
F I G Y E L Ő

—

HÚSIPAR

Gyorsíagyasztott termékek

A Budapesti Mirelité Vállalat két új készítményt kíván forgalombahozni. 
„Vagdalt bélszín vadasan“ elnevezésű készítmény 2 db kb. 100 g súlyú marha
bélszínből készült húspogácsát és 400 g vadas mártást tartalmaz. A húspogácsák 
alapanyaga az elfogadott anyagnorma műleírása alapján kiváló minőségű. A 
kereskedelem csak gondosan elkészített, nem léeresztő árut vesz át.

„Töltött paprika“ elnevezéssel jó minőségű, zamatosán ízesített készétel 
kerül forgalomba. R. L

Bálnazsír étkezési célra történő felhasználása

Az élelmiszeripar több készítményébe bálnazsírt kíván felhasználni. így 
a margarinba, már néhány hónapja kevernek bálnazsírt. A vizsgált jellemzők 
szerint az új összetételű margarin minősége nem változott.

Felmerült azonban az a kérdés, hogy a bálnazsír ártalmas e az emberi szer
vezetre. Ezzel kapcsolatban az OÉT1 február 16-án kelt levele a következő 
szövegezésben tartalmazza az egészségügyi szervek állásfoglalását:

„Közöljük, hogy a bálnazsír fogyasztása ellen — amennyiben az higiénés és 
toxikológiai szempontból kifogástalan — észrevételt nem emelünk. A bálna emlős
állat, zsiradékjának összetétele nem azonos az egészségre valóban káros halzsi- 
radékával. A rendelkezésünkre álló szakirodalom nem tesz említést bálnazsír 
ártalomról.“ R. L.

Párizsi

A minőségellenőrző szervek megállapítása szerint január és február hóna
pokban a párizsi minősége erősen ingadozott. Szín egyenetlenségek, jellegtelen 
íz és szag jellemzők, kisebb fehérjetartalom és nagyobb víztartalom mutatko
zott hibaként. Az ellenőrző szervek fokozott figyelmet fordítanak a párizsi 
minőségének alakulására. A kereskedelemi átvevők gyakrabban fogják vizsgál
tatni az átvételre kerülő árut s a nem megfelelő minőségű átvételét vissza fog
ják utasítani. A durva húspépű, szemcsés hideghúsdarabokat és kötőszöveti 
hártyákat tartalmazó árut nem vesznek át. R. L.

Szardella paszta

A kereskedelmi szervek több esetben megkeresték a minőségvizsgáló inté
zeteket azzal a kéréssel, hogy a birtokukban levő s lejárt szavatossági idejű árut 
vizsgálják meg s jótállási, illetve forgalombahozatali idejét hosszabbítsák meg. 
Az érvényben levő rendelkezéseknek megfelelően a lejárt szavatossági idejű 
tubusos készítményeket a kereskedelemnek nem szabad forgalombahozni. 
Ezért az ilyen irányú kéréseket a vizsgáló szervek utasítsák vissza, egyben 
keressék a lehetőségét annak megállapítására, hogy a kérdéses tételt a keres
kedelem milyen célra használta fel. R. L.
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Új gyártmányok

A konzervipar új korszerűbb gyártástechnológiával készített luncheon 
meat konzervet mutatott be. Az első kísérleti gyártás különösen szín tekinteté
ben nem volt megfelelő, az újabb gyártás azonban a szabvány előírását már 
kielégíti és véleményünk szerint a nagyüzemi gyártás megkezdődhet.

Marhahúskrém elnevezéssel új gyártmányt készített a Budapesti Konzerv
gyár, melyet olcsó áron kíván forgalombahozni. A vizsgált termék állománya 
nem eléggé krémszerű, a marhahúson levő inak nincsenek megfelelően finomra 
aprítva és ez a körülmény a fogyasztásnál zavaróan hat, ezért az első mintát 
nem fogadtuk el. Javasoltuk, hogy újabb, finomabb állományú mintát készít
senek el. 0. K.-né.

Sózott szardella hal

Nagyobb mennyiségű sózott szardella hal érkezett az országba. Ennek 
előrecsomagolását, kisebb egységekbe történő csomagolását a Duna Konzerv
gyár fogja végezni. Az import áru minőségét mind az egészségügyi, mind a minő
ségellenőrző szervek megfelelőnek találták. R. L.

Hidegkonyha készítmények

A Bk. M. illetékes főigazgatóságai rövid időn belül rendezni kívánják a 
felügyeletük alá tartozó termelő üzemek készítményeinek anyagnormáit, minő
ségét és technológiai műveleteit.

Ennek megfelelően a Csemege Élelmiszerkereskedelmi V. 87 hidegkonyha 
készítményének anyagnormáit vizsgálták felül s bocsátották az illetékes minő
ségellenőrző szerv rendelkezésére. Az anyagnormák nemcsak a pontos anyag
hányadokat, hanem a megengedett veszteségeket is tartalmazzák.

A vállalat a félkésztermékek anyagnormáit is rendszerezte. Ez nagyon 
megkönnyíti a minőségellenőrző szervek munkáját. A múltban ugyanis gyak
ran előfordult, hogy a vizsgálatra beküldött mintához csatolt anyagnormát 
félkésztermék receptekből állították össze. Ebből a vizsgáló nem tudta kiszámí
tani azt a megkövetelendő zsiradék, fehérje, szénhidrát stb. mennyiséget, ameny- 
nyit a kérdéses terméknek tartalmaznia kellett volna. R. L.

Paprikás szalámi

Ismételten sok a panasz a paprikás-szalámi intartalma miatt. A feldolgozásra 
kerülő húsdarabok nincsenek megfelelően kiinazva, míg a további időszakban 
az intartalom 0,2-0,5%  körül volt, most 1,0-1,3%  körül van, de nem ritka az 
1,7-2,0%-os intartalom sem. Ilyen nagy intartalmú áru az export szállítá
sokat veszélyezteti és reklamációkhoz vezethet, ezért fontos volna, hogy a vál
lalat nagvobb gondot fordítson a feldolgozásra kerülő hús előkészítésére.

O. K.-né

Füstölt hús

A 12.113 számú húsbolt fagyasztott tőkehúsból visszamaradt és már kez
dődő romlásban levő karaj és lapockadarabokat füstölt meg és füstölthúsként 
hozta forgalomba. Az ellenőrzéskor megtalált áru már romlott volt, közfogyasz
tásra alkalmatlan, ezért kivontuk a forgalomból. 0. K.-né
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A tej minősége az utóbbi időben egyenletes volt. Sajnos még mindig sok a 

visszaélés. Gyakran előfordul, hogy a kocsikísérők hamisítják a tejet és a hamisí
tókat a rendőrség leplezi le. Ez csak akkor fog megszűnni, ha Budapesten is 
áttérnek a jól lezárt palacktej árusítására. M. R.

Tejföl
Az 1962. év elején új üzemmel gyarapodott a Budapesti Tejipari Vállalat. 

A Thallóczy utcában tejföl-üzem épült. Az új üzem jelenleg még a megindulás 
nehézségeivel küzd. Gépi berendezése a régi és az átszerelés sok hibát hozott 
felszínre. A mikrobiológiai tisztaság sem á legkielégítőbb. Remélhetőleg ezeken 
a nehézségeken hamar túl lesznek és az üzem megoldja Budapest tejföl ellátását 
olymódon, hogy megbízhatóan lezárt, megfelelő csomagolású egységeket bocsá
tanak a fogyasztóközönség rendelkezésére. M. R

Import sajtok
Az elmúlt hónapokban nagyobb mennyiségű csehszlovák eredetű import 

sajt érkezett árucsereforgalom keretében az országba. A 16 féle sajt között 
ementáli, gouda, eidami, füstölt ementáli, rokfort jellegű és több ömlesztett 
sajt volt. A kemény és félkemény sajtok alumíniumfoliába, celofánba, illetve 
pergamentpótlópapírba voltak csomagolva. Az ömlesztett sajtok kasírozott 
alumíniumfóliába voltak csomagolva.

Érzékszervileg a sajtok jellegüknek megfeleltek. A gouda, eidami és rok
fort sajtok szárazanyagtartalma és szárazanyag-zsírtartalma kisebb az azonos 
típusú hazai gyártású sajtokénál. R. L.

Ömlesztett sajtok
Az elmúlt hónapokban bolti ellenőrzésekkor megfigyelhető volt, hogy meg

nőtt a lejárt szavatosságú ömlesztett sajtok mennyisége a kiskereskedelmi 
hálózatban. Ezeknek a sajtoknak egy jelentős része beszáradt s minőségi elvál
tozást szenvedett. Az illetékes kereskedelmi vállalatok fel lettek szólítva, hogy 
csak annyi ömlesztett sajtot rendeljenek, amennyit a jótállási időn belül forga
lomba tudnak hozni. A minőséghibás árut azonnal ki kell a vevő kérésére cse
rélni. R. L.

TEJIPAR

NÖVÉNYI KONZERVIPAR
A növényi konzervek minőségalakulása

A Fővárosi Vegyészeti Intézet évről-évre igen nagy számú növényi konzerv 
mintát vizsgál meg. Az elmúlt 3 év alatt növekvő számú megvizsgált minta 
mellett a kifogásolási százalék csökkenő tendenciát mutatott.

Év Minta db Kifogásolási
1959 7410 7,3
1960 8075 6,0
1961 8357 5,7

Örvendetes jelenség, hogy -  habár az egyes különféle termékek minőségé
ben évről-évre eltolódások mutatkoznak is, -  globálisan javul a növényi konzer
vek minősége. Különösen áll ez a lecsó, csemegeuborka és jam készítmények 
minőségére. H. L.
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Zöldborsó konzerv

Az 1961. évi gyártású tartósított zöldborsó készítményeknél feltűnően sok 
volt a jelentékeny minőségi hibának számító kemény szemekből álló termék. 
Ez a nem kívánatos jelenség részben annak tudható be, hogy a gyárak a termelő 
területről már elöregedett, csépelt szemeket kapnak feldolgozásra, másrészt 
feltehető, hogy gyártástechnológiai hiba is okozhatta a szemek keménységét. 
-  Az előfőző víz túlságos kihasználása és besűrűsödése a szemek állományára 
kiható olyan sókoncentrációt (Ca-sók) okozhat, amely miatt az előfőzés nem 
fejtheti ki a kívánt hatást. Ezt a jelenséget a kutató intézetnek gondos tanulmány 
tárgyává kell tenni és a feltételezés beigazolódása esetén, megszüntetéséről kell 
gondoskodni. x H. L.

Új gyártmányok

A Dunakeszi Konzervgyár „Pannónia“ vegyes gyümölcsszörp elnevezéssel 
új gyümölcsszörp készítményt mutatott be. A vizsgált mintákat érzékszervi 
és kémiai jellemzőik alapján megfelelőnek minősítették és terméket forgalomba- 
hozatalra alkalmasnak véleményezték.

Az Erdei Termék Vállalat erdei gyümölcsökből készült következő négy 
gyümölcsszörp mintát mutatta be: Erdei gyümölcsszörp, Vadkörte szörp, 
Áfonya szörp, Erdei szamóca szörp. Mind a négy minta félliteres üvegekben 
került forgalomba. Előírásosan hígítva zamatos, üdítő italt kapunk.

A Kecskeméti Konzervgyár „Ecetes fűszerpaprika“ elnevezéssel új sava
nyúságot hoz forgalomba.

A Közért Zöldség, Gyümölcselosztó vállalat tisztított leveszöldséget hoz 
polietilén zacskóba csomagolva forgalomba. A január hónapban elfogadott 
prototípus minősége megfelelő volt. A zöldségek jól tisztítottak s megfelelően 
válogatottak voltak. R. L.

Ananászlé

Import fehérbádogba csomagolt konzerváruknál az elmúlt években nem egy 
esetben okozott gondot a készítmények nagy óntartalma. Különösen az a 
körülmény, hogy a beérkezett készítmények már dúsak voltak ónban s ezért 
félő volt, hogy a várható forgalombahozatali idő alatt azok óntartalma meghalad
ja a még megengedett 200 mg/kg értéket. A Kubából érkezett ananászlé ón- 
dartalma nagyon ingadozó, átlagosan 100 mg/kg ónt tartalmaznak. A vizsgált 
minták közül a talált legnagyobb óntartalom 130 mg/kg volt. R. L.

Import savanyú káposzta

Nagyobb mennyiségű import savanyúkáposzta érkezett Lengyelországból. 
Mind egészségügyi, mind minőségi szempontból a tétel megfelelőnek minősült

R. L.

Gombakrémleves

Az alufóltasakba csomagolt gombakrém levesport a kereskedelem a forga
lomból kivonta. Mivel jelentős árumennyiségről volt szó, az ipar azzal a kérelem
mel fordult az illetékesekhez, hogy vizsgálják felül az egész mennyiséget s a még 
fogyasztható levesporokat értékcsökkent áron hozzák forgalomba. A felül
vizsgált tételek bakteriológiai szempontból nem estek kifogás alá. Salmonella 
csoportbeli baktérium nem volt kitenyészthető. R. L.
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Aszkorbinsav tartalmú almuska

A gyümölcslevek forgalmának fokozására azok biológiai értékét kívánják 
növelni. A kereskedelmi szervek kísérleteket folytatnak aszkorbinsavtartalmú 
almuska forgalombahozatalának lehetőségére. A konzervgyárban 2 0 - 3 0 - 4 0 -  
- 5 0 - 6 0 - 8 0 -  100 mg aszkorbinsavtartalommal gyártattak le almuskákat. 
A tárolási kísérletek kiértékelése után döntenek a gyártás megindulásáról.

R. L.

Déligyümölcs

Déligyümölcsök átvételénél a minőségellenőrző szervek munkáját meg
nehezítette, hogy a Növényegészségügyi Zárszolgálat növényegészségügyi 
kikötésein kívül a kereskedelmi átvevő szervek szinte semmilyen minőségi 
előírást nem kötöttek ki. Az átvevő nagykereskedelmi vállalat többnyire el
mulasztotta mind a 95/1959 Bk. M. számú, mind a 2/1960 EÜ. M. §zámú uta
sítás betartását és sem a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézettel, sem az 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézettel nem vizsgáltatta meg 
az előmintát, illetve a beérkező tételeket.

Részben ennek tulajdonítható, hogy a közelmúltban beérkezett datolya 
erősen fertőzött volt fogasnyakú gabonabogár holt rovaraival, lárváival. Kisebb 
mennyiségben datolyatfioly lárvákat is tartalmazott a szállítmány. A Budapesti 
KÖJÁL ,,nem fogyaszt.hatónak“ minősítette a kérdéses tételeket azok forga- 
lombahozatalát letiltotta.

E kérdésben a kiil- és belkereskedelmi szervekkel kapcsolatos minőség- 
védelmi tárgyalásokat megnehezítette, hogy déligyümölcsre alig lehet minőségi 
előírásokat találni. A csehszlovák szabvány mindennemű rovarkártevő élő 
vagy holt részeit tilalmazza. A nyugati országokban erre vonatkozó kikötéseket 
nem lehetett találni.

Mivel a múltban is előfordult, hogy az import vállalatok félreértették a 
Növényegészségügyi Zárszolgálat kikötéseit (pl. a narancsléggyel fertőzött 
narancsok forgalombahozatalának tilalmazását), a kül-, belkereskedelem, a 
földművelésügyi, egészségügyi szervek elhatározták, hogy kidolgozzák déli
gyümölcsökre azokat a növényegészségügyi és minőségi normákat, amelyeknek 
figyelembevételével tartoznak jövőben az import vállalatok vásárolni.

Kötelezték a külkereskedelmi vállalatokat az előminták megvizsgáltatá- 
sára is. R. L.

SÜTŐIPAR

Kenyércímke

A régi MSZ szabvány és a szakmai szabvány is előírja, hogy a forgalomba 
kerülő kenyereket -  felső héjukon jól látható módon -  az MSZ 3397 előírásai
nak megfelelő árucímkével kell megjelölni. A kenyércímkén legalább a következő 
adatokat kell feltüntetni: a termék megnevezése, az előállító neve, száma és 
telephelye. Ennek ellenére most is előfordul -  Budapest területén i s - ,  hogy 
kenyércímkét nem tesznek a kenyérre, vagy a gyártóüzem más üzem megmaradt 
címkéjét használja fel. Az egyes vegyes üzletek egy napon több sütőüzemből 
is kapnak kenyeret, így a nem megfelelő címke használata, vagy elhagyása az 
ellenőrzést megnehezíti. Cs. I.-né
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Tortakrém
A Zuglói Édesipari Gyár a félkésztortákhoz való polietiléntasakban kisze

relt tortakrémet hoz forgalomba. A tortakrémek háromféle ízesítésben készül
nek. 1. kakaóval ízesített csokoládé krém. 2. Mirelit málnával készült málnakrém 
és 3. földi mogyoróval (arahisszal) ízesített mogyorókrém ízben. A krémek alap
anyaga vaj és cukor. Cs. l.-né

Szaloncukor

ÉDESIPAR

Csaknem minden évben előfordul olyan panasz a vásárlóközönség részéről, 
hogy az üzletekben előző évi gyártású szaloncukrot adnak el. E panaszok orvos
lása igen nehéz, mert nagyon sok szaloncukor dobozon a bélyegzővel megjelölt 
gyártási időből az évszám nem olvasható el. Az 1961. évi szaloncukorgyártást 
kiértékelő bizottság ülésén a Vegyészeti Intézet azt javasolta, hogy a szalon
cukordobozokra már a doboz gyártásánál nyomtassák rá feltűnően az évszámot, 
vagy a dobozokra kerülő címkét készítsék már évszám megjelöléssel, mert így 
a vásárló maga is ellenőrizni tudná, hogy a zárt dobozon belül jó árut kap-e.

Cs. I.-né
Fagylaltok

Fagylaltok állományának simábbá tételére a szabvány pektinkészítmények 
használatát engedélyezi. Ide sorolta a szabvány szakértőbizottság a Roll elne
vezésű készítményt is. Roll elnevezéssel régebben jánoskenyér magőrleményét 
hozták forgalomba, amely karobin elnevezésű növényi gumit tartalmazott. Az 
import lehetőségek korlátozása után gledicsiamagőrlemény került ugyanezen 
a néven forgalomba. A két anyagnak gyakorlati használhatósága közel azonos. 
Újabban Roll elnevezéssel alginsavas nátriumot hoznak forgalomba. Az algin- 
savas nátrium kocsonyásító tulajdonsága közismert. A külföldi irodalom nagyon 
szerteágazóan ajánlja. Hazai vonatkozásban is találkozunk felhasználásával, 
így a Csemege Kereskedelmi vállalat jégkrémkészítményei tartalmaznak nát- 
riumalginátot.

Szükségessé vált azonban a forgalombakerülő áru minőségi előírásainak 
elkészítése. A forgalomba hozó kereskedelmi szerv a víztartalmat, cukortartal
mat, nátriumalgináttartalmat és a gélfokot kívánja rögzíteni. Szükséges azon
ban szabvány módosítás is, mert az érvényben levő szabványok az alginsavas 
nátrium használatát ezideig nem engedélyezik. R. L.

Kakaóporok
Február hónapban érkezett import olasz és holland származású kakaópor 

tételek minősége a korábban elfogadott előmintákkal megegyezett. Az egész
ségügyi szervek élelmezésegészségügyi szempontból is kifogástalannak minősí
tették.

A hazai kakaóporok savanykás jellege fokozódott, erre előírás nincs.
A hiba oka gyenge minőségű kakaóbabok kényszerű felhasználása. A gyár

tók figyelmét felhívták, hogy ezeknek a kakaóbaboknak feldolgozásakor erő
sebb feltárást alkalmazzanak. R■ L.

Fruktózszörp
Cukorbetegek részére a kereskedelem ismét fruktózszörpöt hoz forga

lomba. A megvizsgált tételek mind minőség, mind egészségügyi szempontból 
megfelelőek voltak. Víztartalmuk 20%-on alul, glukóztartalmuk közel 10% 
volt.

139



—

Az egészségügyi szervek a fogyasztással kapcsolatos ismertető szöveg fel
tüntetését is javasolták. A szöveg az adagolás mértékére nyújt tájékoztatást. 
Jótállási időként 12 hónapot állapítottak meg. Ez idő után glukóztartalomra 
a tételt ismét meg kell vizsgáltatni. R. L.

Méz
Szovjet eredetű import méz érkezett az országba. Az előminta jellegzetes 

ízével eltér a megszokott hazai mézzamattól. Egyéb jellemzőiben a méz meg
felelő volt. II oszt. minőségként javasolták forgalombahozni. R. L.

Cashu felhasználása
Nagyobb mennyiségű indiai hántolt cashu mag érkezett az országba. Az 

édesipari üzemek pörkölt cashuból több terméket készítettek s ezeknek előmin- 
táit küldték be vizsgálatra. A minták érzékszervi tulajdonságai megfelelők vol
tak, zamatuk azonban nem érte el az azonos, de pörkölt mandulával, illetve 
mogyoróval készült termékekét. Ezért feldolgozását csak olyan készítményekbe 
javasolták, amelyek nem kifejezetten mandulás, vagy mogyorós jellegűek.

így tejcsokoládé csak akkor készíthető cashuval, ha a készítmény elneve
zésében utalás történik a felhasznált magféleségre.

Előnye ennek az olajosmagnak, hogy kevésbé hajlamos az avasodásra, 
mint a mandula, mogyoró stb. R. L.

Új gyártmányok
„Szójás-kókuszos drazsé“ elnevezéssel a Zamat Kávészer és Édesipari 

Termékek Gyára pasztilla alakú, citromsárga színű kókuszos zamatú cukordra
zsét hoz forgalomba. A cukorka szemnagysága 1000 szem/kg. Jótállási ideje 
60 nap.

,,Csipkebogyós drazsé“ elnevezéssel a fentnevezett gyár piros színű csip
kebogyóhúst tartalmazó pasztilla alakú cukorkát hoz forgalomba. A drazsé 
cukorka szemnagysága 1000 szem/kg. Jótállási ideje 90 nap. (A szójáskókuszos 
drazsé zsiradék tartalmú s ezért kisebb a jótállási ideje.)

Mindkét készítmény műanyagtasakos előrecsomagolásban kerül forgalomba. 
„Boroshordó“ díszdoboz elnevezéssel a Szerencsi Csokoládégyár 11,7x8,2x2,1 
cm nagyságú tolókás kartondobozba csomagolt ovális alakú, alumínium fóliába 
burkolt csokoládéba mártott kéregöntésű likőrös cukorkát hoz forgalomba. 
A cukorkák csokoládé hányada 42%. Alkoholtartalma 4,5%. A bonbonok 
zamatos konyakos, boros ízűek. A nagy alkoholtartalom fogyasztáskor érződik. 
Jótállási idő 60 nap. Az áru a melegre érzékeny áruk I. csoportjába tartozik.

„Cukrozott mandula grillázs“ elnevezéssel fenti gyár rücskös felületű 
téglavörös színű, fényes, száraz tapintású mézes földimogyorós korpuszú gril
lázs drazsét hoz forgalomba. Darabszáma 430 szem/kg. Zsírtartalma meghaladja 
a 11 %-ot. Jótállási ideje 60 nap. A melegre érzékeny áruk 1. csoportjába tarto
zik. Ugyancsak a Szerencsi Csokoládégyár hozza forgalomba a „Kakaós grillázs 
drazsé“ elnevezésű új gyártmányt. Az előbb ismertetett rücskös felületű cukor
drazsétól abban különbözik, hogy felülete nem fényezett. A csokoládéval be
vont korpuszokat kakaóporral hintik be. Csokoládéhányaduk 27%. Jótállási 
ideje 60 nap, a melegre érzékeny édesipari áruk I. csoportjába tartozik.

A Vendéglátó Országos Szövetkezeti Központ szögletes alakú ostyatorta- 
lapokat hoz forgalomba. A készítmény minőségi jellemzői az állami édesipar 
hasonló termékeivel azonosak. R. L.
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Szaloncukor

A kereskedelem a február 1-ig nem értékesített szaloncukrot idényáruként 
már nem hozhatja forgalomba. Csak kicsomagolva s leértékelt áron (14 Ft/kg) 
árusíthatja 1962. április 30-ig. Ez idő után szaloncukorkát a boltokban nem 
tarthatnak. Addig nem értékesített szaloncukorkát be kell gyűjteni s cukor 
árban az édesiparnak újrafeldolgozásra át kell adni. R. L.

SZESZIPAR

Szeszfokolók pontosságának ellenőrzése

A likőrgyárak a szeszesitalok alkoholtartalmát jelenleg az általában hasz
nálatos ú. n. „Pénzügyőri fokoló“-val határozzák meg. Minden egyes fokolóhoz 
korrekciós érté-keket állapítanak ugyan meg, mégis gyakran előfordul, hogy a 
korrigált érték nem azonos az MSZ 9589 Szeszesitalipari készítmények fizikai 
és kémiai vizsgálati módszerei szabvány szerint végzett piknométeres eljárással. 
Az egyes fokolókkal végzett mérések között lényeges (több tized tf.%-ot kitevő) 
különbségek mutatkoznak. Ezért fordul elő, hogy a gyárak laboratóriumainak 
vizsgálati eredményei nem egyeznek a minőségvizsgáló intézetek eredményeivel.

A minőségvizsgáló Intézetek döntő vizsgálatok alkalmával piknométerre! 
állapítják meg a szeszesitalok alkoholtartalmát. Ellenőrzésképpen pedig az Élel
mezésügyi Minisztérium Műszaki Főosztálya vonatkozó rendelkezése értelmé
ben, már több mint 10 év óta negyedévenként az ország területén levő összes 
megyei és városi minőségvizsgáló intézet részére egy alkohol törzsoldat („eta
lon“) mintát küld a Fővárosi Vegyészeti Intézet, melynek pontos alkoholtartal
mát is közli az egyes intézetekkel. így a vidéki intézeteknek állandóan módjá
ban áll a piknométerek pontosságát ellenőrizni. Meg kell jegyeznünk, hogy a 
legutóbbi évek összehasonlító értékelése alapján az egyes intézetek vizsgálati 
eredményei között mutatkozó eltérés általában 0,05-0,1 tf. % nagyságrendű 
volt, ami arra utal, hogy a szeszesitalok alkoholtartalmának megítélése az or- 
ország területén nem mutat eltérést.

A minőségvizsgáló intézetek pontos alkoholtartalom meghatározásaira 
való tekintettel, tehát célszerűnek látszik, hogy a gyártó vállalatok a „Pénz
ügyőri fokolókat“ összehasonlítsák, illetve ellenőriztessék a minőségvizsgáló 
intézetekben. K. J.

Alkoholtartalom -  tolerancia

Az MSZ szabványok az alkoholométeres alkoholtartalom meghatározásnál 
0,2 tf. % tolarenciát engedélyeznek, a szállítási rendelkezések (belföldi és export) 
pedig 0,3 tf. %-ot. A fokolok fent említett pontatlansága miatt azonban több 
esetben ennél nagyobb eltérés is mutatkozik. Ilyen esetekben az.áru alkohol- 
tartalmát növelni, illetve csökkenteni kell, hogy az áru a szabvány követelmé
nyeinek megfeleljen. Ez pedig újabb munkatöbbletet jelent, ami csökkenti a 
gyártás gazdaságosságát. Az engedélyezettnél nagyobb tolarencia előfordul 
sajnos exportárunál is, ahol az alkoholtartalom hiány, vagy többlet még számos 
más következményt is vonhat maga után (kötbér, vámtarifaemelés stb.). A 
gyártástechnológia betartásánál, illetve a készáru minősítésénél tehát különös 
gonddal kell eljárni, hogy a fogyasztóközönséget, vagy a népgazdaságot -  
ha nem szándékosságból is -  de károsítás ne érje. K. J.
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ÉTKEZÉSI ECETSAV
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Az MSZ 7088 étkezési ecetsav szabványtervezet tárgyalása alkalmával a 
szakértőbizottság döntése alapján a forgalombakerülő szabványszerű tömény 
étkezési ecetsav hangyasav tartalma abs. ecetsavra számítva max. 0,3% le
het. Ez az érték szigorúbb, mint számos külföldi szabványban (GOSZT, angol, 
román, stb.) megállapított határérték. K. J.

< BORIPAR
Ellenőrzésünk során több ízben tapasztaltuk, hogy a palackozott borok 

borköves üledéket tartalmaznak. A borkőkiválást rendszerint az okozza, 
hogy nem palackérett borokat palackoznak. Ez az üledék a bor összetételében 
(minőségében) változást nem okoz. Ha azonban a palack nagyobb mennyiségű 
üledéket tartalmaz, úgy ez az áru külső tulajdonságait kedvezőtlenül befolyásol
ja: gusztustalanná teszi. Az ilyen árut agyártó vállalatnak ki kell cserélni. 
Megjegyezzük azonban, hogy a borköves kiválás csak az 1 literes palackoknál 
(pl. pecsenye-fehér, asztali-fehér, homoki-fehér, kövidinka, gyöngyösvisontai, 
stb.) engedhető meg, amelyek ,,kommersz boroknak“ számítanak. Az úgyne
vezett „minőségi“ boroknál a borkőkiválás kifogás alá esik. V. K.-né

ÜDÍTŐ ITALOK
Új fajta, -  Lengyelországból importált -  kengyelzáros üvegben hozza 

forgalomba gyártmányait a Fővárosi Ásvány és Szikvízüzem. -  Ezzel egyidő- 
ben új címkézési formát vezettek be egyes italoknál.

A zárószalagon tüntetik fel a kötelező megjelöléseket (név, gyárt, idő, 
szabv. szám, stb.) -  Ezzel a módszerrel egy munkafázist (címkézés) megta
karítanak és megkönnyítik az üvegek mosását is. A kereskedelem szempontjából 
ez a módszer azért látszik jobbnak, mert a rendszerint gyűrődött, félig odara
gasztott, szakadt címke gusztustalan volt, s így legtöbb esetben rendeltetésé
nek sem felelt meg.

Nagy hiba az -  és ezen feltétlenül segíteni kellene - ,  hogy az új kengyel
záros üveg drága. Addig, amíg a benne levő ital mindössze 1,60-2,10 Ft, az 
üveg ára 5,50 Ft -  Az ilyen drága üvegpalack semmiképen sem fogja növelni 
az alkoholnál sokkal értékesebb tápláló értékű üdítőitalok forgalmát.

B. B.
ÉLELMISZERRENDÉSZET

Észrevételek az Állategészségügyi Szabályzatnak a lazacra és a kaviárra vonat
kozó rendelkezéseire

Észrevételünk megtétele előtt szükségesnek tartjuk a lazacra és a kaviárra, 
valamint ezek pótlékaira vonatkozólag a következő megjegyzéseket:

A lazac (Salmo salar L. és más lazacfajok) természettől fogva sárgásrózsa 
színű („lazacszínű“) értékes húsából előállított jellegzetes, finom ízű készít
mények, pl. az olajos, füstölt lazacszeletek pótlása céljából nálunk már néhány 
évtizede gyártanak édesvízi halak (főleg fogas-süllő), külföldön pedig tengeri 
halak, elsősorban tőkehalak fehér húsából olajos füstölt halszeleteket olyképp, 
hogy a halakat sóban pácolják, a sóérett halféléket hideg füstön füstölik és 
egyenletes szeletekre vágják, majd vízben oldott piros élelmiszerfestékkel 
világos sárgás-pirosra, „lazacszínűre“ festve étolajba rakják. Minthogy ilyen 
készítményeknek lazac vagy olajos füstölt lazacszeletek megnevezéssel való
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forgalombahozatala megtévesztő, csak megtévesztést kizáró módon, így „lazac
pótlék, színezve“ vagy „olajos füstölt halszeletek (lazacmódra, színezve)“, 
vagy a felhasznált halhús, p. fogashús figyelembevételével „színezett fogas“ 
megjelölésével kerülnek, illetve kerülhetnek forgalomba.

Ugyancsak már régóta állítanak elő nálunk a tokfélék (Acipenseridae) -  
mint a közönséges tok, kecsege tok, sőregtok, viza, vágótok stb. -  természe
tétől feketésszürke ikrájának, a kaviárnak pótlására szinezett készítményt. 
Míg azonban a kaviár a hártyáktól való megszabadításon és esetleges prése
lésen, gyengébben vagy erősebben sózáson kívül más műveleteken nem megy 
át és konyhasón kívül más anyagot nem tartalmazhat, a nálunk főleg a süllő 
sárgás színű ikrájából készülő kaviárpótlékot sózzák, kissé füstölik, majd 
fekete élelmiszerfestékkel „kaviárszínűvé“ színezve kevés étolajjal és esetleg 
citromlével is összekeverik. Ez a kaviárnál természetesen kevésbé értékes 
készítmény a kaviárral való összetévesztés kizárása miatt csak „kaviárpótlék, 
színezve“, vagy „színezett halikra“, vagy a felhasznált halikra pl. süllőikra 
figyelembe vételével „színezett süllőikra“ megjelöléssel kerül, illetve kerül
het forgalomba.

Nyilvánvaló ezek után, hogy a lazacpótlék és a kaviárpótlék szorul színe
zésre a lazac és a kaviár jellegzetes színének utánzása céljából. Épp ezért helyes
bítendő volna az 5/1962 (II. 7.) F. M. számú rendelettel kiadott Állategészség
ügyi Szabályzat 7. számú mellékletének 27. pontjában foglalt következő ren
delkezés: „Fogyasztásra alkalmatlan a halkészítmény, ha festékanyaggal 
színezett, kivéve a lazacot és a kaviárt, amely erre a célra engedélyezett festékkel 
színezhető“. E rendelkezés értelmében ugyanis minden színezésre szoruló lazac- 
és kaviárpótlék fogyasztásra alkalmatlan volna. Épp ezért, amennyiben a ren
delkezés csak e két készítmény színezését tartja megengedhetőnek megfelelő 
élelmiszerfestékkel, a rendelkezés helyesbített szövegezése a következő volna: 
„Fogyasztásra alkalmatlan a halkészítmény, ha festékanyaggal színezett, 
kivéve a lazacpótlékot és a kaviárpótlékot, amely erre a célra engedélyezett 
festékkel színezhető“.

K. Gy.
Növényi konzervek minősítése

A tartósított növényi konzervek minősítésénél az MSZ 1800-59 szabvány
1.1 pontja értelmében mindig tekintettel kell lenni a nyersanyag szabványban 
előírtakra, még ha a termékszabvány minőségi előírásaiban és érzékszervi 
értékelési táblázatában nincs is utalás egyes, a nyersanyagból eredő hibákra. 
A hivatkozott szabvány értelmében szabványos késztermék csak szabványos 
nyersanyagból készülhet. Például: olyan cseresznyéből, amelyben legfeljebb 
5% kukacos szem van, még lehet I. osztályú befőttet készíteni, -  olyan cse
resznyéből, amelyben legfeljebb 15% kukac van, II. osztályú befőtt még ké
szíthető, ezen felüli mennyiségű kukacos szemet tartalmazó nyersanyagból 
szabványos késztermék nem készülhet.

H. L.

Export termékek minőségellenőrzése
A külkereskedelmi miniszter 36/1931. (Kk; É. 26) KKM számú utasítá

sában rendezte az export termékek minőségellenőrzését. Az utasítás minden 
export áru vizsgálatát a külkereskedelmi minisztérium részéről a MERT (Minő
ségellenőrző R. T.) hatáskörébe utal, kivéve azokat a termékeket, amelyeket 
a külföldi vásárló az országban, a helyszínen vesz át.

Egyidejűleg érvényüket vesztették a 42/1959. KKM számú és a 10/1960. 
KKM számú utasítások.

R .  L .
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A szerkesztőbizottsághoz a következő dolgozatok érkeztek:

Csizmadia György és Lóránt Béla: Autoszifönhöz való széndioxidos patronok 
vizsgálata.

Papházi Gabriella, Bártfay Zoltán és Somogyi László: Kísérletek a musthoz adott 
répacukor meghatározásának körülményeire.

L. Hágony P. és Jáky Miklós: Kondenzált foszfátok kvalitatív és kvantitatív 
vizsgálatai.

Kékedy Pálné: A sikér minősége és mennyisége a mosási metodikától függően.

Kékedy Pálné: A hamutartalom-szin-szemcsézettség összefüggésének funkci
onális és stochastikus vizsgálata.

Gyarmati László, Dávid Gábor és Kovács József: Élelmiszerek toxikus szennyező
déseinek vizsgálata II. Alkaloid szennyeződések kimutatása az élelmiszerek

ben.


