta, kellemes, jellegzetes. Töltősúlya 620 — 640 g. 
Összes savtartalma ecetsavban 6 ,0-6,2 g/1. Konyhasótartalma 10,0-10,5 g/1. A fém 
zárólapka belső felülete jól lakkozott. Mindkét új termék választékbővítő jellegű.

További tartósítóipari új termékek. A Kecskemét és Vidéke Általános Szö
vetkezet hetényegyházai konzervüzeme Tubusos zellerkrém készítményét mu
tatta be. A világos krémszínű, tubusból jól kinyomható s kenhető, krémszerű 
anyag, zellerre jellemző, tiszta, kellemes ízű és illatú. Hét napon át 36 C° hőmér
sékletű termosztátban tárolva minőségi elváltozást nem tapasztaltunk. Az elő- 
minták tiszta súlya azengedélyezett tűrésen belül erősen ingadozott (76,8 — 87,2g). 
Szárazanyagtartalma 37-38% , összes savtartalma ecetsavban 0,9 —1,0%, 
konyhasótartalma 2,0-2,2% , zsiradéktartalma 21 -22% . A tubus belső felülete 
jól lakkozott. A nyomőfej nyitott, a kupak lecsavarása után a zellerkrém köz
vetlenül kinyomható a tubusból. A forgalomba hozó (Univer Szövetkezet) jót
állási időnek 90 napot vállal.

A Baromfiipari Országos Vállalat 1/2-es konzerves dobozba két új ételkon-

Ízerv termékét mutatta be. Az Újházi tyúkleves sűrű, barnás, zavaros lében tyúk- 
húsdarabokat tartalmaz. Belőle a feltüntetett használati utasítás szerint elkészí
tett leves hígan folyó, tiszta, sötétsárga színű. Illata, íze nem eléggé jellegzetes, 
gyengén fűszerezett. A tyúkhúsharabok megfelelően puhák, egy részük fehér, 
más részük világosbarna. ízük finom, jellegzetes. A termék tiszta súlya 400 — 420 
g, a tyúkhús súlya 130— 150 g.

A csirkehús gombamártásban készítmény világosbarna, sűrűn folyó mártás
ban fehér, illetve barnás színű főtt csirkehúsdarabokat s hosszában negyedelt, 
3 — 4 cm hosszú gombaszeleteket tartalmaz. A mártás illata, íze gyengén jelleg
zetes, a csirkehús és a gomba enyhén kifőtt ízű. A 400-410 g tiszta súlyú ter
mék 140-150 g csirkehúst és 25 g gombát tartalmaz.

Az Újházi tyúkleves hígítás nélküli levének fehérjetartalma 4,6%, zsiradék
tartalma 13,5%, konyhasótartalma 3,9%. A Gombamártás fehérjetartalma 3,0%, 
zsiradéktartalma 5,6%, konyhasótartalma 0,9%.



Import tartósítóipari termékek

A „Zupa z zielonego groszku blyskawiczna” elnevezésű zöldborsó leves, 
hegesztéssel zárt, kasírozott alumínium fólia tasakba csomagolt termék. Borsó
lisztet, zsírt, füstölt szalonna darabkákat és fűszereket tartalmaz. Tiszta súlya 
50 g. Fél liter vízzel előírás szerűen felforralva két tányér leves készíthető belőle. 
A zöldesdrapp színű leves illata és íze inkább sárgaborsóra jellegzetes. Állománya 
sűrűn folyó, egyenletesen sima.

A „Zupa grochowa blyskawiczna” előbbivel azonos csomagolású borsóleves. 
Borsólisztet, angolszalonna darabkákat, zsírt, hidrolizált fehérjét és fűszereket 
tartalmaz. Az elkészített leves világossárga színű, sárga borsóra és füstölt húsra 
emlékeztető illatú és ízű.

A „Zupa ogonowa blyskawiczna” elnevezésű készítmény paradicsomsűrít
ményt, lisztet, marhahúsdarabkákat, szárított zöldséget és fűszereket tartalmaz. 
Illata, íze hagymás, fűszeres, enyhén savanykás, nem eléggé jellegzetes „Krupnik 
blyskawiczny”, árpakása leves fentiekkel azonos csomagolásban, 50 g súlyban 
árpadarát, szárított húst, zsírt, szárított zöldséget, nátriumglutamátot és fűsze
reket tartalmaz. A használati utasítás szerint elkészített leves színe világos szür
késbarna, színes zöldségdarabkákkal és árpadarával. íze, illata a hazai ízléstől 
eltérő.

„Zupa grochowa extra”, hagymaleves. Szárított hagymát, húspasztát, zsírt, 
lisztet, tejport és nátriumglutamátot tartalmaz. Az elkészített leves jellegtelen 
zamatú.

„Barszcz czernowy”, vöröscékla leves. Szárított vöröscéklát, zöldségeket, 
fűszereket és sertéshúst tartalmaz. A forró vízzel elkészített leves, hígan folyó, 
sötét céklavörös színű, sajátságosán savanykás ízű.

„Zupa celulowa”, hagymaleves. Kasírozott alufólia tasakban 80 g súlyban 
szárított hagymát, húspasztát, búzadarát, sütőélesztőt, és tejport tartalmaz. 
A használati utasítás szerint 1 1 vízzel elkészített leves színe világosdrapp, illata, 
íze erőteljesen hagymás, állománya hígan folyó, a benne levő daraszemcsék fel- 
kavarás után részben leülepszenek. Az ismertetett lengyel leveskészítmények ke
vésbé felelnek meg a hazai ízlésnek.

Bulgár szamócabefőtt. I/l-es jól lakkozott fémdobozban levő 270-290 g 
gyümölcshús élénk piros, kissé túlszínezett, nem természetes színhatású. Illata, 
íze, gyengén jellemző. A gyümölcshús puha, túlfőtt, a cukros felöntőlé zavaros. 
A lé szárazanyagtartalma 22,8-24,2%. A készítmény behozatalát nem javasol
ták, mert gyümölcshústartalma nem éri el a bolgár szabványban megkövetelt 
minimális 360 g értéket. Piros színezék a hazai engedélyezett színezékek közt 
nem szerepel.

,,Pineapple chunks in heavy syrup" elnevezésű guineai befőtt készítmény 
1/2-es, belül vernirozatlan dobozban 290 g súlyban trapéz alakú kb. 3 cm hossz
méretű ananász darabkákat tartalmaz. A gyümölcshús állománya megfelelő, a 
felöntőlé szárazanyagtartalma 17 — 18 Ref %. Óntartalma 8 mg/kg. Az ananász- 
befőtt minőségi szintje alacsonyabb az évek óta rendszeresen importált vietnami 
ananászbefőtténél.

,,Trink bouillon” elnevezésű készítmény a svájci Knorr cég vízben maradék 
nélkül oldódó erőleves kivonatát tartalmazza 1 kg tiszta súlyban, visszazárós 
műanyag fedővel zárt hengeres dobozban. A szárított kivonat daraszerű, barna 
színű, jellegzetes illatú. Forró vízben teljesen oldódik. Az előírás szerűen elké
szített leves tiszta, áttetsző, világosbarna színű. Illata, íze húslevesre jellemző, 
finom zamatú. A bemutatott előminta víztartalma 1,9%, zsírtartalma 3,0%, 
fehérjetartalma 11,3%, konyhasótartalma 52,5%, nátriumglutamát tartalma 
13,4% volt. Előnye más leveskészítményekkel szemben, hogy forró vízzel azon
nal, főzés nélkül készíthető belőle leves.
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„Preparáló solubile per aranciata lipperli un aranciata pronte” feliratú olasz 
gyártmányú készítmény hegesztéssel zárt, kasírozott alumínium fólia tasakban 
110—115 g liofilezett narancslevet tartalmaz. Eredeti állapotban színe narancs- 
sárga, illata kellemes, narancsra jellegzetes, állománya lisztszerű. Erősen nedv
szívó, levegőn rövid időalatt ragacsossá válik, majd egy tömegbe összeáll. A ta- 
sak tartalmát 1 liter vízzel elkeverve, az azonnal oldódik. A készített ital narancs- 
sárga színű, nagyon kellemes, harmonikus narancs illatú és ízű, enyhén savany- 
kás. Tartrazinnal és neukokcinnal színezett.

,,Asperges courtes sei ajonté” elnevezésű spanyol készítmény 250 g súlyban 
hasáb alakú, éleinél legömbölyített dobozban 11 cm hosszú fejes spárgát tartal
maz. A spárga színe krémfehér, a fejek halványlilás árnyalatúak. Állományuk 
megfelelő, a felöntőlé összes savtartalma citromsavban 0,9 g/1, konyhasótartalma
5,3 g/1. A dobozok belül vernirozatlanok. Ennek tulajdonítható, hogy óntartal
muk 15 mg/kg.

Articsóka. Hengeres fémdobozba töltött tartósított articsóka. A megtisz
tított zöldség tojásdad alakú, 4 — 4,5 cm hosszú, krémfehér színű. A készítmény 
töltősúlya 250 g. A felöntőlé savtartalma citromsavban kifejezve 1,9 g/1, konyha- 
sótartalma 6,0 g/1, óntartalma 20 mg/kg. A doboz belül vernirozatlan, erősen 
márványozott.

Szintén spanyol készítmény a hosszúkás, hengeres üvegekbe töltött olaj
bogyó. A sós vízzel felöntött készítmények két változatban kerültek bemutatásra. 
Az egyik választéknál az olajbogyók egészben vannak, a másiknál a mag helyét 
étkezési paprikával töltötték ki. Mindkét készítmény tiszta súlya 110 g, töltő
súlya 70 g. A felöntőlé savtartalma ecetsavban 0,23-0,27%, konyhasótartalma 
6 ,0 - 8,0% .

Érzékszervi tulajdonságaik jók, minőségi szintük magas, a választékot bő
vítik.

A ,,Costita cu fasole boale" elnevezésű román import ételkonzerv 1/2-es 
dobozban fűzserpaprikával enyhén színezett, zsírral elkészített fehér babfőzelék
ben 2 szelet húsos szalonnát tartalmaz. A bab és a szalonna állománya puha, 
jellegzetes, finom illatú és ízű. A készítmény tiszta súlya 490 g, a szalonna súlya 
90 g. A hazai ízlésnek megfelelő készítmény minőségi szintje a hazai üveges étel- 
konzervekével azonos.

Libanonból narancs sűrítmény és narancsszörp előmintáját mutatták be. 
A narancs sűrítmény szörp alapanyag. A belőle előírás szerint cukorszörppel ké
szített termék a Jaffa szörpnél kissé világosabb színű, de kellemes narancs illatú 
és zamatú. Szódavízzel 1 : 10 arányban hígítva kellemes, nagy üdítőhatású italt 
ad.

A narancsszörp 1 : 10 arányban szódavízzel hígítva kellemes erőteljes na
rancs illatú és ízű. A narancsszörp jól vernírozott fémdobozban kerül forgalomba.

DOHÁNYÁRUK

Cigaretták
A Monimpex Külkereskedelmi V. Svájcból Philip Morris és Marllow ciga

retták előmintáit mutatta be. A megállapított minőségi jellemzőket a követke
zőkben közöljük:

A cigaretták minőségi érték tekintetében a hazai A kategóriába sorolható, 
minőségi szintjük a forgalomban levő MD cigarettánál jobb. Minőségi jellemzőik 
kielégítik az MSZ 6627 — 66 „Füstszűrös cigaretták” tárgyú szabvány előírásait.
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Philip Morris Marllow

Csomagolás 

Szívási tulajdonságok

Keskeny peremes m űanyag 
dobozba csomagolt 20 db 
füstszűrös c igaretta

A főfüst kellemes illatú, eny
hén csípős, harm onikus íz
hatású , ta rta lm as

Alumínium fóliával bélelt kar
tondobozba csomagolt 20 db 
füstszűrös c igaretta

A főfüst kellemes illatú, kissé 
csípős, enyhén kaparó keser
nyés ízhatású, tarta lm as

Philip Morris Marllow

1 db cigaretta hossza mm-ben
fü s tszű rő v e l................................................. 84 100
füstszűrő nélkül ........................................ 64 75

1 db c igaretta súlya g-ban
fü s tszű rő v e l................................................. 1,18 1,26
füstszűrő nélkül ........................................ 0,88 1,02

Égőképesség % - b a n ........................................... 100 100
N agym éretű kocsánytartalom  % - b a n ......... 0.1 0,1
V íztartalom , % - b a n ........................................... 11,8 11,4

A Német Szövetségi Köztársaságból Windsor és Duett elnevezésű cigaretták 
előmintáit mutatták be. Vizsgálati eredményeiket a következőkben ismertetjük:

W indsor D uett

Csomagolás 

Szívási tulajdonságok

Alumínium fóliával bélelt 
csuklós fedelű kartondoboz
ba csomagolva 20 db füst
szőrös c ig a re tta  

A főfüst mentolos illatú és 
ízű, kissé csípős és kaparó, 
a középerősnél kissé gyen
gébb, ta rta lm as cigaretta

K asírozott alum ínium  fóliából 
készített csomagocskában 20 
db füstszűrös cigaretta

A főfüst kellemes illatú, pácolt 
dohányra jellegzetes, kissé 
csípős, a középerősnél gyen
gébb, ta rta lm as cigaretta

W indsor D uett

1 db c igaretta hossza mm-ben
fü s tszű rő v e l................................................. 85 100
füstszűrő nélkül ........................................ 67 78

1 db c igaretta súlya g-ban
fü s tszű rő v e l................................................. 1,08 1,18

0,98füstszűrő nélkül ........................................ 0,94
Égőképesség % - b a n ........................................... 100 100
N agym éretű kocsánytartalom , %-ban . . . . 0,2 0,2
V íztartalom  % -ban ........................................... 13,2 13,3

Mindkét cigaretta minősége kielégíti az MSZ 6227 — 66 „Füstszűrös ciga
retták” tárgyú szabvány követelményeit. A Windsor minőségi szintje a hazai 
gyártású Fiitol cigarettánál jobb, a Duett minőségi szintje a hazai MD cigarettáét 
közelíti meg.

Az Egyesült Arab Köztársaságból importált Simon Arzt füstszűrös cigaretta 
20  db-onként alumínium fóliával bélelt lapos, fedeles kartondobozba van csoma
golva. Főfüstje erősen illatos, kissé csípős, keserű ízű, középerősnél kissé gyen
gébb, tartalmas cigaretta.



1 db cigaretta hossza mm-ben:
füstszűrővel 72
füstszűrő nélkül 60

1 db cigaretta súlya g-ban:
füstszűrővel 1,11
füstszűrő nélkül 0,98

Égőképessége %-ban: 95
Nagyméretű kocsánytartalom %-ban: 0,3
Víztartalom %-ban: 7,7
Minőségi érték tekintetében a hazai В kategóriába sorolható.
Minőségi szintje az MD és 100-as közé sorolható.

Pipadohány
A „Prestige Mixture” elnevezésű MSZH-ból importált pipadohány 50 g 

súlyban műanyagzacskóba csomagolt. Szívási tulajdonságai jók. A jellegzetes 
pácolt dohány füstje kissé csípős, kellemes zamatú. Portartalma 0,6%, apró- 
dohánytartalma 7,2%, nagyméretű kocsánytartalma 0,3%, víztartalma 21,4%.

A kubai „La Isla” dohány közel azonos, műanyagzacskós csomagolású, 
két minőség a black és blond típus előmintáját mutatták be. A black jelzésű 
készítmény középerős, gyengébb minőségű, a hazai Szabolcsi dohányhoz közel
álló értékű. A blond jelzésű pipadohány még gyengébb minőségű, a hazai Tiszai 
dohány minőségét közelíti meg. Egyéb jellemzőik:

Black Blond

P ortarta lom  % -ban .......................................................................... 0,4 0,5
Apró dohánytartalom  % - b a n ........................................................ 7,6 8,5
N agym éretű kocsánytartalom  % - b a n ........................................ 0,7 0,8
V íztartalom  % -ban .......................................................................... 13,4 19,4

Szivar
A Magyar Dohányipar bemutatta új szivar készítményét. A Novitas elne

vezésű szivar hossza 79 — 80 mm, súlya 1,42 — 1,46 g, a bemutatott előminta víz
tartalma 8,1% volt. A dohányfólia burkolatú szivarok újszerűek. Egy karton
dobozba 15 db-ot csomagolnak. Jól szívható, kissé csípős ízű és zamatú, jó égő
képességű, középerős szivar. Minőségi jellemzőinek értékei kielégítik az MSZ 
6232 — 64 „Szivar” tárgyú szabvány követelményeit. Minőségi szintje a forga
lomba levő Caro szivarét közelíti meg.

Import osztrák szivar a „Grossglockner” a „Regalia Media”, a Graciosas 
és a Wachauer minőségi jellemzőiket a következő táblázat tartalmazza:

Grossglockner Regalia Media Graciosas W achauer

Hossza, mm -ben .............
Súlya g - b a n .........................
V íztartalom , % -ban . . . .  
Szívási tulajdonságok . .  .

115,0
8,0

12,7
jól szívhat 

jó

110,0 100,0 
4,3 1 5,2 

12,3 1 11,1 
5, kellemes zam atú, könnyű, 
ham uszilárdságúak

84,0
2,8
9,5

jól szívhtaó, 
kellemes za
m atú , kö

zép erős

Minőségi szintjük magas, élvezeti értékük nagy.
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Sertészsír

Az olvasztani való sertészsír minőségét szabályozó MSZ 5895 szabvány 
nem zárja ki a bélfodor és bélzsír darabok nyersanyagként faló felhasználást. 
Külön intézkedik a szabvány arra vonatkozóan, hogy a felhasznált zsiradék 
nyersanyag nem lehet szennyezett, elszíneződött, fülledt, vagy kellemetlen ízű 
és szagú. Ezért nem kifogásolható a bélfodor zsiradék felhasználása sertészsírhoz,, 
ha annak minősége egyébként megfelelő.

Kaviár

A „Sunfjords” elnevezésű kaviárnál egyes gyűjtőkartonjainak felbontása 
után azt tapasztalták, hogy az üvegtégely nyakánál, a fedőlap alatt körben 
barnás színű anyag rakódott. Az a gyanú merült fel, hogy mikroorganizmusok 
okozta gázfejlődés közben a felöntő sóslé egy része szivárgott ki, majd száradt 
rá az üvegtégelykék nyakára. A megvizsgált minták érzékszervi vizsgálatnál 
romlatlannak minősültek. A Budapest Fővárosi Közegészségügyi—Járványügyi 
Állomás élelmiszerbakteriológiai laboratóriumának lelete szerint bakteriológiai 
tisztaság szempontjából „kifogástalannak” minősültek, gyakorlatilag aerob és 
anaerob sterilek, fogyasztásra alkalmasak voltak. A külső szennyeződés tehát 
technológiai eredetű s a készítmény sterilitását nem érinti.

Nyári turista felvágott
A KERMI által vizsgált készítmények jelentős része (32%-a) a megengedett- 

nél nagyobb víztartalommal került forgalomba. A megállapított minőségi hiba 
gyártási eredetű. Annak ellenére, hogy a vizsgált minták zsír- és fehérjetartalma 
megfelelő volt, a nagyobb víztartalmú termékek csökkent értékűnek tekintendők. 
A bolti ellenőrzések során megállapították, hogy a kereskedelem nem fordított 
megfelelő gondot a minőségi átvételre. Víztartalom szempontjából megfelelőek 
voltak a Heves megyei Húsipari V. termékei. Puha zsiradék felhasználása miatt 
azonban a turista felvágott termékei kedvezőtlen vágásfelületűek voltak. Össze
tétel és érzékszervi tulajdonságaik alapján a Veszprém megyei Húsipari V. 
mintái megfelelőek voltak.

Húsipari készítmények bolti kezelése
A forgalomban levő cikkek ellenőrzése során megállapították, hogy a kis

kereskedelem nem minden esetben tesz eleget minőségi átvételi kötelezettségének 
s a húsipari készítmények tárolásánál az előírásokat nem tartja be. Sokszor ta
pasztalható, hogy a csemege szalámit az elárusító asztalon 9 -1 0  soros maga
son máglyában tárolják s az első sorban elhelyezett rudak erősen deformálódnak. 
Egyes készítményeket a kirakatban napfény károsító hatásának teszik ki, attól 
nem védik s a minőségében csökkent értékűvé vált árut is teljes áron értékesítik.

Több bolt jellegtelen, világos színű, puha tapintású nyári turista felvágotta
kat vett át és árusított. A minőségellenőrző szervek felkérték a kiskereskedelmi 
boltok felügyeleti szerveit, hogy adjanak ki utasítást a húsipari készítmények 
gondosabb minőségi átvételére s a raktározási előírások maradék nélküli betar
tására.

Ravasz L. (Budapest)



SZESZIPAR
Sütőélesztő -  A Szeszipari Országos Vállalat -  nagyforgalmú kereskedelmi 

egysége részére -  az 5 dkg-s csomagolt sütőélesztőt hozott forgalomba. Az áru 
csak hűtőpultban tárolható és felhasználásig hűtőszekrényben kell tartani. Sza
vatossági ideje 7 nap.

KOZMETIKAI ÉS HÁZTARTÁSVEGYIPAR

,,SU LFODERM” száraz hajtisztítószer
Az NSZK gyártmányú száraz hajtisztítószer aeroszólos csomagolású, kel

lemes illatú fehér színű por.
A készítmény szilárd, szervetlen alkotórésze főtömegében szilícium, kevés 

kalcium és nyomokban kimutatható magnézium, illetve réz.
A termék zsírtalanító hatása jó. A hajból könnyen kikefélhető, használata 

után a haj jól formázható A homogenizálás megkönnyítésére a flakonokban egy 
fémgolyó van elhelyezve.

Hasonló rendeltetésű, korszerű csomagolású és összetételű száraz hajtisz
títószer a belkereskedelmi forgalomban nem kapható. Az azonos rendeltetésű 
„FROTTE” elnevezésű jugoszláv készítménynél minősége és csomagolása jobb.

SUPERSOFT hajlakk
Az angol gyártmányú, többszínnyomású papírburkolatú fémhengerbe 

csomagolt aeroszolos hajlakk színe sárgás, illata kellemes.
A készítmény fajsúlya 20/20 C°-on: 0,903 g/cm3, szárazanyag tartalma 

105 C°-on: 4,3%, pH-ja: 6 , száradási ideje: 2 perc.
A palack szórófeje finoman, ködszerűen porlaszt. A belakkozott hajat a 

finoman beszórt permet 9 —10 órán keresztül formatartóvá és kellemesen illatossá 
teszi. A haj nem válik az ismételt használat során sem ragadóssá. A hajból ki
kefélhető.

CEDAR WOOD TALC for MEN, férfi hintőpor
Angol gyártmány. Csomagolása formatervezett, színezett fémdoboz, elfor

dítható lyuksoros fém zárókupakkal.
A hintőpor fehér színű, kellemes cédrusfa-olaj illatú, síkos tapintású, finom 

szemcsézetű por. Illóanyagtartalma 105 C°-on: 0,5% kémhatása, karbonát-, 
arzén-, ólom-, vízben oldható bárium- és higanytartalma a magyar szabvány 
követelményeinek megfelel.

A hintőpor a bőr felületét nyugtatja, átmenetileg szagtalanítja és kellemesen 
illatosítja. Illata jellegzetesen férfi karakterű, diszkrét.

CEDAR WOOD after SHAVE, borotválkozás utáni szesz
Angol gyártmány. Csomagolása csavaros kupakú üveg és többszínnyomású 

faltkarton. Az arcszesz sárgás színű, kellemes cédrusfa-olaj illatú folyadék. 
Fajsúlya 20/20 C°-on: 0,9287 g/cm3, törésmutatója 20/20 C°-on: 1,371, pH-ja:5.

Az arcszesz borotválkozás után az ercbőrt kellemesen illatosítja, üdíti. 
Illata jellegzetesen férfi karakterű. Külön kiemelendő, hogy mindkét CEDAR 
márka illatosítása teljesen azonos.
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CREAM of CACTUS arcápoló hidratáló emulzió
NSZK gyártmányú, krém színű, kellemes illatú emulzió. Csomagolása csa

varos kupakú műanyagtubus, kétszínnyomású, egyedi faltkartonban.
Az emulzió összes zsíranyagtartalma 26%, illóanyagtartalma 70%, pH-ja: 6
A készítmény a bőrbe könnyen beszívódik, puhítja, sima tapintásúvá teszi' 

Illatosítása kellemes, tartós. A bőrfelületet mattítja, nappali használat esetén- 
kellemetlen, zsíros mellékhatás nem tapasztalható. Stabilitása megfelelő.

CACTUS N U TRITIVE CREAM éjszakai hidratáló krém
NSZK gyártmányú, fehér színű, jól illatosított krém. Csomagolása csavaros 

műanyagkupakos fémtubus, kétszínnyomású, egyedi faltkarton dobozban.
A krém összes zsíranyagtartalma 43%, a zsíranyag elszappanosítási száma 

93 mg KOH/g, illóanyagtartalma 105 C°-on: 54%, a zsíranyag savszáma: 12 mg 
KOH/g, pH-ja: 6 .

A készítmény a gyakorlati próbák alapján a bőrbe könnyen beszívódik, 
puhítja, illatosítja, sima tapintásúvá teszi és nem fényesíti.

V IT  A M IN  éjszakai krém
NSZK gyártmányú, rózsaszínű, kellemes illatosítású krém. Csomagolása 

műanyagkupakos fémtubus, háromszínnyomású, egyedi faltkarton dobozban.
A készítmény összes zsíranyagtartalma: 61%, a zsíranyag elszappanosítás 

száma: 103 mg KOH/g, a zsíranyag savszáma: 18 mg KOH/g, illóanyagtartalma 
105 C°-on: 29%, pH-ja: 6 .

A krém nagy zsíranyagtartalma miatt kiválóan alkalmas száraz bőr ápolá
sára. Könnyen beszívódik, kellemesen illatosít, puhít és nagy zsíranyagtartalma 
ellenére sem teszi a bőrfelületet fényessé.

V IT ALIN E uborka krém
NSZK gyártmányú, fehér színű, kellemes illatosítású emulzió. Csomagolása 

csavaros kúpalakú műanyagtubus, háromszínnyomású, egyedi faltkarton do
bozban.

Az emulzió összes zsíranyagtartalma: 40%, a zsíranyag elszappanosítási 
száma: 34 mg KOH/g, a zsíranyag savszáma: 23 mg KOH/g, illóanyagtartalma 
105 C°-on: 55%, pH-ja: 7,5.

A készítmény elsősorban a zsíros, kendőzött vagy szennyezett bőrfelület 
tisztítására szolgál. Vékony rétegben az arcra kenve, nedves vattával letörölve 
nagyon jó hatásfokkal tisztít.

BLUE FLAM E ajakrúzs
NSZK gyártmányú, kellemes illatosítású, karininpiros színű ajakrúzs. 

Csomagolása tetszetős fémtok.
A rúzs nettó súlya 3 g, lágyuláspontja: 60 C°, illóanyagtartalma: 105 C°-on: 

1%, hamutartalma 600 C°-on: 2,5%, pH-ja: 6 . Mérgező fémtartalom a szab
ványos módszerrel nem mutatható ki.

A készítmény jól kenhető, színe tartós, azonban színárnyalata nem divatos. 
A hazai választékban kedvezőbb színárnyalatú készítmények kaphatók.

DERMACOL F2 folyékony púder
Csehszlovák gyártmányú, sötét drapp színű, kellemes illatosítású sűrű 

krém. Csomagolása folyadék üveg egyedi faltkarton dobozban.



A púder szárazanyagtartalma 105 C°-on: 37%, hamutartalma 600 C°-on: 
8,5%, összes zsíranyagtartalma: 23%, a zsíranyag elszappanosítási száma: 29 mg 
KOH/g, mérgező fém nem mutatható ki, pH-ja: 6 .

A krémpuder egyenletesen kenhető, a bőrre jól tapad, foltmentesen színezi. 
A bőrfelület bársonyos tapintásúvá teszi, kellemesen illatosítja. Minősége a 
hazai azonos jellegű készítményekénél jobb.

DERMACOL 204 alapozó krém
Csehszlovák gyártmányú, sötét drapp színű, kellemesen illatosított krém. 

Csomagolása csavaros műanyagkupakkal zárható fémtubus, egyedi faltkarton 
dobozban.

Az alapozó krém szárazanyagtartalma 105 C°-on: 96%, hamutartalma 
600 C°-on: 54%, összes zsíranyagtartalma: 30%, a zsíranyag elszappanosítási 
száma: 24 mg KOH/g, mérgezőfém nem mutatható ki, pH-ja: 6,5.

Az alapozó krém könnyen kenhető, a bőrre jól tapad, csomómentes, kiadós. 
A bőrfelületet szépen, egyenletesen színezi, illatosítja, foltmentesen eldolgozható. 
Fedőképessége nagyon jó. A hazai készítmény minőségénél jobb.

COLLONIL IMPRA W AX bőr- és cipőimpregnáló és tisztítószer
NSZK gyártmányú, sötétbarna színű, oldószerszagú aeroszólos csomagolású 

készítmény.
A készítmény szárazanyagtartalma 105 C°-on: 2,6%, fajsúlya 20/20 C°-on: 

1,075 g/cm3.
A porlasztással felvitt folyadék a bőrbe jól felszívódik. Szikkadási ideje: 

3 — 4 perc. A szikkadt felület könnyen és jól fényesíthető. A szabványosan vég
zett nedvszívóképesség vizsgálat szerint, az impregnálószerrel kezelt bőrfelület 
nedvszívó képessége 40 —50%-kal kisebb, mint a kezeletlené.

AUTÓSAMPON
A Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat új autósampon készítményt 

állított elő. A csomagolás nagyon tetszetős, csavaros műanyagkupakkal zárható, 
fehér színű, lapos műanyagkanna.

A sampon sárga színű, átlátszó, sűrűn folyó folyadék. Alkohollal extrahál
ható rész: 18%, izzítási maradék 600 C°-on: 5%, 1%-os vizes oldatának pH-ja: 
5, 1%-os oldatának habzóképessége Ross —Miles módszerrel: 200 ml.

A sampon a szennyezett, olajfoltos zománcozott felületeket jól tisztítja. 
Öblítés után a tisztított felület fényes, foltmentes. A bevonatot nem károsítja.

BOROTVAHAB
A KHV új aeroszólos csomagolású borotvahabot készített. A kiporlasztott 

borotvahab fehér színű, kellemes illatú, tartós, tömör állományú.
A borotvahab szárazanyagtartalma 5 C°-on: 10%, 1%-os oldatának 

pH-ja: 7, kálium-perjodáttal oxidálható anyagot nem tartalmaz.
A borotvahab a szakállt jól puhítja, nedvesítőképessége jó, tartóssága, s így 

használati értéke a forgalomban levő hazai készítményekénél jobb.

TEENAGER arcszesz
A KHV kellemes illatú, fertőtlenítő hatású adalékot tartalmazó arcszesz 

új terméket állított elő.
A készítmény fajsúlya 20/20 C°-on: 0,940, pH-ja: 5.



Az arcszesz a bőrfelületet, a pórusokat jól tisztítja, friss, üde érzetet kelt. 
Fertőtlenítő hatása anyagtartalma miatt a kamaszkori bőrfertőzések elkerü
lését is szolgálja.

CAME A szemhéjfesték
A KHV új szemhéjfesték készítményt állított elő 7 különböző színárnya

latban. A festékrudak lila, kék, sötétzöld, világoszöld, fehér, arany és ezüst 
színben készülnek.

A festékek extrahálható zsírtartalma 40-75% , izzítási maradék 600 C°-on: 
10-31% , pH: 5,5.

A krémek egyenletesen kenhetők, a szemhéjat 4 - 5  órán át tartósan szí
nezik. A szemhéjról krémmel vagy olajjal -távolíthatók el. A korszerű követel
ményeknek és a divatigényeknek megfelelnek.

AUTÓZÁR FAGY M ENTESÍTŐ folyadék
A KHV zárókupakkal ellátott, adagoló-fejes, műanyagflakonba csomagolt, ! 

új fagymenetesítő folyadékot készített.
A színtelen, átlátszó, üledékmentes folyadék pH-ja: 5,5. A befagyott autózár ; 

a folyadék befújásától számított 3 - 5  perc alatt kienged. A készítmény korró- 1 
ziós károkat nem okoz. Csomagolása praktikus, kis helyen, zsebben is elfér.

UNIMO „ MERKUR” autósampon
A Növényolajipari és Mosószergyártó Országos Vállalat csavaros záró- j 

kupakkal ellátott, fehér színű, lapos műanyagkannába csomagolt „MERKUR” 
monopolcikk autósampon készítményt állított elő.

A kellemesen illatosított, sárgásbarna színű tiszta, sűrűn folyó folyadék 
szárazanyagtartalma 105 C°-on: 26%, 1%-os vizes oldatának pH-ja: 6 , habzó- | 
képessége Ross-Miiles módszerrel: 190 ml.

A sampon a zománcozott felületeket szépen, foltmentesen tisztítja. Csoma
golása tetszetős, a termék jellegének megfelelő. A samponnal mosott felület

BIOMIX enzimes, finom áztatószer
A Növényolajipari és Mosószergyártó Országos Vállalat az enzimtartalmú 

áztatószer készítmények választékát bővíti, új, közel semleges kémhatású ké
szítményével.

A készítmény drapp színű, intenzív, kellemes illatú, tapadós por. Összes 
felületaktívanyag tartalma: 11%, összes foszfáttartalma P20 6:ben kifejezve: 
17%, 1%-os vizes oldatának pH-ja: 7,5, 1%-os vizes oldatának habzóképessége 
Ross —Miiles módszerrel: 35 ml.

Az áztatószer mosóhatása mind a laboratóriumi, mind a háztartási mosá
soknál valamivel jobb, mint a BIOPON-é és alig rosszabb, mint a kiváló tulaj
donságú francia GENIE-é. Az áztatószer kémhatása miatt többfajta textíliához 
használható, mint a BIOPON vagy BIO-TOMI.

CAOLA-BAEDER borotvakrém
A Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat borotvakrém gyártmánya 

műszakonként vett, nagyszámú minta alapján került minősítésre.
A borotvakrém összes zsírsavtartalma: 40,4%, glicerintartalma 12%, 

1%-os vizes oldatának habzóképessége szabványos módszerrel mérve 300 ml,
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